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Projekt Dialog „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” 
 

Drugie warsztaty Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN 

z cyklu „INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes” 

realizowane w ramach projektu  

Dialog "Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł" 
Jachranka, 20 – 21 kwietnia 2018 

 

 
20 kwietnia - I dzień 

 

 
13.00 – 14.00 
 

 
Rejestracja zaproszonych gości /lunch 

 
14.00 – 14:10 

 
Uroczyste otwarcie: 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk: Prof. dr hab. Roman Puźniak  
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie:  Bogdan Buczyński w imieniu Dyrektora Mariusza 
Frankowskiego 
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk:  Prof. dr hab. Marek Godlewski 
 

 
14.10 – 16.15 

 
SESJA I: Innovatorzy vs biznes- wdrażanie, finansowanie, ofertowanie,  formy współpracy. 
Moderator: Agnieszka Krochmal-Węgrzyn   
 

Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjności i  przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Wystąpienie:  Bogdan Buczyński, Główny Specjalista, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
 
 Trzeci filar wspierający naukę z biznesem. 
Wystąpienie: Artur Kupczunas, Prezes SciTech FUND VC; Współzałożyciela SAULE Technologies sp. z o.o., SensDX Sp. z o.o., Nanopure Sp. 
z o.o.; Edge One Solutions Sp. z o.o. 
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Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego jako platforma rozwoju współpracy. 
Wystąpienie:  Piotr Dylewski, Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Departament Rozwoju Regionalnego i 

Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Działalność badawczo – rozwojowa operatora systemu przesyłowego gazu ziemnego -  projekty, formy współpracy. 
Wystąpienie:  Paweł Szufleński, Gaz-system S.A.  
 
Konsorcjum IATI - współpraca nauki z biznesem. 
Wystąpienie:  Agnieszki Czaplickiej – Kotas, IATI 
 
Projekty z nauką – spojrzenie przedsiębiorcy. 
Wystąpienie:  Zbigniew Miazga, Polblume 
 
Technology Applied zastosowanie oraz korzyści wytwarzania addywnego w przemyśle.  
Wystąpienie:  Piotr Wezuwik, Technology Applied sp. z o.o. 
  

 
16.15 – 16.30 
 

 
Przerwa kawowa 

 
16.30 – 18.00 

 
SESJA II: Innovatorzy vs biznes – współpraca międzynarodowa. 
Moderator: Katarzyna Kazimierczuk 
 
Fundusze norweskie – nowa perspektywa. 
Wystąpienie: Katarzyna Kazimierczuk, International Development Norway 
 
Skandynawskie modele finansowania współpracy nauki i biznesu. Od funduszy norweskich po programy wspierania rozwoju 
innowacji.   
Wystąpienie:  Marcin Fronia, Norden Centrum  
  
Project HUB 360 and the technology transfer methodology with some brief success story. 
Wystąpienie: Massimo Perucca, ProjectHUB360 (English speaker) 
 
Współpraca AXCEND Health z naukowcami i wynalazcami – doświadczenia z zakresu strategicznego wsparcia na początkowym etapie 
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rozwoju. 
Wystąpienie: Christopher Kaplan, Mateusz Czech (English speaker) 
  

 
18.00 – 18.10 
 

 
Pytania i dyskusja. Zakończenie pierwszego dnia obrad.  
Prof. dr hab. Marek Godlewski, Kierownik Projektu ze strony Centrum Transferu Technologii IFPAN 
Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, Centrum Transferu Technologii IFPAN 
 

 
19.00 
 

 
Uroczysta kolacja 

 
21 kwietnia -  II dzień 

 

 
09.00 – 10.00 
 

 
Spotkanie Rady Konsorcjum Projektu Dialog 
 

 
10.00 – 11:20 

 
SESJA III:  Innovatorzy vs biznes – skuteczna komunikacja. 
Moderator: Marcin Mystkowski 
 
Skuteczna komunikacja SGH. 
Wystąpienie:  Małgorzata Godlewska, SGH 
 
Skuteczna komunikacja PW. 
Wystąpienie: Marcin Postawka, PW 
 
Komunikacja IF PAN w kontekście wyzwań rynku – wstępna diagnoza. 
Wystąpienie:  Marcin Mystkowski, Łukasz Walerowski, Berry Project  
 

 
11.20 – 11.30 
 

 
Przerwa kawowa 
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11:30 – 12:50 4 kroki do skutecznej komunikacja IF PAN –– rekomendacje i warsztat strategiczny. 
Wystąpienie:  Marcin Mystkowski, Łukasz Walerowski, Berry Project  
 

 
12:50 – 13:00 

 
Pytania i dyskusja. Podsumowanie drugich warsztatów Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN 
z cyklu  „INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes”. 
 
Prof. dr hab. Marek Godlewski i Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, Centrum Transferu Technologii IF PAN  
 

 
13.00 - 14.00 
 

        
         Lunch  
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 Dialog 0047/2016 

„Trzeci Filar wspierający Naukę z Biznesem” 
  
 

Wystąpienie: Artura Kupczunasa, Prezesa SciTech FUND VC; Współzałożyciela SAULE Technologies sp. z o.o., 

SensDX Sp. z o.o., Nanopure Sp. z o.o.; Edge One Solutions Sp. z o.o.  
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Venture capital – średnio- i długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwa 
niepubliczne znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju (obarczone wysokim 
ryzykiem niepowodzenia inwestycji), połączone ze wsparciem menedżerskim (w 
zakresie optymalizacji procesów biznesowych czy podniesienia jakości zarządzania), 
prowadzone przez wyspecjalizowane podmioty (fundusze venture capital). Celem 
inwestycji venture capital jest osiągnięcie zysku wynikającego z przyrostu wartości 
przedsiębiorstwa przez odsprzedaż jego akcji lub udziałów po upływie określonego 
okresu. 
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Venture capital w Polsce – początek początku 

Rynek Venture Capital od stycznia 2016 roku, źródło: dealroom.co 

13.900 

79 

10.400 16.900 

2017 

69 

0,6% 0,5% 
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Venture capital w Polsce – początek początku 
0,05% 
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Venture capital w Polsce – początek początku 

Bridge ALFA: EUR 450m STARTER: EUR 180m  
BIZNEST: EUR 61m   
OTWARTE INNOWACJE: EUR 100m  
KOFFI: EUR 77m   
BRIDGE CVC: EUR 100m  
EUR: 520m  

+ środki prywatne: ~30% = EUR 300m 
EUR 1.270m 
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Venture capital w Polsce – początek początku 
0,05% 0,7% 
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Koncept/R&D 

Planowanie 
Biznesu 

Rozwój Produktu 

Pierwsza 
Sprzedaż 

Pełna działalność Rozwój IPO 

Etap Rozwoju 

Ilość Pieniędzy 

ETAPY ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO 

VCs 

SEED 
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ETAPY ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO 

Badania podstawowe Badania 
stosowane 

Proof of 
Concept 

 
Badania 
Rynkowe 

 
Business Plan 

Działający  
Prototyp 

w skali LAB 

Inżynieria 
Prototypu 

 
Wybór 

dostawców 
komponentów 

Działający  
Prototyp 

w skali PROD 

Wprowadzenie 
Produktu 

Wzrost 
Przychodów :) 

„Dolina    Śmierci” 

Finansowanie 
Bridge ALFA: 

Faza 
PoP 

Projekt  
Inwestycyjny 

Finansowanie 
Partnerzy Funduszu: 

Kolejna Runda 
Finansowa 

E
X 
I 
T 
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JAK TO DZIAŁA - ETAPY PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNEJ 

● unikalność wprowadzanego 
produktu/procesu  
●  wstępne zapotrzebowanie na 
nowy produkt/proces  
●  konkurencja  
a) naukowa - czy i jakie inne 
ośrodki naukowe pracują nad 
tożsamą/zbliżoną technologią, 
b) rynkowa – czy i jakie 
technologie substytucyjne 
istnieją na rynku i zaspokajają 
związany z nimi popyt  
●  czystość patentowa i 
patentowalność (zaangażowanie 
rzecznika patentowego).  

opinia dokonywana przez 
Zespół Funduszu 
odpowiedzialnym za 
ocenę technologiczną 
oraz inicjująca ocenę 
otrzymanych projektów.  

● zastosowanie – pola aplikacyjne, branże, w jakich można 
wykorzystać produkt/proces  
●  określenie rynków zbytu dla nowego produktu/procesu  
●  kanały dystrybucji i strategię sprzedaży  
●  przedstawienie zarysu biznesplanu, w szczególności planu 
finansowego projektu (w tym  
● oszacowanie kosztów skalowania produktu/procesu)  
●  wstępną wycenę przedsięwzięcia za pomocą metody 
poprzedzającej pierwszą inwestycję  
(Pre-Money Valuation) według metody D. Bercusa (Bercus 
Valuation Model) oraz metody Cayenne (High Tech Start-up 
Valuation Estimator) oraz metody przyszłych zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych (DCF), o ile poziom dojrzałości 
technologicznej projektu ją uzasadni, a założenia rynkowe ją 
umożliwią  
●  wskazanie wstępnych scenariuszy wyjścia z inwestycji przez 
SciTech Fund. 
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JAK TO DZIAŁA -> NAUKA + BIZNES 

„Naukowcy stale szukają wiedzy na temat komercjalizacji swoich badań. Oprócz pracy w laboratoriach 

nad innowacyjnymi rozwiązaniami, muszą również otrzymać wsparcie merytoryczne związane z 

działaniem w biznesie oraz przygotowaniem do spotkań z potencjalnym klientem.” 
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nauka-i-biznes-spotkanie-dwoch-swiatow-w-lodzi.html 

Pomysłodawca ma być odpowiedzialny 

za część merytoryczną projektu, tj. 

przeprowadzenie prac badawczych, 

rekrutację zespołu niezbędnego do 

osiągnięcia celu projektu pod kątem 

technologicznym, ustalenie kamieni 

milowych, jakie muszą zostać osiągnięte 

w trakcie realizacji projektu.  

Menadżer Projektu powinien być skoncentrowany na 

osiągnięciu konkretnych, ustalonych rezultatów 

biznesowych, opartych na współpracy i partycypacji w 

ryzyku i zysku z wspieranego przedsięwzięcia. 

Najważniejszym aspektem pracy Menadżera Projektu 

będzie podniesienie wartości organizacji, przygotowanie 

rozwiązań do wdrożenia, proponowanie kierunków zmian 

(pivoty) i sprawowanie nadzoru nad implementacją.  
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NAUKA + BIZNES (nie tylko dwie strony równania) 

Wiedza Technologiczna 
 i Zaangażowanie 

Wiedza Biznesowa 
 i Zaangażowanie 

Wiedza Rynkowa 
 i Finansowanie 

IPR i inne 
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NAUKA + BIZNES 

Wiedza Technologiczna 
 i Zaangażowanie Wiedza Biznesowa 

 i Zaangażowanie 

Wiedza Rynkowa 
 i Finansowanie 

IPR i inne 
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BUDOWANIE WARTOŚCI w TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU (Case Study) 
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BUDOWANIE WARTOŚCI w MĄDRY SPOSÓB 
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DZIĘKUJĘ 



Knowledge in Action for your Business  

 

 

  

 

 

 

Drugie warsztaty Centrum Transferu 

Technologii  

Instytutu Fizyki PAN 

z cyklu  

„INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes”  
 

realizowane w ramach projektu  

Dialog "Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł" 

 

Jachranka, 20 - 21 kwietnia 2018 r 
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 Dialog 0047/2016 



Knowledge in Action for your Business  

 

 

  

 

 

 

Project HUB 360 and the technology transfer 

methodology with some brief success stories 

 
 

Massimo Perucca 

Project HUB 360 

 

Jachranka, 20 - April 2018  
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Knowledge in Action for your Business  

 

 

Summary 

• Project HUB 360  
 

• Technology Transfer: a multi-dimensional integrated approach 
 

• Cases of TT 



Knowledge in Action for your Business  

 

 

for your Business 

Knowledge in Action 



Knowledge in Action for your Business  

 

 

Thanks to a team of experts and an 
interational network composed by 
companies, startups and research 
centers, Project HUB-360 supports R&D, 
production and commercialization of 
innovative solutions. 

About us - Innovation HUB 
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Technology Transfer 

European Projects Data Analysis Training 

Communication Sustainability 

Services 



Knowledge in Action for your Business  

 

 

Data Analysis  

• Quantitative Analysis 
• Descriptive & Predictive Analitics 
• Design of Experiments 
• Process Control 
• Quantitative Methods for R&D 
• Statistical Methods Training 



Knowledge in Action for your Business  

 

 

Technology Transfer 

• Identification of Needs 
• Research for Available Solutions 
• Research & Development 
• Business Plan 
• Horizontal and Vertical Technology Transfer 



Knowledge in Action for your Business  

 

 

European Projects 

• Screening of Calls 
• Definition of Goals and Impact 
• Creation of Partnerships 
• Development Project Proposals  
• Submission Project Proposals  
• Dissemination & Exploitation 



Knowledge in Action for your Business  

 

 

Communication 

• Technical and Scientific Distribution 
• Advertising 
• Customized Communication Plans  
• Dissemination Events 
• R&D Networks Creation 
• Fairs and B2B Meetings 
• Scientific and Technological Pubblications 



Knowledge in Action for your Business  

 

 

Training 

• Customized Programmes 
• Support in Transitional Stages  
• Capacity Building 
• Team Building 
• Training Courses on: quantitative 

methods, innovation processes, 
communication, statistical methods.  



Knowledge in Action for your Business  

 

 

Sustainability 

• Customized Consultancy 
• Life Cycle Assessment 
• Life Cycle Costing 
• Carbon & Water Footprint 
• Support for Environmental Certifications 
• Sustainability Reports 



Knowledge in Action for your Business  

 

 
Partnerships 
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Technology Transfer 



Knowledge in Action for your Business  

 

 

Technology Transfer 

• Identification of Needs 
• Research for Available Solutions (in-house / external) 
• Research & Development of innovative Solutions in partnership 
• Economic and Environmental sustainability assessment 
• Business Plan 
• Horizontal, Vertical and Converging Technology Transfer  



Knowledge in Action for your Business  

 

 

Technology Transfer: what is it? 

• Most of definitions connect TT to IPRs  (patents)… 
• In fact IPR may be  a consequence or a starting point for TT! 
• Technology: what is useful to manufacture, produce 

services, …solutions 
• Transfer: dynamic concept which relates to displacement, 

evolution, progress from one context to another  
• directions of TT: 

 Horizontal  
 Vertical  
 Converging: integration of technologies / solutions 



Knowledge in Action for your Business  

 

 

What Technology Transfer for? 

• Innovation of product / processes:  
• Increase of efficiency /effectiveness 

 
• Business oriented solutions; TT for: 

• increasing profit 
• Exploit market opportunities 

 
 



Knowledge in Action for your Business  

 

 

The three pillars of TT solutions 

Technical 
Feasibility 

Economic 
Viability 

Environmenta
l sustainability 
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 Multidimensional integrated 
approach 

• Technical feasibility: 
• Best available / enabling technologies BETs 
• New materials (nano- / composite- / multifunctional)  
• Needed Systems and components: available? 
• Metrology: possible to characterize and measure  quality? 

 
• Economic viability: cost effectiveness 

 
• Environmental sustainability: minimize environmental impact 

with respect to competing solutions 
 



Knowledge in Action for your Business  

 

 

Tools and methodology for a successful TT: 

Consider at the same time with the same level of importance : 
• R&D: 

 Methodology (e.g. DoE) 
 Quantitative approach: measure everything! 
 Interact with experts  

 
• Business model / business Plan: assess the real business 

opportunity through quantitative assessment of profit 
potential 
 

• Scalability assessment: 
 Technical 
 Business  
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Technology Transfer: some cases 
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Superhard nanocomposite coatings 
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 Interface-Structure and Hardness of 

Nanocomposite Coating 
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From tooling to metrology: ABB 

pressure transducers membranes 
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From innovative coatings 

to  ABB Diaflex product 
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Coated bearings cages: 

allow enhanced durability 

and specific tribological 

properties also in critical 

operation regimes  

Chromium based nc-coating on engine 

valves: high wear resistance and low 

friction coefficients allow sliding and durability 

enhancement. 

Tool  inserts for milling, drilling, 

tapping. 

Super hard nanocomposite coatings  

allow high speed / dry machining 

enhancing eco-efficiency 

Mechanical components and tools for automotive 
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 The GG25 bar and bar mount 
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DOE Design of Experiment & Virtual DOE 

•  Output variable(s) : investigate the system response 
 

•  Factor: (independent) variable to be monitored 
                - quantitative (quantified by a real or natural particle 
            - qualitative (express by a category attribute) 
  

•  Level of a factor: absolute value of the factor 
 
•  Factor Principal effect: difference between the absolute values of the output 

(response variable) at different factor levels 
 

•  Factors interactions: difference between values of response variable (cross 
values) 
 

•  Experiment: mono or multi factorial 
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Example of 2-factors experiment (k=2) Positive interaction example   

Negative  interaction example  

Consequential or attributional multivariate analysis 
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V-DOE: solving «industrial riddles» 
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V-DOE system outputs matrices 

Virtual Design of Experiment for  
Research & development (thermo-fluidic case study) 
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Production line 

Zero defects product 

Real time 

Adaptive 

Process 

Data 

acquisition 

From energy efficiency to 
manufacturing process and control 
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CONTROL CHARTS -> Cp, Cpk 
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Measurement system analysis - Gage R&R 

…in progress…. 
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Sustainability of TT solutions 
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Life 
 Cycle 

Assessment 
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Possible direct applications 

1. Goal and 

Scope 

definition  

LCA framework 

2.Inventory 

analysis  

3. Impact 

Assessment  
4

. 
In

te
rp

re
ta

ti
o

n
 

The analysis is 
carried out 
accoriding to the  
4 LCA phases 
foreseen by the 
ISO 14040 
standard 

Strategic planning  

Product/process 

development & 

improvement 

Marketing 

Communication 

Consequential LCA and ISO 14040 



Knowledge in Action for your Business  

 

 Assessment on processes used to 

functionalise a specificed product 
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Pilots  
 

 

 

 

 

FUNCTIONAL 

 SURFACES 

 

 
Inputs 
from 

Geosphere & Techno sphere:  

energy, raw materials, 

components, commercial 

parts semi-finished 

 products 

Outputs emissions to air, to water, 

 waste, by-products,  

   R2R US / R2R Spray / Batch US 

 

Environmental Sustainability 
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MOTHER FACTORY

Minifactory-1

Minifactory-2

Minifactory-3

Minifactory-K

Minifactory-N

.....

.....

Customers /  distributors

Customers / distributors

Customers / distributors

Customers / distributors

Customers / distributors

Superflex system

Technosphere

emissions /
wastes

emissions /
wastes

emissions /
wastes

emissions /
wastes

emissions /
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Raw materials and 
semifinished suppliers

Mother factory 
Packaging upplier

Minifactory
 packaging supplier

1.

Packaging 
recycling
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TRM 

MFM 

TRM 

mFM 

TRM 

PKM 

TRM 

PRM 

LCA LCC Modular structure 

 
MFM 

mFM 

PKM 

PRM 

TRM 
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LCC: functions and process costing scenarios 
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 Sample of comparative LCC output 
The histograms show evaluated technical unit (T.U.) cost for different manufacture  
processing routes and processing conditions: antibacterial surfaces 
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Order received;
Start planning

Antimicrobial 
functionalisation

End of supply project

Order received
 by Laundry

Yarn procurement 

Sales to
 laundries

 

Transfer of raw fabric

Yarn weaving Bed sheet confection Delivery to Laundry

Place Order to 
treatment supplier 

            Public tender 
         assignment

                 or order by clinic

First cycle 
use

Disposal of 
waste product

Send treated fabric back to 
manufacturer

        Places order to
       Bed sheets 

        manufacturer

Nth use phase cycle

Maintenance cycles

End of 
Maintenance  contract

The Business Model 
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Healthcare Textile: Financial plan for high quality bed sheets and pyjamas 

Financial plan connected to the 
identified exploitation routes 

Data are based on preliminary data and assumptions related to the roll to roll (R2R) 
antimicrobial functionalization process referred to preliminary processing data and data 
obtained by the pilot unit before Protect the scale-up. Estimations are made on processing cost 
of: 
• direct process energy 
• reagents 
• substrates / raw materials 
• Sonochemical reactor efficiency and throughput 
• Weaving efficiency and throughput  
• investments in acquisition of new functionalization unit / units for improvement of 

productivity 
• Infrastructure and resources costs 

83.544

231.221

485.869

766.196

930.147
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NET PROFIT PER YEAR (EURO)

The Business & Financial  Plan 
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Different Manufacturing modes are taken into 
account: 
• Low speed at 3m/min regime 
• Medium speed at 5m/min regime 
• 1, 2 and 3 shifts per day 
Corresponding to 1% - 5% of total EU market 
share 

Production resources allocation Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

Loom loading  factor 10,0% 25,0% 50,0% 75,0% 90,0%

R2R functionalisation unit speed (m/min) 3 3 5 5 5

functionalisation: Shifts per day 1 1 1 2 2

Functionalisation unit loading factor 25% 64% 77% 58% 70%

Healthcare Textile  
Financial plan for high quality bed sheets 

Capacity vs. EU market potential
# bed sheets / 

year

OFFER 

CAPACITY

for v= 3m/min; h=1,65 m first five years 1 shift 16.144,59        1,1%

for v= 5m/min; h=1,65 m first five years 1 shift 26.907,65        1,8%

for v= 5m/min; h=1,65 m first five years 2 shift 53.815,30        3,5%

for v= 5m/min; h=1,65 m first five years 3 shift 80.722,95        5,3%
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Five years production yearly throughput after the project 

accomplishment 

• Production ramp up 

• Matching of looms and functionalization unit productivity 

• Optimising manufacturing and functionalization cost 

Healthcare Textile  
Financial plan for high quality bed sheets 

 4 168,02  

 10 420,04  

 20 840,09  

 31 260,13  

 37 512,16  
y = 8752,8x - 5418,4 

R² = 0,991 
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HQ Bed Sheets production (Units per year) 
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Five years production costing 

• Manufacturing cost /weaving and confection 

• Cost for finishing 

Healthcare Textile  
Financial plan for high quality bed sheets 
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200 000

250 000

300 000

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4  YEAR 5 

Total direct costs (€) 

total Manufacturing Direct Costs (€)   Cost for finishing (€) 
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Total capital investment related to Protect operation 

- Specific commercialisation costs not included  

Healthcare Textile  
Financial plan for high quality bed sheets 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

Investment in Fixed Assets (manufacturing) 
(€) *** 

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Total Indirect costs(€)  5000 7 500 10000 12 500 15000

Total Direct Costs (€)   29 832 79 720 156 014 206 628 240 242

0%

10%

20%
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70%

80%

90%

100%

Total Capital investment 
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Pricing policy, expected revenues 

by sales and net profit 

  

Healthcare Textile  
Financial plan for high quality bed sheets 
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Eco-design  considering functions 
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ENVIRONMENT 

(LCA) 

Prototyping, testing, 
production 

Process specification 
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Technology Transfer…. 

…work in progress… 
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Thank you for your attention! 

massimo.perucca@project-sas.com 
info@project-sas.com 

projecthub360.com 

Massimo Perucca 
Project HUB - 360 
Viale M. Gandhi, 3 

10051 Avigliana (TO) – Italy 
Ph: +39 011 0712246 
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Questions ??? 



Konsorcjum IATI 
współpraca nauki z biznesem 

 
 



Instytut Autostrada 
Technologii i Innowacji  

IATI jest największym wirtualnym 
instytutem w Polsce grupującym 

interdyscyplinarny zespół badaczy, 
przedsiębiorców, przedstawicieli 
administracji i firm doradczych 

oferującym  warunki do rozwoju 
innowacji na rynku krajowym  

i międzynarodowym.  

