
  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym 
oraz 

Prezes Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  „OIC Poland” 
przedstawiają 

 

 

Zaproszenie do składania propozycji referatów 

„Call for papers” 
 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz  Instytut 

Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym organizują w dniu  

9 grudnia 2010 r. w Lublinie Konferencję ”Budowa Współpracy Nauki z Biznesem  
w Województwie Lubelskim”. Konferencja jest organizowana w ramach projektu "Przedsiębiorczy 

Uniwersytet” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 8. 

Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla 

współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.  

 

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości współpracy przedstawicieli instytucji badawczych 

i przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Województwa Lubelskiego. 

W trakcie konferencji przewidujemy również prezentację najlepszych praktyk przedsiębiorstw  

i instytucji badawczych w wymienionym zakresie i dyskusję na temat możliwych działań władz 

publicznych, ułatwiających budowanie trwałych relacji środowisk naukowych i biznesowych. 

Przekaz konferencji jest skierowany przede wszystkim do pracowników naukowych, 

przedsiębiorstw i do przedstawicieli władz publicznych, zajmujących się wspieraniem 

przedsiębiorczości, innowacji i rozwojem nowoczesnych usług i przemysłów, opartych na 

zaawansowanej wiedzy. 

 

W ramach niniejszego zaproszenia prosimy autorów o zgłaszanie propozycji referatów  

w następujących blokach tematycznych:  

 

1. Budowa trwałej współpracy między nauką a gospodarką  
Prosimy o propozycje referatów zawierających omówienie barier dla rozwoju współpracy nauki  

i gospodarki, wzajemnych oczekiwań przedsiębiorców i pracowników naukowych wobec 

podejmowanej współpracy, korzyści z realizacji projektów badawczo-rozwojowych na rzecz 



przedsiębiorstw, jak również budowania skutecznych strategii instytucji badawczych w zakresie 

współpracy z gospodarką.  

 

2. Modele biznesowe współpracy ośrodków badawczych z przedsiębiorstwami 
Prosimy o propozycje referatów opisujących praktyki operacyjne pozyskiwania środków 

finansowych, oraz technologii realizacji badań naukowych w sposób umożliwiający jej bieżące 

funkcjonowanie i rozwój w przyszłości, a także zasadniczych czynników powodzenia całego 

procesu. Prosimy zwłaszcza o przedstawianie takich modeli biznesowych, których podstawą jest 

istnienie klienta po stronie przedsiębiorstw, jak również propozycji budowania modeli opartych na 

zasadach rynkowych, w których finansowanie jest uzależnione od osiągnięcia rezultatów 

wskazanych przez przedsiębiorstwa. W tej części liczymy również na opisy studiów przypadków 

współpracy. 

 

3. Działania władz regionalnych, wspierające współpracę nauki i gospodarki. 
Prosimy o propozycje referatów, wskazujące, jakie działania mogą podejmować władze regionalne 

dla budowania współpracy ośrodków badawczych i przedsiębiorstw. Oczekujemy zwłaszcza 

diagnozy dotychczasowych działań władz regionalnych w wymienionym zakresie  

i rekomendacji, co można zrobić, aby lepiej wspierać trwałe relacje instytucji badawczych  

i przedsiębiorstw na szczeblu regionalnym. 

 

We wszystkich blokach tematycznych pierwszeństwo będą miały wystąpienia dotyczące 

województwa lubelskiego lub z odniesieniami do województwa lubelskiego (np. analizy 

porównawcze, rekomendacje w sprawie polityki współpracy pomiędzy nauką a biznesem itp). 

Autorzy proszeni są o zgłaszanie tematów referatów na konferencję w terminie do  
15 września 2010 r., a gotowych referatów do 30 września 2010. Wszystkie publikacje będą 

podlegać recenzji i zostaną opublikowane w specjalnej publikacji. W ramach zgłoszenia tematu 

referatu autor jest proszony o napisanie w kilku zdaniach (maksymalnie akapit) czego ma dotyczyć 

proponowany referat.  

 

Zgłoszenia tematów referatów i zapowiedzi treściowych a także gotowych referatów prosimy 

dokonywać pod adresem Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 00-074 

Warszawa, ul Trębacka 4  lub mailowo: e-mail: iped@kig.pl.   

 

W sprawie konferencji prosimy o kontaktowanie się z  Panią Pauliną Bednarz, tel. 022 630 98 04.  

 

     

 

        

 

 

 

 

 

 


