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Szansą na usprawnienie dzia-
łalności, zwiększenie konku-
rencyjności na rynku i rozwój
jest dla małych i średnich firm
skorzystanie ze wsparcia wyż-
szych uczelni.

Takie wsparcie ma zapewnić
projekt unijny QUICK
Qualification, Innovation,
Cooperation and Keybusiness
for Small and Medium
Enterprises in the Baltic Sea
Region - Kwalifikacje, innowa-
cje, współpraca i biznes klu-
czowy dla małych i średnich
przedsiębiorstw w regionie
Morza Bałtyckiego. Liderem
projektu jest Parlament Han-
zeatycki, organizacja zrzesza-
jąca 45 organizacji samorządu
gospodarczego z 12 krajów,
a jednym z partnerów - Pomor-
ska Izba Rzemieślnicza Ma-
łych i Średnich Przedsię-
biorstw w Gdańsku.

- Oprócz naszej izby partne-
rami projektu QUICK z Pomo-
rza są Izba Rzemieślnicza Po-
morza Środkowego w Słupsku,
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego, Woje-
wódzki Urząd Pracy w Gdań-
sku i Politechnika Gdańska -
zaznacza Dariusz Gobis, dy-
rektor pomorskiej izby. - Pro-
jekt przewiduje współpracę
małych i średnich firm z uczel-
niami wyższymi. Umożliwia
on ich właścicielom bezpłatne
uzyskiwanie pomocy w opra-
cowywaniu planów bizneso-
wych i inwestycyjnych czy sy-

stemów zarządzania. Niestety,
na razie nieduże przedsiębior-
stwa nie korzystają z tej możli-
wości, choć wystarczy zgłosić
potrzebę nawiązania współ-
pracy z uczelnią w naszej lub
w słupskiej izbie.

Projekt QUICK dotyczy też
innych form wspomagania
małych i średnich firm. Chodzi
o związane z ich funkcjonowa-
niem badania naukowe i wdra-
żanie innowacyjnych rozwią-
zań. Szkoły wyższe powinny
uwzględniać w swoich bada-
niach problemy, jakie wystę-
pują w sektorze małych i śred-
nich firm. Problemy te mo-
głyby być tematami prac
dyplomowych studentów.
Taką możliwość dają dualne
zawodowe studia licencjackie,
polegające na połączeniu
w programie studiów zajęć te-
oretycznych na uczelni z prak-
tyką w przedsiębiorstwach.
Prace dyplomowe studentów,
pisane pod kierunkiem nau-
kowców, mogłyby dotyczyć
konkretnych problemów, jakie
mają firmy, w których pracują
praktykanci.

W polskim systemie eduka-
cyjnym nie uwzględniono
nauki zawodu na poziomie
wyższym, z podziałem na stu-
dia teoretyczne i zajęcia prak-
tyczne. Wyjściem z tej sutuacji
może być opracowanie i za-
twierdzenie programów stu-
diów uwzględniających taki
podział.

- Mamy już przykłady
współpracy firm rzemieślni-

czych ze szkołami wyższymi.
Są to zakłady branż budowla-
nej, mechanicznej czy spożyw-
czej. Chcielibyśmy doprowa-
dzić do stałego, a nie spora-
dycznego współdziałania
małych przedsiębiorstw
z uczelniami - dodaje dyrektor
Gobis.

W projekcie BSR QUICK
uczestniczy Parlament Hanze-
atycki w Hamburgu i 39 part-
nerów z 12 krajów regionu bał-
tyckiego. Wśród partnerów jest
25 organizacji gospodarczych,
6 urzędów publicznej admini-
stracji regionalnej i 9 uczelni -
uniwersytetów i politechnik.
Na realizację projektu, w latach
2009-2012, przeznaczono po-
nad 3,6 mln euro. W przy-
padku województwa pomor-
skiego jego samorząd wniesie
wkład własny wysokości 27
tys. euro.

