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Zadanie 1

Udział Partnerów Konsorcjum (minimum jednego, dwóch przedstawicieli) w międzynarodowych
targach wynalazków (np. w Malezji, Tajwanie, Brazylii, Korei Południowej, Niemczech, Chinach
czy innych)  w celu  upowszechniania  unikalnych,  innowacyjnych  osiągnięć  nauki  polskiej  poza
środowiskiem naukowym. 

Celem realizacji zadania 1 było rozpowszechnienie na rynku międzynarodowym osiągnięć nauki
polskiej  a  w  szczególności  najnowszych  opracowań,  które  zostały  zgłoszone  w  Urzędzie
Patentowym  (polskim,  europejskim  lub  zagranicznym)  lub  uzyskały  już  ochronę  patentową.
Zgłoszenia i patenty są monitorowane na całym świecie przez specjalne departamenty korporacji i
koncernów,  które  posiadają  wystarczające  środki  na  ten  cel.  Nie są  jednak znane powszechnie
szczególnie  wśród  tysięcy  mniejszych  podmiotów  gospodarczych  nie  posiadających  takich
jednostek organizacyjnych. Udział w targach wynalazków, organizowanych na całym świecie daje
możliwość  prezentacji  osiągnięć  szerokiej  rzeszy  odwiedzającej  targi  publiczności  oraz
przedstawicielom małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnie cenną wartością dodaną do tych
prezentacji  są  zdobyte  medale  i wyróżnienia,  których  listy  pojawiają  się  w  wielu  periodykach
branżowych,  stronach  internetowych  i  różnych   informatorach  dla  władz  administracyjnych,
organizacji  gospodarczych  i  przedsiębiorstw.  W  załącznikach  przedstawiono  listy  targów  i
zdobytych medali oraz wyróżnień przez pracowników realizatorów projektu:
Akademia Górniczo-Hutnicza - załącznik 1.1
Instytut Fizyki PAN – załącznik 1.2
Politechnika Warszawska - załącznik 1.3
Politechnika Częstochowska - załącznik 1.4
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Zadanie 2

Udział  w  europejskich  i  światowych  wystawach  i  targach  fotowoltaiki  przedstawicieli
Partnerów,  w  celu  nawiązania  kontaktów  z  przedstawicielami  gremiów  producenckich
i normalizacyjnych  z  różnych  krajów  (poznanie  europejskich  planów  rozwojowych,
networking, know-how).

W  ramach  realizacji  zadania  2  przedstawiciele  realizatorów  projektu  wzięli  udział  w  szeregu
wystaw i targów fotowoltaiki. W trakcie wystaw zebrano materiały dotyczące stanu fotowoltaiki w
Europie i na świecie zarówno w obszarze innowacji technologicznych jak i stanu produkcji oraz
uregulowań  prawnych  w  różnych  obszarach  geograficznych.  Poniżej  przedstawiono  liste
załączników z opisami szczegółowymi odwiedzanych wystaw.
Były to:
 IV Forum Fotowoltaiki w Madrycie (załącznik 1), 
 Targi InterSola Europer Monachium (załącznik 2), 
 Tydień Energii Odnawialnych w Brukseli (załącznik 3), 
 Wystawa InterSolar North AMerica San Francisko (załącznik 4), 
 Wystawa InterSolar INdia Bangalore (załącznik 5)
 Wystawa MECSPE w Parmie (załącznik 6) 
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Zadanie 3.1

Przełamanie  barier  współpracy  nauka-przemysł  wymaga  szeregu  działań.  Spośród  szeregu
rekomendacji ekspertów (przedstawionych w zadaniu 6) na szczególną uwagę zasługuje, naszym
zdaniem,  internetowa  platforma  wymiany informacji/danych  – platforma dialog  mająca  na  celu
informowanie  przedsiębiorców  na  temat  możliwości  współpracy  z  ośrodkami  naukowymi
i administracją.
Wielu  z polskich  przedsiębiorców  nie  wie  o  możliwościach  współpracy  ze  środowiskiem
naukowym, nie wie, jak dotrzeć do ośrodków naukowych zainteresowanych komercjalizacją badań,
tylko niewielki odsetek firm widzi we współpracy z naukowcami szanse zwiększenia możliwości
firmy.
Dlatego  w ramach  projektu  „Dialog”  opracowaliśmy założenia  takiego  systemu  bazodanowego
(platformy webowej)  i  przygotowaliśmy wersję  DEMONSTRACYJNĄ, tak  aby można ją  było
przedstawić przedsiębiorstwom i uzyskać ich opinie na temat celowości takich działań.

Cel:
Warunkiem  rozwoju  gospodarki  wiedzy  opartej  na  innowacjach  jest  współpraca  oraz

budowanie relacji  pomiędzy sektorami:  biznesu i  nauki  przy zaangażowaniu i  wsparciu sektora
publicznego.  Współczesne  trendy obserwowane w wysokorozwiniętych  państwach  wskazują  na
coraz  silniejszy  proces  powiązań  obu  w/w  środowisk  w  zakresie  tworzenia  nowoczesnych
gospodarek.  Dynamiczny  postęp  technologiczny,  globalizacja,  problem  narastającej  „luki”
kompetencyjnej kapitału intelektualnego, szybki dostęp do informacji/wiedzy stają się głównymi
determinantami  nowych  trendów  ekonomicznych  wykorzystujących  filozofię  kultury  otwartych
innowacji czy też „sharing economy”. Budowanie kapitału relacji, a więc, „sieciowanie” staje się
ekonomiczną  i  społeczną  koniecznością,  pozwalając  na  optymalizację  procesów  biznesowych,
kreowanie nowych trendów: społecznych, rozwiązań naukowych czy też technologicznych.

