
V Konferencja           

„Uniwersytet dla przemysłu” 
– finansowanie współpracy - 

26 marca 2007 r. 
Uniwersytet Jagielloński     

 
 9:30 - 10:00 Rejestracja i kawa na powitanie  

10:00 - 10:20 Wystąpienie JM Rektora otwierające konferencję 
Prof. dr hab. Karol Musioł 
Uniwersytet Jagielloński 

10:20 – 10:35 
Prezentacja Centrum Innowacji, Transferu 
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) 

Agnieszka Sito,  
CITTRU 

10:35 –10:50 
Współpraca nauki i biznesu w Polsce  
w perspektywie funduszy strukturalnych 

przedstawiciel 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

10:50 – 12:40 

 
Fundusze strukturalne szansą rozwoju 
współpracy nauka – biznes: 
- w jaki sposób fundusze strukturalne mogą przełamać 
trudności we współpracy? 
- jak pokonać barierę finansową współpracy nauka-
biznes? 
- które z działań w ramach programów operacyjnych 
są szczególnie waŜne w kontekście współpracy na 
poziomie krajowym/regionalnym? 
- czy trudno jest sięgać po fundusze strukturalne? 
- jak się to robi w Europie? 
 

 
przedstawiciel MRR 
przedstawiciel Ministerstwa 
Gospodarki 
Jacek Woźniak, Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 
Maciej Adamkiewicz, Adamed       
Dr Zofia Anna Stos, University of 
Surrey 

12:40 – 13:00 Przerwa kawowa  

13:00 – 14:30 

 
Inne moŜliwości finansowania współpracy nauka 
– biznes: 
- zalety prywatnych źródeł finansowania,  
- kto moŜe ubiegać się o dofinansowanie? 
- na czym polega trudność w uzyskaniu 
dofinansowania? 
- jak złowić złotą rybkę? 

 
Agata Barańska – Płonka, Małopolska 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
Prof. dr hab. Teresa Lubińska, 
Kancelaria Premiera RP 
Prof. dr hab. Maciej śylicz, Fundacja 
na rzecz Nauki Polskiej 
przedstawiciel Banku Gospodarstwa 
Krajowego 
przedstawiciel Banku Przemysłowo – 
Handlowy 
 

14:30 - 15:30 Lunch  

15:30 - 17:00 

 
Infrastruktura, jako narzędzie wspomagania 
współpracy: 
- jak finansować zakupy infrastruktury/aparatury 
badawczej? 
- wielość centrów badawczych czy wielkie centra 
badawcze? 
- jak optymalnie korzystać z zasobów 
infrastrukturalnych?  
- jak współpracować korzystając ze wspólnego 
sprzętu?   
- potencjał badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

 
Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, 
Uniwersytet Jagielloński 
Prof. dr hab. Wojciech Kwiatek, 
Instytut Fizyki Jądrowej 
Mariusz Wielec, Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego 

15:30 - 17:00 

 
MoŜliwości współpracy nauki i biznesu w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego: 
- jakie moŜliwości otwierają się dzięki projektom z 
EFS? 
- czy aplikowanie o środki będzie łatwiejsze, niŜ 
dotychczas? 
- w jaki sposób moŜliwa jest współpraca nauki z 
biznesem poprzez realizację miękkich projektów? 
 

 
Marta Wołos, Wszechnica UJ 
przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego 
Józef Węgrzyn, Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 

 


