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Inteligentna współpraca między nauką a
przemysłem w regionie Morza Bałtyckiego
Celem konferencji jest podjęcie i rozwinięcie trzech istotnych tematów:
●
●
●

wkład infrastruktur badawczych w rozwój regionu Morza Bałtyckiego,
stworzenie wspólnego forum współpracy między infrastrukturami badawczymi a przemysłem,
opracowanie mechanizmu wsparcia rozwoju współpracy między sektorem naukowym a przemysłem.

Projekt "Science Link" wzmacnia współpracę trans regionalną w regionie Morza Bałtyckiego.
Założenia projektowe to:
wzmocnienie przedsiębiorstw w sferze realizacji własnych badań,
wykorzystanie infrastruktur badawczych przez większą liczbę użytkowników komercyjnych.

Partnerzy realizujący projekt oferują wsparcie w znalezieniu odpowiednich instrumentów i usług
dostosowanych do potrzeb użytkowników z małych i średnich przedsiębiorstw.

Termin: 27.09.2012
Miejsce: Hotel Sheraton w Krakowie
Organizator: Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych w Krakowie
Strona WWW: www.science-link.eu
Źródło: www.uj.edu.pl
http://laboratoria.net/biznes-i-przetargi/14836.html
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