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Szanowni Państwo, 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe seminarium poświęcone debacie o szansach  

i możliwościach, jakie stoją przed przedstawicielami nauki w Wielkopolsce w obliczu współpracy  

z przemysłem.  

Ekosystem innowacji ciągle rozwija się, niosąc coraz większe pole manewru dla instytucji nauki  

 w zakresie jej odpowiedzi na potrzeby przemysłu i biznesu. Powstają nowe narzędzia służące 

efektywnemu transferowi wiedzy i technologii,  przemysł zaczyna postrzegać naukę jako partnera 

biznesowego. W związku z tym, warto być na bieżąco z najnowszymi trendami w tej branży, aby móc 

w pełni odpowiedzieć na potrzeby rynku, a co za tym idzie, naszych klientów.  

Proponujemy  Państwu inspirujące spotkanie i prelekcję  jednego z najcenniejszych ekspertów  w 

dziedzinie transferu technologii  w Europie –   Michela Moranta – Vice Prezydenta ASTP – Proton , 

Dyrektora  CTT Uniwersytetu w Liege,  oraz CEO uniwersyteckiej spółki celowej Gesval, zajmującej 

się komercjalizacją pośrednią. 

Zapewniamy możliwość żywej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz kuluarowych rozmów z naszym  

kluczowym gościem. 

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.  

 

      Z nadzieją na spotkanie,  

 

      Justyna Cięgotura  

      Kierownik Działu Transferu Technologii 

      Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego  
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spotkanie odbędzie się w języku angielskim 

 

10:00 – 10:30 

Introduction of participants and brief description of their institutions: 

- Opportunities in technology transfer? 
- Challenges?  

10:30 – 11:15 

Why the Industry needs the University? – From science toward the open innovation and 

open science – Michel Morant  

11:15 – 12:00 

Mission and added value of the technology transfer offices in the ecosystem of 

innovation – Michel Morant 

12:00 – 13:00 

Success stories – round table discussion on where the strengths of technology transfer 

are, key indicators of success 

13:00 – 14:00 

Networking lunch 

 

Key note speaker 

 

Michel Morant is presently the CEO of University-Industry Liaison 

Office of the University of Liege. He is the Managing Director of Gesval, 

which is the company owned by ULg for Technology Transfer and spin 

off creation, and also the co-CEO of Spinventure, the seed capital fund 

of Liege. He is member of the board of directors of several high tech 

companies. In 2009, he set up the new interface University-Society at 

the university of Lubumbashi (RDC), and is a member of the executive board. He is also a 

member of ASTP, TII, LES, AUTM, a founding member of LIEU, the Belgian association of 

TTO’s, and of SPOW , the Belgian association of Science Park, member of IASP. He has been 

appointed as Vice-President of ASTP-Proton, the new pan-european association of tech 

transfer. 


