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Celem programu MNiSW jest wsparcie procesu zarządzania 
wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, 

w szczególności w zakresie komercjalizacji. 



Konsorcjum realizujące projekt: 



Grupa 
docelowa

pracownicy naukowi 

doktoranci

studenci

Okres realizacji: luty 2017 – styczeń 2019



OBSZAR I  

• organizacja  branżowych spotkań typu science to business

• organizacja śniadań naukowo-biznesowych

• udział w wystawach i targach branżowych w charakterze wystawcy lub 
uczestnika

• organizacja wizyt studyjnych w firmach dla naukowców

• prowadzenie Punktu Konsultacyjnego udzielającego wsparcia 
informacyjnego w formie konsultacji indywidualnych, telefonicznych i 
w formie elektronicznej.



OBSZAR II 

Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych:

• analizy potencjału rynkowego wynalazków,  

• analizy gotowości wdrożeniowej, 

• wyceny praw własności przemysłowej.



OBSZAR III 
Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności: 

• monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac 
rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej, 

• analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych 
lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem 
badań lub prac, 

• prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, 
osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce, 

• analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed 
ich opublikowaniem.



OBSZAR IV

Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów 
laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb 

zainteresowanego nabywcy.

Zakończenie kolejnego naboru – 30 listopada 2017



Prace przedwdrożeniowe

• Zespoły projektowe w których skład wchodzą 
Beneficjenci projektu

Kto może złożyć 
wniosek ?

• 6-8 miesięcy Czas realizacji projektu

• projekty/technologie oparte o gospodarczo
użyteczne wyniki badań naukowych i prac
rozwojowych, które nie zostały dotychczas
skomercjalizowane.

Na co mogę 
przeznaczyć środki

• Do 100 000 zł zgodnie z kategoriami budżetowymi 
projektu

Wysokość
dofinansowania



Prace przedwdrożeniowe – przykłady

prace mające na celu 
przygotowanie 
wynalazku do 

wdrożenia  (np. 
działania certyfikujące)

wykonanie testów 
laboratoryjnych w celu 

dostosowania 
wynalazku 

wykonanie 
oprogramowania, 

narzędzia 
diagnostycznego

dostosowanie 
istniejącego 

oprogramowania lub 
narzędzi do potrzeb 

konkretnego nabywcy

INNE – katalog 
otwarty prowadzący 

do rynkowo 
użytecznych rozwiązań



OBSZAR V
Działalność Brokerów Technologii

dr inż. Marcin Libera

marcin.libera@us.edu.pl

• Chemia

• Nanominerały

• Badania strukturalne

• Mikroskopia elektronowa

dr Rafał Warchulski

rafal.warchulski@us.edu.pl

• Geochemia

• Geologia inżynierska

• Odpady po procesach 
wysokotemperaturowych

mgr Przemysław Ziemski

przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

• Biologia

• Biotechnologia

• Nanotechnologie

• Life science



Brokerzy technologii
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Zadania brokera



Zadania brokera



• Identyfikacja potencjału,

• marketing rezultatów prac, 

• sieciowanie, 

• doradztwo w pozyskiwaniu funduszy,

• maksymalizacja korzyści finansowych dla 
autora, oraz Uniwersytetu Śląskiego

• identyfikacja trendów rynkowych

Zadania brokera



Strona projektu:

www.inkubatorinnowacyjnosci.us.edu.pl

Zapraszamy do współpracy! 