Jednym  z  rozwiązań  problemu  zwiększenia  efektywności  współpracy  z  przemysłem
zarówno w kraju oraz z zagranicy jest skuteczna prezentacja doskonałych naukowych rozwiązań
technologicznych  opracowywanych  w  uczelniach  wyższych  oraz  wypracowanie  mechanizmów
skutecznej współpracy nauka-przemysł.

Uzasadnienie:
Kooperacja  kadry  naukowo-badawczej  z  polskich  uczelni  technicznych  oraz  jednostek

badawczo-rozwojowych  z przemysłem  umożliwi  poprawę  efektywności  współpracy  nauki

z gospodarką.  Udostępnienie  na  platformie  informacji  z baz  danych  ofert  technologicznych,
patentów,  projektów, wdrożeń wypracowanych w polskich uczelniach  i  instytutach badawczych
zapewni lepsze wsparcie procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.
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Fig.1. Scheme of a hybrid solar 
energy converter. 
Photovoltaic cell converts visible 
part of solar radiation.
Infrared part of Sun light is focused 
on thermoelectric module by the 
selective IR mirror.
Hot water from cooling system can 
be used for heating purposes.
 

http://www.dialog.agh.edu.pl/
mailto:grzybacz@agh.edu.pl


                                                                                                          

 „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł”
Projekt realizowany w ramach programu DIALOG  0047/2016

Akademia Górniczo–Hutnicza 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej   
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, 
tel. +48 12 617 36 14, 
e–mail: dialog  @agh.edu.pl                                                                                                    
www.dialog.agh.edu.pl 
REGON 000001577, NIP 6750001923

 

ACKNOWLEDGEMEN
TS

The authors would like to thanks Ministry of Science and Higher Education for financial support within DIALOG 
Program

http://www.dialog.agh.edu.pl/
mailto:grzybacz@agh.edu.pl


                                                                                                          

 „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł”
Projekt realizowany w ramach programu DIALOG  0047/2016

Głównym  celem  pilotażu/prototypu jest  prezentacja  propozycji  opracowania dedykowanej,
zintegrowanej  platformy  dialogu  pomiędzy  różnymi  gałęziami przemysłu  a  specjalistycznymi
jednostkami  naukowymi.  Wykorzystanie  tego  typu  narzędzi  powinno  pozytywnie  wpłynąć na
poprawę efektywności współpracy nauki z przemysłem oraz wspieranie procesów innowacyjności.
Platforma  dialogu przyczyniłaby się  do  upowszechnienia  wiedzy  na  temat  wysokiej  jakości
współpracy między nauką, innowacyjnością, zrównoważonym rozwojem i gospodarką.
W załączniku 3.1.1 do zadania, przedstawiona jest wersja demonstracyjna internetowej platformy
wymiany informacji/danych – Platforma Dialogu Nauka – Przemysł

Projektowanie struktury bazy skupiającej przedstawicieli  przemysłu,  pracowników sektora nauki

i administracji  państwowej  musi  być  poprzedzone  rozmowami  z  tymi  środowiskami,  tak  aby

uwzględnić wiedzę, doświadczenia i pomysły grup docelowych oraz aby wyeliminować ryzyko, że

niezrozumienie  idei  platformy  dialogu  będzie  skutkowało  małym  zainteresowaniem  przemysłu

opracowanym  rozwiązaniem,  rzadkim  wykorzystywaniem  platformy,  małą  liczbą  dostępnych

danych. 

Takie  konsultacje,  połączone  z  prezentacją  założeń  platformy  informatycznej,  przeprowadzono

z przedstawicielami firm skupionych w Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu.

Spotkanie z przedsiębiorcami skupionymi w Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu miało na celu

prezentację  projektu/pilotażu ogólnopolskiej  platformy dialogu między przemysłem, sferą nauki,

a administracją państwową i potencjalnych partnerów przemysłowych.

Celem  miało  być  wypracowanie  mechanizmów  skutecznej  współpracy  odpowiadającej  na

wyzwania gospodarki oraz obecnych i przyszłych inwestycji zagranicznych w Polsce. W ramach

projektu  przemysł  oraz  uczelnie  wypracowałyby  optymalne  ścieżki  kariery  inżynierów,  tak  by

dopasować je do bardzo specyficznych wymagań różnych gałęzi przemysłu.

Dzięki ścisłej współpracy przemysłu z jednostkami naukowymi będzie można realizować doktoraty

wdrożeniowe, prace dyplomowe w kooperacji z przemysłem, a także projekty badawczo-naukowe.

Oprócz  prac  wdrożeniowych  projekt  wspierałby  wymianę  wiedzy,  doświadczeń  pomiędzy

uczelniami,  a przemysłem. Poprzez dedykowaną platformę dialogu można będzie identyfikować

oczekiwania  stawiane  przed  polską  nauką,  kształtować  i  wdrażać  mechanizmy  ewaluacyjne

inicjujące proces zmian projakościowych. Zmiany te obejmują ukierunkowane kształcenie kadry

technicznej  i  inżynierskiej  zgodne  z  wymaganiami  różnych  branż.  Jednostki  naukowe  wraz  z

różnymi  gałęziami  przemysłu  ustalać  będą  priorytety  oraz  szczegółowe  programy  kształcenia

przyszłych

Spotkanie rozpoczęła prezentacja wprowadzająca do dyskusji przedstawiona w załączniku 3.1.2  .  
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W  wyniku  realizacji  zadania  w  Politechnice  Warszawskiej  zostały  poddane  inwentaryzacji