 

 



Geneza – 15.07.2014 r. 

• Umowę Konsorcjum podpisało 22 Partnerów (17 uczelni,  
2 instytuty badawcze oraz 3 przedsiębiorstwa), 15.07.2014 r. 

• Dołączyło do IATI 19 Partnerów (5 uczelni, 6 instytutów, 8 
przedsiębiorstw) 

• Obecnie IATI liczy 49 Partnerów: 23 uczelnie, 8 instytutów 
badawczych i 18 przedsiębiorstw. 

 

 
Liderzy Konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika 
Wrocławska 
 

Przewodniczący Rady Naukowo-Przemysłowej IATI  
- Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka Rektor AGH  
(2018) 
 





Partnerzy – uczelnie (23) 

 Akademia Górniczo-Hutnicza  
w Krakowie 

 Akademia Morska w Gdyni 

 Akademia Morska w Szczecinie 

 Akademia Techniczno-Humanistyczna 
w Bielsku-Białej 

 Politechnika Białostocka 

 Politechnika Częstochowska 

 Politechnika Krakowska 

 Politechnika Opolska 

 Politechnika Poznańska 

 Politechnika Rzeszowska 

 Politechnika Śląska 

 

 

 Politechnika Świętokrzyska 

 Politechnika Wrocławska 

 Szkoła Główna Służby Pożarniczej  

 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

 Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu  

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie  

 Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy 

 Uniwersytet Zielonogórski  

 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu 

 Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny 

 



Partnerzy – instytuty badawczo-
rozwojowe (8) 

 Główny Instytut Górnictwa 

 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 

 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach  

 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 

 Instytut Techniki Górniczej KOMAG  

 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy WSS we Wrocławiu 

 „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego 

 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 

 



Partnerzy – przedsiębiorstwa (18) 

 CUBE.ITG.SA we Wrocławiu 

 Future Processing Sp. z o.o. 

 JS Hamilton Poland SA 

 KGHM Polska Miedź S.A. 

 KOPEX S.A. 

 Krakowski Park Technologiczny 
Sp. z o.o.  

 LOTOS S.A. 

 Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  
we Wrocławiu 

 

 

 

 Patents Factory Ltd. Sp. z o.o. 
 Perceptus Sp. z o.o. z Zielonej 

Góry 
 Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji z Rybnika 
 SGS Polska Sp. z o.o. 
 SONEL S.A.  
 TAURON Polska Energia 
 Telewizja Polska S.A. 
 Thornmann Recycling Sp. z o.o. 
 Wrocławski Instytut Zastosowań 

Informacji Przestrzennej  
i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. 

 ZPUE SA 
 



Główny cel 

Inicjowanie, przygotowywanie oraz stwarzanie wszystkim 
Partnerom warunków do aplikowania i realizacji 

konkretnych projektów badawczych, rozwojowych  
i wdrożeniowych przy aktywnym udziale podmiotów 

gospodarczych zainteresowanych ogólnie innowacjami,  
a w szczególności wytwarzaniem innowacji i ich późniejszym 

gospodarczym wykorzystywaniem.  

 

(Umowa Konsorcjum IATI, §1, pkt. 1) 



Rozwój gospodarczy kraju 

OT1 - Biotechnologie 
przemysłowe 

OT2 - Nanoprocesy  
i nanoprodukty  

 

OT3 - Zaawansowane systemy 
wytwarzania i materiały 

OT4 - Technologie informacyjne i 
telekomunikacyjne (ICT) 

OT5 - Mikroelektronika 

OT6 - Fotonika 

OT7 – Energia, Technologie kogeneracji i 
racjonalizacji gospodarowania energią 

OT8 - Surowce mineralne 

OT9 – Zdrowe  
społeczeństwo 

OT10 - Zielona gospodarka 

InSight 2030 

OT11 - Bezpieczeństwo 

OT12 - Komunikacja 

OT13 - Środowisko 

OBSZARY TEMATYCZNE 
CENTRA KOMPETENCJI 

Innowacje, Nowe Technologie 



Zbudowanie przewagi konkurencyjnej i wykorzystanie „premii   
za pierwszeństwo” dzięki szybkiemu i przekrojowemu dostępowi 
do najlepszych rozwiązań jakie zapewnić może polska nauka; 

Efektywne wsparcie (merytoryczne i administracyjne)  
w aplikowaniu o uzyskanie finansowania. 

 

IATI - korzyści dla przedsiębiorców 

Uzyskiwanie kompleksowej oferty 
badawczo-rozwojowej w jednym źródle; 

Współpraca z wiarygodnymi, 
sprawdzonymi i kompetentnymi 
Partnerami; 

Oszczędności związane z poszukiwaniem 
wykonawców dla zamierzonych przez 
nich rozwiązań; 



 Nawiązanie kontaktów i dostęp do szerokiej puli 
instytucji i firm posiadających kluczowe kompetencje 
w strategicznych obszarach badawczych; 

 Nowe możliwości realizacji projektów badawczych  
i szanse na skorzystanie ze środków na badania 
stosowane; 

 Rozwój własnych kompetencji oraz kompetencji 
swojej kadry, nabywanie nowych umiejętności  
i know-how z obszaru B+R; 

 Mierzalne i przystające do oczekiwań efekty 
współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi  
i badawczymi w Polsce i za granicą – współpracy 
opartej przy tym na rozsądnych, uczciwych  
i partnerskich zasadach. 

 

IATI - korzyści dla Partnerów 



Jak realizujemy nasze cele 

 Organizujemy bądź obejmujemy patronatem konferencje, 

 Prowadzimy szkolenia i wykłady, 

 Tworzymy Centra Kompetencji i koordynujemy ich współpracę 
w ramach Obszarów Tematycznych, 

 Inicjujemy projekty badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, 
odpowiadamy na potrzeby przedsiębiorców w zakresie 
innowacji, 

 
 Prowadzimy działalność promocyjną, 

 Budujemy silne relacje wewnątrz IATI, 

 Współpracujemy z organizacjami 
okołobiznesowymi. 



Efekty działania 

Projekty złożone i realizowane wspólnie przez partnerów IATI – 
przykładowo: 
 Instytut Spawalnictwa – 13 projektów realizowanych,  
 Instytut Metali Nieżelaznych - 10 projektów realizowanych; 
 MPWiK we Wrocławiu - 5 projektów realizowanych.  
 
Program Sektorowy „Innowacyjny recykling” wspierany przez 
partnerów IATI 
Program sektorowy dla „Biogospodarki”, ze szczególnym 
uwzględnieniem „Biogospodarki Cyrkularnej”  
 
Kojarzenie partnerów – obsługa, przekierowanie, monitoring 
różnorodnych zapytań od przedsiębiorców, także niebędących 
partnerami IATI. 

 
 

 



Współpraca z organizacjami  
okołobiznesowymi 

 

Liderzy IATI podpisali umowy o współpracy z:  
 Legnicką SSE 
 Wałbrzyską SSE 
 Fundacją Polska Innowacyjna 
 Agencją Rozwoju Przemysłu  (ARP)  

dot. Platformy Transferu Technologii 
 Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego 
 Stowarzyszeniem Lubuska Sieć Innowacji  
 Klastrem ICT 
 Klastrem B+R&I 
 PolDoc 
 Klastrem GOIR 

 
 

 
 
 
 

CK współpracują z KIC Raw Materials i KIC InnoEnergy. 
 



Projekty 

IATI MBM – Monday Business Meeting 
• Cykliczne spotkania 

• Prezentacja nowych idei 

• Networking  

 

Międzynarodowe Targi Pracy Branży Surowcowej 
• Ponad 2000 uczestników 

• 20 wystawców 

• Konferencja „Surowce dla gospodarki Polski” 

 

Konferencja „Innowacyjne pomysły młodych 

naukowców: Nauka-Start’up-Przemysł” 
• Promocja osiągnięć młodych naukowców 

• Ponad 150 uczestników 

• Szkolenia biznesowe 

 



 

 

Dziękuję za uwagę 

 

 

Agnieszka Czaplicka-Kotas 

agnieszka.czaplicka@iati.pl 

Zachęcamy do współpracy! 



FUNDUSZE 
NORWESKIE- 
NOWA 
PERSPEKTYWA 

Katarzyna Anna Kazimierczuk  
IDN AS  



MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING 

 W październiku 2017 roku 
zakończyły się negocjacje 
dotyczące uruchomienia III 
edycji Funduszy 
norweskich i EOG w Polsce. 
Międzyrządowe umowy 
(Memoranda of 
Understanding), 
pozwalające na 
uruchomienie kolejnej 
edycji funduszy, zostały 
podpisane 20 grudnia 
2017 r.  

 Po podpisaniu MoU 
prowadzone są (głównie 
przez operatorów 
programów) prace 
prowadzące do określenia 
szczegółowych obszarów, 
które będą wspierane w 
ramach danego programu, 
oraz zasad prowadzenia 
naboru wniosków. 



FUNDUSZE 
NORWESKIE W 
NOWEJ 
PERSPEKTYWIE 
Polska otrzyma w ramach 
bezzwrotnej pomocy 800 mln 
EUR, co czyni ją także 
największym 

 beneficjentem Funduszy 
norweskich i EOG spośród 15 
państw objętych wsparciem 
 



PROGRAMY OPERACYJNE 
Program Alokacja Operator 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I 

INNOWACJE 

85 mln euro Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

ROZWÓJ LOKALNY  100 mln euro Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

BADANIA 110 mln euro Narodowe Centrum Nauki z Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju 

EDUKACJA 20 mln euro Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

ŚRODOWISKO, ENERGIA I ZMIANY 

KLIMATU   

140 mln euro Ministerstwo Środowiska z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

KULTURA  75 mln euro Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

ZDROWIE 20 mln euro Ministerstwo Zdrowia 

SPRAWIEDLIWOŚĆ 70 mln euro Ministerstwo Sprawiedliwości z Centralnym 

Zarządem Służby Więziennej 

SPRAWY WEWNĘTRZNE  20 mln euro  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z Centrum Obsługi Projektów Europejskich 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 53 mln euro   zarządzanie Biuro Mechanizmów Finansowych w 

Brukseli 

DIALOG SPOŁECZNY – GODNA 

PRACA 

6,12 mln euro Innovation Norway 

FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 

DWUSTRONNEJ 

16,19 mln euro Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

 Dodatkowo będzie wdrażana Pomoc Techniczna.                               



ROZWÓJ 
PRZEDSIĘBIORC
ZOŚCI I 
INNOWACJE 
 

Norway Grants Programme – 85 mil EUR 

• Dofinansowanie ze środków polskiego budżetu – 15 

mil. EUR 

• Operator: PARP 

• Partner Programu: Innovation Norway 

• 600 000 EUR będzie przeznaczone na relacje 

dwustronne  

 

Obszary wsparcia: 

 

Ekoinnowacje - Green Industry Innovation 

Jakość Życia - Welfare Technology and Ambient 

Assisted Living 

Gospodarka Morska – Blue Growth  

 



EKOINNOWACJE  

PROJEKTOWANIE 

I 

WPROWADZANIE 

NA RYNEK 

NOWYCH LUB 

ZNACZĄCO 

ULEPSZONYCH 

PRODUKTÓW 

 

Przez eko produkt należy rozumieć produkt, który charakteryzuje się następującymi cechami: 

• ilość surowców użyta do jego wytworzenia została znacznie ograniczona lub też surowce pochodzą z recyclingu 

proces wytwarzania produktu nie jest szkodliwy dla środowiska 

• surowce użyte do produkcji są nietoksyczne 

• produkt ani jego składniki nie są testowane na zwierzętach 

• opakowanie jest ograniczone do minimum lub w ogóle z niego zrezygnowano lub opakowanie może zostać ponownie 

wykorzystane 

• zużycie energii na każdym etapie produkcji i użytkowania produktu jest zminimalizowane 

• istnieje system zbierania produktów wyeksploatowanych lub ich części 

• istnieje możliwość ponownego wykorzystania w całości lub w części zużytego produktu 

• unika się sztucznego przyspieszania starzenia się fizycznego lub moralnego (np. poprzez reklamę nowszych typów 

danego towaru) produktu  

 



JAKOŚĆ ŻYCIA - WELFARE TECHNOLOGY AND 
AMBIENT 
ASSISTED LIVING  
 

 PROJEKTOWANIE I WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH 
BĄDŹ ZNACZĄCO ULEPSZONYCH 
PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG), które istotnie 
przyczynią się do poprawy jakości życia 
społeczeństwa. W szczególności chodzi o produkty 
oferowane grupom społecznym, które są 
narażone na różnego typu ograniczenia, wpływające na 
pogorszenie jakości życia (np.: osoby 
starsze, osoby niepełnosprawne).  
 



GOSPODARKA MORSKA – 
BLUE GROWTH 
 
Wsparcie małych portów, marin śródlądowych i morskich 
w zakresie gospodarki odpadami i wprowadzania 
innowacyjnych ekologicznych rozwiązań dotyczących 
lepszej gospodarki energetycznej, zużycia paliw, 
recyklingu odpadów.  
 



BADANIA  
Norway Grants Programme – 100 million EUR 

Dofinansowanie ze środków polskiego budżetu – 18 mil. EUR 

Operatot programu: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 

Partner Programu: RCN (Norweska Rada Naukowa)  

Obszary wsparcia:  

•  Badania polarne 

•  CCS (Carbon Capture and Storage) 

•Nauki społeczne  
 

•Program będzie przeznaczony na dofinansowanie zarówno badań 
podstawowych (40%) jak i aplikacyjnych (60 %) 
 
 



W PROGRAMIE BADAWCZYM 

 Wszystkie badania powinny być prowadzone w ścisłej współpracy 
między jednostkami z państw Darczyńców i Beneficjentów; 

 Badania co do zasady powinny wpisywać się w priorytety całego 
programu EOG/Funduszy Norweskich ; 

 Priorytetowo traktowane będą badania stosowane; 

 Wsparcie dla kobiet badaczy i młodych naukowców; 

 Uczestnictwo w Europejskim Obszarze Badawczym;  

 MŚP będą mogły startować we wszystkich programach 
badawczych; 

 Promocja wyników będzie istotną częścią wszystkich programów. 

  



ŚRODOWISKO, ENERGIA I 
ZMIANY KLIMATU 
Program grantów EOG - 140 milionów EUR 

Współfinansowanie z Polski - 25 milionów EUR 

 Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z 
NFOŚIGW 

 Partnerzy Programu: NEA (Norweska Agencja Ochrony 
Środowiska), NVE (Dyrekcja ds. Zasobów i Energii), OS 
(Agencja ds. Energii Islandii) 

600 000 EUR przeznaczonych na stosunki dwustronne 



ŚRODOWIS
KO 
NATURALNE 
I 
EKOSYSTE
MY 

Strategie środowiskowe, planowanie i ch 

wdrażanie 

Monitorowanie środowiska i modelowanie 

Systemy informacyjne dla środowiska 

Zarządzanie niebezpiecznymi substancjami i 

system kontroli  

Wdrażanie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska 



ODNAWIALN
E ŹRÓDŁA 
ENERGII, 
EFEKTYWNO
ŚĆ 
ENERGETYC
ZNA I 
BEZPIECZEŃ
STWO 
DOSTAW 
ENERGII 
 

Efektywność energetyczna w produkcji, 

dystrybucja i dostawy 

 Energia z OZE - wytwarzanie i 

dystrybucja 

 Odzyskiwanie odpadów energetycznych 

(w tym odpadów niebezpiecznych) 

Bezpieczeństwo dostaw energii 

Rynki energii 



ZMINANY 
KLIMATU 

Łagodzenie / dostosowanie do zmian klimatu 

Strategie, plany działania i plany awaryjne 

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych  

Adaptacja do zmian klimatu 

Wsparcie gotowości na ekstremalne zjawiska 

pogodowe i zarządzenie ryzykiem  

Wychwytywanie i składowanie węgla ( CSS) 



KIEDY ZOSTANĄ 
OGŁOSZONE 
PIERWSZE 
KONKURSY? 
 Trwają uzgodnienia tzw. 
Conept Notes dla każdego 
z programów oraz 
związanych z nimi 
Funduszy Dwustronnych  

 Schemat grantów 
podróżnych jest w trakcie 
uzgodnień  

 Pierwsze konkursy 
planowane są na koniec 
2018, z tym, że program 
zarządzany przez PARP 
zostanie uruchomiony w 
II/III 2019 



FUNDUSZ 
WSPÓŁPRA
CY 
REGIONALN
EJ 

Alokacja to  34,5 mln EUR podzielone na dwie rudny  

Operator: Konsorcjum, którego liderem jest ECORYS Polska.  

Ponadnarodowy program spierający współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń, wymiany 

dobrych praktyk i budowania potencjału w priorytetowych sektorach funduszy EOG i 

funduszy norweskich na lata 2014-2021: 

Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność; 

Integracja społeczna, wsparcie zatrudnienia młodzieży i ograniczanie ubóstwa; 

Środowisko, Energia , Energie, Zmiany Klimatu i Gospodarka Niskowęglowa 

Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa i wolności; 

Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne 



MOTTO : WSPÓLNE PROBLEMY- 
WSPÓLNE ROZWIĄZANIA 
 ŚCIEŻKA PONADRODOWA  REGIONALNA ŚCIEŻKA 

WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ 

  

Pod uwagę będą brane następujące kryteria: 
1) Układ geograficzny projektów; 
2) Wkład w zrównoważony rozwój; 
3) Tworzenie partnerstw międzysektorowych (publicznych, prywatnych, 
akademickich, organizacji pozarządowych itp.); 
4) Pilotażowy charakter z możliwością zwiększania skali w programach UE; 
5) Innowacyjność i efektywność kosztowa; 
6) namacalne wyniki o dobrej widoczności i wpływie. 



WNIOSEK MOGĄ SKŁADAĆ 

 Organizacje publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne i pozarządowe 
organizacje i instytucje akademickie mające osobowość prawną, np.  

Gminy, organizacje będące własnością lub w części należące do gmin, stowarzyszenia 
gminne; 

Regiony, organizacje regionalne; stowarzyszenia regionów; 

Jednostki organizacyjne administracji  centralnej, organizacje częściowo finansowane 
przez centralę jednostki rządowe, przedsiębiorstwa państwowe, organizacje państwowe; 

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje non-profit, przedsiębiorstwa 
społeczne, stowarzyszenia interesów osób prawnych, fundacje; 

Firmy; 

Spółdzielnie (produkcja, mieszkalnictwo, konsumenci); 

Partnerzy społeczni (związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe, stowarzyszenia 
pracodawców, izby gospodarcze). 



TERMIN 
SKŁADANIA 
WNIOSKÓW 

 Dwuetapowa procedura 1.07.2018 

 Call for proposals: 
https://eeagrants.org/Media/Files/The-
EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-
Regional-Cooperation/EEA-and-Norway-
Grants-Fund-for-Regional-Cooperation-
Call-for-proposals 



DZIĘKUJĘ ZA UWGĘ  

IDN HQ 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

 
 

 

Inteligentna specjalizacja województwa 
mazowieckiego jako platforma rozwoju 

współpracy 
 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

 

 

Jachranka, 20 - 21 kwietnia 2018 r 

 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

 
 

 

 
„Koncepcja inteligentnej specjalizacji oparta jest na założeniu, że dzięki koncentracji zasobów wiedzy 
i nakierowaniu ich na ograniczoną liczbę priorytetowych działań gospodarczych kraje i regiony zyskają –  
i utrzymają – przewagę konkurencyjną w światowej gospodarce”. 

 

„(…) znacznie większą szansę na sukces mają strategie łączące innowacje z konkretnymi atutami 
gospodarki na szczeblu krajowym/regionalnym. Naśladowanie innych regionów i próby wykreowania „cudu 
gospodarczego” w oparciu o modne sektory takie jak branża półprzewodników czy biotechnologia nie tylko 
zmniejszają szanse regionu na sukces, ale dodatkowo utrwalają strukturę rynku z podziałem na liderów 
i naśladowców”.  

 

„W  kontekście  strategii  RIS3 wyznaczanie  priorytetów  jest  wypadkową  dwóch  procesów: odgórnego 
procesu określania szeroko zdefiniowanych celów zgodnych z polityką EU, oraz oddolnego  procesu  
wyłaniania  propozycji  nisz  dla  inteligentnej  specjalizacji,  obszarów  do eksperymentowania oraz 
przyszłego rozwoju  wynikającego  z  procesu  przedsiębiorczego odkrywania”. 

-RIS3 Guide 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

 
 

 

 

INTELIGENTNA SPECJALIZACJA 

INNOWACJE 

WDROŻENIE 

BADANIA  
I PRACE 

ROZWOJOWE 

PRIORYTETY, 
POTRZEBY 

NAUKA 

BIZNES 

ADMINISTRACJA 
I 

SPOŁECZEŃSTWO •kapitał 
intelektualny 
• laboratoria 
•technologie 
 •kapitał 

•know-how 
•znajomość rynku 

•strategie 
•programy 
•konsultacje 
•oczekiwania 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

 
 

 

  

Inteligentna specjalizacja: 

 

•  może być kluczową techniką, 

•  może być kluczową branżą, 

•  może być kluczowym produktem, 

•  może określać najważniejsze cele rozwojowe regionu, 

• ale przede wszystkim oznacza sposób podejścia do innowacyjności i zwiększania 
konkurencyjności regionu/kraju. 
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 Dialog 0047/2016 

 
 

 

 Grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji 
Obszary inteligentnej 

specjalizacji 

• bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorców i jednostek naukowych 
 

• otwarty, jawny charakter prac 
 

• połączenie zdalnej pracy z tradycyjną formułą spotkań grupowych  
 

• kolegialny tryb działania 
 

• oddolny charakter tworzonych dokumentów i pomysłów 
 

• określenie priorytetowych kierunków badań dla inteligentnej 
specjalizacji 
 

• baza kontaktów z podmiotami zainteresowanymi aktywnością 
innowacyjną 
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 Dialog 0047/2016 

 
 

 

 
 
 

„Samoorganizacja” inteligentnej specjalizacji 

żywność 

fotonika 

branża metalowa 

opakowania 

zdrowie 
chemia 

edukacja 

kosmetyki 

kosmos 

bezpieczeństwo 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

 
 

 

Działania ukierunkowane przez inteligentną specjalizację: 

 

• Seminaria, konferencje, warsztaty tematyczne, np.: 

• seminaria „Eksportuj kosmetyki do UK” i „Eksportuj żywność do UK” (współpraca z Brytyjsko-Polską Izbą 
Handlową), 

• warsztaty dla przedsiębiorstw działających w obszarze fotoniki w zakresie tworzenia partnerstw 
międzyregionalnych zgodnie z metodologią Platformy S3 i inicjatywy Vanguard, 

• spotkania robocze w Warszawie i ośrodkach subregionalnych dotyczące innowacji w sektorze rolno-
spożywczym (współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, CLC EIT Food oraz 
Mazowieckim Parkiem Naukowo Technologicznym w Płońsku). 

 

• Badania i analizy sektorowe, np.: 

• analiza obecnego funkcjonowania oraz perspektyw rozwoju sektora kosmicznego na Mazowszu, 

• ocena potencjału oraz perspektyw rozwoju sektora technologii fotonicznych na Mazowszu, 

• uczestnictwo w projekcie S3Chem (Interreg Europe) w celu wypracowania strategii rozwoju sektora 
chemicznego, 

• planowana analiza potencjału oraz trendów rozwojowych branży metalowej i sektora opakowań. 

