I rekrutacja do projektu „Nauka i biznes to dobre połączenie!”
(staże dla pracowników przedsiębiorstw/ pracowników naukowych)
Projekt „Nauka i biznes to dobre połączenie!” POKL.08.02.01.-08-003/12 ma za zadanie połączyć wiedzę
naukową z potencjałem lubuskich przedsiębiorców oraz pomóc w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności
firm z terenu województwa lubuskiego.
„Nauka i biznes to dobre połączenie!” to projekt stworzony z myślą o wsparciu lubuskich
przedsiębiorstw, którego głównym celem jest ułatwienie transferu wiedzy pomiędzy sferą nauk i biznesu.
Projekt jest realizowany przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.
Zapraszamy do udziału w stażach:


Pracowników naukowych z województwa lubuskiego (stypendium stażowe 3 000,00 zł/mc) chcących
odbyć staż do 6mc w lubuskim przedsiębiorstwie,



Pracowników przedsiębiorstw, właścicieli przedsiębiorstw, kadrę zarządzającą z Lubuskiego do
udziału w 1 mc stażach (stypendium stażowe 3 000,00 zł/mc) w jednostkach naukowych, uczelniach
wyższych.



Przedsiębiorstwa (mikro, małe średnie) chcące wzmocnić swoją konkurencyjność, pozyskać
pracownika unikalną i innowacyjną wiedzą nie ponosząc żadnych kosztów.

Staże dają szansę na wzajemne poznanie się tych dwóch środowisk, nawiązanie współpracy, przeprowadzenie
badań czy opracowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w lubuskich przedsiębiorstwach,
podnoszących konkurencyjność danych firm czy branż.
Udział w projekcie to niezwykła okazja do sprawdzenia w praktyce wiedzy, którą pracownicy naukowi
zdobyli na uczelni lub w jednostce naukowo-badawczej. Udział w projekcie umożliwia naukowcom odbycie
płatnego stażu w wybranym lubuskim mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie (dodatek stażowy w
wysokość 3 000,00 zł/mc) i tym samym podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności danej branży.

Staż może potrwać od 1 do 6 miesięcy. W tym czasie stażysta jest zobligowany do przepracowania 100 godzin
na rzecz przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych wydatków, ponieważ wynagrodzenie stażysty
(3000 zł miesięcznie) jest w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie ulepszenia, które
pracownicy naukowi są gotowi zaaplikować do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostają
w przedsiębiorstwach, a całe wyniesione przez stażystów doświadczenie owocować będzie w przyszłości.
Udział w projekcie to również szansa dla pracowników przedsiębiorstw, którzy chcieliby odbyć płatny
staż w jednostce naukowej. Takie rozwiązanie pozwoli osobom z ogromnym doświadczeniem biznesowym na
nawiązanie współpracy z jednostką naukową i opracowanie innowacyjnego rozwiązania skrojonego dokładnie
na miarę potrzeb firmy. Staż w jednostce naukowej trwa 1 miesiąc (100h). Koszt stażu jest w całości
finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Pełne informacje nt. projektu znajdują się na stronie www.lubuskie.nib.paip.pl oraz w Biurze Projektu:
ul. Kościelna 2 (I piętro) , 65-064 Zielona Góra w godz. 7-15
W razie pytań możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem projektu: Bernadetą Walaszek
e-mail :bwalaszek@paip.pl tel. 68 326 50 11, 501 633 971
Rekrutacja na I cykl staży trwa do 24.05.2013 r.