innowacji  i  potrzeb  innowacyjnych  laboratoria  i  zespoły  badawcze  zajmujące  się  badaniami

w obszarze  fotoniki  i  Bio-Tech-Med.  W  ramach  zadania  prac  inwentaryzacyjnych  zostały

przejrzane najnowsze publikacje, przyznane patenty i zgłoszenia patentowe z 2018 r. Uczestniczono

w wewnętrznych  spotkaniach  Platformy  Fotowoltaiki  i  Platformy  InterBioMed  w  celu

zorientowania się o w dostępnych technologiach czy otrzymanych wynikach know-how. W wyniku

prowadzonych  spotkań  zorganizowano  w  ramach  Forum  Dialogu  Nauka  Przemysł  2018  dwie

równoległe sesje: jedna dotyczyła InterBioMed, druga Fotowoltaiki. 

Dodatkowo w ramach zadania w 2018 roku dokonano analizy zgłaszanych do ochrony wyników

badań  naukowych,  zgłoszeń  patentowych  PW,  przyznanych  patentów  oraz  realizowanych

projektów w wyniku tych prac stwierdzono że w Politechnice Warszawskiej w 2017 i 2018 roku

dokonano:

 231 zgłoszeń wyników badań naukowych na PW najwięcej z obszaru elektroniki 64 i chemii

53;

 W 2017 było 59 zgłoszeń patentowych w tym najwięcej z obszaru elektroniki 14, chemii 13;

 W 2017 zgłoszono 15 topografii układów scalonych i 1 wzór użytkowy;

 W 2017 przyznano 83 patenty głównie z obszaru chemii 34;

 Na koniec 2018 roku Politechnika Warszawska posiada 249 aktywnych patentów;

 W 2018 w PW realizowanych jest 30 projektów badawczych z funduszy strukturalnych, z

czego 22 we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Obserwowano sukcesy naukowców z PW:

 Ochraniacze  sportowe  oparte  na  technologii  płynów  zagęszczanych  zostały  nagrodzone

srebrnym medalem podczas International Exhibition of Inventions Geneva 2018. Wynalazek

opracowali  naukowcy  z  Wydziału  Chemicznego  i  Wydziału  Inżynierii  Materiałowej

Politechniki  Warszawskiej  we  współpracy  z  firmą  POLSPORT  S.A.  Pracami

kilkunastoosobowego zespołu kierowali prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, prof. dr hab. inż.

Gabriel  Rokicki  oraz  prof.  dr  hab.  inż.  Marcin  Leonowicz.  W  Genewie  twórców

reprezentowali dr inż. Łukasz Wierzbicki i mgr inż. Małgorzata Głuszek.

 Podczas  międzynarodowej  wystawy  Taiwan  Innotech  Expo  złoty  medal  przyznano

prototypowi  wibroizolatora  przeznaczonego  do  ochrony  budynków  przed  wstrząsami

sejsmicznymi. Bazą wynalazku są płyny zagęszczane ścinaniem. 
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 "Nanocząstki polisacharydowe jako nośniki leków - otrzymywanie, separacja, właściwości

fizykochemiczne  i  biologiczne"  Dr  inż.  Iga  Wasiak,  otrzymała  I  nagrodę  w  kategorii

Innowacyjny Młody Naukowiec w IX edycji konkursu Innowator Mazowsza.

 Zagadnienia  związane  z  medycyną,  systemami  podawania  leków  oraz  materiałami  i

sprzętem medycznym są w obszarze  zainteresowania  prof.  Tomasza  Ciacha  z  Wydziału

Inżynierii  Chemicznej  i  Procesowej  Politechniki  Warszawskiej,  który  został  wyróżniony

Honorową nagrodą statuetki Pereł Polskiej Gospodarki w kategorii „Nauka” dla najlepszych

podmiotów gospodarczych.

 W finale konkursu POTENCJOmetr znalazły się dwa projekty Międzywydziałowego Koła

Naukowego Smart City: CIVITAS i sMART univerCITY oraz projekt Orion Studenckiego

Koła Aerodynamiki Pojazdów.

 CIVITAS zakłada stworzenie nawigacji, która ma na celu pomóc osobom poruszającym się

na  wózkach  oraz  wszystkim,  dla  których  istotny  jest  dobór  trasy  pod  kątem  poziomu

trudności. 

 SMART univerCITY powstało z kolei, aby nieść pomoc społeczności akademickiej. Jest to

koncepcja  platformy  oferującej  możliwość  wymiany  doświadczeń  oraz  informacji,

działającej w oparciu o zaangażowanie studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych

osób związanych z nauką.

 Orion to nazwa pojazdu przyszłości. Jego główną cechą jest superniskie spalanie. Poprzedni

bolid skonstruowany przez SKAP PW - PAKS był w stanie przejechać na jednym litrze

paliwa 256,7 km, a Orion ma ich przejechać 600.

Zgodnie z założeniami Projektu Dialog "Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-

Przemysł" podjęte zostały działania w postaci spotkań, przeprowadzanych rozmów i analiz które

pozwoliły na przygotowanie materiałów:

1. opracowanie:  „Inwentaryzacja  innowacji  i  potrzeb  innowacyjnych  jednostek  naukowych

i przedsiębiorców”

2. opracowanie: „Inwentaryzacja Innowacji Instytutu”

3. opracowanie: „Analiza zakresu potencjalnych partnerów naukowych i przemysłowych

4. dzieło: „Stworzenie strony internetowej oraz architektury bazy danych: ctt.ifpan.edu.pl”
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5. spotkania  grupy  w  terminach  05.02.2018;  08.02.2018;  12.02.2018;  15.02.2018.podejmujące

analizę  przygotowanej  w roku 2017 dokumentacji  pt.:  „Inwentaryzacja  Innowacji  Instytutu”

oraz  „Inwentaryzacja  innowacji  i  potrzeb  innowacyjnych  jednostek  naukowych  i

przedsiębiorców”,

6.  materiały  podsumowujące  prace  podjęte  w  latach  2017-2018  „Inwentaryzacja  innowacji

Instytutu”  oraz  „Inwentaryzacja  innowacji  i  potrzeb  innowacyjnych  jednostek  naukowych

i przedsiębiorców”,

Powyższe materiał są przedstawione szczegółowo w (załączniku 3.1.3)
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Zadanie 3.2.

