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Już w najbliższą sobotę 24 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się konferencja Biotechnologia &
Biznes. Skierowana jest przede wszystkim do młodych przedsiębiorców i studentów biotechnologii
oraz nauk pokrewnych, którzy chcą zdobywać wiedzę na temat biznesu i możliwości rozwoju swojej
kariery.
Konferencja odbędzie się w ramach wydarzeń organizowanych pod wspólna nazwą Biznes
Finanse Innowacje. Nowym partnerem projektu jest Fundacja „Synergy”, której działalność
koncentruje się wokół wspierania przedsiębiorczości akademickiej w dziedzinie Life Science.
Organizacja ta ma na celu aktywizowanie młodego środowiska naukowego oraz rozwijanie i
umacnianie wśród młodzieży akademickiej postaw przedsiębiorczych, a także zapewnianie wszelkiego
rodzaju wsparcia dla realizacji autorskich projektów studentów i organizacji studenckich. „Fundacja
Synergy stwarza młodzieży akademickiej pole do realizacji indywidualnych projektów oraz jest
narzędziem prawnym w rękach młodych ambitnych ludzi, którzy pragną poznać i zrozumieć świat
biobiznesu i komercjalizacji osiągnięć naukowo-badawczych. Mam nadzieję, iż uda mi się dokładniej
przybliżyć zakres działalności i perspektywy rozwoju projektów nowopowstającej Fundacji Synergy
podczas mojego wystąpienia na Konferencji Bioinnowacje Biotechnologia & Biznes we Wrocławiu” –
wypowiedź Prezes Fundacji Synergy Aleksandry Binek.
Partnerem i współorganizatorem tego wydarzenia zostało Wrocławskie Centrum Badań EIT+,
całemu projektowi patronuje między innymi Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Barbara
Kudrycka.
Dzięki wsparciu Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza S.A. oraz pozostałych
patronów i partnerów zainteresowani studenci oraz naukowcy mają okazję rozwinąć swoją wiedzę z
zakresu komercjalizacji wyników badań prowadzonych na uczeniach.
Rejestrację uczestników oraz więcej informacji o wydarzeniu można zaleźć na stronie
www.wroclaw.bioinnowacje.pl. Dzięki współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN każdy
uczestnik konferencji otrzyma kupon rabatowy na książki z pełnej oferty wydawnictwa. Serdecznie
zapraszamy!

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
Powołane w 2007 r., jest unikalnym przedsięwzięciem w skali Polski, dedykowanym tworzeniu i rozwijaniu nowych sposobów
współpracy sektora nauki i edukacji z lokalnym samorządem oraz innowacyjnym biznesem. Udziałowcami Spółki są największe
wrocławskie uczelnie oraz samorządy Miasta Wrocławia i Dolnego Śląska. Strategicznym celem Spółki jest organizacja i prowadzenie
interdyscyplinarnych badań, zarządzanie wiedzą oraz transfer wiedzy do praktyki w dziedzinach: biotechnologii, technologii medycznych,
nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, technologii telekomunikacyjnych oraz środowiska i źródeł energii przyjaznych środowisku.
www.eit.wroclaw.pl
Fundacje „Synergy”
Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy to organizacją, która została utworzona w lutym 2010 roku. Idea tego
przedsięwzięcia, stworzonego przez młodych studentów i absolwentów studiów kierunku biotechnologia, ma umożliwić realizację
innowacyjnych projektów z zakresu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Jednym z głównych jej celów jest angażowanie młodych,
ambitnych ludzi w działalność wykorzystującą innowacyjne pomysły, a także propagowanie w kręgach studenckich przedsiębiorczości oraz
działań przyczyniających się do transferu nowatorskich technologii w sferę przedsiębiorstw i biznesu. Organizacja ta została powołana do
życia dzięki wsparciu i zaangażowaniu firmy PRO-SCIENCE.eu.
www.innovationsynergy.org
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