Zielona Góra, 18 maja 2010 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego:
Projekt „DEPLINNO” ma lepiej połączyć ze sobą gospodarkę i naukę w regionie granicznym
Prezes CIT GmbH podpisał umowę o dofinansowanie w siedzibie Wspólnego Sekretariatu
Technicznego
Prezes Centrum Innowacji i Technologii GmbH, Pan Rüdiger Albert, podpisał w dniu 18 maja br.
w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego umowę o dofinansowanie dla projektu
„DEPLINNO”. Dzięki podpisanej umowie przyspieszy się rozbudowa polsko-niemieckich powiązań
gospodarczych, a szczególnie pogłębiona zostanie współpraca pomiędzy gospodarką a nauką
w regionie lubusko-brandenburskim.
Skrócona nazwa projektu DEPLINNO powstała z pierwszych sylab określeń: DE-Deutschland
(Niemcy), PL – Polen (Polska), INNO – Innovation (innowacja) i jest powszechnie używana
zamiast pełniej nazwy projektu ”Wspieranie transgranicznej, niemiecko-polskiej sieci małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z wydziałami uczelni i naukowymi jednostkami uniwersyteckimi
celem zorientowanego rynkowo rozwiązywania indywidualnych problemów INNOwacyjnych".
Celem projektu jest rozbudowa transgranicznej platformy komunikacji, która połączy ze sobą
regionalną gospodarkę z jednostkami naukowymi pogranicza. Projekt zakłada takie połączenie ze
sobą przedsiębiorstw i jednostek naukowych, aby mogły one ze sobą stale współpracować i tak by
wprowadzać wszelkie innowacje do MŚP. By urzeczywistnić ten cel przeprowadzona zostanie
analiza regionalnego rynku oraz odbędzie się wiele imprez informacyjnych.
Zaangażowani w projekt partnerzy mają nadzieję, iż dzięki „DEPLINNO” gospodarczy rozwój
regionu nabierze silniejszego, bazującego na wiedzy charakteru, ponieważ innowacyjny potencjał
regionalnych uczelni wyższych może trwale wzmocnić małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez
nowe produkty i usługi.
By osiągnąć ten cel zmobilizowanych zostanie co najmniej 25 MŚP oraz 5 wydziałów uczelni
wyższych z obszaru granicznego. Współpraca między tymi podmiotami będzie się odbywała na
płaszczyźnie transgranicznej i będzie polegała przede wszystkim na wprowadzaniu innowacyjnych
rozwiązać do firm. W ramach projektu zostanie także przeprowadzonych około 18 spotkań
fachowych, w których będą uczestniczyły instytucje biorące udział w projekcie, a także polskie
i niemieckie przedsiębiorstwa. Tematy tych spotkań będą zależały od potrzeb przedsiębiorstw
i będą miały charakter doradczy. Projekt zakłada także utworzenie 3 miejsc praktyk w MŚP dla
naukowców z Polski i Niemiec. Takie działanie będzie miało na celu zwiększenie kompetencji tych
przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problemów innowacyjnych.
Beneficjentem wiodącym projektu jest Centrum Innowacji i Technologii CIT GmbH, a partnerami
projektu odpowiednio: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.,

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH, Wyższa Szkoła Łużycka, Brandenburski Uniwersytet
Techniczny z Cottbus oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Sulechowie.
Realizacja projektu rozpoczęła się konferencją inauguracyjną, która odbyła się w dniu 7 maja br.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Forst (Lausitz).
Projekt „DEPLINNO” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 i otrzyma wsparcie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wysokości około 425.000,00 Euro.
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