Organizacja  w IFPAN dwóch warsztatów/konferencji  pt.  „Transfer  technologii,  Aspekty  IPR –
środowisko” dla naukowców, innowatorów, twórców vs. biznes, sektor publiczny. Celem szkolenia
było  zbudowanie  świadomości  wśród  przedstawicieli  MŚP  i  nauki  w  zakresie  zastosowania
strategicznego i zarządzania własnością intelektualną (IP) w biznesie, jak i w międzynarodowych
inicjatywach  badawczych,  które  ma  kluczowe  znaczenie  dla  wzmocnienia  europejskiej  bazy
naukowej  i  technologicznej,  pobudza  innowacyjność  i przyczynia  się  do  zapewnienia  wzrostu
gospodarczego  w  UE.  Proponowane  szkolenie  z  PWI  wskazuje  jak  tworzyć  wartość  przez
profesjonalne  zarządzanie  własnością  intelektualną  i  jej  wykorzystanie.  Z  uwagi  na  bardzo
praktyczne podejście  warsztatowe tegoż szkolenia  uczestnicy  zostaną zaznajomieni  z  głównymi
pojęciami,  koncepcjami  zarzadzania  PWI  i  strategiami  tworzenia  z  PWI  wartości  w tworzeniu
innowacyjności.  Szkolenia przy współpracy Urzędu Patentowego RP, IPR-Helpdesk oraz władz
regionalnych.  Liczba  uczestników:  max.  50  osób  na  każdym  wydarzeniu.  Jedno  wydarzenie
rocznie.

Zgodnie z założeniami Projektu Dialog "Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-
Przemysł" Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN zorganizowało w dniach 31.03 –
01.04 2017 roku pierwsze,  a w dniach 16.03 – 17.03 2018 drugie warsztaty z  cyklu „Transfer
Technologii – aspekty IPR – środowisko”.

Szkolenia z cyklu „Transfer Technologii – aspekty IPR – środowisko” dedykowane są naukowcom,
innowatorom, twórcom i przedsiębiorcom, a także sektorowi publicznemu. Ich głównych zadaniem
jest  zbudowanie  świadomości  w  zakresie  zastosowania  strategicznego  zarządzania  własnością
intelektualną zarówno w biznesie, jak i w międzynarodowych inicjatywach badawczych, które ma
kluczowe  znaczenie  dla  wzmocnienia  europejskiej  bazy  naukowej  i  technologicznej,  pobudza
innowacyjność i przyczynia się do zapewnienia wzrostu gospodarczego w UE. Celem pierwszego
spotkania  było  w  szczególności  omówienie  roli  nauki  w  rozważaniach  bieżących  zagrożeń
limitujących  dalszy  rozwój  gospodarczy  naszej  cywilizacji,  bowiem  największym  wyzwaniem
stojącym  przed  polską  (i  nie  tylko)  nauką  jest  ukierunkowanie  badań  tak,  aby  umożliwić
rozwiązywanie  priorytetowych  potrzeb  gospodarczych,  ekologicznych  i  społecznych.  Pilne  jest
opracowanie  mechanizmów  ochrony  własności  intelektualnej  naukowych  dokonań  i  transfer
nowoczesnych rozwiązań technologicznych do innowacyjnego przemysłu. Proponowane spotkanie
wskaże  praktyczne  aspekty  tworzenia  wartości  przez  profesjonalne  zarządzanie  własnością
intelektualną w nowoczesnej gospodarce opartej na innowacyjności, w szczególności przez pryzmat
sektora energetycznego i zielonych technologii.
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Do  dyskusji  zaproszeni  zastali  przedstawiciele  sektora  nauki,  sektora  administracji,  sektora
finansów oraz sektora biznesu,  w szczególności:  Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego -
Wiceminister dr Piotr Dardziński oraz Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów
Grzegorz  Kądzielawski,  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Mazowieckiego  w  Warszawie  -
Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Dyrektor Prof. dr hab.
inż. Maciej Chorowski oraz dr Piotr W. Zawadzki, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych - Pan Mariusz Frankowski, Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. – Pan Maciej Ćwikiewicz,
przedstawiciele wiodących Polskich jednostek naukowych takich jak Akademia Górniczo-Hutnicza,
Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Szkoła Główka Handlowa, Szkoła Główka
Gospodarstwa  Wiejskiego,  Instytut  Fizyki  Polskiej  Akademii  Nauk,  Instytut  Technologii
Eksploatacjii PIB, Instytut Biotechniki i Antybiotyków, Centrum Nauki Kopernik, przedstawiciele
biznesu w szczególności Wiceprezes CBRTP Venture Capital sp. z o.o. Pan Grzegorz Putynkowski,
Prezes Technologies Applied sp. z o. o. Pan Jarosław Kozak, Wiceprezes Saule sp. z o.o. Pan Artur
Kupczunas,  współtwórca  Bridge  One spółka  z  o.o.  i  Fundacji  Saule  Research  Institute,  Prezes
Eurobusiness-Haller Pani Barbary Haller de Hallenburg, , Prezes SciTech FUND VC Pan Artur
Kupczunas,  International  Development  Norway  PaniKatarzyna  Kazimierczuk,  Prezes  Zarządu
Stowarzyszenia  Organizatorów  Ośrodków  Innowacji  i Przedsiębiorczości  w  Polsce  (SOOIPP)  i
Wiceprezes  Zarządu Polskiej  Izby Gospodarczej  Pani  Marzena Mażewska. Do wszystkich sesji
zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek związanych z ochroną prawa własności intelektualnej,
w szczególności jako głos najważniejszy i wiodący Pani Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja
Adamczak.

