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Teraz nawet z największymi graczami rozmawiamy jak nośników i dźwigów od blisko 30 lat. O firmie z Hiszpanii
równy z równym. Bo nasze produkty są najwyższej klasy słyszałem wiele dobrych słów. Okazało się, że firma posiada zakład właśnie w Saragossie. Powiedziałem o tym pra– mówi B. Jakubowski, prezes Euro-Box.
cownikom CPTT UZ a oni za pośrednictwem sieci EEN zajęli
się resztą – opowiada H. Muszałowski, prezes EPD. WłaściMisja zakończona sukcesem
ciel hiszpańskiej firmy oczarował naszych przedsiębiorców
Wisienką na torcie była wizyta w zakładzie zajmują- swoją pasją do tworzenia innowacyjnych produktów oraz
cym się produkcją podnośników koszowych. Zlokalizowa- potencjałem firmy. Efektem tej wizyty jest nawiązanie stana w Saragossie, w specjalnej strefie ekonomicznej, firma łej współpracy pomiędzy firmą EPD a stroną hiszpańską. wyspecjalizowała się w produkcji wysoko zaawansowanych W wojskowej nomenklaturze anglojęzycznej taką sytuację
technologicznie podnośników do prac wysokościowych. określa się zwrotem – Mission Accomplished. Bezpośrednia
Spotkanie udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu pomoc przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów miękonsultantów pracujących w ramach projektu Enterprise dzynarodowych. Do takich właśnie działań powołana jest
Europe Network. - Zajmuję się serwisowaniem, wynajmem sieć EEN i te działania z sukcesami realizujemy od lat –
i sprzedażą sprzętu komunalnego, wszelkiego rodzaju pod- podkreśla R. Kielec, dyrektor CPTT UZ.
Karol Dąbrowski, CPTT UZ

10 mln zł na Inkubator
Przedsiębiorczości w PNT
Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia
20 maja br. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski pt.
Budowa Parku Naukowo-Technologicznego i zwiększył dofinansowanie w ramach LRPO o kwotę 9,6 mln zł. - Kosztem
niektórych zadań powstanie inkubator przedsiębiorczości,
na czym nam szczególnie zależy, ponieważ w tym inkubatorze przewiduje się, że powstanie ponad 50 firm – tłumaczyła
podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Polak.
Decyzję poprzedziła ponowna ocena projektu oraz opinia ekspertów co do zwiększenia rezultatów oczekiwanych. Uniwersytet Zielonogórski zaproponował zmiany
w realizacji projektu polegające na zmianie zagospodarowania terenu oraz zmianie funkcjonalnej pomieszczeń
w Centrum Innowacji – Technologie Dla Zdrowia Człowieka.
Pomieszczenia laboratoryjne zostaną przeznaczone pod inkubacje dla firm rozwijających się technologicznie i innowacyjnie w dziedzinach związanych ze zdrowiem człowieka. Jak
podkreśla marszałek Elżbieta Polak zwiększenie powierzchni
przeznaczonej pod inkubację to szansa na powstanie kolejnych firm. - Oczywiście nie są to jakieś wielkie firmy, tylko

startery oparte na samozatrudnieniu. Te firmy mają szansę
rozwoju w Parku Przemysłowo-Technologicznym, który został włączony do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej – przekonywała. Marszałek podkreślała także,
że te działania związane ze zmianą w projekcie doskonale
wpisują się w założenia nowego okresu programowania. Ta decyzja wpisuje się w nowe rozdanie i ukierunkowanie
polityki spójności. Będzie to faktyczny transfer wiedzy do
biznesu – mówiła.
Zmiany dotknęły także Centrum Zrównoważonego
Budownictwa i Energii, służącego wstępnej ocenie stanu
środowiska w procesie inwestycyjnym, w ramach którego
wprowadzono dwa nowe laboratoria: akarologiczne i teriologiczne. Projekt zakłada także wzrost liczby zakupionej
aparatury naukowo-badawczej z 56 szt. na 71 szt. sprzętu
specjalistycznego.
W wyniku planowanych zmian wydłużony zostanie termin realizacji projektu (do 30 września 2014 r.) oraz
zwiększona zostanie wartość całkowita projektu - do 72,3
mln zł. O 9,6 mln zł zwiększy się także kwota dofinansowania - do 60,6 mln zł.
źródło: lubuskie.pl

XXI Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w Płukaniu Złota
Zielonogórskie Akademickie Bractwo Kopaczy Aurum jest
najmłodszym kołem naukowym, które powstało na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zostało wpisane w Rejestrze Kół Naukowych 19 maja 2014 r. pod numerem 128/2014. W tym
samym dniu Koło było organizatorem I Akademickich Mistrzostw w Płukaniu Złota w Zielonej Górze.

Grupa członków Koła postanowiła także spróbować swoich
sił w XXI Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Płukaniu Złota w Złotoryi. Bez wielkiego treningu, z ogromnymi
nadziejami grupa 11 osób wraz z rodzinami i przyjaciółmi
wybrała się na oficjalne zawody. Wszyscy dzielnie walczyli
w półfinałach i cała grupa (w różnych kategoriach) awanUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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