 

 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

 
 

Działania wzmacniające rozwój współpracy i innowacyjności w kontekście inteligentnej specjalizacji: 

• ukierunkowanie projektów w ramach RPO WM 2014-2020, 

• otwarte konkursy ofert i „małe dotacje” na realizację zadań w zakresie rozwoju klastrów na Mazowszu, 

• współorganizacja inkubatora ESA BIC, 

• Forum Instytucji Otoczenia Biznesu, 

• projekt pozakonkursowy Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji, 

• seminarium dotyczące możliwości finansowania przedsiębiorstw, dużego przemysłu oraz hubów w ramach 
programu HORYZONT 2020 (współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE), 

• cykl spotkań warsztatowych mających na celu zwiększenie aktywności i rozwoju mazowieckich parków 
naukowych, przemysłowych i technologicznych, obejmujących m.in. tematykę mapowania obszarów współpracy, 
tworzenia strategii biznesowych i profesjonalizacji usług brokeringu technologicznego, 

• warsztaty z zakresu wykorzystania „zwinnych” metod zarządzania w B+R, audytu technologicznego oraz tworzenia 
nowych modeli biznesowych, 

• konferencja „Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza” – 9 maja 
2018 r. (współpraca z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym). 
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Dziękuję za uwagę! 
 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

dsrr@mazovia.pl 

 

 

mailto:dsrr@mazovia.pl


DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO–ROZWOJOWA  
OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 
GAZU ZIEMNEGO – PROJEKTY, FORMY 

WSPÓŁPRACY 
 

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes 
 

Jachranka, 20 – 21 kwietnia 2018 r. 



INFORMACJE PODSTAWOWE 

Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej  

gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju 

Właściciel spółki Polskie LNG S.A.  - GAZ-SYSTEM S.A. koordynował  

i współfinansował powstanie terminalu LNG w Świnoujściu 

Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za transport gazu ziemnego  

i zarządzanie siecią przesyłową na terenie Polski 

Działa na mocy Koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki obowiązującej do końca 2030 r., uprawniającej 

przedsiębiorstwo do przesyłania paliw gazowych 

Pełni funkcję operatora systemu przesyłowego  i niezależnego 

operatora polskiego odcinka gazociągu Jamalskiego (SGT Jamał-

Europa) wg modelu ISO 

 

GAZ-SYSTEM S.A. swoją działalność prowadzi poprzez  6 oddziałów na 

terenie całego kraju. 

Gazociąg Jamalski 

Gazociągi gazu wysokometanowego - E 

Gazociągi gazu zaazotowanego - Lw 

Tłocznie gazu 

Siedziby Oddziałów 



INFORMACJE PODSTAWOWE 

Siedziby Centrali i Oddziałów

Tłocznie

Terminal LNG

System gazu E

System gazu Lw

System Gazociągów Tranzytowych

Granica Oddziału

*Dane według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku 

10.989 km* 
DŁUGOŚĆ KRAJOWEJ SIECI PRZESYŁOWEJ 

 

896 STACJI GAZOWYCH 

 

67 PUNKTÓW WEJŚCIA 

 

15 TŁOCZNI 

 

100% UDZIAŁÓW  

SKARBU PAŃSTWA 

 

TERMINAL LNG W ŚWINOUJŚCIU  

(100% właściciel spółki Polskie LNG S.A.) 

 

2758 LICZBA PRACOWNIKÓW 



TERMINAL LNG W ŚWINOUJŚCIU  

Zdolność regazyfikacyjna 

• 5 mld Nm3 rocznie – obecnie 

• 7,5 mld Nm3 rocznie (w realizacji);  

planowana rozbudowa do 10 mld Nm3 rocznie  

LNG Offloading 

• Instalacja dedykowana do odbioru LNG ze statków  

o pojemności od  120,000 do  216,000 m3  

(jednostki typu Q-Flex) 

• Parametry statków: zanurzenie: do 12.5 m,  

długość: do 315 m 

Zdolności magazynowe 

• Dwa zbiorniki LNG o pojemnościach 160,000 m3 LNG każdy 

• Możliwość rozbudowy o trzeci zbiornik (dedykowany teren) 

Zdolności regazyfikacyjne 

• Zarezerwowane: 570,000 Nm3/h (100%) 



DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA 

Wzrost  

efektywności 

energetycznej 

infrastruktury gazowej  

Promowanie  

gazu ziemnego jako  

paliwa ekologicznego  

Poprawa  

bezpieczeństwa sieci  

przesyłowej  

Specjalistyczne 

Laboratoria  

Redukcja  

emisji metanu 

B&R 

Pobudzenie 

Innowacyjności 

Współpraca  

z dostawcami 

technologii  

i know - how  

Współpraca  

w grupach 

branżowych 



STACJE SKRAPLANIA LNG PRZY STACJACH GAZOWYCH  
WYSOKIEGO CIŚNIENIE  

 

Cel 
 

► Zwiększenie zakresu usług 

świadczonych przez Spółkę  

o usługę skraplania gazu ziemnego; 

► Pobudzanie popytu na gaz ziemny 

poprzez promocje jego 

zastosowania jako paliwo; 

Efekt 

 

► Poprawa efektywności energetycznej 

infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego 

poprzez zagospodarowania energii 

odpadowej w procesie redukcji ciśnienia 

gazu do procesu produkcji LNG; 

► Szerszy dostęp do LNG w kraju 

► Ochrona środowiska 

TECHNOLOGIE 
 

► Turboekspandery (produkcja energii 

elektrycznej podczas redukcji 

ciśnienia gazu); 

► Technologie przygotowania gazu 

(oczyszczanie, osuszanie); 

► Instalacje skraplającej małej skali 

SSLNG (ok. 750 kg LNG/dzień). 

 



STACJE SPRĘŻANIA CNG PRZY STACJACH GAZOWYCH WYSOKIEGO 
CIŚNIENIE  

CEL 
 

► Zwiększenie zakresu usług 

świadczonych przez Spółkę  

o usługę sprężania gazu 

ziemnego na potrzeby CNG; 

► Pobudzanie popytu na gaz 

ziemny, poprzez promocje 

jego zastosowania jako 

paliwo; 

EFEKT 
 

► Poprawa efektywności 

energetycznej 

infrastruktury przesyłowej 

gazu ziemnego poprzez 

zagospodarowania 

energii zlokalizowanej w 

gazie pod wysokim 

ciśnieniem; 

► Szerszy dostęp do CNG 

w kraju 

► Ochrona środowiska 

 TECHNOLOGIE 
 

► Osuszacze gazu ziemnego na wysokim ciśnieniu; 

► Sprężarki CNG; 

► Nawanianie gazu pod wysokim ciśnieniem. 



ZAGOSPODAROWANIE ENERGII ODPADOWEJ NA TŁOCZNIACH GAZU  

CEL 

► Opracowanie i rozwój 

technologii, która pozwoli na 

odzysk i zagospodarowanie 

energii odpadowej (energia 

spalin zespołów 

sprężających) na wybranej 

tłoczni gazu poprzez budowę 

instalacji pilotażowej 

► Zwiększenie zakresu usług 

świadczonych przez Spółkę o 

usługę dostaw ciepła 

 

TECHNOLOGIE I EFEKT 

► Systemy ORC  

► Magazyny energii (ciepło, 

energia elektryczna); 

► Ilość energii do odzyskania na 

pojedynczej tłoczni gazu od 

kilkuset kW do ok. 5 MW. 



ZAGOSPODAROWANIE ENERGII ODPADOWEJ –  ENERGII CHŁODU Z PROCESU 
REGAZYFIKACJI LNG 

Cel 
 

► Wzrost efektywności 
infrastruktury sieci przesyłowej, 
poprzez efektywne 
wykorzystanie energii chłodu  
z procesu regazyfikacji LNG 
(przy odzysku chłodu na 
stacjach podporowych)  

► Świadczenie przez GAZ-SYSTEM 
usługi dostawy energii chłodu 
w trakcie procesu regazyfikacji 
na stacjach SSLNG 

1. Cysterna kriogeniczna 

2. Zbiorniki kriogeniczne (LNG) 

3. Wymiennik ciepła  

4. Stacja redukcyjno-pomiarowa, kotłownia, nawanialnia 

5. Instalacja odbioru i przesyłu chłodu do  Zakładu Przemysłowego 

6. Zakład Przemysłowy 



ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM MONITOROWANIA GAZOCIĄGÓW  

CEL 
 

Poprawa bezpieczeństwa  

przesyłowej sieci gazowej 

zlokalizowanej w terenach 

narażonych na ruchy gruntów 

TECHNOLOGIE I EFEKT 

 

► Prototypowe rozwiązanie do 

pomiary stopnia wydłużenia 

kompensatorów 

► Rozwiązania umożliwiające 

pomiar naprężeń  

w gazociągach 

Source: http://www.radiatym.com.pl/kompensatory.htm

http://www.radiatym.com.pl/kompensatory.htm


METODY DETEKCJI I  POMIARU EMISJI GAZU 

CEL 

 

► Znalezienie najlepszych metod 

detekcji i pomiaru lotnych emisji 

gazu ziemnego w szerokim zakresie  

► Przygotowanie wytycznych dla 

opracowania normy europejskiej,  

co pozwoli na realistyczną  

i jednakową ocenę wielkości emisji  

z systemów przesyłowych przez 

wszystkich operatorów europejskich. 

TECHNOLOGIE 
 

► Identyfikacja nowych metod 

pomiarowych 

► Badanie wybranych rozwiązań, 

w tym  OGI JULITA i FID/PID HXG-

3P  i wskazanie kierunków ich 

rozwoju; 



LABORATORIA GAZ-SYSTEM S.A.  

Laboratorium Wzorcowania 

Gazomierzy 

/Hołowczyce/ 

Laboratorium Jakości Gazu 

/Pogórska Wola/ 



LABORATORIUM WZORCOWANIA GAZOMIERZY  

Parametry Wartość 

Tryb pracy Obieg otwarty / Obiekt  zamknięty 

Zakres ciśnień od 3,5 do 55 bar 

Zakres strumienia 

objętości 

od 5 do 4 000 m3/h w obiegu 

zamkniętym 

 

Do 6500 m3/h in w obiegu otwartym 

Średnica gazomierzy od DN 50 do DN 300 (opcjonalnie DN 

350 i DN 400) 

Typ gazomierzy Turbinowe, ultradźwiękowe, rotorowe, 

Coriolisa, zwężkowe 

Programu Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (POIG)



LABORATORIUM WZORCOWANIA GAZOMIERZY  

Obieg zamknięty Obieg otwarty 



LABORATORIUM JAKOŚCI GAZU  

 Działalność związana z pomiarami jakościowymi paliwa gazowego: 

• Pobór próbek gazu 

• Analiza składu gazu w tym analiza związków siarki  

• Pomiar temperatury punktu rosy wody i węglowodorów 

 

 Kontrola Procesowych Chromatografów Gazowych (PGC): serwis oraz metrologia 
 

 Kontrola poprawności pracy urządzeń do pomiaru temperatury punktu rosy wody 
 

 Pomiary środowiska pracy: hałas, drgania, oświetlenie 
 

 Realizacja prac badawczych /w tym testy urządzeń/ związanych z pomiarami 

jakościowymi paliwa gazowego 



WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

Cel: 
Wsparcie badań naukowych  

i prac rozwojowych w obszarze 

sektora gazownictwa poprzez 

wspólne finansowanie 

projektów B+R  
  

Partnerzy:  
NCBiR  
PGNiG  
GAZ-SYSTEM  

Dofinansowanie projektów  
ze strony NCBiR:  400 mln PLN  
50 % kosztów kwalifikowanych NCBiR, pozostałe 50% 

finansują odpowiednio PGNiG lub GAZ-SYSTEM 

(GAZ-SYSTEM do 67 mln w ramach I Konkursu) 
 

Ogłoszenie wyników I Konkursu: 
III kwartał 2018 r. 
 

Okres realizacji: 
 2018 -  2023  
(plus 5 lat monitoringu efektów) 

 

Projekty B+R: 
Wykonawcy poszczególnych 

projektów B+R wyłaniani są  

w konkursach ogłaszanych  

przez NCBiR  

INGA 



INNE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z INNOWACJAMI  

Giełda pomysłów wynalazczych 

 Wsparcie twórczych inicjatyw wśród pracowników GAZ-SYSTEM S.A. 

 Rozwoju ruchu wynalazczego i racjonalizatorskiego wśród pracowników Spółki. 

 Wspólne rozwiązywanie na drodze racjonalizacji i wynalazczości indywidualnych 

lub wspólnych zagadnień występujących w Spółce 

 Budowanie kultury organizacyjnej opartej na dzieleniu się wiedzą i 

innowacyjności 
 

 

Nawiązywanie współpracy w zakresie B+R 

 Znajdowanie dostawców rozwiązań, na których jest zapotrzebowanie w  Spółce 

lub dostawców rozwiązań będących na etapie prac badawczo - rozwojowych 

 Współpraca z jednostkami badawczo - rozwojowymi (uczelnie, PIB, prywatne 

instytuty badawcze, laboratoria)  

 Budowa bazy partnerów do współpracy przy projektach B+R 
 

 



INNE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z INNOWACJAMI  

Udział w branżowych grupach i jednostkach normalizacyjnych 
 CEN 

 PKN 

 IGG 

Współpraca międzynarodowa 
 GERG 

 Marcogaz 

 Power2Gas Platform 

 IGU R&D Committee 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  

pawel.szuflenski@gaz-system.pl 
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„Skandynawskie modele finansowania nauki i rozwoju.  

Od funduszy norweskich po programy wspierania rozwoju innowacji” 
 

Marcin Fronia – Fundacja Naukowa Norden Centrum 

 

 

 

Jachranka, 20 kwietnia 2018 r. 
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Formy finansowania współpracy nauki i biznesu w oparciu o współpracę z 
krajami skandynawskimi 

1. Fundusze norweskie. 

2. Programy regionalne i transnarodowe. 

3. Programy międzynarodowe w krajach skandynawskich. 

4. Skandynawski model zarządzania projektami. 
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Fundusze norweskie – czym są, dla kogo i na co? 

 
1. Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli  Norwegia, Islandia i 
Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy 
Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. 

Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym 
beneficjentem tych środków. 

2. Polska: poza obszarami tematycznymi, za które odpowiadają poszczególne instytucje (Operatorzy), 
działał będzie także Fundusz Współpracy Dwustronnej (na wzmacnianie relacji dwustronnych z 
państwami-darczyńcami).  

3. W funduszach norweskich konieczny jest wkład własny oraz (często) partnerstwo z instytucją z Norwegii, 
Islandii lub Liechtensteinu. 
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Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (II edycja) 
Celem programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza było zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz 
propagowanie współpracy bilateralnej poprzez popularyzację i wsparcie badań naukowych.  

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w następujących obszarach: 

• ochrona środowiska; 

• zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; 

• zdrowie; 

• nauki społeczne i współpraca dwustronna, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej migracji, spójności społecznej, 
roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju; 

• równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym 

• wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. 

Łączny budżet programu wynosił 73 917 647 Euro, z czego na finansowanie projektów badawczych 
wyłonionych w trybie konkursowym przeznaczono 68 078 533  Euro, w tym 3 529 412 Euro na badania 
naukowe w obszarze równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i 10 541 176 
Euro na badania w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Ponadto 2 352 941 Euro 
zostało przeznaczone na fundusz małych grantów.  
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Programy regionalne i transnarodowe 

 
1. Program Południowy Bałtyk (współpraca w regionie Morza Bałtyckiego z udziałem jednostek 

samorządu terytorialnego). 

2. Program Interreg Południowy Bałtyk jest instrumentem finansowania, który ma na celu wzmocnić 
potencjał niebieskiego i zielonego wzrostu w ramach współpracy transgranicznej między podmiotami 
lokalnymi i regionalnymi. Niebieski wzrost odnosi się do potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego i 
regionów przybrzeżnych oraz rozwoju w harmonii ze środowiskiem morskim. Zielony wzrost to termin 
opisujący ścieżkę wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje zasoby naturalne w sposób 
zrównoważony. 

3. Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu? Organy administracji publicznej, instytucje 
publiczne, izby handlowe, klastry i organizacje otoczenia biznesu, środowisko akademickie oraz 
organizacje infrastruktury badawczo-rozwojowej. Ponadto stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, 
operatorzy transportu publicznego, etc. 
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Programy międzynarodowe w krajach skandynawskich 
 

1. Rada Nordycka (fundusze na badania, innowacje, sektor rolniczy, biogospodarka). Wnioskodawca musi 
być z kraju nordyckiego! 

 

2. Rada Państwo Morza Bałtyckiego (edukacja, innowacje, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, 
transport). Liczy się jakość partnerstwa projektowego! 

 

3. Instytut Szwedzki (fundusze seed money, badania własne, stypendia zagraniczne). 

 

4. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (projekty flagowe, obszary tematyczne w funduszach 
regionalnych zbieżne z celami Strategii) 
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Skandynawski model zarządzania projektami. 
 

Skandynawowie są … racjonalni, pragmatyczni, zorientowani na consensus 
(porozumienie), obawiający się kompromitacji (zakłopotania). 
  
Skandynawowie lubią … etyczne regulacje (CSR, społeczna odpowiedzialność 
administracji, itp.), nowoczesność, higienę (czystość). 
  
Skandynawowie nie lubią … ludzi agresywnych, indywidualizmu, rzeczy 
niepraktycznych, zbędnego targowania się (praktyczny kompromis). 



 

Dystans władzy.     Indywidualizm.   Męskość       Unikanie niepewności   Pragmatyzm     Wyrozumiałość 



Specyfika współpracy projektowe z partnerami z Finlandii: 
  
• Finowie wysoko cenią ciężką i dobrze zorganizowaną pracę. Kształcą się w systemie 

zdyscyplinowanej wiedzy i systemu szkolnego zorientowanego na osiąganie rezultatów (Finlandia – 
nr 1 w PISA). Ma to wpływ na kulturę biznesu – zbieranie informacji jest traktowane poważnie, co 
sprawia, że menadżerowie są dobrze wyposażeni w wiedzę i przygotowani do podejmowania 
szybkich decyzji. 
 

• Pracownicy wykazują i wysoko cenią solidarność w ramach swojej firmy. Jest to wynikiem 
mocnego poczucia sprawiedliwości, osadzonego centralnie w fińskiej kulturze biznesowej i 
powoduje aktywność pracowników, kiedy nie zostaje ono zaspokojone ( wysoki poziom 
uzwiązkowienia).  
 

• Finowie są bardzo punktualni i oczekują tego samego od drugiej strony. Cokolwiek zostaje 
powiedziane, ma to znaczenie dla wspólnych relacji. Tradycja współpracy i wspólnego spędzania 
czasu jest ważna  co sprawia, że Finowie często są sceptyczni wobec niektórych metod 
nowoczesnego zarządzania, wprowadzających demotywujące reorganizacje. 
 

• Cisza: Finowie mogą być postrzegani jako zbyt małomówni lub wręcz źle nastawieni (błąd). Słowa 
mają dla Finów szczególne znaczenie a znacząca cisza może być też czasem postrzegana jako 
przejaw kompetencji. 

 



Specyfika współrpacy projektowe z partnerami ze Szwecji: 
  
• Szwedzi są praktyczni I szukają rezultatów o praktycznym zastosowaniu (naród wynalazców). 

 
• Rozwiązania długoterminowe mają większą wartość niż krótkoterminowe. 

 
• Umowa nie powinna się za mocno skupiać na ogólnych i nadrzędnych pryncypiach. Świadczy o 

tym, że strony uzgodniły coś konkretnego pomiędzy sobą. To szczegóły i konkretne uzgodnienia 
ustalają zasady, a nie odwrotnie. 
 

• Ważne znaczenie mają normy etyczne: to, co się rzekło, odnosi się do rzeczywistości. Rozwiązania 
muszą mieć odniesienie do jakości środowiska naturalnego. Ważnym priorytetem są 
bezpieczeństwo i równość płci. 
 

• Płaskie hierarchie – każdy ma prawo do wyrażenia zdania i może to zrobić. Decyzje często 
podejmowane w formie konsensusu (porozumienia). 
 

• Tradycje, ceremonie i formalne tytuły nie mają zbyt dużego znaczenia w relacjach biznesowych. 
 

• Podczas spotkań biznesowych small talki zajmują niewiele czasu. Szybko przechodzi się do sedna i 
konkretnych faktów. Niedopuszczalne są nonsensy na temat kultury czy kwestii społecznych. 



Skandynawski model zarządzania (1): 
 
- CECHY WYRÓŻNIAJĄCE 

 
- Egalitaryzm 

 
- Zasady i reguły (ograniczają niepewność, wprowadzają porządek, odnoszą się jednakowo do życia 

prywatnego i zawodowego) 
 

- Podejmowanie decyzji (styl konsultacyjny, zwoływanie zebrań, niechęć do decyzji narzucanych odgórnie) 
 

- Poszanowanie dla pracownika (ochrona socjalna, inwestowanie w pracownika mające podnieść jego 
efektywność) 
 

- Prywatność (work-life balance, nie akceptuje się ingerencji pracodawcy w życie prywatne) 
 

- Współpraca zespołowa a indywidualizm (mówi się o sukcesach zespołów a nie jednostek, to zespoły 
odpowiadają za realizację celu, „amerykański” styl grania na siebie nie jest popularny) 
 

- Silne relacje z interesariuszami, klientami, partnerami (długoterminowe budowanie zaufania w biznesie). 



Skandynawski model zarządzania (2): 
 

- PRZYWÓDCA SKANDYNAWSKI 
 

- Stanowczy 
 

- Posiadający umiejętności techniczne 
 

- Skoncentrowany na procesach 
 

- Ani showman, ani charyzmatyczny demagog 
 

- Ktoś między inżynierem a urzędnikiem w służbie publicznej 
 

- Wysoko wykwalifikowany 
 

- Trochę nudny 
 

- Zarządzanie opiera na współpracy (decydujące w gospodarce opartej na wiedzy) 
 

- Budujący wiarygodność i wysoką jakość skandynawskich firm (nie chodzi o sposób wytwarzania krzesła czy 
auta, ale o sposób kształtowania relacji międzyludzkich, zarządzania nimi i wywierania wpływu na innych. 



Skandynawski model zarządzania (3): 
 

- KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ PO SKANDYNAWSKU: 
 

- Innowacyjność jako benchmarking międzynarodowy 
 

- Podejmowanie współpracy w oparciu o kryterium innowacyjności i wzmacniającej ją konkurencyjności 
 

- Stabilność makroekonomiczna 
 

- Wysoki stopień współpracy z sektorem R&D i nauką (szybka ścieżka komercjalizacji i weryfikacji rynkowej nowych 
pomysłów) 
 

- Wysoka jakość i znaczenie współpracy klastrowej, zorientowanej na konkretny cel, a nie skalę. 



Wiele sposobów na osiągnięcie tego samego celu:  
 

skutecznej i efektywnej współpracy! 



 
 

 
Dziękuję za uwagę! 

http://www.nordencentrum.pl 

 

Marcin Fronia 

mfronia@nordencentrum.pl 

http://www.nordencentrum.pl/
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PPHU POLBLUME  

Zbigniew Miazga 
INNOWACJA, TECHNOLOGIA, WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 

www.polblume.pl 

„Kto nie ma odwagi do marzeń,  

nie będzie miał siły do walki.” 

 

Paul Zulehner 

 



DZIAŁAMY NA RYNKU OD 1989 R. 

 

 Firma POLBLUME istnieje nieprzerwanie już od 1989 roku.  

 

 Od wielu lat prowadzimy działalność w zakresie recyklingu  
i jesteśmy wiodącym podmiotem na polskim rynku (ZSEE). 

 

 Podmiot posiada własne zakłady recyklingu odpadów, które 
zapewniają kompleksowe usługi w zakresie zbierania, transportu  
i zarządzania odpadami oraz ich procesów przetwarzania i odzysk 
produktowy. 

 

WWW.POLBLUME.PL  



TWORZYMY MOŻLIWOŚCI 

WWW.POLBLUME.PL   
 



WIĘCEJ NIŻ RECYKLING 

 

 Zajmujemy się pozyskiwaniem i eksportem baterii, w tym baterii 
litowo-jonowych m.in. na rynek fiński.  