Proponowane szkolenia wskazały jak tworzyć wartość przez profesjonalne zarządzanie własnością
intelektualną i jej wykorzystanie. Uczestnicy zostali zaznajomieni z koncepcjami zarzadzania PWI
i strategiami  tworzenia  z  PWI  wartości  w  tworzeniu  innowacyjności.  Szkolenie  zostało
zorganizowane i przeprowadzone przy współpracy Urzędu Patentowego RP, IPR-Helpdesk i WIPO
oraz władz regionalnych. 
Program warsztatów i prezentacje z wystąpień zamieszczone są w załączniku 3.2.1   i   3.2.2  
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Zadanie 3.3.

W ramach Zadania 3.3 Innovation Day zostały zorganizowane warsztaty z myślą o osobach,
które  nie  zawsze  wiedzą  jak  swoją  ciężką  pracę  przekuć  w  prosperujący  biznes.  Celem  tych
warsztatów  było  poznanie  naukowców  i  początkujących  przedsiębiorców  z  doświadczonymi
przedstawicielami  biznesu,  którzy  chętnie  dzielą  się  swoją  wiedzą  i  doświadczeniem na  temat
komercjalizacji  projektów  z  obszaru  B+R.  W  trakcie  dwóch,  intensywnych  dni,  uczestnicy
otrzymali  wiedzę  z  obszaru  budżetowania  projektu,  poznali  sztukę  wystąpień  publicznych  oraz
prezentacji przed inwestorem, a także dowiedzieli się więcej na temat procedury patentowej. Każdy
zainteresowany,  mógł  także  indywidualnie  skonsultować swój  pomysł  z  inwestorem.  W Polsce
pracuje  się  nad  wieloma  ciekawymi  rozwiązaniami,  jednak  z  uwagi  na  trudności  w  ich
komercjalizacji wiele z nich kończy w szufladach uczelni. Droga, jaką trzeba przebyć od stworzenia
rozwiązania do jego wdrożenia na rynek jest często dla wielu osób przerażająco skomplikowana.
Łączenie  aspektów  technicznych,  badań  naukowych,  opracowania  MVP  w  połączeniu  z
biznesowym podejściem do projektu często bywa dla jego twórców wyzwaniem. Warsztaty łączyły
doświadczenie  z  pasją.  Dały  możliwość  spotkania  się  i  wymiany  wiedzy  pomiędzy
przedstawicielami funduszy inwestycyjnych a naukowcami planującymi komercjalizować wyniki
swoich  prac.  Korzyści  są  wzajemne  i  umożliwiają  realizację  kolejnych  kroków  w  skutecznej
komercjalizacji najbardziej atrakcyjnych wyników prac badawczo-rozwojowych.
Warsztaty, których organizatorem w dniach 21-22 lutego 2018 roku była Politechnika Warszawska,
Centrum  Zarządzania  Innowacjami  i  Transferem  Technologii  Politechniki  Warszawskiej
prowadzone  były  przez  uznanych  ekspertów  ze  swoich  dziedzin:  dr  Pawła  Głodka,  Dagmarę
Strzębicką, Aleksandrę Pióro i Piotra Buckiego (załącznik 3.3.1).
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Zadanie 3.4

INNOVATION DAY DLA: NAUKA – BIZNES – SAMORZĄD

W ramach  zadania 3.4 pt. INNOVATION DAY DLA: NAUKA – BIZNES – SAMORZĄD
w latach 2017-2018 zorganizowano dwie konferencje wpisujące się  czynnie w propagowanie idei
odbudowy  Polski  w  obszarach  tematycznych  związanych  z  budownictwem  ekologicznym,
wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w sektorze energetyki, jak również z kierunkami rozwoju
polityki klimatyczno-energetycznej i mechanizmami wsparcia ekoinnowacyjnych przedsięwzięć w
Polsce. Zaproszeni prelegenci to nie tylko teoretycy, ale również praktycy z branży energetycznej,
ochrony  środowiska  i  pokrewnych  dziedzin.  Zaproszono  również  przedstawicieli  samorządów
terytorialnych,  aby  mieli  okazję  lepszego  zapoznania  się  z  możliwościami  wdrożenia
ekoinnowacyjnych  rozwiązań.  Głównym  celem  konferencji/Sympozji  naukowych  było
umożliwienie spotkania osób z sektora finansowego, związanych z pozyskiwaniem funduszy na
projekty naukowe z przedstawicielami świata nauki i techniki. Spotkania takie w przyszłości mogą
zaowocować pomyślnymi wdrożeniami ekoinnowacyjnych koncepcji.