Projekt BSR QUICK zakłada
zacieśnienie współpracy mię-
dzy organizacjami gospodar-
czymi, zrzeszającym nieduże
firmy, a uczelniami i admini-
stracją publiczną. Ma to poz-
wolić na opracowanie strategii
wsparcia rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw
oraz ich uaktywnienie na ob-
szarach lokalnych, regional-
nych, krajowych, regionu nad-
bałtyckiego i Unii Europejskiej.
Projekt stwarza też możliwość
skoordynowania i usystematy-
zowania działań mających
na celu podnoszenie
innowacyjności w małych
i średnich przedsiębiorstwach.

JacekSieński

Uczelniebliżej
małegobiznesu
Małe i średnie firmypowinnybyć innowacyjne
Unijny projekt Quick dla regionu
nadbałtyckiego zapewnia im wsparcie
wyższych uczelni

W ubiegłym tygodniu (2 listo-
pada) do artykułu „Zmiany
w szkolnictwie zawodowym
i ustawicznym” zamieściliśmy
zdjęcie opatrzone podpisem
„Pomorskie Szkoły Rzemiosł
w Gdańsku działają przy ścisłej
współpracyzmałymii średnimi
przedsiębiorstwami”. Niestety,
na zdjęciu zamiast PSR wi-
doczna jest sala Centrum
Kształcenia Praktycznego Nr 1
W Gdańsku. Za pomyłkę prze-
praszamy.

Centrum jest placówką
oświatową finansowaną przez
budżet gminy Gdańsk. Podsta-
wową formą pracy dydaktycz-
nej są zajęcia praktyczne, spe-
cjalizacje zawodowe i praktyki.
Prowadzone są również zajęcia
dydaktyczne z pracowni
mechatronicznej,rysunkutech-
nicznego z wykorzystaniem
programów komputerowych.
Zajęcia w Centrum opierają się
na współpracy ze szkołami za-
wodowymi. Pod względem
ilościstanowiskszkoleniowych,
maszyn i urządzeń stanowi naj-
większe warsztaty szkoleniowe
branżymechanicznejwregionie
gdańskim.
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Sekretariat
Oliwa, ul. Cystersów 13,

tel. 552 5000
Przymorze, ul. Kołobrzeska 75,

tel. 553 82 41

SZKO¸A POLICEALNA
- technik informatyk
- technik administracji
- technik ekonomista
- technik handlowiec
- technik rachunkowoÊci
- technik obs∏ugi turystycznej

sobota 8.00-16.10 
niedziela 8.00-16.10  

co drugi tydzieƒ

SZKO¸A
BEZP¸ATNA

OGŁOSZENIE 0374194/01

REKLAMA 0871937/00

Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o.
zaprasza na bezpłatne szkolenia w Pruszczu Gdańskim, Gdańsku, Gdyni:

- pracownik administracyjno-biurowy - florysta - bukieciarz
- księgowość od podstaw - profesjonalny sprzedawca/ handlowiec

- magazynier- sprzedawca z obsługą wózków jezdniowych

kontakt: (58) 692-04-26 www.eur-pruszcz.pl
Projekt „Być aktywnym zawodowo” realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

REKLAMA 0743467/00

REKLAMA 0879441/00

GDAŃSK

STUDIA 
PODYPLOMOWE

- certyfikaty energetyczne
(także kursy)
- BHP
- zarządzanie nieruchomościami
- pośrednictwo w obrocie
- wycena nieruchomości

oraz praktyki

Profil
www.top.com.pl

STUDIUM MASAŻU I REHABILITACJI
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1

KURSY MASAŻU
weekendowe, wieczorowe, miesięczne, wyjazdowe

dyplom polsko - angielski (honorowany w UE)
zaświadczenie na druku MEN (UE)
www.heros.pl 58 690-74-74
e-mail:kursy@heros.pl 801 00-24-28

REKLAMA 0879864/00

Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
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