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RÓG PRZEDSIĘBIORCZEJ OBFITOŚCI 

Poznaliśmy laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Przedsiębiorczości Akademickiej                                     
o statuetkę „Fortuna z rogiem obfitości”. Wyniki konkursu dla firm oraz osób 
aktywnych w sferze innowacji ogłoszono podczas Festiwalu Przedsiębiorczości 
Akademickiej na Politechnice Wrocławskiej.  

Kapituła konkursu wyłoniła zwycięzców w czterech kategoriach. Statuetkę dla „Osoby 
wspierającej przedsiębiorczość akademicką” przyznano prof. Janowi Kosmolowi. 
Laureat posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji i wspierania innowacyjnej 
działalności gospodarczej. Jest twórcą koncepcji, realizatorem oraz prezesem Parku 
Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.  
 
W kategorii „Firma akademicka” statuetkę, tableta iPad oraz tytuł „Akademicki Lider 
Biznesu” przyznano firmie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP) Politechniki 
Wrocławskiej „Lipid Systems Sp. z o.o.” Zwycięska firma prowadzi prace nad 
generykami, czyli innowacyjnymi postaciami farmaceutycznymi znanych substancji 
czynnych. Jej celem jest opracowywanie, testowanie i uruchamianie produkcji nowych 
formulacji i zaawansowanych technologicznie wyrobów kosmetycznych                                     
o  korzystniejszych, z punktu widzenia farmakoterapii lub wygody dla pacjenta, 
właściwościach substancji aktywnych. Obecnie spółka realizuje projekt wdrożenia do 
produkcji, wraz z opracowaniem linii technologicznej, liposomowej postaci doksorubicyny 
- substancji stosowanej w terapiach przeciwnowotworowych. 
 

Statuetkę oraz tytuł „Akademicki Lider Innowacji” w kategorii „Produkt innowacyjny” 
otrzymała firma AIP Uniwersytetu Zielonogórskiego „Ekoenergetyka - Zachód s.c. 
Bartosz Kubik, Maciej Wojeński” za produkt innowacyjny  „mikrobiogazownia 
rolnicza”. Firma specjalizuje się we wdrażaniu nowych technologii w dziedzinie 
ekologicznych rozwiązań w energetyce. Opracowana przez nią technologia budowy 
mikrobiogazowni rolniczej to instalacja do wytwarzania biogazu rolniczego z substratów 
roślinnych i odchodów zwierzęcych oraz przetwarzania biogazu na energię elektryczną               
i ciepło. Nowe rozwiązanie daje również możliwość zdalnego monitoringu                   
i zarządzania procesem gazyfikacji.  
 
W kategorii „Produkt innowacyjny”, statuetkę i tytuł „Akademicki Lider Innowacji” 
przyznano firmie Politechniki Wrocławskiej „Lasertex Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 
Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego” za produkt innowacyjny „laserowy 
Interferometr Pomiarowy LSP30-3D”. Jest to kompletne urządzenie przeznaczone do 
wykonywania laserowych pomiarów interferometrycznych maszyn. Charakteryzują je: 
małe rozmiary, najwyższa dokładność, przyjazność dla użytkownika, bogaty zestaw 
dostępnych opcji pomiarowych, ułatwienia justowania toru optycznego oraz 
przystosowanie do pracy w przemyśle. Interferometr znajduje zastosowanie  w badaniach 
geometrii maszyn, pomiarach płaskości, równoległości osi, wibracji, prostoliniowości, 
prostopadłości oraz małych kątów.  

 

 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 
Zapraszamy także do odwiedzania naszego profilu na Facebook’u: 

http://www.facebook.com/politechnika 