W  dniach  27  -  28  wrzesień  2017  w Warszawie  Michałowice  k/Janek zorganizowano  IV
SYMPOZJUM  NAUKOWE  ProEnergo Możliwości  i  Horyzonty  Ekoinnowacyjności pod
tytułem ,,Samowystarczalność energetyczna i poprawa jakości powietrza”. Partnerem konferencji
był Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy, AGH w Krakowie
oraz firma ENERGYWISE.  IV SYMPOZJUM NAUKOWE  ProEnergo Możliwości i Horyzonty
Ekoinnowacyjności odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa
Energii  oraz  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  patronatem
merytorycznym Centrum Energetyki AGH oraz patronatem prawnym firmy Polowiec i Partnerzy z
Krakowa. Partnerami konferencji byli m. in.: Norwegian – Polish Chamber of Commerce, AGH,
Tauron, PGNiG/Termika, PGNiG/Energetyka Przemysłowa, Eneris Ergia, ENERGY SOLUTION,
ENEA,  BOŚ  Bank,  Stowarzyszenie  Elektryków  Polskich.  Szczegółowy  program  konferencji
załączono  w  załączniku  3.4.1. Informacje  na  temat  w/w  SYMPOZJUM  podano  na  stronie
https://www.sn-proenergo.pl/2017/pl/ .

Na IV Sympozjum odbyła się dyskusja z zaproszonymi przedstawicielami przemysłu,  firm,
instytucji  rządowych  i  naukowych  nad  zagadnieniami  immanentnymi  związanymi  z
zrównoważonym rozwojem, powstawaniem innowacji ukierunkowanych na umożliwienie postępu,
przy  jednoczesnej  ochronie  środowiska  i  ich  implementacji.  Prezentowana  na  konferencji
problematyka  odzwierciedlała  podejście,  przemyślenia  i  wiedzę  naukowców,  inżynierów  i
praktyków  w  odniesieniu  do  wyzwań  stojących  przed  polską  elektroenergetyką,  rynkiem
energetycznym oraz  sektorami  zależnymi  od  innowacji  i  zielonych  technologii.  Rozważania  te
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zawarto  w  czterech
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rozdziałach  dotyczących  efektywności  energetycznej,  energii  odnawialnej,  nowoczesnych
technologii  i  ekorozwoju,  w  wydanej  monografii  pt.  ,,MOŻLIWOSĆI  I  HORYZONTY
EKOINNOWACYJNOŚCI. Samowystarczalność energetyczna i poprawa powietrza” (ISBN 978-
83-60312-44-5) liczącej 210 stron i opracowanej pod redakcją naukową Dariusza Całusa, Janusza
Flaszy,  Krystiana  Szczepańskiego,  Artura  Michalskiego,  Radosława  Lufta.  Monografię
wydrukowano wersji papierowej, a jej wersję elektroniczną załączono w załączniku 3.4.1.

W dniach 29 - 30 czerwca 2018 w Warszawie Miedzeszyn Wydział Elektryczny Politechniki
Częstochowskiej  współorganizował  V  SYMPOZJUM  NAUKOWE  ProEnergo Możliwości
i Horyzonty Ekoinnowacyjności pod tytułem  ,,Ecological Innovation Day”. Partnerem konferencji
był Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy, AGH w Krakowie
oraz firma ENERGYWISE.  V SYMPOZJUM NAUKOWE  ProEnergo Możliwości i  Horyzonty
Ekoinnowacyjności odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa
Energii  oraz  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  patronatem
merytorycznym Centrum Energetyki AGH oraz patronatem prawnym firmy Polowiec i Partnerzy
z Krakowa.  Partnerami  konferencji  byli  m.  in.:  Polskie  Górnictwo  Naftowe  i  Gazownictwo
(PGNiG/Termika),  Polska  Grupa Energetyczna  (PGE/Energia  Ciepła  S.A).,  Mielec  Diesel  Gaz,
Ellipsis  energy,  APA  GROUP,  Bank  Ochrony  Środowiska  (BOŚ),   Polskie  Towarzystwo
Elektrotechniki  Teoretycznej  i  Stosowanej  (PTETiS,  odział  Częstochowa),  Polska  Izba
Magazynowania  Energii  (Stowarzyszenie  PIME),   Spatium  oraz  Stowarzyszenie  Elektryków
Polskich  (SEP).  Patronat  medialny  stanowili:  portal  o  energetyce  (wysokie  napięcie),  portal
internetowy Centrum Informacji  o  Rynku Energii  (CIRE),  czasopismo Środowisko –  ekologia,
gospodarka,  finanse,  samorządy,  edukacja  oraz  portal  internetowy  ekologiczno-biznesowy
(ekorynek.com).  Szczegółowy  program  konferencji  załączono  w  załączniku  załączniku  3.4.2.
Informacje na temat w/w SYMPOZJUM podano na stronie https://www.sn-proenergo.pl .

W 2018 r  na V Sympozjum ponownie poruszano zagadnienia dotyczące wyzwań stojących
przed polską elektroenergetyką, rynkiem energetycznym oraz sektorami zależnymi od innowacji i
zielonych  technologii. Rozważania  te  opisano  w  czterech  rozdziałach  dotyczących  energetyki
odnawialnej,  efektywności  energetycznej,  nowoczesnych  technologii  i  ekorozwoju,  w  wydanej
monografii  pt.  ,,MOŻLIWOSĆI  I  HORYZONTY  EKOINNOWACYJNOŚCI.  Zielona  energia”
(ISBN  978-83-66017-26-9)  liczącej  215  stron  i  opracowanej  pod  redakcją  naukową  Dariusza
Całusa, Katarzyny Oźgi, Tomasza Popławskiego, Artura Michalskiego, Krystiana Szczepańskiego.
Monografię wydrukowano w wersji papierowej, a jej wersję elektroniczną załączono w załączniku
3.4.2.