 

 Pracujemy nad technologiami i urządzeniami do recyklingu 
zużytych akumulatorów Li-jon w celu odzyskania zastosowanych w 
nich materiałów z możliwością dalszego ich wykorzystania do 
produkcji nowych baterii dla potrzeb elektro-mobility.  

 

 Celem firmy jest tworzenie rozwiązań pozwalających na 
dywersyfikację źródeł energii i dążenie do zamkniętego obiegu 
materiałowego i produktowego z zachowaniem pełnej ochrony 
środowiska. 

WWW.POLBLUME.PL  



ODZYSKUJEMY PÓŁPRODUKTY 

  

 POLBLUME wychodzi naprzeciw oczekiwaniom producentom 
nowych baterii, którzy muszą pozyskiwać surowce ze strumienia 
recyklingu do produkcji nowych produktów. 

 

 Stawiamy na recykling wielomateriałowych produktów, a także 
odzysk metali deficytowych (kobalt, lit, nikiel). 

 

 

 

WWW.POLBLUME.PL  

Czy wiesz, że wobec prognoz 
wyczerpania się  światowych zasobów 
litu do 2035 r. konieczne jest uzyskanie 
poziomu recyklingu ze zużytych 
akumulatorów litowo-jonowych na 
poziomie minimum 90%.  



SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI 

 

Osiągamy mocną pozycję konkurencyjną na rynku poprzez działania 
społecznie odpowiedzialne, takie jak:  

 

 minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko,  

 zredukowanie kosztów środowiskowych,  

 zwiększenie wydajności i jakości pracy,  

 zaproponowania i wdrożenia na szeroką skalę rozwiązań, które 
pozwolą na recykling baterii litowo-jonowych i odzysk metali,  
m.in. Co i Ni.  

 

 

WWW.POLBLUME.PL  



CIRCULAR ECONOMY 

 

 

Firma od wielu lat jest świadoma obecnie występujących zagrożeń 
środowiskowych i uczestniczy w GZO (Circular Economy) i realizuje 
założenia Krajowego Programu Ochrony Środowiska szczególnie w 
zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów przy jednoczesnym 
obniżeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska.  

 

 

WWW.POLBLUME.PL  



JESTEŚMY OBECNI 
 POLBLUME jest aktywnym członkiem znanych organizacji branżowych,  

m.in.: 

 

  Stowarzyszenia Grupa Polskich Przedsiębiorców Ekologia (GPP Ekologia),  

 Kluczowego Klastra Krajowego Klastra Gospodarki Odpadowej  

i Recyklingu, 

 Związku Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów. 

 

 Na stałe współpracujemy z jednostkami badawczymi i naukowymi, m.in.: 

 

 Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, 

 Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie,  

 Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach,  

 Politechniką Warszawską,  

 Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie. 

 

 

 

WWW.POLBLUME.PL  



WSPÓŁPRACUJEMY 
POLBLUME jest stałym partnerem w przedsięwzięciach związanych z 

recyklingiem odpadów. Współpracujemy z najlepszymi: 

 

 

 

 

 

WWW.POLBLUME.PL  



W 2017 r. wzięliśmy udział w V Polskim Kongresie Przedsiębiorczości Lubuskie 

2017, gdzie ponad 1000 uczestników z całego kraju – przedsiębiorców, 

naukowców, samorządowców debatowało na tematy związane z biznesem, 

nauką oraz współpracą z samorządami. Organizatorem wydarzenia był Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubuskiego.  

 Kongres odbył się pod hasłem: 

 „Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy”. 

 

 

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 

WWW.POLBLUME.PL  



Jesteśmy laureatem prestiżowej nagrody: 

 

 

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 

WWW.POLBLUME.PL  



 Firma posiada własne laboratorium, prowadzi prace  

badawczo – rozwojowe, wdraża wyniki badań i innowacyjne 

rozwiązania technologiczne. 

  

 Dysponując odpowiednimi warunkami technicznymi  

i organizacyjnymi zajmujemy się również kompleksowym 

zagospodarowaniem odpadów tworzyw sztucznych, odpadów 

drzewnych i wielomateriałowych.  

 

 W Zakładzie Przetwarzania w Górze Kalwarii prowadzimy odzysk 

komponentów z odpadów celem ich powtórnego zastosowania 

(półprodukty).  

 

 

JAK DZIAŁAMY 

WWW.POLBLUME.PL  



  

Nasza praca i lata doświadczeń zaowocowały uzyskaniem zgłoszeń 

patentowych w kategorii wynalazków w zakresie innowacyjnej 

technologii recyklingu i budowy instalacji do przeprowadzenia procesu 

odzyskiwania surowcowego dla baterii litowo-jonowych i opakowań 

wielomateriałowych. 

  

 

 

PATENTY 

WWW.POLBLUME.PL  



  
 Wszystko, co zostanie rozebrane lub pozyskane z rynku od naszych 
Partnerów zostaje przerobione z odzyskiem np. metali szlachetnych, tj. 
złoto metaliczne, pallad, platyna czy srebro metaliczne.  
 
 W naszym zakładzie odzyskujemy także tlenek europu i itru, cynę i 
neodym.  
 
 Możemy m.in. przerobić magnesy neodymowe na szczawian lub 
tlenek neodymu, prazeodymu. 

 

 

CO JUŻ POTRAFIMY 

WWW.POLBLUME.PL  



   Firma POLBLUME posiada instalacje technologiczne, które składają się  
z reaktorów procesowych pozwalających zwiększyć poziom recyklingu  
i odzysku surowcowego wpisując się w założenia Europejskiej Inicjatywy 
na rzecz Surowców (COM(2008)699). 
 
   Recycling materiałowy i jego wykorzystanie do wytwarzania paliw 
przeznaczonych m.in. do ogrzewania i produkcji energii elektrycznej 
stało się możliwe do zrealizowania i jest wspierane przez politykę unijną. 

 

   

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ 

WWW.POLBLUME.PL  

 

Czy wiesz, że jedna tona 
elektronicznego złomu  
z komputerów osobistych zawiera 
więcej złota, niż odzyskane  
z 17 ton rudy złota 

 



     Najbardziej efektywny i prowadzony przez naszą firmę rozkład 
termiczny metodą termolizy polega na rozpadzie cząsteczek związków 
chemicznych (organicznych) na mniejsze cząsteczki (łańcuchy merowe) 
pod wpływem temperatury bez dostępu tlenu (NICZEGO NIE SPALAMY). 
 
       Rozkład termiczny prowadzony jest w wyspecjalizowanej instalacji,  
z zachowaniem optymalnego procesu technologicznego, 
kontrolowanego automatycznie. 

 

 

TERMOLIZA 

WWW.POLBLUME.PL  



„ 

WWW.POLBLUME.PL  



Proces nie powoduje 
wystąpienia uciążliwości 
związanych  
z emisją hałasu czy 
zanieczyszczeń do 
środowiska.  

Technologia jest nowa, 
niezawodna, w pełni 
bezpieczna i nie związana  
z negatywnym 
oddziaływaniem na 
środowisko. 

TO NAS WYRÓŻNIA 

WWW.POLBLUME.PL  



ZAPRASZAMY. 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. 

 

 

 

 

 
www.antyapps.pl 

http://www.antyapps.pl/
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Spotkanie 21.04.2018 r.  

Nasza Misja  

 
Inicjowanie, wspieranie  

i realizacja innowacyjnych 

projektów naukowo - 

badawczych, zapewnienie 

warunków do rozwoju  

innowacyjnej przedsięb. 

oraz współpracy nauki  

i biznesu 

 

Ośrodek  

transferu wiedzy 

Ośrodek  

badawczy 

Ośrodek edukacji  

Ośrodek rozwoju 

akademickiej innowacyjnej 

przedsiębiorczości  



Politechnika Warszawska  

19 +1  
Liczba Wydziałów + Fila w Płocku 

37  
tys. 

studentów  

100  
kierunków studiów 

32 podstawowe 

    

760  
    tys. odwiedzających  

serwis anglojęzyczny 

 6.5  
mln odwiedzin serwisu 
internetowego uczelni 

Współczesny potencjał 

    

1000  
liczba wydarzeń średniorocznie 

odbywających się w CZIiTT 

80 000  
               liczba uczestników konferencji, 

wydarzeń, seminariów  organizowanych w 
CZIiTT 



Spotkanie 21.04.2018 r.  

 
 
 

 

 

Jak to osiągamy ? 



Spotkanie 21.04.2018 r.  

Biuro  

Promocji  
i Informacji  

Media: elektroniczne i społecznościowe  

Wydarzenia,  

inicjatywy, targi 

  Publikacje, 

newslettery  

  TV PW 

Teatr PW 

Orkiestra PW 

PW Junior 

BIT PW  

Uczelniane platformy branżowe  

Inkubator Innowacyjności   

Narzędzia komunikacji - przykłady 

Sieciowanie  

Absolwenci 



 
 

Spotkanie 21.04.2018 r.  

Partn
erstw
o 



 
 

Politechnika Warszawska  



Dane kontaktowe 

Ulica Rektorska 4 

00-661 Warszawa 

+ 48 22 234 15 65/ 71 59 

marcin.postawka@pw.edu.pl 
krzysztof.Raszplewicz@pw.edu.pl 
 
 

 www.pw.edu.pl 

www.cziitt.pw.edu.pl 

  

Spotkanie 22.04.2018 r.   

mailto:marcin.postawka@pw.edu.pl
mailto:krzysztof.Raszplewicz@pw.edu.pl
http://www.pw.edu.pl/
http://www.pw.edu.pl/
http://www.pw.edu.pl/
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Dziękuję za uwagę 

 
 

 

 

 
 

Materiał opracował 
Marcin Postawka 

Zastępca Dyrektora 
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii 

Politechniki Warszawskiej 



  

 
 

 

Skuteczna komunikacja SGH 
 

dr Małgorzata Godlewska 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

  
 

 

Jachranka, 20 - 21 kwietnia 2018 r 

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

 

Grupy docelowe: 

 Business Angels; 

 Przedsiębiorcy; 

 Naukowcy; 

 Absolwenci 
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 Strona www 

 Facebook 

 Twitter 

 LinkedIn 

 Internet 

 Gazeta SGH 

 MEDIA – rzecznik prasowy 
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Strategia na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju 
kariery pracowników naukowych (The Human Resourses for Researchers 
HRS4R), przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie 
Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania 
przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the 
Recruitment of Researchers). Poprzez wdrożenie Strategii HRS4R jednostki 
naukowe zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, 
rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji 
pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia 
konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research 
Area - ERA) i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. Komisja 
Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie HR, wśród 
międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają 
naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju. 
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 Klub Przedsiębiorców 

 Klub Partnerów SGH 

 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu 
Technologii  

 Klub Absolwentów SGH 
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Współpraca biznesu (przemysłu) z nauką w 
ramach: 

 Partnerstwo Publiczno-Prywatne; 

 Venture capital; 

 Obligacje projektowe; 

 Fundusze unijne. 
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Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii  

 
SGH świadczy usługi komercyjne w zakresie 
sporządzania  ekspertyz, opinii, analiz, prowadzenia 
badań rynkowych oraz szeroko rozumianego doradztwa 
gospodarczego. Bazujemy na potencjale 
kadrowym,  intelektualnym oraz infrastrukturze Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie – najstarszej i 
najbardziej renomowanej uczelni ekonomicznej w 
Polsce. 
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Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii  

DLA KOGO: 
 Przedsiębiorstwa 

 Spółki skarbu państwa  

 Inwestorów zagranicznych 

 Fundacje, Stowarzyszenia, Izby Branżowe  

 Administrację publiczną 

 Jednostki samorządu terytorialnego 

 Osoby fizyczne 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

 
  

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

mgodlews@sgh.waw.pl 



Prezentacja spółki 



Firma Technology Applied od początku 
swojego istnienia zajmuję się wytwarzaniem 

części, produktów oraz urządzeń na 
zamówienie w technologiach druku 

addytywnego.



Adres:
Białostocki Park  
Naukowo- Technologiczny 

ul. Żurawia 71A 
15-540 Białystok 
tel. 664 703 777  



III Filary Technology Applied

Rapid 
Prototyping Rapid Tooling Rapid 

Manufacturing



Produkcja
• Usługi wytwarzania części, produktów w krótkich i 
średnich seriach produkcyjnych na potrzeby 
przemysłu oraz klientów indywidualnych.  

• Stosowane materiały: 

✦ Poliamid PA12 metodą SLS 

✦ Tworzywo ABS metodą FDM 

✦ Liczne fotopolimery 







Handling	&	Robotics	Applications		|		EOS		|		2

A	conventional	handling	device	was	redesigned	
leveraging	the	possibilities	of	laser	sintering

Conventional	design

§ Hole	gripper	 to	pick	up	pieces	out	of	an	injection	molding	machine
§ Four	grippers	mounted	on	a	base	plate

§ Gripping	mechanism	operated	by	distributed	compressed	air

§ Base	plate	being	attached	to	a	three	axis	robot

Laser	sintered design

Source:	Wittmann,	Kuhn-Stoff,	EOS





Zalety produkcji metodami 
addytywnymi

• Produkcja, krótkich serii produktów lub części bez 
konieczności ponoszenia wysokich kosztów 
startowych. 

• Wytwarzanie jednostkowych części niedostępnych 
na rynku. 

• Możliwość wytwarzania skomplikowanych 
geometrii nie możliwych do wykonania 
tradycyjnymi metodami obróbki.



Prototypowanie
• Wykonywania prototypów wizualnych lub 

użytkowych na potrzeby projektowania wzorów 
przemysłowych części lub produktów. 

• Elementy drukowane mogą zostać poddawane 
następującym procesom: 

✦ Malowanie, polerowanie, łączenie materiałów, itp.  

✦ Łączenie druku addytywnego z innymi 
technologiami. 





Zalety
• Możliwość zaplanowania kształtu i funkcjonalności 

produktu bez konieczności ponoszenia wysokich 
kosztów. 

• Uniknięcie potencjalnych błędów we wzorze 
przemysłowym.  

• Fizyczna możliwość oceny i prezentacji jeszcze nie 
produkowanego obiektu.  

• Możliwość przeprowadzenia testów 
funkcjonalności oraz badań produktów bez 
ponoszenia wysokich kosztów startowych. 



Cena



Czas



Geometria

8

Optymalizacja topologiczna

940 g z 1.6 kg, odchudzenie o 40%



Kiedy warto korzystać z 
druku 3D

• Kiedy ważny jest czas wykonania detalu  
• Kiedy detal posiada trudną do wykonania geometrię  
• Kiedy zamawiane przez nas detale produkujemy w 

mniejszych ilościach. 
• Kiedy nasze detale są personalizowane 
• Kiedy chcemy zniwelować ryzyko popełnienia błędu  
• Kiedy tworzymy wzory przemysłowe i wymagamy 

prototypowania



Dziękujemy za uwagę



Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjności i  przedsiębiorczości 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 



10 lat 

9000 

14 mld 



Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych 

Perspektywa finansowa 2014-2020 

 CEL GŁÓWNY: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy 

wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.  

CELE STRATEGICZNE: cele strategiczne RPO WM 2014 - 2020 stanowią odpowiedź na trzy podstawowe 

wyzwania Strategii Europa 2020, w kontekście wspierania rozwoju inteligentnego, zrównoważonego, 

jak i włączającego: 

www.funduszedlamazowsza.eu 

 

 



mld zł 

Ponad 
 

2014-2020 

 

Badania i rozwój 1 mld zł 

E-usługi 604 mln zł 

Innowacyjność i przedsiębiorczość 839 mln zł 

Niskoemisyjna gospodarka 1,2 mld zł 

Gospodarka przyjazna środowisku 359 mln zł 

Jakość życia 457 mln zł 

Transport 1,4 mld zł 

Rozwój rynku pracy 576 mln zł 

Włączenie społeczne 671 mln zł 

Edukacja 631 mln zł 

 

  

 

 

 

 



Inteligentne systemy 

zarządzania 
Wysoka Jakość Życia 

Bezpieczna Żywność Nowoczesne usługi  

dla biznesu 

Inteligentna specjalizacja 



 
 

 

Działania finansujące działalność badawczo-rozwojową, innowacyjność i przedsiębiorczość: 
 
Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych 
 
Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw 
Projekty badawczo-rozwojowe 
Bon na innowacje 
Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego 
Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych 
 
Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu 
Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw 
Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych 
Integrowanie usług istniejących IOB w celu tworzenia kompleksowej oferty 
 
Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP 
Promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym 
Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług 
 
Działanie 3.3 Innowacje w MŚP 
wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług 
rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK 



7 

7 

 

 

 

 
 Działalność B+R:  
Wnioski złożone ilość wartość EFS/EFRR (PLN)  
Ilość-1 181;   wartość-  2 213 363 888. 
 

Wnioski pozytywne formalnie -ilość wartość EFS/EFRR (PLN) 
Ilość – 766;  wartość 1 586 315 024.  

 
Wnioski zatwierdzone - skierowane do dofinansowania 
Ilość- 426 ; wartość- 668 073 250. 

 
Podpisane umowy 
Ilość-345; wartość- 512 244 572 
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Wsparcie Innowacyjność i  przedsiębiorczości: 
 
Wnioski złożone ilość wartość EFS/EFRR (PLN)  
Ilość 909, wartość 921 981 653 
 
Wnioski pozytywne formalnie -ilość wartość EFS/EFRR (PLN) 
Ilość 663, wartość 677 104 602  
 
Wnioski zatwierdzone - skierowane do dofinansowania 
Ilość 501, wartość 607 383 893 
 
Podpisane umowy 
Ilość 369, wartość 540 345 477 

 
 



Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych, wsparcie infrastruktury 
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych: 
 
Lista projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-039/16 
 
Politechnika Warszawska Kampus Nowych Technologii Akcelerator Innowacyjności Politechniki 
Warszawskiej  36 720 584,81 zł , dofinansowanie  EU 83 133 465,44 zł  Umowa niepodpisana    
 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Utworzenie centrum informacyjno-wdrożeniowego 
przemysłowych technik radiacyjnych CentriX   27 916 756,25 zł  , dofinansowanie  EU 17 686 257,52 
zł  Umowa podpisana 
 
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Prototypowania ITeE-
PIB             16 170 140,00 zł, dofinansowanie  EU   10 645 250,00 zł  Umowa podpisana  
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie: Wydział Nauk o Żywności i Wydział Nauk o 
Żywieniu Człowieka i Konsumpcji  Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w 
celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)  42 272 378,19 zł 
dofinansowanie  EU 32 928 739,87 zł  Umowa podpisana  



Instytut Matki i Dziecka Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki 
i Dziecka  13 581 753,66 zł dofinansowanie  EU   10 864 777,70 zł  Umowa podpisana 
 
Politechnika Warszawska Filia w Płocku Utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki 
i Budownictwa w Płocku 4 610 195,68 zł dofinansowanie  EU 3 533 207,85 zł  Umowa 
podpisana 
 
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Utworzenie Ośrodka 
Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz 
Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego 58 699 248,00 zł dofinansowanie  EU                  
40 822 549,50 zł  Umowa podpisana 
 
 
 



 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT Centrum Bezpieczeństwa Transportu i 
Diagnostyki Pojazdów.   46 995 251,21 zł dofinansowanie  EU  27 016 298,56 zł  
Umowa podpisana 
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Multidyscyplinarne 
Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   
83 274 973,58 zł dofinansowanie  EU  65 105 149,35 zł  Umowa podpisana 
 
Warszawski Uniwersytet Medyczny  Centrum Badań Przedklinicznych i 
Technologii - CePT II   45 814 271,65 zł dofinansowanie  EU 26 333 894,34 zł  
Umowa podpisana 
 
 



 
Lista projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-061/17-Uchwała 
przyjęta w dniu 17 kwietnia 2018 r. 
 
 
Instytut Kolejnictwa Zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej dla Instytutu Kolejnictwa      
       9 073 710,00 zł   dofinansowanie EU  4 754 101,50 zł  
 
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii       
    37 654 518,04 zł dofinansowanie EU  24 712 331,00 zł  
 
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Krajowy ośrodek badawczy inteligentnych materiałów 
kompozytowych       24 222 477,86 zł dofinansowanie EU 15 588 737,07 zł  
 
Politechnika Warszawska  Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z 
laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)        
   24 828 350,20 zł dofinansowanie EU  19 128 010,65 zł  
 
Politechnika Warszawska Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim       
    33 495 600,04 zł dofinansowanie EU 24 655 999,02 zł  



Jakie są plany na ten rok?  

24 konkursy 

495 mln zł 
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Wykorzystanie działalności B+R  

w gospodarce 
  

Czerwiec  

Projekty B+R 

43,1 mln zł 

 
                                    Wrzesień 
Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa 
przedsiębiorstw wrzesień 2018 r. Tworzenie lub rozwój 
zaplecza badawczo-rozwojowego 
                            6 000 000 euro (25 873 000 zł) 

 

Listopad  

Eksperymentowanie i poszukiwanie 

nisz rozwojowych  

i innowacyjnych 

5,6 mln zł 

Od 28 lutego  

Bony na innowacje 

21,5 mln zł 

 

Działanie 1.2  
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Rozwój potencjału innowacyjnego 

i przedsiębiorczości 

 

 

 

 

 

 

Październik 

Bony na doradztwo 

8,6 mln zł 

 

 

Działanie 3.1  



 
 Komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach 
RPO WM. 
 
Karta Komercjalizacji 
 
https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/komercjalizacja-
wynikow-br/ 
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Jakie są perspektywy finansowania po roku 2020 
 
 
W latach 2014-2020 Unia  przeznaczy blisko 80 mld EUR na program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji "Horyzont 2020.  
 

Szacuje się, że zwiększenie środków przeznaczonych na program ramowy o 50 % do 120 
mld EUR doprowadziłoby do dodatkowych 420 000 miejsc pracy do 2040 r. i wzrost 
produktu krajowego brutto o około 0,33% w stosunku do tego samego okresu . 
Jest to wsparcie  postępu w realizacji priorytetów takich jak cyfryzacja, energia, klimat i 
zdrowie.  
 
Umożliwiłoby to UE osiągnięcie pozycji światowego lidera w inicjatywach na dużą skalę, 
przygotowując pełne wprowadzenie na rynek rozwiązań w zakresie obszarów takich jak: 
 baterie, choroby zakaźne, inteligentne i czyste budynki i pojazdy, dekarbonizacja, 
rozwiązania w zakresie odpadów plastikowych i samochodów autonomicznych. 
 



 
 Więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na: 
bezpieczeństwo, kontrolę migracji, walkę z 
terroryzmem i cyberbezpieczeństwo.  
Oprócz tego wzmocniony zostanie europejski system 
obronności. Kolejne priorytety to walka ze zmianami 
klimatycznymi i energia odnawialna oraz polityka 
społeczna, innowacja i cyfryzacja gospodarki. 

 



Dziękujemy za uwagę, 

Bogdan Buczyński 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów 





 
 

 Działanie 1.2 
Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw 
  
   
Typ projektów 
Bon na innowacje 
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Plan szkolenia: 
Informacje ogólne o konkursie. 
Inteligentne specjalizacje w ramach RPO WM- Priorytetowe Kierunki Badań.  
Karta Projektu Innowacyjnego.  
Podmioty uprawnione do aplikowania w konkursie. 
Terminy ,poziomy dofinansowania, uniwersalne projektowanie. 
 
Kwalifikowalność w projekcie. 
Kryteria wyboru projektu: 
kryteria dostępu, kryteria merytoryczne punktowe. 
 
