
Wiadomości Artykuły Notowania Konferencje Forum Katalog firm Nowy Przemysł Przetargi

Wyszukiwanie zaawansowane

 

Wpisz szukaną frazę...   

Newsletter Więcej o newsletterze

Subskrybuj RSS

Dodaj do ulubionych Startuj z wnp.pl

Wpisz adres e-mail...   

Serwis Europejski Kongres Gospodarczy Najnowsze artykuły Drukuj Prześlij Skomentuj

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza

Podpis:

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Kryształowe Brukselki dla aktywnych 

Oskar Filipowicz - 2010-06-01

W pierwszym dniu II Europejskiego Kongresu Gospodarczego wręczono 
Kryształowe Brukselki - nagrody Krajowego Punktu Kontaktowego 
Programów Badawczych UE. Uroczystość zakończyła sesję inauguracyjną 
Kongresu. 

Kryształowa Brukselka to nagroda dla najbardziej aktywnych polskich jednostek 

naukowych i przedsiębiorstw, które z sukcesem uczestniczą w Programach Ramowych Badań i Rozwoju 

Technicznego Unii Europejskiej.  

 

- Jeśli chcemy sprostać wyzwaniom globalnej konkurencji, musimy stawiać na gospodarkę opartą na wiedzy - 

podkreślił, witając laureatów, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i gospodarz Europejskiego Kongresu 

Gospodarczego. - Miło mi, że właśnie w trakcie Kongresu odbywa się wręczenie Brukselek.  

 

Piąta edycja konkursu podsumowuje 10 lat projektu i obejmuje aktywność w 5., 6. i 7. Programie Ramowym Unii 

Europejskiej - największym na świecie programie badawczym. W tym roku nagrody przyznano w dwóch 

kategoriach: dla najlepszej instytucji badawczej oraz najlepszego przedsiębiorstwa.  

 

Brukselkami wyróżniono cztery firmy: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Instytut Technik Telekomunikacyjnych i 

Informatycznych, Centrum Techniki Okrętowej oraz Telekomunikacja Polska SA. Wśród laureatów jest także sześć 

instytucji naukowych z Warszawy, Poznania i Krakowa obejmujących zakresem aktywności takie dziedziny jak 

informatyka, fizyka i medycyna.  

 

- Polska odnalazła się w gronie beneficjentów Programu Ramowego. Jesteśmy w grupie "średniaków" ze Szwecją i

Irlandią - zaznaczył Andrzej Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego. - Polska przez ostatnie 20 lat 

wydawała niewiele na badania i rozwój. W tym kontekście osiągnięcia polskich naukowców uczestniczących w 

Programie Ramowym to wielki sukces. Nagrodzone firmy są przykładami dla biznesu - że warto uczestniczyć w 

Programie.  

 

Nagrodę specjalną odebrał prof. Jerzy Buzek za zaangażowanie w realizację VII Programu Ramowego UE.  

 

- Czego dotknie pan prof. Buzek, zamienia się w złoto - zauważyła Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa 

wyższego, reprezentująca kapitułę nagrody. - Kiedy zajmował się pan Programem Ramowym, trzykrotnie wzrosły 

nakłady Unii na naukę. Teraz, kiedy jest pan przewodniczącym parlamentu europejskiego, znacznie wzrosły jego 

kompetencje. Panie profesorze, co będzie dalej?  

 

- Nazwa nagrody kojarzy się z Brukselą, a dziś w Brukseli liczy się na nas o wiele bardziej - podkreślił Buzek. - 

Europa liczy, że będziemy liderami w innowacjach, w ochronie środowiska i w nauce.  

 

Honorowy patronat nad konkursem objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz 

wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak.  

 

Pełna lista nominowanych i nagrodzonych instytucji i firm - www.kpk.gov.pl.  
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