
 
 

Zaproszenie do udziału w wywiadach dotyczących  komercjalizacji innowacji w ramach 

projektu ProVaHealth 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Urząd Miasta Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna, realizuje projekt 

ProVaHealth współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju, program Interreg Region Morza Bałtyckiego. Realizacja projektu ma 

przyczynić się do usunięcia barier w zakresie wdrażania innowacji  na rynek oraz ułatwić 

dostęp do rynku małym i średnim firmom z obszaru zdrowia. Celem głównym projektu jest 

stworzenie ponadnarodowej sieci  Żywych Laboratoriów w Rejonie Morza Bałtyckiego, która 

przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firm z tego regionu, dzięki stworzeniu 

możliwości testowania  produktów i  usług z obszaru zdrowia w warunkach rzeczywistych, 

w środowisku międzynarodowym, w 14 wyspecjalizowanych Żywych Laboratoriach. 

  

W tym celu, partnerzy projektu przeprowadzą wywiad z 80 firmami z sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw działających w Regionie Morza Bałtyckiego, w celu poznania  ich 

potrzeb i oczekiwań związanych z korzystaniem z usług Żywych Laboratoriów. Będziemy 

wdzięczni Państwu za poświęcenie nam do 1 godziny na przeprowadzenie przez nas 

powyższego wywiadu. W szczególności chcielibyśmy omówić  Państwa potrzeby w zakresie 

testowania i ewaluacji produktów lub usług w środowisku międzynarodowym,  które miałyby 

na celu  zwiększenie efektywności  procesu komercjalizacji  produktów lub usług.  

 

Pełna lista Żywych Laboratoriów biorących udział w projekcie dostępna jest na stronie: 

www.scanbalt.org/livinglabs.    

 

Rozmowa może być przeprowadzona telefonicznie,  za pośrednictwem  Skype'a lub 

osobiście. Wszelkie informacje udzielone w ramach wywiadu pozostaną poufne i będą 

wykorzystywane jedynie w celach związanych z realizacją projektu ProVaHealth. 

 

W celu umówienia daty wywiadu lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji  

prosimy o kontakt z Panią Iwoną Urban: tel. 081 466 25 25 lub e-mail: iurban@lublin.eu 

do dnia 2 marca 2018 roku. 
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Firmom, które wezmą udział w przeprowadzanych wywiadach oferujemy: 

 

- Możliwość bycia wybranym do wzięcia udziału w  pilotażowym, dofinansowanym ze 

środków projektu, teście produktów lub usług w jednym z Żywych Laboratoriów 

biorących udział w projekcie;  

- Zamieszczenie profilu firmy na stronie www.scanbaltbusiness.com; 

- Publikację aktualności i informacji o firmie w wydawanym raz w miesiącu 

newsletterze ScanBalt Business Information (około 15 000 subskrybentów). 

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

 

http://www.scanbaltbusiness.com/

