Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zrealizowała projekt:

Projekt EKO-STAŻ był to projekt stażowy realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery Nauki i przedsiębiorstw.
Projekt EKO-STAŻ realizowany był przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim
w Katowicach oraz Naczelną Organizacją Techniczną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Miejska w Gliwicach.
Głównym celem projektu EKO-STAŻ było zwiększenie efektywności transferu wiedzy i wzmocnienie powiązania sfery B + R
z przedsiębiorstwami, poprzez realizację staży dla 50 pracowników naukowych w śląskich przedsiębiorstwach.
Projekt skierowany był do pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni
województwa śląskiego prowadzących działalność naukową w branży EKO i przedsiębiorstw MSP branż określonych w programie
Rozwoju Technologicznego Województwa Śląskiego 2010-2020 – Technologie dla ochrony środowiska i Technologie dla energetyki
i górnictwa i posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną w województwie śląskim.
Projekt proponował 50 przedstawicielom kadry naukowej odbycie 180h godzin płatnego stażu w przedsiębiorstwie. Stażyści otrzymali
wynagrodzenie (zatrudnienie odbywało się w oparciu o umowę cywilnoprawną), a na czas trwania stażu byli objęci ubezpieczeniem
NNW.
Przedsiębiorca w związku z przyjęciem pracownika naukowego na Staż nie ponosił żadnych kosztów, wynagrodzenie Stażysty płatne
jest ze strony organizatora. Dla Przedsiębiorcy Staż stanowi pomoc de mini mis i jest udzielane z zachowaniem przepisów
Rozporządzenia komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania
pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.).
Realizacja projektu EKO-STAŻ przyczyniła się do likwidacji szeregu barier stojących przed naukowcami, jak i przedsiębiorcami
związanymi z brakiem zaufania pomiędzy podmiotami i trudnościami w wymianie informacji. Poprzez realizację staży pracowników
naukowych w przedsiębiorstwach możliwe było nawiązanie skutecznej i trwałej współpracy pomiędzy tymi środowiskami, zbudowanie
efektywnego partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie modelu efektywnej współpracy.
Projekt realizowany był w okresie od sierpnia 2012 roku do lipca 2014 roku.
Strona projektowa: www.ekostaz.pl .
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

