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cENTRUm pRZEdS Ięb IORcZOścI  I  TRaNSfERU TEchNOLOGI I

CPTT na TargaCh w Serbii

CenTrum zySkało moCnego ParTnera

__ karol Dąbrowski
Centrum Przedsiębiorczości Transferu Technologii

Delegacja lubuskich przedsiębiorców i pracownicy Cen-
trum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ wzięli 
udział w targach w Nowym Sadzie w Serbii. Są to wyjątko-
we targi, gdyż mają długą tradycję - była to ich 81. edycja, 
a ponadto uważane są za najważniejsze branżowe targi  
na Bałkanach.

Kierunek Bałkany
Nowy Sad to miasto położone w północnej części Serbii. 

Jest to stolica autonomicznej prowincji Wojwodiny. Wycho-
dzące ze zgliszczy wojen bałkańskich gospodarcze zaplecze 
byłej Jugosławii, ze swoimi wielkimi zakładami metalur-
gicznymi, które teraz tylko straszą pustkami, otwiera się 
na Europę i szuka możliwości współpracy również z Polską. 
W spotkaniach zorganizowanych 
przez sieć Enterprise Europe Ne-
twork - International Brokerage 
Event AgroB2B@NSFair, z ramie-
nia Polski udział wzięły następu-
jące lubuskie firmy i instytucje: 
System Sp. J., Eurobox, Inter-
kommerz, Luk Metal Construc-
tion oraz Kostrzyńsko–Słubicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Organizatorem i koordynatorem 
wyjazdu było Centrum Przedsię-
biorczości i Transferu Technologii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego – 
lokalny oddział sieci Enterprise 
Europe Network.

Potencjał do współpracy
Wieloletnie tradycje przemysłowe widać w Serbii na 

każdym kroku. Kiedyś prężnie działający przemysł meta-
lowy, stoczniowy i samochodowy, którego zazdrościliśmy  
im w czasach PRL-u, zniszczony wojnami i konsekwencjami 
gospodarczymi teraz powoli się odbudowuje. Dzieje się tak 
dzięki dużemu wysiłkowi społeczeństwa serbskiego, które 
czuje się Europejczykami. Obserwując potencjał serbskich 
firm z mojej branży, to przypominają one nas w końców-
ce lat 90. Jest to sytuacja analogiczna do tej, jaka mia-
ła miejsce 20 lat temu, w przypadku współpracy polskich 
firm z niemieckimi. Wydaje mi się, że są to dla nas dobrzy 
partnerzy do wspólnej produkcji. Szczególnie w zakresie 
prac czasochłonnych, ale niewymagających posiadania 
nowoczesnego parku maszynowego – stwierdza Zygmunt 
Luk, właściciel Luk Metal Construction. Przedstawiciele 
firm uczestniczących w wyjeździe, jak i reprezentujący 
Uniwersytet Zielonogórski, pracownicy CPTT UZ, wrócili 
z ciekawymi kontaktami i możliwościami współpracy. Ten 
rynek był dla nas wielką niewiadomą. Nie wiedzieliśmy 
czego się spodziewać. Muszę przyznać, że jestem pozytyw-

nie zaskoczony. Sami Serbowie 
są narodem bardzo życzliwym 
i pracowitym, a przede wszyst-
kim bardzo cenią nas – Polaków. 
Wydaje mi się, że jest to właści-
wy kierunek biznesowy dla na-
szych firm. I myślę, że wrócimy 
tu jeszcze na pewno – opowiada 
dr inż. Roman Kielec, dyrektor 
CPTT UZ. W spotkaniach biz-
nesowych z lubuską delegacją 
uczestniczyli przedstawiciele 
firm z Serbii i Węgier oraz przed-
stawiciele instytucji lokalnych 
(władze samorządowe, Vojvodi-
na Metal Cluster) oraz uczelnie. 
Przedstawiciele uczelni, władz 

lokalnych oraz klastra odwiedzą Uniwersytet Zielonogórski 
w ostatnim tygodniu października.
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Do współpracy na polu nauki i biznesu zobowiązali się 
przedstawiciele Vojvodina Metal Cluster oraz Centrum 
Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 

Podczas majowej wizyty w Serbii doszło do spotkania 
przedstawicieli CPTT UZ oraz klastra metalowego z Woj-
wodiny. Spotkanie było na tyle owocne, że zakończyło się 
podpisaniem listu intencyjnego o wzajemnej współpracy. 
Reprezentujący stronę serbską Zoran Pekez zaprosił dele-
gację polską do odwiedzenia ich siedziby i zapoznania się 

z potencjałem klastra. W spotkaniu oprócz przedstawicieli 
zielonogórskiej uczelni, wzięli udział przedstawiciele Ko-
strzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Bałkański gigant
Vojvodina Metal Cluster jest branżowym klastrem 

zrzeszającym ponad 130 firm, instytucji otoczenia biz-
nesu oraz uczelni. Klaster ma charakter międzynarodo-
wy – należą do niego instytucje i firmy z Węgier oraz Tur-
cji. CPTT UZ jest pierwszą instytucją z Polski, z którą 
nawiązaliśmy kontakt. Wierzę, że dzięki Wam będzie 
ich znacznie więcej – stwierdza Z. Pekez z Vojvodina 
Metal Cluster. Istniejący od 2012 r. klaster ma na koncie 
wiele sukcesów – realizował projekty międzynarodowe  
(m. in. Network to Network „cluster to cluster” manage-


