
1.  MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA  B2B  LOCO  

PROGRAM  

13.05.2010,  9.00  –  13.30,  POZNAŃ ,  POLSKA  

 

“Europejskie Projekty Transportowe – nowe 
wyzwania i możliwości dla przedsiębiorstw” 

Moderator – prof. Włodzimierz Rydzkowski, Uniwersytet Gdański 

Konferencja będzie poświęcona europejskim projektom logistycznym, których rezultaty dostarczyły 
dobrych praktyk, nowych rozwiązań i przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstw. Specjaliści 
z międzynarodowych konsorcjów zaprezentują osiągnięcia wybranych projektów doradczych 
i naukowych realizowanych w ramach europejskich programów badawczych oraz szanse i możliwości 
rozwoju sektora transportowego. Celem konferencji będzie nie tylko promocja wybranych rozwiązań, 
ale również promocja idei współpracy przedsiębiorstw w ramach istniejących klastrów i sieci, jako 
efektywnej strategii i przewagi konkurencyjnej pozwalającej na wzmocnienie swojej pozycji na rynku. 

Uczestnicy konferencji będą mogli: 

 dowiedzieć się jak przedsiębiorstwa mogą skorzystać z europejskich projektów doradczych 
i wpływać na Europejską Politykę Transportową, 

 zapoznać się z najlepszymi praktykami wypracowanymi w ramach projektów logistycznych 
i transportowych nastawionych na rozwój przedsiębiorstw, 

 poznać biznesowe rozwiązania wypracowane dla przedsiębiorstw.  

Agenda: 

1. FREIGHTWISE – jak zarządzać transportem ko-modalnym by jego usprawnić dostępność 
i planowanie - Frank Knoors, Sequoyah NV, Belgia 
 

2. Innowacyjne możliwości Intermodalnych Przewozów Kolejowych przyszłością zrównoważonej 
logistyki - Stane Božičnik, Uniwersytet w Mariborze, Słowenia (Partner projektu B2B LOCO) 
 

3. Miejsce małych i średnich przedsiębiorstw w inicjatywach Strategicznego Rozwoju Transportu 
w projektach InterBaltic i Transbaltic -  Wiktor Szydarowski, Szwecja (Członek Rady 
Konsultacyjnej projektu B2B LOCO), projekt TransBaltic - Towards an integrated transport 
system in the Baltic Sea Region 
 

4. Projekt CONNECT – inspiracją dla transportowych działań innowacyjnych na rzecz małych 
i średnich przedsiębiorstw z obszaru od Bałtyku do Bałkanów - Marek Ščerba, Transport 
Research Center, Czechy (Partner projektu B2B LOCO) 
 

5. Od projektów programów ramowych do rynku klientów Europejskiego Transportu 
Intermodalnego – Aldo Croci, Projekt CEASAR II, firma Hupac, Węgry 
 

6. Udział małych i średnich przedsiębiorstw w technologicznych klastrach innowacyjnych 
w Europie – Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny, Kamil Kulesza, firma ECO-cars, Polska 
 

7. Współpraca MŚP w logistyce na podstawie projektów INTERREG realizowanych na Łotwie - 
Igor V. Kabashkin, Transport and Telecommunication Institute, Łotwa (Partner projektu B2B 
LOCO) 
 

8. Nowe możliwości i wyzwania dla przedsiębiorstw jako wynik projektów Corelog, Kassetts, 
Castle, Komoda, Recodrive, Different - Stane Božičnik i Tomislav Letnik, Uniwersytet w 
Mariborze, Słowenia (Partner projektu B2B LOCO) 

Wstęp wolny 
 
Szczegóły na temat konferencji B2B LOCO dostępne na stronach: 
http://www.b2bloco.eu/events/13may.html 
http://www.logistics.pl/pl/program/68 