Sympozja  dedykowane  były  dla  przedstawicieli  środowiska  naukowców,  przedstawicieli
samorządów i władz lokalnych oraz zaproszonych podmiotów gospodarczych.
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Sympozja toczyły się  w konwencji  nauka-samorząd-biznes  i  służyły wymianie  doświadczeń we
wdrażaniu  projektów  partnerstwa  publiczno-prywatnego  oraz  identyfikacji  barier  w  procesie
wdrażania tych przedsięwzięć. 
Przykładem takiej wymiany doświadczeń był:  Panel dyskusyjny –  „Energetyka rozproszona i
efektywność energetyczna”, raport z którego przedstawiony jest w załączniku 3.4.3  .  

W ramach sympozjum 2018 odbyła się sesja posterowa. W załączniku 3.4.4 przedstawiony jest,
przygotowany w AGH, w ramach projektu, poster „Wpływ temperatury i warunków pogodowych
na charakterystykę elektryczną zmodyfikowanych polikrystalicznych paneli słonecznych” - Anna
MAŁEK,  Natalia  NOSIDLAK,  Konstanty  MARSZAŁEK,  Wydział  Informatyki,  Elektroniki
i Telekomunikacji AGH.

Współorganizacja  V  Sympozjum  "ProEnergo"  realizowana  była  przez  Akademię  Górniczo-
Hutniczą, IF PAN Warszawa, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Częstochowską.
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Zadanie 3.5

INNOVATION DAY: innowatorzy vs biznes

Zgodnie z założeniami Projektu Dialog "Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-
Przemysł" (zad. 3.5) Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN zorganizowało w dniach
27.10  –  28.10  2017  roku  konferencję  technologii  dla  przemysłu  –  środowisko  naukowców,
innowatorów, twórców vs. biznes, sektor publiczny w formie warsztatów. Spotkanie odbyło się w
Windsor  Palace  Hotel  &  Conference  Center  w  Jachrance  75  k/  Warszawy  nad  Zalewem
Zegrzyńskim, 05-140 Serock.

Spotkania  z  cyklu  INNOVATION DAY dedykowane są naukowcom, innowatorom,  twórcom i
przedsiębiorcom,  a  także  sektorowi  publicznemu.  Ich  głównych  zadaniem  jest  zbudowanie
współpracy naukowo-biznesowej. Co więcej w kontekście zmian wprowadzanych ustawą 2.0 jak
również małą i dużą ustawą o innowacyjności konieczne jest podwyższenie świadomości sektora
nauki i sektora biznesu w zakresie nowych możliwości podejmowania wspólnych przedsięwzięć.
Niezbędne jest także świadome podejście do zamówień publicznych nie tylko w samym sektorze
nauki,  ale  także  przez  pryzmat  partnerstwa  publiczno-prywatnego  którego  możliwości  są
wykorzystywane w innych krajach Europy.
Celem spotkania było z jednej strony zapoznanie uczestników spotkania z w/w zagadnieniami, z
drugiej  strony  umożliwienie  podjęcia  rozmów  związanych  z  praktycznym  zastosowaniem
wdrażanych regulacji. W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały zarówno rozwiązania po
stronie nauki jaki i możliwości podjęcia działalności po stronie przedsiębiorców.
Do  dyskusji  zaproszeni  zastali  przedstawiciele  sektora  nauki,  sektora  administracji,  sektora
finansów oraz  sektora  biznesu,  w szczególności:  Ministerstwo Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Krajowy Fundusz Kapitałowy
S.A., przedstawiciele  wiodących Polskich jednostek naukowych takich jak Akademia Górniczo-
Hutnicza,  Politechnika  Warszawska,  Politechnika  Częstochowska,  Szkoła  Główka  Handlowa,
Szkoła Główka Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciele
biznesu w szczególności Prezes Technologies Applied sp. z o.o., Prezes ChM sp. z o.o., Prezes
Opolgraf  S.A.,  Prezes  Puremat  Technologies  sp.  z  o.o.,  Prezes  Zarządu  Stowarzyszenia
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) i Wiceprezes Zarządu
Polskiej Izby Gospodarczej.
Programy konferencji,  prezentacje,  zdjęcia zamieszczone są w  załączniku 3.5.1 i  w  załączniku
3.5.2.
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Zadanie 4

Forum Technologii dla Przemysłu.

