
 

 

ZAPROSZENIE  
 

Prezes zarządu INNpuls Sp. z o.o.  

Paweł Wacnik  
 

ma zaszczyt zaprosić  
 

na konferencję „Nowe horyzonty współpracy nauki i gospodarki”  
 

podsumowującą realizację projektu 
„NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA -  

Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” 
 

Konferencja odbędzie się 20 października 2014 r., w godz. 10.00-13.45 

na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 8. 
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10.00-10.15 Rejestracja uczestników  

10.15-10.45 
Podsumowanie projektu NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA + prezentacja wydanej 
publikacji  pt. Staże narzędziem intensyfikacji współpracy nauki i przemysłu – Paweł 
Wacnik, prezes INNpuls Sp. z o.o.; Joanna Pięta, koordynator projektu  

10.45-11.15  
„Horyzont 2020” jako instrument wsparcia współpracy i transferu wyników badań 
naukowych do praktyki gospodarczej – dr Zygmunt Krasiński, dyrektor 
Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE 

11.15-11.45 
Komercjalizacja wiedzy w warunkach nowych koncepcji współpracy – prof. dr 
hab. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska    

11.45-12.15 
„Kooperacja i integracja? Czy to się opłaca?” – Wojciech Materna, prezes klastra 
Informatyka Podkarpacka    

12.15-12.50 
Dobre praktyki nawiązywania współpracy – M. Chrzanowski, uczestnik projektu 
(ścieżka 1)  

12.50-13.10 
Dobre praktyki nawiązywania współpracy – P. Maślanka, uczestnik projektu 
(ścieżka 2) 

13.10-13.45 Lunch i spotkanie networkingowe 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 77 88 270 w. 33. 



 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

20 października 2014, godz. 10.00-13.45 

Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 8, sala S1 

al. Powstańców Warszawy 8 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 
 

 

Nazwa instytucji: 
 

 

Adres instytucji: 
 

 

Telefon: 
 

 

E-mail: 

 

 

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać faksem pod numer 17 77 88 273 lub  

e-mailem na adres sng@innpuls.pl do dnia 16 października 2014 r. 

 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez INNpuls Sp. z o.o., zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883). 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od  INNpuls Sp. z o.o. korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

 

……………………………………………………………… 

                                                                                                                                 podpis uczestnika 

 


