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......Centrum Przedsiębiorczości  
       i Transferu Technologii 
Konferencja integracyjna Współpraca 
sektora MSP w regionie lubuskim 
W dniach 18-19 czerwca w Skwierzynie w Domku nad 

Rzeką Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Techno-
logii zorganizowało pierwszą konferencję integracyjną 
Współpraca sektora MSP w regionie lubuskim. Głównym 
celem konferencji było dostarczenie źródła informacji 
i pomocy na temat możliwości i zasad pozyskiwania 
środków finansowych z funduszy strukturalnych prze-
znaczonych na rozwój firm i przedsiębiorczości zaintere-
sowanym stronom oraz umożliwienie nawiązania róż-
nych form współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 
naszego regionu.  

Konferencję otworzył prof. Józef Korbicz, Prorektor ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą. Zaznaczył ważność 

budowania konsensusu we współdziałaniu środowiska 
naukowego z przemysłem. Na terenie województwa 
lubuskiego jest kilka wyższych uczelni i ten potencjał 
intelektualny należy połączyć z dobrą polityką, aby zgła-
szane projekty były realne i aby można było otrzymać 
wsparcie z Unii Europejskiej. UE przywiązuje ogromną 
wagę do badań naukowych, gdzie jedną z najważniej-
szych miar innowacyjności jest wskaźnik nakładów na 
badania i rozwój. Firmy przywiązują obecnie małą wagę 
do badań, rozwoju oraz transferu technologii. Aby nasz 
region stał się wysoce konkurencyjny potrzebna jest 
synergia przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych. 
Podstawą tego jest rozwój technologii oraz transfer 
technologii i wiedzy. Nasz region dysponuje odpowied-
nim potencjałem, aby pobudzić innowacyjność małych 
i średnich przedsiębiorstw.  

Na konferencji została przedstawiona inicjatywa utwo-
rzenia Lubuskiego Centrum Zrównoważonej Gospodarki 
Energią przez dyrektora Centrum, prof. Mieczysława 
Kuczmę. Kierownik Centrum Przedsiębiorczości i Trans-
feru Technologii, dr Roman Kielec, zaprezentował cele, 
zadania oraz główne osiągnięcia Centrum. Niżej podpi-
sana przedstawiła możliwości wsparcia finansowego dla 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla mikroprzed-
siębiorstw w ramach funduszy strukturalnych. Uzupeł-
nieniem informacji przekazanych dla przedsiębiorców 
była prezentacja Banku Zachodniego WBK SA. Małe 
i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się 
o bezpośrednie wsparcie różnego typu działań ze środ-
ków funduszy strukturalnych. Skorzystają również w po-
średni sposób ze wsparcia instytucji i infrastruktury oto-
czenia biznesu. Ponadto, dostępne będą instrumenty dla 
przedsiębiorstw działających w wybranych branżach. 
Następnie zaproszone przedsiębiorstwa miały okazję 
zaprezentować zakres działalności swoich firm oraz 
przedstawić swoje osiągnięcia. Prezentacji dokonały 
przedsiębiorstwa: MESTIL – Zakład Mechaniczny, Sp. 
z o.o. Gorzów Wlkp., ADVANTEC Techniki Informatycz-
ne, S.C. Zielona Góra, ANNEBERG TRANSPOL INT, 
Zielona Góra, IMB Innowacyjna Firma z Ziemi Lubuskiej, 
Świebodzin, oraz TÜV Rheinland Group w Polsce.  

W konferencji uczestniczyło 36 prezesów i dyrektorów 
przedsiębiorstw województwa lubuskiego. Wypracowano 
podczas konferencji potrzebę współpracy między uczel-
nią i przemysłem. Inicjatywa organizacji takiej konferen-
cji spotkała się z uznaniem zarówno ze strony przedsta-
wicieli UZ, jak i przedsiębiorców. Następne spotkanie 
zaplanowano na jesień br. 

 Justyna Patalas 

Targi Technologii Przemysłowych  
i Dóbr Inwestycyjnych 

Od 14 do 17 czerwca na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbyły się Targi Technologii Prze-
mysłowych i Dóbr Inwestycyjnych. Celem targów była 
promocja innowacyjnych technologii oraz stworzenie 
platformy bezpośredniego spotkania specjalistów, 
przedstawicieli przemysłu i nauki stosowanej, a także 
wymiana wiedzy i doświadczeń. Najnowsze technologie, 
materiały, maszyny i narzędzia zaprezentowano w ra-
mach siedmiu salonów:  

 MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARCZE 
 ENERGIA: Salon Energetyki i Gazownictwa 
 MACH-TOOL: Salon Obrabiarek i Narzędzi 
 METALFORUM: Salon Metalurgii, Hutnictwa i Odlew-
nictwa 
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