 

Zasady wypełniania wniosku aplikacyjnego w systemie MEWA 2.0  
 
   
 



 
 

 

Podręcznik Frascati. 
 Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. 
 
https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/08935db1c9f7adf15c087d07720a984f.pdf 
 
Dla projektów informatycznych. 
Określanie prac B+R w przypadku rozwoju oprogramowania komputerowego, nauk społecznych i humanistycznych 
oraz w działalności usługowej i branżach usługowych str. 53. 
2.4.1. Identyfikacja B+R w przypadku rozwoju oprogramowania komputerowego  str.53. 
 
Podręcznik Oslo.  
ZASADY GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH INNOWACJI. 
 
 
http://home.agh.edu.pl/~kkulak/lib/exe/fetch.php?media=user:konrad:vary:oslo-manual.pdf 
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Przykłady  działalności B+R przedsiębiorstw w ramach RPO, których celem jest komercjalizacja. 
 
https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/komercjalizacja-wynikow-br/ 
 
 
Portale prezentujące wyniki B+R w Unii Europejskiej. 
 
https://cordis.europa.eu/guidance/archive_en.html 
 
 
https://www.openaire.eu/ 
 
 
 
   

https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/komercjalizacja-wynikow-br/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/komercjalizacja-wynikow-br/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/komercjalizacja-wynikow-br/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/komercjalizacja-wynikow-br/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/komercjalizacja-wynikow-br/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/komercjalizacja-wynikow-br/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/komercjalizacja-wynikow-br/
https://cordis.europa.eu/guidance/archive_en.html
https://www.openaire.eu/


 
 

 
Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego harmonogramem naborów wniosków 
o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 r., realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020, na dofinansowanie 
realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18 przeznaczona została alokacja w 
wysokości 5 000 000,00 EUR (20 904 000,00 PLN). Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 
28.12.2017 r. wynoszącym 4,1808 PLN. 
 

Nabór przeprowadzony będzie w trybie otwartym, co oznacza, iż przedmiotowy konkurs jest podzielony 
na  trwające około miesiąca rundy. 

 
Planowany okres realizacji projektu - nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie. 
 
W ramach konkursu wnioskodawca będzie mógł złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w 
każdej rundzie, jednak nie więcej niż 2 wnioski w ramach konkursu. 

 
Złożenie przez jednego wnioskodawcę dwóch lub większej liczby wniosków o dofinansowanie projektów w danej 
rundzie skutkuje odrzuceniem wszystkich wniosków złożonych przez wnioskodawcę wniosków w danej rundzie. 

 
 



 
 

 
Listy rankingowe zostaną utworzone dla wniosków złożonych w okresach: 

pierwsza runda                 od 28.02.2018 r. do 30.03.2018 r., 
druga runda  od 31.03.2018 r. do 30.04.2018 r., 
trzecia runda  od 01.05.2018 r. do 30.05.2018 r., 
czwarta runda  od 31.05.2018 r. do 29.06.2018 r., 
piąta runda  od 30.06.2018 r. do 31.07.2018 r., 
szósta runda  od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r., 
siódma runda  od 01.09.2018 r. do 01.10.2018 r., 
ósma runda  od 02.10.2018 r. do 31.10.2018 r., 
dziewiąta runda  od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r., 
dziesiąta runda  od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r., itd. 
 
 
Następne listy będą tworzone dla kolejnych miesięcznych rund naboru, z zastrzeżeniem pkt. 8.6 regulaminu. 
W przypadku zamknięcia konkursu zgodnie z pkt. 8.6 regulaminu zastrzega się możliwość zakończenia danej rundy naboru we 
wcześniejszym terminie. 

 
 



 
 

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 
mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa lub, 
 
przedsiębiorstwa założone z udziałem pracowników naukowych/dydaktycznych uczelni, 
instytutu badawczego lub instytutu PAN, przy wykorzystaniu zasobów intelektualnych lub 
materialnych organizacji macierzystej, kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją 
macierzystą (spin-off) albo samodzielne (spin-out). 

 
Wykonawcami usług mogą być uczelnie publiczne, państwowe instytuty badawcze, instytuty 
PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą 
wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r., które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej 
jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymały co najmniej 
ocenę B. 

Ocena weryfikowana jest na moment podpisania umowy z danym wykonawcą usługi. 
 



 
 

 Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa mazowieckiego; 
 
Przedsięwzięcia będą mogły uzyskać wsparcie jedynie w przypadku zgodności 
w obszarami inteligentnej specjalizacji regionu, określonymi w Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. 
 
Wnioskodawca powinien zapewnić, że w ramach projektu zastosowano mechanizmy 
uwzględniające wszystkich użytkowników, zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania 
(informację należy zamieścić w polu C2 formularza wniosku o dofinansowanie). 
 
Planowany termin rozstrzygnięcia naboru projektów w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-
IP.01-14-075/18 – w ciągu czterech miesięcy od zamknięcia danej rundy (wykaz rund został  
przedstawiony w pkt. 9.30 niniejszego regulaminu). 

 



Uniwersalne projektowanie 
Dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju pt. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, wskazuje, że koncepcja projektowania uniwersalnego oparta jest na 
ośmiu regułach: 1) użyteczność dla osób o różnej sprawności, 2) elastyczność w użytkowaniu, 3) proste i intuicyjne 
użytkowanie, 4) czytelna informacja, 5) tolerancja na błędy, 6) wygodne użytkowanie bez wysiłku, 7) wielkość i 
przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania, 8) percepcja równości. Dodatkowe informacje,  na temat 
projektowania uniwersalnego można znaleźć na stronie internetowej: 
http://www.power.gov.pl/dostepnosc  
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-
rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/ 
 
https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/poradnik-jak-realizowac-
zasade-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-projektach-finansowanych-z-funduszy-europejskich-2014-2020/ 
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TYPY PROJEKTÓW 
  
  

Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych 
określonych przez mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa 
założone z udziałem pracowników naukowych/dydaktycznych uczelni, instytutu 
badawczego lub instytutu PAN, przy wykorzystaniu zasobów intelektualnych lub 
materialnych organizacji macierzystej, kapitałowo lub operacyjnie powiązane 
z organizacją macierzystą (spin-off) albo samodzielne (spin-out). 

 



 
 

 

Zakres projektu powinien obejmować zakup usługi polegającej na opracowaniu 
nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, 
przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego 
projektu wzorniczego. 
Zakres usług badawczych powinien obejmować fazę badań przemysłowych lub prac 
rozwojowych. 
Wsparcie nie może być udzielone na dofinansowanie projektu, który został 
zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 
Projekt nie może obejmować przedsięwzięć będących częścią operacji, które 
zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 
rozporządzenia ogólnego (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia 
działalności produkcyjnej poza obszar objęty RPO WM. 

 







 
 

 

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW 
  
  

Projekty będą realizowane: 
W ramach pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020. 

 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu. 
 
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 PLN. 

 



 
 

 
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 
   

Za wydatki kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach Działanie 1.2 Działalność badawczo - 
rozwojowa przedsiębiorstw, typu projektu „Bon na innowacje”, uznać można wydatki zgodne z: 

wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Wydatki poniesione przed dniem 10 kwietnia 2015 r. będą oceniane w oparciu o wytyczne ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków, które są dostępne na portalu funduszy 
europejskich: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf.  

Ocena ww. wydatków będzie przeprowadzona niezależnie od zasad określonych w pkt. 8, 9, 10 rozdziału 
4  „Cel, zakres regulacji oraz obowiązywanie wytycznych” tych wytycznych. 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
regulaminem konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18. 

Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2014 r. 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf


 
 

 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na projekty obejmujące wyłącznie: zakup od wykonawcy usługi 
polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, 
przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego.  
 
 
Usługa może obejmować:  

fazę badań przemysłowych  
lub 

fazę prac rozwojowych.  
Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone 
koszty niezbędne do realizacji celów projektu, w szczególności: 

wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych 
rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności 
handlowej,  

 



 
 

 

analizy przedwdrożeniowe, opracowanie innowacyjnych 
rozwiązań, 
wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym 
nowych lub ulepszonych rozwiązań, 
opracowanie projektu wzorniczego dotyczącego opracowania cech 
technicznych, użytkowych i estetycznych produktu w celu 
wprowadzenia go na rynek, 
opracowanie projektu inżynierskiego dotyczącego projektów 
konstrukcyjnych, technologicznych, oprzyrządowania, 
zakup usług polegających na opracowaniu innowacji 
nietechnologicznych, tj. organizacyjnych i/lub marketingowych,  
maksymalnie do 15 % kosztów kwalifikowanych, 

 



 
 

 

koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją nie mogą przekroczyć 1% 
wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. W ramach limitów określonych na działania informacyjno-
promocyjne kwalifikowalne są wyłącznie wydatki dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-
promocyjnych oraz tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu, 
Koszt racjonalnych usprawnień zdefiniowany w załączniku do regulaminu konkursu „Zasady 
uniwersalnego projektowania”. 

 
Limity kosztów kwalifikowanych weryfikowane są: 

w momencie oceny wniosku o dofinansowanie; 
na etapie realizacji projektu. 
 
W sytuacji zmniejszenia się wartości kosztów kwalifikowalnych w trakcie realizacji projektu – obniżone zostają kwoty 
wskazane w ww. limitach.  

 



 
 

 

Katalog dodatkowych kosztów niekwalifikowalnych: 
Za niekwalifikowalne uznaje się wydatki, zgodne z zasadami określonymi w części ogólnej wytycznych programowych, w 
tym w szczególności: 

wydatki na ochronę własności intelektualnej, 
wydatki związane z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, 
marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny 
wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz 
zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, 
wydatki związane z wykonaniem rozeznania rynku, 
wkład niepieniężny; 
wydatki na uruchomienie produkcji masowej i działalności handlowej, 
podatek VAT. 

Wydatki uznane za niekwalifikowalne, a związane z realizacją projektu, ponosi beneficjent jako strona umowy o 
dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobligowany jest do ujęcia w budżecie projektu wydatków (kwalifikowane/niekwalifikowane), 
związanych z informacją i promocją projektu. 

 



 
 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU 
  
  
  

W ramach konkursu wnioskodawca będzie zobligowany do realizacji następujących wskaźników produktu (podania 
wartości większej niż „0”): 

„Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R” [szt.]; 
„Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)” [szt.]; 
„Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje” (CI 2) [szt.]; 
„Liczba realizowanych projektów B+R” [szt.]; 
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)” [szt.]; 
„Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (Cl 6)” [zł]. 

  
Wartości pięciu pierwszych wskaźników powinny być takie same. Wartość wskaźnika „Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (Cl 6) [zł]” należy obliczyć jako łączna wartość wkładu własnego w projekcie. 

 
 



 
 

 

Ponadto, w przypadku wdrożenia w przedsiębiorstwie powstałej w wyniku realizacji projektu innowacji 
procesowej lub produktowej, wnioskodawca będzie zobligowany do realizacji następujących wskaźników rezultatu 
bezpośredniego (podania wartości większej niż „0”): 

Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] i/lub Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 
[szt.].  

 
 
Ponadto, wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wartości docelowych dla wszystkich wskaźników 
dostępnych w ramach Działania 1.2 we wniosku o dofinansowanie, nawet jeśli wartości docelowe miałyby 
osiągnąć wartość „0”. Wnioskodawca jest również zobowiązany do realizacji (podania wartości większej niż „0”) 
wszelkich wskaźników adekwatnych dla projektu, a dostępnych w  formularzu wniosku o dofinansowanie. 
Należy pamiętać, że wskaźniki produktu należy podawać narastająco według stanu istniejącego w każdym roku 
rzeczowej realizacji projektu, co oznacza, że wartości w poszczególnych latach osiągają wartość docelową 
najpóźniej w ostatnim roku realizacji projektu. 

 



 
 

 

PARTNERSTWO W PROJEKCIE 
  
  

W przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach partnerstwa, partnerami mogą być podmioty 
wskazane w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. Partnerzy muszą spełniać 
wszystkie wymogi dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.  
 
Zasady realizacji projektów w partnerstwie zostały określone w art. 33 ustawy. Postanowienia te określają ogólne 
zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru partnerów.  
Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Pzp, inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród 
podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i 
równego traktowania. 
 
Wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W przypadkach uzasadnionych 
koniecznością zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji projektu, za zgodą MJWPU, może nastąpić zmiana 
partnera. Do zmiany partnera ppkt 7.3. stosuje się odpowiednio. 
  

 

https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/


 
 

 

Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Pzp, niebędący podmiotem inicjującym projekt partnerski, po 
przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn 
przystąpienia do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie. 
 
Porozumienie/umowa o partnerstwie, określa w szczególności: 

przedmiot porozumienia albo umowy; 
prawa i obowiązki stron; 
zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie; 
partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu; 
sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych 
partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów; 
sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy. 

 
„Partner wiodący” o którym mowa w art. 33 ustawy, obligatoryjnie zostaje wyłoniony spośród partnerów. 
Stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania 
dofinansowania. 

 

https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
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Dziękujemy za uwagę, 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów 



 

 

 

 

 

 

Materiały dotyczące transferu technologii do przemysłu, rozwoju współpracy sektora nauki z 

biznesem, finansowania badań i współpracy z Norwegii – dobre praktyki, źródła finansowania – 

fundusze norweskie dostępne w Norwegii, obejmujące w szczególności procedury i metodologie 

stosowane w transferze technologii  w Trøndelag. Materiał ten jest dedykowany naukowcom, 

innowatorom, twórcom i przedsiębiorcom, inwestorom wraz ze spotkaniem z ekspertami 

umożliwiając zaprezentowanie technologii będącej w fazie przedwdrożeniowej. Jego zakres 

wskazuje na zbudowanie możliwości podjęcia współpracy zmierzającej do wdrożenia 

prezentowanych technologii, przyczyniając się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, 

ściśle nawiązując do zagadnień  spotkania z cyklu INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes” 

w ramach działania “INNOVATION DAY: NAUKA – BIZNES – SAMORZĄD”. 
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5 Introduction 

5.1 Project description  

The main goal of the Report is develop the optimal technology transfer model, which could be 

applied in Poland on the basis of the Norwegian best practices in that field. The respective areas 

for the Report are Mazovia and Trøndelag and in regard to the field of interest the focus shall be 

kept on the environmental protection issues.  The level of innovation is quite low in respected 

area, still in Poland scientific knowledge has been recognized as a key input factor leading to 

innovation, business development, and wealth creation, but there is not much done to support the 

technology transfer process and the science itself. In this area we experience the support provided 

by international donors as EU of EEA. This report shall be considered as the chance to create a 

platform of exchange and business relations for both Norwegian and Polish institutes dealing with 

the environmental technologies.  

The following report aiming to prepare State of the Art with the focus given to the processes and 

methodology applied in technology transfer in Trøndelag and to the institution facilitating / 

organizing those processes.  
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5.2 About Trøndelag  

Trøndelag is a region of 400 000 inhabitants, with the city of Trondheim at its centre, being the 

third largest city in Norway, just after Oslo and Bergen. The city is a major centre for higher 

education, has also considerable public R&D resources.  

Trøndelag consists of 2 counties Nord Trondelag and Sør Trøndelag with the total surface of 

41,260 km sq.  

 

 

In the European dimension t is a wealthy region with close to full employment and with no 

evidence of industrial decline. Trøndelag is one of the most important regions for food production 

in Norway, based on both agriculture and marine sector. Region has good natural conditions for 

land and sea-based food production, which has grown on the basis of traditional primary 

production. Entrepreneurs managed to develop their businesses and to adopt the new knowledge 

and new technology, so they now appear to be competitive on the European market, however it is 

worth to remember that this process is ongoing, therefore still there is a field for the techtrans and 

innovation catalysts.
1
  Trøndelag, like Norway in general, faces a major challenge to develop 

sources of growth and added value other than the resource-based oil and fishing industries, which 

                                                
1 VRI Trøndelag - Prosjektbeskrivelse 
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have contributed to its wealth for the past century and still do
2
 and it seems that Trøndelag has 

recognized this challenge.  

Activities undertaken by institutions, facilitating the technology transfer in the region are heading 

to develop the competitiveness of the entrepreneurs, regardless oil and marine sector, which with 

the strong research competence based in the region this seems to be a feasible goal.  

Authors of the OECD report point that Trondelag lacks a strong regional system supporting 

innovation and that there are few shareholders acting in not coordinated way, but maybe this is 

also strength of the region? In the following chapters, we will describe all relevant institutions 

working with the technology transfer and innovation in the respective region with the focus on 

processes and interactions between them.  

6 Instituional capacity and network  for  technology transfer in Trøndelag  

6.1 Identification  of institutions involved and/or capable to perform of Technology 

Transfer, especially concerned Environmental Protection (EnProTT) 

6.2 Characteristics and description of the institutions and their activities.  

6.2.1 Source : Universities, research institutions   

The starting point for the process of technology transfer are suppliers of the knowledge and 

competence, ie. Higher Education Institutions and R&D Institution present in the region.  

In Sør Trøndelag:  

90 % of high education is provided by the 5 HEIs located in the city of Trondheim:  

1. NTNU - Norwegian University of Science and Technology (19 500 students) 

2. HiST - Sør-Trøndelag University College (8 000 students) 

3. DMMH - Queen Maud’s College of Early Childhood Education (private foundation, 700 

students) 

4. BI Trondheim – Norwegian School of Management (private foundation, 700 full-time 

students in 

Trondheim, 9 000 nationally) 

 

In Nord-Trøndelag:  

Nord-Trøndelag University College (HiNT with 4 900 students) is the key provider of higher 

education with campuses in the towns of Namsos (600), Steinkjer (1500), Levanger (2 600) and 

Stjørdal (170). 

                                                
2 Sotarauta M.,  Dubarle P., Gulbrandsen M. and  Nauwelaers C. Supporting the Contribution of Higher Education 

Institutions to Regional Development: Peer Review Report: Trøndelag (Mid-Norwegian Region), Norway, OECD, 

July 2006 
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Last HEI in the region is The Adult Education Association (Folkeuniversitetet) in Trøndelag 

present in many districts; however it if focused on vocational training therefore is not the relevant 

source of technology transfer in understanding of the Project. 
3
 

 

6.2.1.1 NTNU - Norwegian University of Science and Technology  

 

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
4
 was established in 1996 replacing 

the umbrella organization, the University of Trondheim (1968).and merged with The Norwegian 

Institute of Technology (1910), the College of Arts and Science (1922), the Faculty of Medicine 

(1975), the Music Conservatory (1968), Trondheim Academy of Fine Art (1979) and the Museum 

of Natural History and Archaeology (1767) consisting a new a fully integrated university 

structure. 

 

At the moment NTNU consists of 53 departments grouped in 7 faculties:  

1. Faculty of Humanities 

2. Faculty of Medicine 

3. Faculty of Engineering Sciences and Technology 

4. Faculty of Natural Science and Technology 

5. Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering 

6. Faculty of Social Science and Technology Management 

7. Faculty of Architecture and Fine Art 

 

NTNU is certainly the most relevant source of technology transfer among HEIs present in 

Trøndelag. Yearly there are approx. 2000 of research projects run at the university. More 

information about NTNU and its efforts in the scope of technology transfer can be found on 

page.... 

 

 

6.2.1.2 HiST - Sør-Trøndelag University College  

 

                                                
3
 OECD project Supporting the Contribution of Higher Education Institutions to Regional Development, Final Self-

Evaluation Report, Trøndelag (Mid-Norway Region), January 2006 

 
4 http://www.ntnu.no/om 
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As a result of a national reform in 1994, the public non-university HEIs were merged into 

countybased colleges, one in each County. They remained national institutions, but received a 

specific mandate to serve the regions. Therefore in Sør-Trøndelag eight colleges were merged to 

the form of Sør-Trøndelag University College, HiST (1994).
5
 The internal structure of HiST is 

considered to be quite weak, also due to many physical locations and still remained diversity of 

institutions which were merged into.  

The educational programmes offered by the College are to meet the need of Norwegian industry, 

others like Business Administration or Nursing were established as the result of general economic 

development and the welfare state. In comparison to NTNU and HiNT, regional policy has not 

been a main issue for the development of HiST, and subsequently, the regional political 

ownership is less strong than is the case for HiNT.  

 

HiST consists of following faculties:  

1. Health education and social work 

2. Nursing 

3. Teacher Education and Deaf Studies 

4. Food Science and Medical Technology 

5. Informatics and e-Learning 

6. Business Administration 

 

As the focus of NTNU is technology, then HiST aims to produce the research based knowledge 

within more soft fields - health & social work, teaching, technology and business administration, 

build mainly on regional demand.  

 

6.2.1.3 Nord-Trøndelag University College 

In Nord-Trøndelag, with the strong support of the county authorities , in 1994 Nord-Trøndelag 

University College, HiNT 
6
was established. HiNT provides the educational programmes which 

cover key disciplines and professional education at bachelor’s level, again with more focus on 

provision of practical proffesion training. HiNT has  

1. Health Science; 

2. Agriculture and Information Technology;  

3. Teacher Training; Education of Driving Instructors;  

4. Economics, Organization and Leadership. 

                                                
5 http://www.hist.no/content.ap?thisId=375 
6 http://www.hint.no/english 
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Each faculty is located in the different campus and town which obviously influence connection 

between the faculties. R&D projects at HiNT are practice related in the areas of school, childhood 

and adolescence, culture, health, business and government; however the level of connection to the 

enterprises is quite low and HiNT ambition is to increase this link.  

 

 

6.2.1.4 SINTEF Group 

 

SINTEF
7
 – research institutions included in SINTEF Group together consist the largest 

independent research organization in Scandinavia, working mainly with the projects financed by 

the industry, however the number of public founded projects (European mechanisms and the 

Norwegian Research Council) is also relevant in the portefolio.  SINTEF has approximately 2000 

employees, 1300 of which are located in Trondheim and 450 in Oslo plus a number of project 

offices located all over the world.  

Research divisions included in SINTEF Group are following:  

1. SINTEF Building and Infrastructure  

2. SINTEF Health Research  

3. SINTEF ICT  

4. SINTEF Marine - consists of MARINTEK (limited company) and SINTEF Fishery and 

Aquaculture (limited company)  

5. SINTEF Materials and Chemistry  

6. SINTEF Petroleum and Energy - consists of SINTEF Energy Research (limited company) 

and SINTEF Petroleum Research (limited company)  

7. SINTEF Technology and Society 

+ 

8. SINTEF Holding - the limited company to manage SINTEF's ownership of start-up 

companies and regional development companies.  

 

 

Together with NTNU, SINTEF makes Trondheim the knowledge city which very hight patentning 

level and is the biggest in the region source of the competence and knowledge, giving the initial 

input to the technology transfer process.  

                                                
7 www.sintef.no 



 
 

9 

 

 

6.2.1.5 Public research institutes  

 

Norwegian Agricultural Economics Research Institute, Trondheim (NILF),
8
 being an 

independent research institute under the Ministry of Agriculture, which background material for 

general agricultural economics descisions, economic development and decisions on farms and 

rural development 

 

Trøndelag R&D Institute 
9
is regional research institute, based on staff and research portfolio of  

Nord-Trøndelag Research Institute, conducting applied social research and development. The 

research institute is located in Steinkjer nearby Nord Trøndelag University college and has 

approx. 20 employees.  

Trøndelag R&D Institute has five main research areas.  

1. agriculture (economics and management) 

2. experience economy 

3. public service development 

4. business development & innovation 

5. regional development. 

The Centre for Rural Research 

 

Centre for Rural Research (CRR) is an independent research foundation located at the Norwegian 

University of Science and Technology in Trondheim. CRR carries out social research and 

development projects for the national research council, as well as public and private sectors.  

 

The staff includes about 25 researchers with backgrounds in sociology, geography, business 

economics, social anthropology, political science, agronomy and fisheries. 

 

1. Agriculture and economic development 

2. Food production and consumption 

3. Rural community life and culture 

4. Landscape, resources and the environment 

 

The Centre for Economic Research AS 

                                                
8 http://www.nilf.no/Engelsk/AboutNILF.shtml 
9 http://www.tfou.no/default.asp?id=631 
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The Centre for Economic Research AS is small ( 15 researchers) independent research company, 

located also at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, whose 

mission is to conduct externally funded research and development within the economic 

disciplines.  

