Zielona Góra, 15.03.2013 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego:
„viadukt innovativ II“ – Współpraca transgraniczna oraz stworzenie sieci MŚP
i nauki”
Pan – Uwe Hoppe – Prezes Zarządu spółki
Business and Innovation Centre Frankfurt
(Oder) GmbH podpisał w dniu 15 marca
2013 r. w siedzibie Wspólnego Sekretariatu
Technicznego
Programu
Operacyjnego
Współpracy
Transgranicznej
Polska
(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia
2007-2013 w Zielonej Górze umowę
o dofinansowanie dla projektu pod tytułem
„viadukt innovativ II“
– Współpraca
transgraniczna oraz stworzenie sieci MŚP
i nauki. Podczas tego wydarzenia obecny był
również Pan Józef T. Finster – Prezes
Zarządu Lubuskiej Fundacji Zachodnie
Centrum Gospodarcze, która jednocześnie
jest partnerem projektu.

Projekt ma za zadanie w sposób ciągły łączyć się z projektem „viadukt innovativ“, który został
zrealizowany również w ramach Programu w latach 2009-2012. Celem tego projektu było wspieranie
małej i średniej przedsiębiorczości w Kraju Związkowym Brandenburgii i województwie lubuskim,
ułatwianie i umacnianie transgranicznych kontaktów kooperacyjnych oraz rozwój wymiany informacji
i wiedzy na linii nauka-przedsiębiorcy. Zapotrzebowanie na realizację drugiego etapu tego projektu
wynika z wielu różnych zależności i przyczyn, które zaobserwowano podczas realizacji pierwszego
etapu tego projektu.
Główne założenia projektu to utrwalenie pozycji i zinstytucjonalizowanie transgranicznie
współpracujących sieci lub klastrów z udziałem partnerów z sektorów gospodarki, nauki
i administracji. Ponadto w ramach tej inicjatywy zaplanowano realizację dwóch przedsięwzięć
kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym, z udziałem uczestników z sektorów nauki i gospodarki.
W celu zwiększenia możliwości tworzenia nowych miejsc pracy w ramach projektu organizowane będą
kolejne kooperacje sektora przedsiębiorstw i/lub nauki z udziałem dwóch lub większej ilości partnerów.
Przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw
z potencjałem kooperacyjnym w regionie. Jedną z grup docelowych projektu tworzą instytucje naukowe
z obszaru wsparcia, których celem będzie współpraca między sobą lub z innymi grupami docelowymi.
Przewidziano w nim również udział jednostek administracji publicznej, których udział jest potrzebny
w tworzeniu transgranicznych sieci współpracy w ramach danej sieci, czy też klastra.

Projekt będzie realizowany w ciągu 26 miesięcy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Dofinansowanie dla
projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 221.130,64 Euro.
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