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Mapa drogowa technologii dla branży chemicznej w województwie opolskim 
Spotkania brokerskie S2B (Science-to-Business)  

dla  opolskich przedsiębiorców i jednostek B+R branży chemicznej 
 

Szanowni Państwo, 

 

zapraszam Państwa na spotkanie warsztatowe w ramach cyklu siedmiu spotkań brokerskich dla opolskich 

przedsiębiorców i jednostek B+R branży chemicznej organizowanych przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

„Blachownia”.  

Celem spotkań jest wypracowanie mapy drogowej technologii dla branży chemicznej w województwie opolskim oraz 

przeprowadzenie bilateralnych rozmów między przedstawicielami firm a naukowcami dotyczących przyszłych 

projektów badawczo-rozwojowych. 

 

Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 29.01.2015 roku w siedzibie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku 

Przemysłowego Sp. z o.o., ul. Szkolna 15 w Kędzierzynie-Koźlu. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie określeniu 

przez firmy zakresu tematycznego mapy drogowej oraz czynników warunkujących rozwój nowych technologii w 

ramach firm z branży chemicznej, aktywnych w województwie opolskim.  

Kolejne spotkania będą się składać z części wspólnej, podczas której omówione będą ścieżki rozwoju technologii oraz 

z części rozmów bilateralnych, podczas których przedsiębiorstwa mają okazję omówić swoją propozycję współpracy 

bezpośrednio z naukowcami. 

 

Agenda: 

09:00 Powitanie 

dr Andrzej Krueger, Dyrektor Instytutu 

Luk Palmen, InnoCo Sp. z o.o. 

09:15 Prezentacja: Mapa drogowa – cel, proces, oczekiwane efekty 

10:30 Przerwa 

10:45 Sesja warsztatowa: Identyfikacja obszaru tematycznego 

11:40 Sesja warsztatowa: Identyfikacja głównych wyzwań wynikających z trendów i zjawisk 

12:30 Przerwa na lunch 

13:00 Sesja warsztatowa: Identyfikacja docelowych technologii, które będą przedmiotem dalszych prac 

15:00 Przerwa 

15:15 Spotkania S2B: rozmowy bilateralne 

17:00 Podsumowanie i zakończenie 

   

Spotkania brokerskie będą pomocne przy weryfikacji i doprecyzowaniu pomysłów na projekty badawczo-rozwojowe, 

które mogą znaleźć dofinansowanie z nowych programów wsparcia. W szczególności w okresie 2015-2020 większość 

publicznych programów wspierających projekty badawcze będzie skierowana do przedsiębiorstw, które zaproszą do 

konsorcjów sprawdzone jednostki naukowe.  

Gorąco zachęcam przedsiębiorstwa do uczestnictwa w spotkaniach S2B oraz do zgłoszenia tematów, które chciałyby 

omówić podczas spotkań S2B do biura projektu.  

 

Z poważaniem, 

Luk Palmen 

Moderator spotkań warsztatowych 

 

 

 

Kontakt do biura projektu: 

Katarzyna Hałambiec 

Tel. 77 487 3349 

e-mail: halambiec.k@icso.com.pl 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia” 

Ul. Energetyków 9, 

47-232 Kędzierzyn-Koźle 
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