 

The Institute for Social Research AS to be checked 

 

The Institute for Social Research (ISF) was established as an independent foundation in 1950. 

Ever since its foundation the institute has been multidisciplinary in its orientation, today 

comprising research within all of the social sciences, as well as history. Today ISF provides one 

of the few social science fora outside the universities in which has not limited itself to the study of 

one single sector of society. The history of the institute and its current position in Norwegian 

social research bears witness to its desire to avoid sharp distinctions between basic and applied 

research. The interplay between basic and applied research is reflected in the position of ISF as a 

contract research institute with high academic ambitions. This is also mirrored in the close contact 

with the University of Oslo and the Research Council of Norway on the one hand, and with 

several ministries and private sector agencies on the other. The third aim of the institute is to 

contribute to the recruitment and training of young researchers. One of the primary tasks of the 

five research directors is supervision and planning in order to foster long term careers in research.  

Funding The Research Council of Norway is the most important source of funding. The funding 

consists of a basic grant, programmes and projects that ISF has won in competition with other 

research institutes. Other important sources are professional and industrial organisations, 

ministries and governmental institutions. Researchers at ISF also take part in international 

networks and projects financed by the EU and the Nordic Council.  

The board The ISF board has sixmembers. While the Research Council of Norway appoints one 

member, the University of Oslo and the ISF board members appoint two each. ISF staff elect one 

member.  

The research projects are divided into five areas:  

 Employment and working conditions  

 Gender and society  

 Civil society in transition  

 Political institutions, voting and public opinion  

 International migration, integration and ethnic relations  

St.Olav’s Hospital  
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St. Olavs Hospital is a health enterprise and university hospital in Mid-Norway. In the new 

University Hospital patient treatment, research and teaching are the integrated functions. The 

Faculty of Medicine at NTNU is closely integrated with the Hospital. St. Olavs Hospital co-ownes 

together with SINTEF, NTNU and the Sør – Trøndelag county council Med – Tech company, 

which  objective is long-term commitment to medical technology, innovation and business 

development, with a focus on such matters as the operating theatre of the future, medical IT and 

medical simulators. 

6.2.1.6 Independent research institutes and agencies 

 

The knowledge infrastructure in Trondheim is highly developed as for the standard European city 

of 120 000 inhabitants. Apart from public HEIs and associated research centres there is a number 

of private independent research institutes, namely
10

 :  

 

Statoil Forskningssenter located in the surroundings of Trodnheim, carries out mostly in-house 

research and has a close cooperation with Norwegian universities, research institutions (mostly 

SINTEF Energy and Petroleum), other operators and the supplier industry. Research expenditure 

was NOK 1.027 billion in 2004. 

 

The Paper and Fibre Research Institute AS (PFI) is an independent research institute for fibre, 

pulp and paper new biobased materials and biofuels, located on the campus of NTNU, 

cooperating closely with the university researchers. PFI is a subsidiary of INNVENTIA AB, 

a Swedish R&D-corporation with head office in Stockholm. It offers the research services on the 

commercial basis to the large industry but many SMEs also use their laboratory facilities for 

quality testing and product development. 

 

Norges geologiske undersøkelse  (NGU) is the government agency linked to the Ministry of 

Trade and Industry, working with effective and sustainable management of natural resources 

especially bedrock, mineral resources, surface deposits and groundwater. NGU is responsible for 

national databases and map series for geological properties and processes, geological mapping of 

Norway onshore and offshore. In 2008, NGU had a turnover of NOK 208 million, of which 

NOK 140 million was awarded through the state budget via NHD. The remainder was financed 

externally through co-financing projects and fully financed projects 

                                                
10

 OECD project Supporting the Contribution of Higher Education Institutions to Regional Development, Final Self-Evaluation Report, Trøndelag 

(Mid-Norway Region), January 2006 
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The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) is Norway’s leading institution for 

applied ecological research. NINA is responsible for strategic research and applied research to 

facilitate the implementation of international conventions, decision-support systems and 

management tools as well as to enhance public awareness and promote conflict resolution.The 

institute employs a staff of approximately 190 and directs well-equipped laboratories and facilities 

at seven locations in Norway, with the headquarter in Trondheim.The turnover in 2008 was 24,1 

mil. EUR and only 11 % of what was financed by block grants from the Ministry of Science, 

while the remaining part consists of commissioned projects founded trough private and public 

schemes.  

 

NIKU (Norsk instituttt for kulturminneforskning) is a national and international centre of 

expertise in the field ofcultural heritage research. Numbering about 70 employees, NIKU’s staff is 

made up mainly of researchers and conservators. The head office is in Oslo with regional offices 

in five towns, Trondheim one of them. NIKU has accomplished two major excavations in 

Trondheim in 2003 which have contributed much valuable knowledge about the city’s history, 

therefore is was needed to mention it, however NIKU has the minor meaning if comes to the 

technology transfer. 

6.2.2 Destination: Companies  

 

Norway’s business structure is characterized by large numbers of micro firms, representing over 

90% of the firm population in 2007 and the same tendency is observed in Trøndelag. Nearly two 

thirds of the enterprise stock has no employees. In the private non-oil sector, there are only a few 

large companies. 

The total employment in Norway was in 2005 197,000 of a total population from which 96,000 

employees is located  (49%) in Trondheim, 44,000 (23%) in the rest of South-Trøndelag, and 

56,000 (29%) in the Nord-Trøndelag.  

Trøndelag’s industry structure is actually dominated by public sector. Health and social services 

sector, including St. Olav’s hospital is estimated to have 40, 000 employees, retail trade with 

22,000, education – 20,000, including NTNU and construction sector of 14,000, public 

administration (excluding public services) with 12,000, other business Services (including 

consulting, accounting, law practice, security services and advertising agencies) with 12,000, and 

agriculture (which includes both forestry and agriculture) with 10,000 employees. In total, these 

seven industries have 67% of total employment in Trøndelag. 
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In accordance to the survey performed by Håkon Finne in 2007, there are only 40 companies with 

at least 250 employees in the entire Trøndelag. There are 7 in the sector of business services, 7 in 

the educational sector, 6 in health, 6 in industrial sector, the rest of remained 12 represents various 

branches. Therefore it is obvious that innovation and technology transfer strategies can’t be based 

on the largest companies alone. If we add to that group companies between 100 and 250 

employees in the group of potential innovation engines, we come up in 214 of which 71 are in oil, 

industrial and commercial services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As in whole Norway the business sector relies on SMEs: in 2004, 348 081 SMEs50 with less than 

100 employees comprised 99.5% of the stock of enterprises and employed about 63% of the total 

number of employees. Their turnover represented about 53% of the total enterprise turnover. In 

comparison 1 540 larger enterprises with more than 100 employees represented about 0.5% of the 

stock of enterprises in 2004, employed about 37% of the total number of employees and 

represented about 47% of the total turnover
i
 

The analysis of the enterprises sector in Trøndelag proves considering the level of  employment 

shows that there is 7 sectors which are actually covering  67 percent of total employment in 

Trøndelag.  ( health and social services with 40,000 employees, retail trade with 22,000, education 

on all levels by 20,000 and construction of 14,000, public administration (excluding public 

services) with 12,000, other business services (which includes consulting, accounting, law 



 
 

14 

 

practice, security services and advertising agencies) with 12,000 and agriculture (which includes 

both forestry and agriculture) with 10,000 employees.)  In all these industries, excluding 

agriculture and public administration, Trøndelag grow faster than the country as a whole. 

Manufacturing employment is approx. 20,000 and decreased in the period, but not as fast as the 

national average.  

 

Trøndelag examined by OECD was evaluated to have the competitive advantages compared with 

the rest of the country in major sectors as  health and social services, education, and building and 

construction. Among the smaller industries, Trøndelag has advantages within the food (which is 

the largest industrial branch), agriculture, wood processing industry, and aquaculture.  

Both fish farming, wood processing and agriculture has more than twice the share of value added 

in Norway as in the rest of the country. Nord-Trøndelag is definitely an agricultural county, while 

new industries such as commercial services is rapidly growing. In Sør-Trøndelag has both higher  

education and research and development special advantages, as well as healthcare and food 

industry. 

However Trøndelag falls below the national statistics in overall industrial sector, in particularly in 

in the chemical industry, machinery manufacturing, oil platforms, transport industry and the 

metalworking industry. It also applies to oil and gas extraction (including related services).  

 

It the same report the decrease was also noted in many traditionally strong trøndersk industries, 

which would be: forestry and several industries: food, lumber / wood products, furniture, rubber / 

plastics and oil platforms and vehicles. If it comes to business services, farming and teaching the 

noted growth is also below the average.  

 

Those conclusions are based on 5 years backwards analysis of added value and employment 

statistics. New value of importance in the region depends on whether the opening of new market 

opportunities or better performance on the existing markets. Development and operation of 

petroleum installations off the coast of course has  growth potential, volumes seen than 

improvements in food production for a largely saturated domestic market. Big leap in food 

production might be achieved in the future through large biotechnological innovations, but in this 

case, the food industry depends on the ability to adapt in the direction of these, what assumes new 

partners, new manufacturing processes, new mindset to do it. Although the offshore market has 

the significant potential if entry barriers to the offshore market is too high, it helps little that the 

potential is huge.  
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To sum up, we may say that there is future competitiveness identical to the past. This is also one 

of the points with innovation: to do things differently than before, so that one succeeds.  

 

6.2.3 Specializied units 

 

The change in technology transfer system occurred in Norway in 2003, when new legislation, 

changing the ownership in the research process came into force. Since then Law on right to 

inventions made by employees
ii
 imposes to transfer the ownership to the patentable invention to 

the employer, wholly or partially, what shall be the subject of settlements between the researcher 

and its employer. Therefore research institutions and organization became more responsible in the 

process of commercialization and the professional handling of the intellectual property matters 

turned to be a vital part of their business. 

 

The majority of the TTO’s is actually set up with independence from their university owners – 

with separate boards, which enables the TTO’s to operate with more flexibility and outside the 

bureaucracies of the institutes. The consequence is that they are then able to have a more 

commercially led focus than, for example, the TTO’s in the United States
iii

 

 

Most of the commercialization processes in Norway are funded trough FORNY programme. The 

target group of the FORNY are the researchers working in universities, university colleges, re-

search institutes or university hospitals that have ideas originating from their research which can 

be developed into commercial activity. FORNY funds activities organised by the research 

institutions themselves and by the local TTOs that are either owned by the universities or other 

institutions. In order to achieve a status as a TTO in the FORNY programme the TTO must serve 

research institutions with potentials of generating high-quality ideas and projects for 

commercialisation. This implies that the TTO must have a formal agreement with one or more 

research institution which have researchers that generate deal flow for the TTO. When the 

FORNY programme was established in 1995, there were six TTOs participating in the 

programme. Currently there are 14 TTOs participating in the programme. 

 

In Trøndelag  

  

In 1995 NTNU and SINTEF established Nyfotek AS as their instrument for commercialization of 

research-based ideas. Later it was merged with Leiv Eiriksson Nyskaping AS that took over its 

activities. In October 2003, after the legislative changes, the limited company NTNU Technology 
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Transfer AS was established by the university board. The TTO has been operative from June 

2004. NTNU owns all the shares and selects a board where the university director is the chairman. 

The TTO’s main goals are to contribute to wealth creation in Norway, to strengthen teaching and 

research at the university and to contribute to NTNU’s obligations to society. Compared to the 

other universities, the TTO model is quite “commercial” – this is the only case where ownership 

to the research results is transferred to the TTO. At the other universities, the TTO only manages 

ownership on behalf of the university. 

Before the NTNU TTO was created, researchers used SINTEF’s transfer unit Sinvent and/or Leif 

Erikson Nyfotek (LEN), an incubator-like organization in Trondheim. There is undoubtedly some 

tension between the commercialisation actors. LEN has recently reoriented its activities and is 

now the main partner of HiST, HiNT and regional industry in commercialisation processes. Some 

ideas from HiST have nevertheless been developed further in co-operation with NTNU TTO.
11

 

6.2.3.1 NTNU Technology Transfer Office AS 

 

NTNU Technology Transfer was established in 2004 as the commercialization unit of the 

Norwegian University of Science and Technology ("NTNU") and St. Olavs Hospital . TTO is 

organized as a wholly owned subsidiary of the university. The goal of TTO is to facilitate  the 

formation of spin-off companies and license agreements. TTO has  a core team of 17 employees 

and 6 board members. This includes management, staff, IPR experts and project managers
12

. For 

more information about TTO and its activities please refer to page 

6.2.3.2 Sinvent  

Sinvent
13

 is a fully owned by SINTEF company, dedicated to commercialization. Sinvent  

cooperates  with SINTEF’s research divisions in the hunt for good technological inventions and  

evaluates whether they have commercial potential. Sinvent’s goal is to turn a  good idea into a 

company, or into a licence for an established company.  

The basis of the working model applied by Sinvent is close collaboration with both research 

divisions and inventors themselves and with industrial companies, venture investors and 

consultants. In the Sinvent is involved trough whole commercialization process ie. steering, 

patenting, market evaluations and business plans and also manages SINTEF’s intellectual 

property rights and its license and venture portfolios.  

Sinvent has experienced an annual idea flow of approximately 50 new ideas. Approximately half 

of them are taken into a commercialization mode. As tools in the process of establishing new 

                                                
11 Trøndelag Recently awakened to knowledge economy,having been there for some time already, OECD peer review report 
12 https://www.ntnu.no/wiki/display/tto/About+us 
13 http://www.sintef.no/Home/Technology-transfer/Sinvent-AS/ 
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companies Sinvent also manages the venture investment portfolio of SINTEF: SINTEF Venture, 

SpinOut Venture  and Sinvent Venture.  

The investment companies SINTEF Venture and SpinOut Venture own shares in the following 

companies. SINTEF owns 100% of the shares of SINTEF Venture. SINTEF owns 25% of the 

shares of SpinOut Venture. In total Sinvent has 5 employees. 

6.2.3.3 Leiv Eirikson Nyskaping AS  

 

Leiv Eirikson Nyskaping
14

 was established in 1994 as the result of merger with Leiv Eirikson 

Nyfotek, earlier created by SINTEF as the commercialization unit. After the legislative changes in 

2003 both SINTEF and NTNU established their own technology transfer offices and therefore 

undertook a lot of LEN activities, which then needed to change the strategy and currently serves 

as TTO in more regional dimension to : all  university collages and other than SINTEF R&D 

institutions in the 3 counties in Mid-Norway. This includes: 

- The University Collage of Sør-Trøndelag 

- The University Collage of Nord-Trøndelag 

- The University Collage of Molde 

- The University Collage of Ålesund 

- The University Collage of Volda 

- BI Norwegian School of Management in Trondheim 

- The Norwegian Institute for Nature Research 

- Møreforsking AS 

 

LEN has been serving as TTO since 1994 the number of start-up companies is the biggest among 

TTOs participating in the FORNY programme ie. 59 start-ups in total (43 existing), however the 

total number of companies established with the LEN support is almost double – 110.
15

 Since 1995 

LEN has licensed 65 technology packages ( 17 operational licenses). Additionally LEN is also 

running 2 incubators located in Trondheim, presently with 35 companies on board. Acting as the 

Active Seed capital investor LEN is currently involved in 35 companies as active shareholder.  

In the LEN’s board there are 75 shareholders representing a broad range of players in the 

industrial, financial, academic and political sectors from the region of Trøndelag, which places 

LEN close to the regional needs, in contrast to both Sinvent and NTNU TTO as which are serving 

particular institutions.  

                                                
14 www.len.no 
15

 Brorstad Borlaug B. Grünfeld L. , Gulbrandsen M., Rønning L. and others  (2009) Between entrepreneurship and 

technology transfer: Evaluation of the FORNY programme  
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6.2.3.4 Technology attachees. 

6.2.4 Catalysts, public support structure  

 

6.2.4.1 Ministry of Education and Research  

 

The Ministry of Education and Research is responsible for following sectors kindergartens, 

educational and training institutions and research organizations. The Ministry works to ensure an 

educational and research system of high quality and productive and creative research 

environments. The Ministry consists of seven departments and the Communication Unit and 

has approx. 300 employees. The most relevant from the point of view of the Report is The 

Department of Research, which has the overall responsibility for formulating and supervising 

Norwegian research policy and exercising the Minister’s coordination tasks in research issues. 

This includes preparing Reports to the Storting (White Papers) on research, coordinating R&D 

funding in the National Budget and acting as secretariat for the Cabinet Research Committee. The 

department has the administrative responsibility for the Research Council of Norway. In addition 

the department is responsible for the Norwegian Research and Innovation Fund and for funding 

basic research through the agency of the Research Council. The department also has an overall 

responsibility for Norwegian participation in international research collaboration, including the 

coordination of participation in the EU’s framework programmes for research. 

The department allocates basic funding and grants to a number of private research institutes and 

institutions, and is in charge of funds etc. for the Holberg Prize and the Abel Prize. 

 

In Norwegian research the priority is given to the three structural areas. Firstly,internationalisation 

constitutes an overall perspective. International participation is systematically emphasised in the 

allocation of R&D resources. Secondly, basic research is a priority. Special attention is given to 

research in the field of mathematics, science and technology. Thirdly, priority is given to 

investments in research-based innovation and business development, to provide support for the 

reorganisation and renewal of Norwegian business and industry and the public sector.In addition 

priority is given to four thematic and three technological areas. The four thematic priority areas - 

energy and the environment (including petroleum research), food, oceans and health have been 

defined on the basis of national strengths and needs. Three technological areas have wide areas of 

application and are undergoing substantial development.They are information and communication 

technology (ICT), biotechnology, and materials and nanotechnology.  
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6.2.4.2 Norwegian Research Council   

 

The Research Council of Norway
16

 was established on 1 January 1993, as a merger of the five 

former research councils, and as a consequence of a radically changing science and technology 

context. The Council is subordinated to the Ministry of Education and Research. The Research 

Council is divided into four divisions: Science, Strategic Priorities, Innovation and 

Administration. 

About 30 percent of all public R&D funding in Norway is channelled through the Research 

Council of Norway. The Research Council identifies strategic research areas, allocates research 

funds and evaluates research within all fields and disciplines. The Council is the principal 

research policy adviser 

to the ministries, and acts as a meeting-place and network builder for Norwegian research. The 

Ministry of Education and Research has the administrative responsibility for the Research 

Council, but practically all ministries contribute to R&D programs and institutions funded by the 

Council. 

In 2009, The Research Council of Norway's total budget amounts to NOK 6 165 million. The 

Ministry of Education and Research and the Ministry of Trade and Industry are the most 

important contributors to the budget of the Research Council of Norway.  

The Research Council is Norway's official body for the development and implementation of 

national research strategy. The Council is responsible for enhancing Norway's knowledge base 

and for promoting basic and applied research and innovation in order to help meet research needs 

within society. The Research Council also works actively to encourage international research 

cooperation. 

Three central areas of focus :  

 The Research Council serves as an advisory body on research policy issues, identifies 

research needs and recommends national priorities. 

 Through the establishment and implementation of targeted funding schemes the Research 

Council facilitates the translation of national research policy objectives into action. 

 The Research Council serves as a meeting place for researchers, funders and users of 

research findings, as well as for the different sectors and subject fields that are affiliated 

with the world of research. 

Five main goals 

                                                
16 http://www.forskningsradet.no/en/The_Research_Council/1138785832539 
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 Enhanced quality and capacity: The Research Council will work to enhance the capacity 

and quality of, and promote the diversity in, Norwegian research.  

 Thematic priorities: The Research Council will work to strengthen research in areas of 

particular importance for research, trade and industry. 

 Structure: The Research Council will promote constructive cooperation, distribution of 

responsibility and structures in the research system. 

 Learning: The Research Council will help to translate research results into action. 

 Organization: The Research Council will work towards becoming an even more competent 

and strategic organization 

The NRC runs 97 research programmes in various thematic areas, the most relevant for the 

purposes of the our Project are:  

 

FORNY is a joint programme between the Research Council of Norway and Innovation Norway 

supporting commercialization of R&D results. The Forny is described in details in chapter 6.2.1 

 

Center for Research Based Innovation is a programme, administered by the Research Council's 

Division for Innovation, supporting long-term research that promotes innovation and the 

competitiveness of Norwegian industry. At the moment there is 14 Centres for Research-based 

Innovation (SFI) connected to Norwegian research groups that work in close collaboration with 

partners from industry and public enterprises. The Norwegian Centre of Expertise located in 

Trøndelag is NCE Instrumentation. With solid roots in R&D, NTNU, HiST (Sør-Trøndelag 

University College) and SINTEF, the cluster has developed over a 20 year period and has 

succeeded in attracting demanding national customers. More-over, the cluster is internationally 

competitive and has a turnover exceeding NOK 4 billion. 

The instrumentation cluster in Trøndelag consists of companies specializing in supplying 

advanced control and communication solutions for different branches such as natural gas 

processing and transportation, Intelligent Transportation Systems (ITS), maritime, offshore fish 

farming, deep sea constructions, energy and medicine. Most of the companies are situated in, or 

close to Trondheim, but you also find companies south of Trondheim at Røros and Oppdal and 

north of Trondheim, at Levanger and Steinkjer. A number of companies in the instrumentation 

cluster have developed from the Trondheim R&D environment on the basis of R&D results, or 

with personell recruited from this cluster of expertise.  

The various projects in NCE Instrumentation aim to increase the competitiveness and value-

adding operations of the companies. The cluster has considerable growth potential within the 
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existing markets. In addition NCE Instrumentation has started projects for natural gas processing 

and natural gas transportation, subsea, and deep sea constructions, offshore fish farming, and 

alternative energy production. The stimulations stemming from demanding customers and 

regional leading cutting edge, provide the foundation for a considerable market expansion, 

product expansion, and increased competitiveness for the cluster, both regionally and globally.  

NCE Instrumentation aims to further develop the companies global competitiveness and expand 

their value added opera-tions. This will be achieved through strategic development of new 

partners, and through projects initialized within the 4 focus groups; innovation, industrialization, 

competence, recruitment and R&D, communication and publicity. 

The members of NCE Instrumentation cover a wide span of services and products. Today these 

members are; StatoilHydro, Kongsberg Maritime, Roxar, Fugro OCEANOR, Q-Free, Kongsberg 

Seatex, Sicom, Norbit, Cavotec/ Microcontrol and Noca. In addition there are three associated 

members; HiST (Sør-Trøndelag University College ), NTNU and SINTEF 

 

 

Norwegian Centres of Exellence scheme  

 

The Centres of Excellence scheme is a national programme under the auspices of the Research 

Council of Norway. The Research Council of Norway provides the basic source of funding for the 

scheme, based on funding from the yield on the Fund for Research and Innovation. The goal of 

the scheme is to establish time-limited research centres characterised by focused, long-term 

research efforts of a high international calibre, and where researcher training is an important 

aspect. High scientific quality is the main criterion for the selection of the centres. A Centre of 

Excellence is a time-limited research centre affiliated with a research institution that is responsible 

for the activities. CoE host institutions can be universities, university colleges or research 

institutes. A host institution for a centre usually cooperates with one or more research institutions, 

organizations or enterprises in respect of the establishment, operation and funding of the 

centre and thus form a CoE consortium. In Trøndelag there are located 3 out of 21 NCEs:  

Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems (Q2S)is hosted by the 

Norwegian University of Science and Technology. The Q2S derives mechanisms, methods and 

technical solutions related to the perceived quality, reliability and availability of service in 

communications systems. 

Centre for the Biology of Memory (CBM)is hosted by the Norwegian University of Science and 

Technology. The CBM aims to advance our understanding of neural circuits and systems. By 
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focusing on spatial representation and memory, the investigators uncover general principles of 

neural network computation in the mammalian cortex. 

