XIII LETNIA SZKOŁA INNOWACJI
“ Zdolność

innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw”
Białystok, 3-5 września 2019 r.

Katedra Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedry Marketingu
i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie
Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w
XIII edycji Letniej Szkoły Innowacji.
Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej
gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją
i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralna oraz przedstawicieli instytucji otoczenia
biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii), która umożliwi przede
wszystkim:
− wymianę doświadczeń, poglądów, wyników badań i rezultatów prac aplikacyjnych;
− integrację środowiska i pogłębienie kontaktów krajowych i międzynarodowych osób i instytucji;
− rozwój wiedzy o najnowszych mechanizmach transferu i komercjalizacji osiągnięć naukowych;
− promocję dobrych praktyk w zakresie pobudzania innowacyjności głównie w wymiarze
regionalnym;
− współpracę pomiędzy czterema środowiskami mającymi wpływ na rozwój innowacyjności jak:
ośrodków naukowych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz przedstawicielami
administracji publicznej;
Wiodącym zagadnieniem, jakie chcemy poruszyć w tegorocznej edycji Szkoły Letniej Innowacji 2019
w Białymstoku (3 –5 września 2019) jest:
“ Zdolność
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innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw” -

w szczególności:

”:
Konkurencyjność i innowacyjność jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce;
Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw w regionach
Wsparcie publiczne dla zwiększenia innowacyjności MSP
Polityka innowacyjna
Rola ośrodków przedsiębiorczości i innowacji we wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw;
Znaczenie instytucji B+R w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
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Zarządzanie procesami innowacyjności w regionie
Skuteczne wsparcia środkami publicznymi i prywatnymi w kreowaniu innowacyjności MSP
Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw
Znaczenie zarządzania wiedzą i transferem technologii w budowaniu przewagi konkurencyjnej
firmy;
Zdolność innowacyjna start-upów
Strategie podniesienia zdolności do innowacji w firmie
Zdolność przedsiębiorstw do uczenia się a innowacyjność

Partnerzy:
Katedra Zarządzania Innowacjami Szkoły Głównej Handlowej, Katedra Gospodarki Regionalnej
i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości, Uniwersytetu
Zielonogórskiego w Zielonej Górze, Zakład Innowacji Rynkowych i Logistyki Uniwersytetu
Warszawskiego, Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza – Poznański Park NaukowoTechnologiczny, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
Rada Programowa:
Prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak (przewodniczący, Uniwersytet Łódzki, SOOIPP), Prof. dr hab. Robert
Ciborowski (współprzewodniczący, Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Andrzej H. Jasiński
(Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jacek Guliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu), prof. dr hab. Piotr Niedzielski (Uniwersytet Szczeciński), prof. UŁ dr hab. Aleksandra
Nowakowska (Uniwersytet Łódzki), prof. Dr hab. Bogdan Piasecki (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),
prof. dr hab. Krystyna Poznańska (Szkoła Główna Handlowa), prof. UZ dr hab. Arkadiusz Śniadek
(Uniwersytet Zielonogórski), Prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz (Uniwersytet Łódzki), dr Joanna
Rudowska (SOOIPP), dr Anna Tórz (SOOIPP), Marzena Mażewska (SOOIPP).
Wiodącym elementem Szkoły Letniej Innowacji jest Kuźnia Nowych Pomysłów, skierowana do
doktorantów, osób zarządzających projektami i młodych doktorów, pozwalająca zaprezentować programy
badawcze i wyniki zrealizowanych badań w temacie wiodącym: „Zdolność innowacyjna małych
i średnich przedsiębiorstw”.
Wymiernym rezultatem seminarium będą publikacje, przygotowane na bazie materiałów i wyników
dyskusji, wydane w czasopismach i zeszytach naukowych. W tym roku artykuły po pozytywnym
zrecenzowaniu artykuły będę mogły ukazać się w:
OPTIMUM ECONOMIC STUDIES – Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
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Zespół organizacyjny:
dr Kinga Karpińska, Katedra Ekonomii Politycznej, Uniwersytet w Białymstoku: k.karpinska@uwb.edu.pl
mgr inż. Joanna Krzymianowska-Kozłowska, Katedra Marketingu, Uniwersytet Łódzki:
krzymianowska@poczta.onet.pl
mgr inż. Magdalena Skoneczna, Katedra Marketingu, Uniwersytet Łódzki: magcon1@wp.pl;
mgr Joanna Szmigiel, biuro@sooipp.org.pl
Informacje organizacyjne:
1. Miejsce – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarzadzania, ul. Warszawska 65,
15-062 Białystok, sala 201
2. Zgłoszenia na załączonym formularzu należy przesyłać do Biura SOOIPP do 20.08.2019r.
3. Wpisowe dla uczestników Szkoły wynosi 700 zł (bez względu na długość pobytu). Opłata powinna
zostać wpłacona do 1.09.2019 r. na konto:
Bank Zachodni WBK IV/O Poznań 07 1090 1476 0000 0000 4700 7530.
Wpisowe jest przeznaczone na sfinansowanie SLI 2019, a przede wszystkim kosztów publikacji.
4. Koszt noclegu: Koszty noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Proponujemy pokoje Akademik
Alfa – jednoosobowy pokój 100 zł
Centrum Kultury Prawosławnej – jednoosobowy pokój 80 – 110 zł, dwuosobowy pokój 150-180zł
5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Szkoły Letniej materiały seminaryjne, wyżywienie i dobrą atmosferę.

Plan publikacji:
15.09.2019– nadsyłanie artykułów;
Pierwszy kwartał 2020 – wydanie publikacji.
Sekretariat Szkoły Letniej Innowacji:
Sprawy organizacyjne:
Magdalena Skoneczna, 792 230 040, email: magcon1@wp.pl
Joanna Szmigiel, 503 075 167, biuro@sooipp.org.pl
Sprawy naukowe prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak, 609 909 348, email: zbm.wz@uni.lodz.pl
Serdecznie zapraszamy do Białegostoku.
Prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak

Prof. dr hab. Rober Ciborowski

Uniwersytet Łódzki, Wiceprezes SOOIPP

Uniwersytet w Białymstoku
Marzena Mażewska
Prezes Zarządu SOOIPP
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