Centre for Ships and Ocean Structures (CeSOS)is hosted by the Norwegian University of Science 

and Technology in collaboration with SINTEF Marintek. The CeSOS aims to create a world-

leading centre for developing fundamental knowledge for the design and operation of future ships 

and ocean structures.  

SKATEFUNN 

The SkatteFUNN scheme is an indirect funding scheme, operated by the Research Council of 

Norway. Support takes the form of a tax deduction up to 20% of the costs related to R&D activity. 

Expenses must be documented and recorded in the project accounts. The tax deduction is awarded 

on top of the ordinary deductions 

Under the SkatteFUNN scheme, business enterprises engaged in research and development 

activity on their own or in collaboration with others may apply for a tax deduction. The scheme is 

qualification-based and regulated in the statutory framework, and is open to all branches of 

industry and all types of companies - regardless of size. To be eligible for a tax deduction, 

business enterprises must be subject to taxation in Norway, although they do not have to be 

currently liable for taxation. The conditions for the tax deduction are ( annually per project per 

company) 

 NOK 5,5 million R&D conducted by the company itself (internally or in collaboration 

with others). 20 % deduction = maximum NOK 1,1 million for SMEs and 18 % for larger 

companies. 

 With a R&D framework budget of over NOK 5,5 million (and maximum NOK 11 

million), all expenses between NOK 5,5-11 million must be related to the procurement of 

R&D services from an approved R&D institution. Up to 20 % deduction = maximum 

NOK 2,2 million for SMEs and 18 % for larger companies. 

Only projects that have been approved by the Research Council (the SkatteFUNN scheme) are 

eligible for tax deductions. The deduction itself (which may be considered project funding) is 

taken at the time of the annual tax assessment,.  

Applicants may apply for approval for a period of maximum 3 years. 

Programme for Regional R&D and Innovation (VRI) 

The VRI programme offers professional and financial support to long-term, research-based 

development processes in the regions. The programme is designed to promote greater regional 

collaboration between trade and industry, R&D institutions and the government authorities, and to 

establish close ties to other national and international network and innovation measures such as 
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the Arena programme, Norwegian Centres of Expertise (NCE) and the Regions of Knowledge 

initiative. Fundamental components of the VRI programme include research activity, exchange of 

experience, learning, and cooperation across scientific, professional and administrative 

boundaries. 

VRI Trøndelag is a partnership cooperation between the scientific communities, colleges and 

University, industry organizations, Innovation Norway, county councils and the City of 

Trondheim. For the benefits of entrepreneurs VRI offers:  

Kompetansemegling  – (the scheme was recently merged to VRI)  Research-based brokering. The 

goals of the research-based brokering are  

 To promote greater focus on R&D activity in companies with little or no R&D experience 

in order to increase their internal innovative capacity, thereby enhancing value creation 

and competitiveness (stimulation of R&D demand). 

 To strengthen the role of the research institutes as partners in collaboration with industry 

(stimulation of R&D supply). Through organisation in regional coalitions, competence 

mediators should contribute to a heightened 

The competence project covered by the Kompetansemegling scheme involves a company and 

Norwegian or international research institution to solve the problem defined by the broker and 

manager.  

Preferably the project shall be carried out through networking with other companies. Establishing 

contacts, networks, and other solutions Where a competence project is not seen as a relevant mean 

or where the company meets other challenges in addition to those addressed in the competence 

project, competence brokers can assist the company in other ways, or refer the company to other 

solutions or state programs. The competence broker can assist the company in establishing contact 

with qualified personnel from other institutions than research institutions, with other companies, 

or with international networks. The broker may also  assist in establishing new relevant company 

networks, or the mediator can assist the company in writing an application for tax refund on 

research activities. The competence projects should be financed by tax refund (SkatteFUNN, 

www.skattefunn.no). Where SkatteFUNN is not an option, the competence brokers can check the 

possibility of using project funds from the regional coalition, or seek other sources of financing. 

Studentsprojects via Ideportalen gives enterpreneurs a possibility to get the problem solved by 

students for a cheaper price and gives students a great opportunity to gather the experience in 

practice.  

FORNY  

The FORNY programme was established as a project within the Research Council of Norway (RCN) in 

1995 as a result of a pilot initiated in Trondheim and Oslo in 1994. Since then the FORNY programme 
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evaluated to its present shape. As the need of involvement of research institutions was seen then the 

organization of the programme was changed. . Thus, the funds that earlier were granted as one sum to the 

TTOs were now split in two: the infrastructure funds, where the research institution had to apply for a 50 

per cent cost covering of the activities, and the  project funds that still were awarded directly to the 

TTOs.(in first editions TTOs received a total funding as a lump sum to be spent on commercialization 

efforts.)
iv
.  The responsibility of the research institutions towards commercialisation of research results was 

emphasised in 2003 through the removal of the teacher’s exemption and transfer of the ownership to the 

research institutions. This gave the research institutions incentives to more actively engage in 

commercialisation and select their partners for these activities. The result was a more complex system with 

an increased number of actors supporting academic entre-preneurship and competing for funding from the 

same sources. 

6.2.4.3 Innovation Norway  

In January 2004 Innovation Norway replaced 4 state owned agencies - the Norwegian Industrial 

and Regional Development Fund (SND), the Norwegian Trade Council, the Norwegian Tourist 

Board and the Government Consultative Office for Inventors (SVO). In accordance with the 

establishing acts  Innovation Norway shall promote industrial developments throughout Norway 

that are profitable from a business and socio-economic viewpoint, and trigger business 

opportunities for the various districts and regions by contributing to innovation, 

internationalisation and profiling. In order to promote the objectives of Innovation Norway its 

funds may be used for financing, including subsidy, loan, guarantee and equity schemes, advisory 

services and measures aimed at increasing expertise, networks and infrastructures, profiling 

Norwegian industry abroad 

 

The services offered by Innovation Norway are divided in 5  main categories:  

 

Financial support  

Innovation Norway offers mainly four types of financing for the realization of good innovative 

projects in the Norwegian business sector. 

 Loans. Innovation Norway has several types of loans for innovation projects and 

investments in machinery, equipment and buildings. Loan types range from “ risk loan” 

with possibility of partial remission to “low risk loan” provided on commercial terms with 

a mortgage. IN provides liquidity loans to fishing enterprises. 

 Scholarship. Scholarships scheme are financial aid to individuals who want to start new 

ventures. The scheme is addressed to those who have a developed innovative ideas you 

can apply for grants to entrepreneurs. 
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 Grant .Innovation Norway has different grant schemes for business and socially profitable 

investment and development projects, only proving that without IN support there would be 

no possibility to carry on the project.  

 Warranties. Innovation Norway can provide guarantees for credit and operational 

investment loan to small and medium businesses 

 Investments funds for Eastern Europe ( former Soviet Union + Balkans not included in the 

EU) and Northwest Russia dedicated to close commercialization and projects which have 

large development potential. SMEs are prioritized. Funding shall be spent on providing the 

equity capital for investment projects, risk management through co-financing with 

Innovation Norway, as well as access to expertise and networks.  

 

 

 

 

 

 

 

Advisory  

 

Innovation Norway is providing the wide scope of advisory services to the companies in order to 

strengthen the Norwegian companies on the international (but also domestic) market.  

The advisory is provided in the following areas :  

 Design advisory.  

 EU consultancy  

 Technical Trade Advisory 

 International marketing consultancy 

 IPR News investigation 

 IPR consultancy 

 Link to knowledge communities abroad 

 Practical assistance in international markets 

 SME Development 

 

Network projects  
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Innovation Norway provides support to the Norwegian companies via network projects. The most 

important from our perspective there is the scheme of Business Network within which IN helps 

small and medium-sized businesses to establish a committed relationship with other companies. 

The service is based on concrete projects.  

This service provides increased awareness and visibility of the potential of each company, skills 

related to network contracts and other legal agreements, knowledge of work processes, tools and 

consultants that can be used in network development.  

 

NOREPS 

Export Assistance to aid market. NOREPS is a unique Norwegian system in which businesses, 

governments and NGOs is an active network and partnership, administered by Innovation 

Norway. The service includes strategy and marketing consulting to individual companies as well 

as a number of joint initiatives as marketing and sales trips, newsletters, and participation in key 

meetings and networking sites 

 

Entrepreneur Groups 

 

Entrepreneur Groups can formed by 5 -7 entrepreneurs that go together and form a professional 

binding network. Innovation Norway offers grants to such groups one year of professional advice, 

provided by the consultant approved by IN. The consultant shall attend minimum 10 meetings and 

report back to IN.  

 

Partnership for regional development  

The service contributes to the establishment of partnerships between municipalities, agencies, 

businesses and residents to make the region more attractive to live or run a business in.  

 

City Project 

City project looks at big cities role as an engine for regional and national innovation. The project 

is regionally based, and large municipalities have the initiative. The project is the cities Oslo, 

Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim and Tromsø. 

 

Promotion 

 

Innovation Norway offers wide range of the promotional services for tourism providers via 

participation in the international tourism campaigns.  
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Knowledge 

 

Innovation Norway offers the access to knowledge ( useful databases and handbooks) and the 

various trainings for the entrepreneurs’ development  

 

 

6.2.4.4 Local government  

 

At the beginning of this point it is needed to describe briefly the internal organization of Norway.  

Norway is a unitary constitutional monarchy with a parliamentary system of government, wherein 

the King of Norway is the head of state and the Prime Minister is the head of government. 

Country is divided into 19 counties (fylker) and 431 municipalities (kommuner) as from 

01.01.2006. Counties are: Finnmark, Nordland, Hedmark, Troms, Oppland, Nord-Trøndelag, Sør-

Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland, Telemark, Møre og Romsdal, Buskerud, Rogaland, 

Aust-Agder, Vest-Agder, Akershus, Østfold, Vestfold, Oslo. 

Counties and municipalities have local autonomy, but this autonomy is circumscribed by national 

controls. Counties and municipalities are subject to the oversight of a governor (fylkesmann) 

appointed by the King in the Council of State. One governor exercises authority in both Oslo and 

the adjacent county of Akershus. Each county has a directly elected county assembly, led by a 

mayor, which decides upon matters falling within purview of the counties (upper secondary and 

vocational education, some culture, transport and social services). 

Municipalities are the atomic unit of local government in Norway and are responsible for primary 

education (until 10th grade), outpatient health services, senior citizen services, unemployment and 

other social services, zoning, economic development, and municipal roads. The municipalities are 

led by directly elected assemblies, which elect a board of aldermen and a mayor. Some 

municipalities, most notably Oslo, have a parliamentary system of government, where the city 

council elects a city government that is responsible for executive functions. Some municipalities 

are also divided into municipal districts or city districts (again, Oslo is one of these) responsible 

for certain welfare and culture services. These districts are also headed by political assemblies, in 

some cases elected directly by the citizens. The municipalities deal with a wide range of planning 

issues and welfare services, and are mostly free to engage in activities which are not explicitly 

restricted by law. 

Subnational self-government is exercised by 18 county councils (fylkeskommuner) at the regional 

level and by 431 municipalities (kommuner) at the local level. The prefect (fylkesmannen) 
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represents national government in each county and supervises the municipalities on the 

government’s behalf. 

Mid – Norway consists of two counties – North and South Trøndelag. Theses Counties and Citry 

of Trøndheim jointly worked out the Regional Development Plans, which highlighted areas where 

regional partnerships and actions are encouraged. The specification of RDP is done yearly, in so 

called Annual Action Plan. The first RDP was approved for the year 2005-2008, nowadays 

followed by The Regional Development Plan for 2009-2012 with the same motto – Creative 

Trøndelag. Where everything is always possible. The prioritized areas in the Plan are following 

(the areas with the less importance for the Project are only mentioned)   

 

1) Climate as a challenge and opportunity for Trøndelag  

a) Reduce emissions of greenhouse gases in Norway by 30% by 2020 compared with 1991  

b) Trøndelag shall play a leading role in the development of climate-friendly technologies 

and facilitating environmentally friendly businesses and ways of life  

i) Coordinate local climate and energy strategies with the regional strategies  

ii) Preparing Trøndelag on the climate change that comes  

iii) Facilitate environmentally friendly businesses and ways of life  

iv) Reduce greenhouse gas emissions from transport  

v) Increase focus on forestry's role as a climate-enhancing factor  

vi)  Develop Trøndelag to a pioneering region for climate-friendly energy solutions  

2) Energy - production and application  

a) Develop Trøndelag advantage in the energy sector in accordance with the principles of 

sustainable development  

i)  Support local and regional energy production based on the region's natural strengths in 

renewable energy.  

ii) Through our research and development should Trøndelag take an active role in the 

development of renewable energy  

iii) Ensure stable power supply through local production and actions for network 

improvements. 

iv)  Streamline the use of energy and replace fossil fuels with renewable 

v)  Working to improve the application and processing of gas resources in the throne: 

vi) Delage, with particular emphasis on developing the technologies for cleaning and 

storage of CO2.  

3) Labor - demographic and social challenges  

4) Research and development for value creation in society and business  
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a) Strengthen research-based knowledge, value creation and innovation in Norway  

i) Enhance strategic and operational cooperation in the region between business, 

educational and research institutions and public sector  

ii) Strengthen the development of existing and new industry clusters in Trøndelag  

iii) Increase the value creation through entrepreneurship and market expertise  

iv) Developing Trondheim as a driving force for the region's business community and R & 

D environment.  

v) Provide District-based businesses access to necessary expertise for development and 

growth.  

5) Use of natural resources in a sustainable perspective  

a) An increased, sustainable food production  

b) Trøndelag will become a national role model for a competitive, balanced and sustainable 

development and settlement patterns  

i) Ensure good conditions for development and production of food  

ii) Utility resources in a way that provides opportunities for settlement and value creation 

across the region 

iii) Strengthen the sustainable land use planning for the Trondheim region, cities and 

towns in Norway  

iv) The mapping and planning give a better basis for a differentiated area of clear policy 

and local action.  

6) Environmentally friendly, safe and effective transportation 

7) Trøndelag as a good place to live 

 

 

6.2.4.5 Chamber of commerce 

 

Business and Industry Association 

 

In 1999, the association runs from primarily being an organization primarily for the commercial 

capital, to recruit all types of businesses. The name was also changed to "Business and Industry 

Association in Trondheim. The reason was the experience of Bergen and Stavanger, the need to 

increase recruitment potential, and that they saw the need for better coordination across sectors. 

The most important organizational intervention was the creation of "Council Members" within the 

areas where you see the greatest potential for growth. 
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If one is to summarize the most important items Commercial Association work with the almost 

150 years it has existed, there are efforts to ensure 

 

1.Tilfredsstillende capacity for carriage of goods by sea, rail and road. 

2.Tilgang to sufficient and stable capital 

3.Kompetanse through a good education. 

4.Kamp to national regulations / laws / privileges that prevent trade in Trondheim 

6.2.5 Design of the EnProTT  Institutions maps (location  versus coverage of regional 

influence/activity fields/geographical area/business or market sectors/another impact factors 

developed during the study) .  

 

 

7  Identification and analysis of the technology transfer methods used in 

Norway, with particular emphasis on experiences in the region of Trøndelag.  

7.1  Governmental support for Technology Transfer in Norway 

 

Due to the low level of industry R&D expenditure, the Norwegian government considers it to be 

particularly important to foster the creation of new research-based firms. Still, it is only in recent 

years that the Norwegian government has made any systematic efforts to increase the 

commercialization of research. As a result, the number of actors and the amount of resources used 

has increased dramatically the last few years. The first sporadic initiatives were started in the 

1980s when efforts to increase commercialization around some of the larger research institutions 

were established with support from one of the government agencies (SND, now Innovation 

Norway). The most active institutions were in Trondheim, where both NTNU and SINTEF had 

succeeded in developing many spin-offs. 

 

5.1.1 Norways national R&D strategy for the energy sector – Energi21 

The Energi21 initiative, Norway’s national R&D strategy for the energy sector, is based on the 

assumption that Norway has the natural resources, community of experts, and social framework to 

become Europe's leading energy and environment-conscious nation. Norway will achieve this by 

becoming: 

 A society with almost no greenhouse-gas emissions; 

 A major supplier of environment-friendly power to Europe; 



 
 

31 

 

 A favorable location for the world’s foremost energy and technology companies, especially in 

the fields of solar energy, offshore wind power and CO2 management.  

To realize this vision, Norway must develop expertise at the international forefront in the 

following areas: 

 Improved energy efficiency; 

 Climate-friendly power (including biopower) 

 CO2-neutral heating (including bioheat) 

 An energy system to meet the needs of the future; 

 Frameworks and social analysis; 

 CO2 capture and storage; 

 Environment-friendly transport. 

There will be players within industry and the public sector that have a need for greater expertise in 

one or more of these thematic priority areas.  

5.1.2 The Research Council of Norway 

The Research Council of Norway is Norway's official body for the development and 

implementation of national research strategy. The Research Council serves as an advisory body on 

research strategy issues, a research funding agency, and initiator of meeting places and networks. 

In 2008, The Research Council of Norway's total budget amounts to NOK 5 691 million. The 

distribution of the awarded funding were about 47% to universiteis and university colleges, , 40% 

to research institutes, and 12% to industry in 2005. 

 

The Research Council serves as operator for the following schemes that are of particular relevance 

to commercialization of research: 

 The FORNY-program (in collaboration with Innovation Norway) 

 SkatteFUNN (in collaboration with Innovation Norway and Directorate of Taxes) 

 User-driven research projects  

 

5.1.3 Centres for Research-based Innovation (SFI) 

Another interesting initiative was launched in 2006 with the decision to establish 14 Centres for 

Research-based Innovation (SFI) connected to Norwegian research groups that work in close 

collaboration with partners from industry and public enterprises.  

 

The purpose of the SFI initiative is to support long-term research that promotes innovation and the 

competitiveness of Norwegian industry. 
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The SFI scheme is: 

 Encourage enterprises to innovate by placing stronger emphasis on long-term research and by 

making it attractive for enterprises that work on the international arena to establish R&D activities 

in Norway. 

 Facilitate active alliances between innovative enterprises and prominent research groups. 

 Promote the development of industrially oriented research groups that are on the cutting edge of 

international 

 Research and are part of strong international networks. 

 Stimulate researcher training in fields of importance to the business community, and encourage 

the transfer of research-based knowledge and technology. 

 

The total budget allocation from the Research Council for the 14 centres of SFI-scheme will 

amount to 1120 MNOK over the live span of eight years. Each centre will receive an allocation 

from the Research Council of roughly 10 MNOK per year and the host instition and partners must 

contribute with a at least the same amount as RCN. 

 

5.1.4 Centres for Environment-friendly Energy Research (FME) 

These centres were established in 2009 Research Council of Norway aiming at top-level R&D 

groups cooperating with innovative industries.  

The objective of the scheme for  Centres for Environment-friendly Energy Research (FME) is to 

establish time-limited research centres which conduct concentrated, focused and long-term 

research of high international calibre in order to solve specific challenges in the field.  

 

FMEs must: 

 Foster innovation among user partners within the relevant thematic priority area through increased 

investment in long-term research and make Norway an attractive location for international 

companies to establish their R&D activities; 

 Stimulate active cooperation between innovative industry, public administrative bodies and 

prominent research institutions. 
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 Promote the development of application-oriented research communities which lie at the forefront 

of international research and which participate in dynamic international networks; 

 Enhance researcher training in areas of importance for user partners and generate research-based 

knowledge and technology transfer. 

The FME scheme seeks to provide companies and public administrative bodies with the 

opportunity to take a longer-term perspective on, as well as enhance the continuity and reduce the 

risk of, their research initiatives. For the research institutions, the FME scheme seeks to facilitate 

long-term competence-building through high-quality research in close cooperation with user 

partners.  

The first call for proposals had a budget framework for up to seven centres with an allocation to 

each centre of NOK 7-20 million per year from the Research Council. 

 

5.1.5 Centres of Excellence 

The Centres of Excellence scheme is a national programme under the auspices of the Research 

Council of Norway.  

 The Research Council of Norway provides the basic source of funding for the scheme, based on 

funding from the yield on the Fund for Research and Innovation 

The goal of the scheme is to establish time-limited research centres 

characterised by focused, long-term research efforts of a high international calibre, and where 

researcher training is an important aspect. High scientific quality is the main criterion for the 

selection of the centres. 

A Centre of Excellence is a time-limited research centre affiliated with a research institution that 

is responsible for the activities. CoE host institutions can be universities, university colleges or 

research institutes. A host institution for a centre usually cooperates with one or more research 

institutions, organisations or enterprises in respect of the establishment, operation and funding of 

the centre and thus form a CoE consortium. 

A new call for proposals will be held this year regarding the next ten years and with a framework 

budget of approximately 155 Million NOK from the Research Council of Norway. 

 

5.1.6 The FORNY programme 

The Forny programme was established in 1994, partly based on the experience made in 

Trondheim. From 1995, Forny became a national initiative funded by the Research Council of 
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Norway in collaboration with Innovation Norway. This programme has become the main 

instrument for supporting the commercialization of results from Norwegian research institutions.   

 

The strategy document outlined two target areas for the program. The first area was to establish an 

infrastructure to lower the barriers towards commercialization at the research institutions. The 

second area was to professionalize the commercialization process aiming at increasing both the 

number and quality of commercialization concepts. Commercialization was seen to happen either 

through a license to an existing firm or through the start-up of a new firm.  

 

Instead of targeting the researchers directly, the Forny program worked through 

commercialization units connected to the major research institutions in Norway. The 

commercialization units were often connected to science parks and acted as the operators of the 

program at regional level. In most cases these operator were jointly owned by the research 

institutions, public agencies, and private firms. These companies specialized in supporting 

entrepreneurs from research into business. Their assistance included the evaluation of an idea and 

its commercialization prospects, implementation strategy with regard to IP, adding competence, 

providing commercial networks, and access to financing. Developing a founding team of 

entrepreneurs and support in working out business plans are also important tasks. The 

commercialization units are awarded commercialization funds as an annual lump sum based on an 

application to the Forny program and are free to decide what projects to support.  

 

From 2000 Forny became an independent program within the research council. The main goal of 

the program was to: “contribute to increased value creation based on research results in Norway 

and thereby contribute to strengthen the knowledge and technology-base in Norwegian industry.” 

Furthermore, the program had three sub-goals related to an increased number of ideas with 

sufficient value creation potential from researchers, an efficient realization of potential business 

opportunities through new ventures or licenses, and an increased and closer cooperation between 

support actors to realize an efficient and comprehensive support system.  

 

The result metrics of the program should be connected to three levels with specified outcomes. 

The first level was the idea generators in the research groups (number of specific 

commercialization opportunities received and changes in attitudes and culture in the research 

departments). The second level was the research institutions (number of specified business ideas 

and changes in the institutional culture, infrastructure, strategies, and priorities). The third level 

was the commercialization operators (total number of commercialization projects executed, the 
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commercialization projects in relation to total public support, the value creation in the projects, 

and the ability to engage competence and funding from other actors and support providers). 

 

The Forny program has been in continuous development since its inception in 1994. This section 

gives a brief description of the Forny program and its main schemes as operated in 2007. The goal 

of the Forny program is to increase wealth creation in Norway by commercializing research-based 

business ideas with considerable market potential. Hence, Forny is a strictly targeted program 

with explicit objectives. This makes it different from many of the other Norwegian business 

support schemes which have a broader set of objectives and less clear performance goals. The 

program is aimed at universities, research institutes, and university hospitals. The support is to be 

channelled towards knowledge-intensive ventures with a high profit potential. 

  

In order to achieve its main objectives, the Forny program will: 

 Contribute to change attitudes and behaviour in the research institutions in order to make 

the search for commercialization opportunities an integrated and prioritized part of the 

research activity.  

 Contribute to the establishment of professional organizations and systems for the 

commercialization of research at the research institutions.  

 Contribute to make competent and relevant commercialization assistance available 

 Contribute to research-based industry development across the country. 

 Contribute to increased cooperation and learning among research institutions, 

entrepreneurs, investors, industry, and the government authorities.  

 

Forny generally provides 50% of the total funding for each project. The commercialization unit 

has to provide the rest, often negotiating by a pay-back from the new company after 

commercialization. The Forny program provided financial support to 48 institutions in 2005, 

including 15 commercialization units, 7 universities/academic colleges, 18 R&D institutes, 5 

university hospitals, and 13 technical colleges. 

 

In addition with the close ties to the delegated research institutions and commercialization units, 

the Forny program has close coordination with other government agencies. In particular 

Innovation Norway which takes over where the Forny program completes its task, i.e. after the 

commercialization process is over and the venture is entering the growth phase. Also, these 

ventures can apply for support from the R&D tax deduction scheme SkatteFUNN. 
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In 2007 the Forny program operated four different funding schemes and one performance-based 

incentive scheme that all are aimed at increasing the commercialization of research from 

Norwegian R&D institutions. The whole programme is under evaluation and reconstruction and 

the effect will be shown in 2011. 

 

The main relations between the different public actors involved in technology transfer in Norway 

are as follows. The Ministries provides funding for research in universities, university colleges, 

research institutes, and hospitals both in the form of direct block grants and through the Research 

Council of Norway. Moreover, the Ministries also provides funding to three government agencies 

that are responsible for innovation support, the Research Council of Norway, Innovation Norway, 

and SIVA. The most important program for commercialization support is Forny, and provides 

grants to the research institutions, the commercialization actors and directly to the 

commercialization projects. The commercialization actors consists of TTOs and science parks that 

use funding from Forny and other sources to develop commercialization projects in early phases. 

As the projects matures and become established as new ventures or taken over by existing 

ventures, a number of other government support will be relevant.  

 

In addition to the research institutions, the Norwegian innovation system includes three 

government agencies that play an active role in facilitating the commercialization of research 

results; the Research Council of Norway, Innovation Norway, and SIVA. These agencies 

administer most of the public initiatives to promote research and innovation and have a key 

mission of contribution to increased innovation in industry all over Norway. 

 

7.2 5.2 Trøndelags world class clusters 

An industrial cluster is a local or regional concentration of companies within the same industry or 

field of technology, as well as relevant knowledge operators. The purpose of a cluster is to start 

dynamic interaction between the companies which provide growth, regional development and 

improved profiling. Over the last ten years cluster development has become an increasingly 

important part of innovation policy both in Norway and elsewhere. But an important point: 

Industrial clusters cannot be decided. In order to create a good regional network, both 

commitment and good perspectives of own results are required. 

 

Norway has appointed twelve strong clusters consisting of world class enterprises in their field. 

Together, these clusters of expertise make the Norwegian Centres of Expertise (NCE) 



 
 

37 

 

programme. The NCE Programme is jointly owned and implemented by the three main 

Norwegian innovation agencies: Innovation Norway, the Research Council of Norway and SIVA. 

 

The new Centres of Expertise are meant to increase the effort to improve regional innovation 

throughout the whole country. The NCE are to contribute to new commercial activities and 

development of new ideas and technologies. 

 

The twelve clusters have been selected in strong competition with several expert environments in 

Norway, based on the following criteria: 

 Companies with international presence and great potential to improve further growth 

based on innovation 

 Increased cooperation 

 Internationalization 

 Research and development 

 

The Norwegian University of Science and Technology participates in six of the existing centers. 

 

7.3 5.3 NTNU efforts for technology transfer in Trøndelag 

The Norwegian University of Science and Technology’s (NTNU) goal is to be an academic leader 

that safeguards and develops Norway’s technological expertise. With its strong disciplinary 

standing and broad academic scope, NTNU will contribute to greater understanding of the 

interactions between culture, society, nature and technology. 

 

One of the main goals of NTNU is to provide Norway with an internationally competitive level of 

technological know-how. The University has given priority to six research areas where NTNU is 

to be among the internationally leading universities: 

1. Energy and Petroleum – Resources and Environment 

2. Medical Technology 

3. Materials Technology 

4. Marine and Maritime Technology 

5. Information and Communication Technology 

6. Globalization  
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Innovation is at the core of the strategic focus of the NTNU and an integrated part of the three 

main areas of activity – education, research and dissemination. As a result, the university has 

established about 40 courses related to entrepreneurship, in addition to several initiatives to 

increase focus of innovation, creativity and entrepreneurship: 

 

NTNU Staff for Innovation and External Relations  

The NTNU Staff for Innovation and External Relations is NTNUs industry liason function 

responsible for larger institutional research agreements, cooperation with larger industry players 

and sponsors. One of the programs run by the staff is Partners for Innovation where a local bank 

Sparebank 1 Midt-Norge  and a local energy company NTE sponsor NTNU with 3,5 million NOK 

every year stimulating to technology transfer activities. Sparebank 1 Midt-Norge is currently 

building a new headquarter considered to be the most environmental friendly and energy effective 

building in Norway when finished. The bank is working closely together with NTNU and Sintef 

to achieve this. NTE is focusing on producing  sustainable and environmental friendly energy 

through research and development together with NTNU on hydro and wind power. 

 

The NTNU Technology Transfer AS (TTO) is the the commercialization arm of NTNU and 

St.Olavs Hospital. TTO create value by matching science and industry. “In short, we work hard to 

launch innovative research results and outcomes into the marketplace for the benefit of industry 

and society at large.” (https://www.ntnu.no/wiki/display/tto/Our+mission)  

 

The Gløshaugen Innovation Centre (IG) is Norway’s first “on campus” incubator for commercial 

entrepreneurship and is a joint initiative between NTNU, SINTEF and SIVA, hosting 21 

companies per April, 2009. The Innovation Center has as its goal to be the driving force in 

commercializing business ideas from the NTNU and SINTEF. It is primarily a service for 

students, faculty, employees or others with ties to NTNU or SINTEF who want to set up 

businesses using R&D-based ideas with commercial potential. The Center seeks to create an 

exciting environment and atmosphere for entrepreneurship, commercialization and networking, 

with close ties to the academic and scientific world.  

 

The NTNU Entrepreneurship Center (NEC) shall contribute to the advancement of Norwegian 

economic life through research, education, and business development projects. NEC's theoretical 

foundation shall be broad and span both technological and commercial issues, with a special 

emphasis on entrepreneurship and innovation. This shall be realized by linking with both 
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technological and commercial expertise and through the extensive cooperation between the 

NTNU and SINTEF environments. 

 

The student organization Start NTNU works to increase the interest for innovation and 

entrepreneurship amongst students at the university. This is primarily done by arranging courses, 

seminars, competitions, meeting places and other arrangements with The purpose of NTNU 

School of Entrepreneurship (NSE) is to educate future entrepreneurs by innovation as main 

theme.   

 

stimulating students to pursue new technological business opportunities. NSE offers highly 

motivated students a two-year master study in commercialization of technology. The school is 

devoted to educate future entrepreneurs and project managers of technological business 

opportunities (either in a startup or within an existing company). The education achieves this goal 

by working with by combining theory with practice. 

 

Ideportalen is an ideal national site where businesses can post project ideas and the tasks they 

want done by students. The purpose of Ideportalen is to: 

 Strengthen corporate innovation and competitiveness through increased opportunities for 

recruitment and innovation; 

 Give students practical experience in applying their knowledge and assessment skills on 

real problems, and to 

 Strengthen the Norwegian university education ... - and the role of relevant actors for 

cooperation community and business sector in its surrounding areas. 

 

Utspring is a project that focuses on regional development in Mid-Norway by contributing to 

innovation in the industrial communities. We let the industrial communities define their needs and 

the agenda.  

 

Experts in Teamwork (EiT) is an interdisciplinary forum where students learn to collaborate 

across disciplines. Businesses can get help from students in solving real-world problems. The 

course is normally compulsory in all master’s degrees and professional studies at NTNU. The 

students get experience in how to apply their academic learning in a project work, and they 

develop teamwork skills by learning from their own experience in collaborating on a joint project 

in an interdisciplinary team. Each team hands in a project report and a process report at the end of 
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the semester. In the project report the students describe the development and results of their 

project work, and in the process report the team reflects on how their teamwork developed during 

the project work. 

 

IAESTE Trondheim is the local branch of the International Association for the Exchange of 

Students for Technical Experience. It helps Norwegian students find internships and work abroad 

and helps non-Norwegian students who have internships or trainee programs in Norway. 

 

NTNU Alumni is a network of former NTNU students and has 17 000 members and about 250 

alumni groups receveing newsletters, invitations to events and knowledge and technology offers 

from NTNU.  

 

 

NTNU has realized that innovation and renewal is all about interaction between investors (for 

financing), entrepreneurs (for generation of ideas), the industry (as owner and customer) and the 

universities (as an active partner in the development of new business activities). The result is that 

the university has several cooperation agreements with the industry in addition to arranging events 

and gatherings.  

 

7.4 5.4 Networking, building an entrepreneurial culture and information flow  

There are a number of networking initiatives in Trøndelag focusing on technology transfer and the 

sharing of knowledge and ideas between the universities and research institutes and industry. For 

many of these new technologues for environmental protection is highly prioritised. A number of 

these are listed below: 

 

- ITovation is a seminar series aiming at Phd-students at NTNU, their supervisors, students and 

industry focusing on innovative application of ict, art, music and creative foods. The semiar series 

are after work and has been visited by for instance Nick Donofrio, Vice President of IBM.  

- MIXER is a matchmaking event literally “mixing” students, inventors, researchers, local 

government innovation support staff, investors and industry. Mixer is arranged by Start NTNU 

and is Trøndelags largest and most established networking event focusing on innovation and 

entepreneurs.  

- CONNECT  Trøndelag is a part of CONNECT Norway that  consists of five regional networks. The 

network's members are companies that represent competences from all branches both public 

and private sector. Their aim is to help entrepreneurs speed up their commercialization process 



 
 

41 

 
and prepare them to meet investors and industrial partners. CONNECT Trøndelag is part of the 

global network GlobalCONNECT originating from the University of San Diego.  CONNECT 

Trøndelag has about 200 volunteers from industry willing to help new start-up companies 

 

- Access Mid-Norway is the inward investment agency for the Mid-Norway region. Access Mid-

Norway’s mission is to promote the existing opportunities for setting up business or research 

departments in the region both nationally and internationally. A significant part of this task is 

dedicated to advising and assisting companies, research departments and individuals considering 

setting up in the region. The aim is to create more attractive employment opportunities in the 

region as well as securing continued growth and development of the region’s strong business- and 

research environments. In a long-term perspective this will make Mid-Norway the most attractive 

region for setting up business in Norway. 

- CleanTech Mid-Norway (CTMN) is a member based network of companies and institutions in 

Trøndelag within the fields of renewable energy and environmental protection. One of CTMNs 

main goals is to strengthen the cooperation between local industry and universities and research 

institutes.  

 

7.5 5.5 Methods of techtrans - Way through the system, various ways to achieve the 

success – environmental protection 

We have defined three types of mechanisms that need to be in place to achieve effective 

technology transfer from the university sector: 

 

1. Transfer by two legs (in person) 

2. Transfer by meeting (through intermediaries/brokers) 

3. Transfer by legal means (by agreements) 

 

The three mechanisms will be further illustrated and discussed in the following chapter by 

examples from Mid-Norway.  

 

5.5.1 Transfer by two legs in person 

Technology transfer by two legs means transfer of knowledge, ideas, technology and experience 

in person by exchanging staff, recruiting new employees from research and universities to 

industry. Except from recruiting students this and researchers in industry positions there are also 

programs like Professor II, Joint Doctorate and Industrial Phd.  

 

Professor II and Joint Doctorate 
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The individuals with the right knowledge are important for succeeding with technology transfer. 

Norway produces less than 0.1 % of the world’s knowledge and it is crucial to secure access to the 

remaining 99.9 %. Networking with the right persons through research projects and cooperative 

agreements with universities globally are essential for NTNU’s ability to attract the right 

employees and students to the university. A position as a Professor II is an academic bi-position 

and usually counts for a 20% position at the university. Such positions are used when universities 

wants to interact more closely with experts from industry these will still have their main position 

in the industry.  

 

Professor II-positions and the possibility for PhD-candidates to do a Joint PhD or an industrial 

PhD together with the industry are some examples of how NTNU tries to secure access to 

knowledge and facilitate for more technology transfer. 26 % of the employees and 34 % of the 

PhD candidates are foreign nationals at NTNU and many of NTNU’s 42 adjunct professors are 

directly connected to industry.  

 

Industrial Ph.D. 

The Industrial Ph.D. scheme for funding for industry-oriented doctoral research fellowships has 

been established by the Research Council of Norway, to ensure the recruitment of researchers to 

Norwegian industry. New recruitment measures are called for to increase research activity in 

industry and promote knowledge transfer from researchers to society at large. Funding for 

industry-oriented doctoral research fellowships will help many companies to step up their research 

efforts. The Industrial Ph.D. scheme does not represent a new type of doctoral degree, but is 

designed to support long-term, industry-oriented basic research that has the same level of 

scientific merit as the general doctoral degree education. 

 

5.5.2 Transfer by meeting through intermediaries/brokers 

The gap between research and commercial application is often referred to as “the valley of death”. 

This gap can be closed from both sides or filled by inserting a broker. The role of the 

intermediator is to help in the process from research-based technology/inventions to commercial 

success stories.  

 

Technology Transfer Offices 

The technology transfer offices (TTOs) of the universities in Norway are one example of an 

intermediate organization. The TTO’s role is to facilitate contact between academic research and 

commercial users of research results. NTNU Technology Transfer AS also focuses on the creation 
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of serial entrepreneurs. When a spin-off is established, there is a need for management and often 

one of the project managers of NTNU TTO works as” management for hire” the first period. 

When the firm grows, the need for a full time CEO occurs and in some cases the NTNU TTO 

employee quits his or her job as project manager and gets hired by the start-up company. After a 

few years, when the start-up company is well established, the CEO wants to participate in another 

start-up. Studies from the US and UK shows that to really succeed with a start-up, you have to do 

the work several times.  

 

External Relations Office - Liason 

In addition to NTNU TTO, NTNU is organized with a unit dedicated to innovation and external 

relations – Rector’s staff for Innovation and External Relations. The staff is a liasion and works to 

ensure that businesses and industry are able to make contact with researchers and students, at both 

regional, national and international levels. 

 

Student organizations and initiatives 

Student organizations can also be an important broker between academia and industry. The 

NTNU Entrepreneurship Centre and Start NTNU focus on entrepreneurship, innovation and 

creativity amongst students and encourage and facilitate to meetings and interaction with the 

industry. 

 

The NTNU has also a number of research-based initiatives (consortium agreements) with a 

potential great effect on the prospect of doing technology transfer. The projects under the 

consortium agreements presuppose a close interaction between the university and the industry, 

and form the basis for research more relevant to the industry needs.  

 

NTNU shows a dedication to technology transfer through the strategic focus of the university; the 

priority of strategic research areas, the formation of key players and liaison function and the 

possibility for the employees to both work for the university and the industry (through Professor 

II-positions and Joint PhD’s). 

 

In addition to the initiatives from NTNU, the Research Council of Norway (NFR) has several 

incentives and schemes to promote more interaction between the academic sector and the 

industry. NTNU is a part in several of these schemes. 

 

Centres of Excellence (CoE) 
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At present, there are 21 Norwegian Centres of Excellence, and NTNU hosts three of them:  

 

1. Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems – Q2S.  

The Centre will study principles, derive mechanisms, methods and technical solutions and 

assess their properties and performances by means of experiments and models. 

Performances relate to perceived quality of streamed speech/music and video, delays and 

throughput of elastic traffic, reliability and availability of services, and information 

security with encryption and user authentication. 

 

2. Centre for the Biology of Memory – CMB.  

The group studies various fundamental cellular and molecular processes using organisms 

such as the plant Arabidopsis thaliana and algae. Particular focus is put on the study of 

plant development, plant-insect interaction, the glucosinolate-myrosinase system, 

signaling mechanisms and vesicular transport.   

 

3. Centre for Ships and Ocean Structures – CeSOS. Through analytical, numerical and 

experimental studies the research at CeSOS aims at developing fundamental knowledge 

about how ships and other structures behave in the ocean environment. This knowledge is 

vital, both now and in the future, for the design of safe, cost effective and environmentally 

friendly structures as well as in the planning and execution of marine operations. 

 

Centres for Research-based Innovation (CRI) 

 

NTNU hosts three of the 14 centres: 

1. Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare – MILab.  

The overall goal of MI Lab is to facilitate cost efficient health care and improved patient 

outcome through innovation in medical imaging, and to exploit the innovations to create 

industrial enterprise in Norway.   

 

2. Structural Impact Laboratory – SIMLab.  

The SIMLab works on developing methods and tools for the virtual product development 

of structures exposed to impact and collisions. Having mapped the tasks that must be 

solved to achieve ground-breaking research within the strategically important areas of 
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safety, the environment, economy, and structural reliability, the long range goal is to 

further the technology platform. 

 

3. Centre for Integrated Operations in the Petroleum Industry – IO Centre. 

The centre conducts research, innovation and education within the IO field, to promote 

accelerated production, increased oil recovery, reduced operating costs and enhanced 

safety and environmental standards. 

 

Centres for Environment-friendly Energy Research (FME) 

 

NTNU host one FME – the Research Center on Zero Emission Buildings (ZEB) – and participates 

as an active partner in five others: 

1. International CCS Research Center (BIGCCS) 

2. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) 

3. Bioenergy Innovation Centre (CenBio) 

4. Research Centre for Offshore Wind Technology  

5. The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology 

 

The schemes of NFR make it possible for the universities to have focus on strategic research 

areas. The funding is secured and there is a close interaction between researchers from different 

universities and parts of the world, together with industry partners which make the R&D more 

relevant to the commercial partner. 

 

5.5.3 Transfer by legal means - by agreements 

 

 

License agreements and spin-off companies 

Licensing of technology or spin-off based on technology and knowledge is the ultimate goal for 

the TTO of NTNU, NTNU Technology Transfer AS. There are a number of tools essential for 

succeeding with a spin-off and which NTNU TTO makes use of. These tools are often of a 

financially and/or advisory character and have great impact on the final outcome, hence they are 

quite flexible.  

 

New technologies developed at the universities or research institutes in Trøndelag are analyzed 

and patented if possible by NTNU Technology Transfer or the commercialization arm of SINTEF, 
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Sinvent. NTNU Technology Transfer and Sinvent then starts the work with finding potential 

licensees for the patent. Licensees must be interested in the technology and willing to develop it 

further into a commercial product. License agreements regulate both parties rights, obligations 

and payment. License agreements can be exclusive or non-exclusive, within specific field of use 

or all fields of use and limited to specific geographic regions. License agreements between 

research and industry often form the basis for a strong and fruitful longterm relationship resulting 

in technology transfer in all dimensions of the term 

 

Another method for transfer by legal means is through forming a new spin-off company. This can 

be a suitable way to get new technology out from academia and applied. The new company then 

can focus on developing a business model, products and identify target markets. Both NTNU and 

Sinvent participate and can have a vital role in spin-off companies based on NTNU or Sintef 

research.  

 

In many cases a combination of the two is seen where the university first secures the technology 

by filing a patent, then forms a new spin-off company and then license the technology exclusively 

to the new company. In this way the new company can focus entirely on the commercialization of 

the new technology and the financing of this.  

 

Since 2004 NTNU Technology Transfer has: 

 Evaluated 612 new  ideas 

 Filed 233 patents 

 Produced 20 commercial license agreements  

 Established 26 new spin-off companies 

 

Mid-Norway Take Off  

Mid-Norway Take Off, or Take-Off is an intensive business idea development program lasting for 

one week each semester. At Take - Off inventors, students and experienced business developers 

from NTNU and local industry work together to develop a complete business plan for the 

inventive idea. Important work that is done is thorough market analysis, competitor analysis, 

strategy, budgets and financing. 6 business ideas are tested each seminar and 500 – 600 work 

hours are spent on each idea during this intense program.  

 

A professional business plan of high quality is crucial when meeting investors and sources of soft 

funding. At Take – off complementary teams are put together to work at a hotel having access to 
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fast internet connections phones and meeting facilities. The program is free of charge for all the 

participants and financed by Innovation Norway and local government.  

 

The program is an offer to industry in Mid-Norway to get access to leading competence and 

knowledge from NTNU and SINTEF through researchers and students transferring technology 

and knowledge.  

 

Within 10 years 250 companies have been established after attending the Take-Off of which 160 

is still going strong and having grown big.  

 

5.5.4 Summary 

There are three mechanisms that need to be in place to achieve effective technology transfer from 

the university sector: 

1. Transfer by two legs – candidates, recruiting, staff exchange and serial entrepreneurs are 

some examples. 

2. Transfer by meeting – knowledge brokers, intermediators, liasions, centres and joint 

activity is mentioned as examples 

3. Transfer by agreement – license and spin-offs is often the final result of successful 

technology transfer 

 

 

In most cases successful technology transfers applies elements from all of these three methods 

combining for instance the formation of a new spin-off company, licensing patented university 

technology to the company, finding relevant industry partners and maybe investors by meetings 

and intermediators and finally hiring researchers part time and giving students assignments and 

summer jobs. The important part is thus not what method is used but rather the process of 

navigating through the ecosystem taking the right choice at each step and being aware of all the 

available programs and tools.  

 

5.5.5 Public drivers of environmental protection  

There are a numer of public drivers for innovation and technology transfer regarding environmental 

protection in the Trøndelag region. These are regulations, strategy plans, local and national government 

programs. Some of these are listed below and contribute both with funding, knowledge, marketing and 

regulations driving technology transfer from universities to local industry. 
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- Enova SF was officially created on June 22, 2001 and became operational on January 1, 

2002. Enova SF is a public enterprise owned by the Royal Norwegian Ministry of 

Petroleum and Energy. 

 

Enova SF's main mission is to contribute to environmentally sound and rational use and 

production of energy, relying on financial instruments and incentives to stimulate market 

actors and mechanisms to achieve national energy policy goals. 

- Trondheim Smart City is a cooperation between Trondheim Municipality, the NGO Bellona and 

Siemens with the ambition of making Trondheim a Smarter City regarding energy consumption 

- Trondheim Environmental Transport Program (Trondheim Kommunes Miljøpakke for Transport) 

was started in 2008 by the local government and with support from the national government. 

The goal of the program is to reduce CO2 emissions, reduce traffic and improve conditions for 

pedestrians, bicycles and public transport.  

- See also 5.2.1 

7.6 5.6 Success stories of technology transfer in the Trøndelag region with the focus on 

environmental protection. 

 

MemfoACT – A leading supplier of membranes for gas separation 

MemfoACT, an acronym for Membranes for Advanced Clean Technology, is a company founded 

in August 2008, as a joint venture between NTNU Technology Transfer (TTO) and the 

entrepreneurs; Professor May-Britt Hägg, PhD Jon Arvid Lie and PhD Arne Lindbråthen. The 

company’s core business is gas purification, with focus on biogas upgrading to fuel quality using 

a novel carbon molecular sieve membrane. This membrane is capable to perform the separation to 

spec with acceptable recovery in a single stage setup. This gives this membrane a significant 

advantage in this process compared with competing polymer membranes. Today MemfoACT has 

a lab scale demonstration rig at NTNU, and the carbon membrane is tested and verified on a real 

biogas stream at Høvringen biogas plant in Trondheim. The two most important aspects of the 

technology development are proving long term stability of the membrane separation process and 

up scaling of membrane modules to commercial size. 

The idea/invention was disclosed to TTO in June, 2005 and the patent application was filed in 

August, 2005.  

MemfoACT has been using all three methods of technology transfer as described and is a true 

product of the technology transfer ecosystem in Trøndelag.  

Katarzyna A. Kazimierczuk  

Project Director 
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