Cyfryzacja, postęp technologiczny, globalizacja to procesy odpowiadające za przełomowe zmiany,
których jesteśmy bezpośrednimi świadkami. Wszystkie niosą ze sobą szereg wyzwań zarówno w
zakresie konieczności adaptacji do zachodzących nieodwracalnych trendów, ale przede wszystkim
stałego poszukiwania nowych rozwiązań - innowacji, które staja się fundamentem nowoczesności,
konkurencyjności, wykorzystujących coraz częściej filozofię otwartych innowacji czy też sharing
economy dla osiągnięcia wzajemnego sukcesu. Dlatego tak ważnym jest budowanie kapitału relacji
- „sieciowanie”, ponieważ poprawia to rozwój procesów biznesowych, ale także kreowanie nowych
trendów: społecznych, naukowych czy technologicznych.
Odpowiadając na wskazane wyzwania, konsorcjum wiodących polskich ośrodków naukowych tj.:
Akademii  Górniczo  Hutniczej,  Instytutu  Fizyki  Polskiej  Akademii  Nauk  oraz  Politechnik:
Częstochowskiej  i  Warszawskiej,  podjęło  decyzję  o  wspólnym  stworzeniu  ponadregionalnej
platformy  kooperacji  w  celu  zwiększenia  poprawy  i  efektywności  współpracy  z  przemysłem
zarówno  w kraju  oraz  z  zagranicy,  poprzez  realizację  projektu  pn.:  Innowacje  w  procedurach
transferu technologii: Nauka – Przemysł realizowanego w ramach programu Dialog finansowanego
przez  Ministerstwo Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego (więcej  szczegółowych informacji  na temat
projektu  dostępnych  jest  w  serwisie  internetowym:  www.dialog.agh.edu.pl).  Jednym  z
priorytetowych zadań przewiedzianych do realizacji  w ramach projektu była organizacja  dwóch
edycji kongresu pn.: Forum Dialogu Nauka – Przemysł.
W trakcie realizacji projektu zrealizowano dwie konferencje, które miały miejsce w Politechnice
Warszawskiej w centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii CZIiTT PW.
Forum Technologii dla Przemysłu było realizowane w czasie International Warsaw Invention Show
2017-IWIS  oraz  2018  -IWIS  organizowanego  na  terenie  Politechniki  Warszawskiej,  gdzie
w ramach  wystawy międzynarodowej  IWIS,  w której  udział  biorą  twórcy  prezentujący  polskie
wynalazki,  a  na  forum  odbyła  się  dyskusja  z  zaproszonymi  przedstawicielami  biznesu
wspierającego  start  up’y  czy  wdrażającego  nowatorskie  rozwiązania  w  swojej  działalności.
Wykorzystując  dwa  uzupełniające  się  wydarzenia  w  sposób  efektywny  i  skuteczny  doszło  do
spotkania świata nauki i świata biznesu/technologii. Synergia współpracy i współdziałania powinna
wygenerować trwałe efekty.

Konferencja: „I Forum Dialogu Nauka-Przemysł” podczas której wskazano nowe trendy w biznesie
i nauce. Udział w niej wzięło przeszło 150 przedstawicieli środowiska nauki i przedsiębiorców z
kraju z zagranicy.
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Program I Forum Dialogu Nauka-Przemysł, przeprowadzone sesje i debaty oraz wybrane artykuły
z konferencji  został  przedstawione  w  załączonych,  wydanych  drukiem  materiałach  Forum
(załącznik     4.1  ).

Druga  edycja  Forum  objęła  zamkniętą  debatę  ekspercką  poprzedzającą  dwie  konferencje
tematyczne.: Diagnostyka i systemy podawania leków: od badań do aplikacji oraz PV Horizons -
PV  2020+  współorganizowanych  przez  dwie  funkcjonujące  na  Politechnice  Warszawskiej
platformy  skupiające  interdyscyplinarne  zespoły  naukowo  badawcze  tj.:  InterBioMed  oraz
Fotowoltaiki.
Przebieg debaty jest przedstawiony w załączniku 4.2, natomiast program II Forum Dialogu Nauka-
Przemysł,  przeprowadzone  sesje  oraz  wybrane  wystąpienia  z konferencji  został  przedstawione
w załączniku     4.3  .
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Zadanie 5

Przeprowadzenie pakietu działań wspierających proces tworzenia podstaw formalno-prawnych dla
organizacji będącej pierwszą w kraju instytucją posiadającą uprawnienia certyfikujące na poziomie
europejskim.

Przygotowano dwa opracowania dotyczące normatywnych oraz formalno-prawnych uwarunkowań
dotyczących  uruchomienia  i  prowadzenia  laboratorium  certyfikacji  paneli  fotowoltaicznych  w
oparciu  o  doświadczenia  istniejących  w  krajach  europejskich  Laboratoriów  Certyfikacji  oraz
obowiązujące w tym zakresie uregulowania normowe (załączniki 1 i 3).

LABORATORIUM CERTYFIKUJĄCE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE (PV)
a) Zebranie  istniejących  uregulowań  formalnych  (dokumentów  normatywnych)  aktualnie
obowiązujących  w  Europie  i  w  Polsce  wykorzystywanych  do  certyfikacji  modułów
fotowoltaicznych, w tym norm będące w fazie opracowywania przez IEC
b) Omówienie zakresu podstawowych testów jakościowych i związanych z bezpieczeństwem
procesu instalacji i użytkowania modułów;
c) Testy  specjalne  związane  z  określoną  technologią  PV  oraz  specyficznymi  warunkami
eksploatacji modułów PV;
d) Opracowanie  ogólnych  założeń  dla  laboratorium  mającym  zajmować  się  kompleksowo
certyfikacją  jakości  modułów  fotowoltaicznych  (PV),  (zarówno  krzemowych,  jak  i
cienkowarstwowych) - propozycja zestawu podstawowych norm i wybranych testów wymaganych
dla wiarygodnej certyfikacji modułów (PV).
e) Raport  z  przedstawionych  ważniejszych  laboratoriów  europejskich  oraz  zakresu
oferowanych przez nie usług, akredytowanych w zakresie certyfikowania modułów PV.

W kwietniu 2018 odbyła się wizyta w Photovoltaik Institut w Berlinie certyfikującą na zlecenie
ogniwa  i  panele  fotowoltaiczne.  Laboratorium  dokonuje  badania  i  certyfikacji  modułów
fotowoltaicznych według standardów: IEC 61215 (wydajność modułów krystalicznych), IEC 61646
(wydajność  modułów  cienkowarstwowych),  IEC  61730  (bezpieczeństwo  modułów),  UL  1703
(amerykańska norma bezpieczeństwa modułów), IEC 61701 (testy w środowisku korozyjnym mgły
solnej) oraz IEC 62716 (testy w środowisku korozyjnym amoniaku) załącznik 4.

AGH w Krakowie podjęła wysiłek przygotowań do wybudowania Laboratorium Certyfikacji Paneli
Fotowoltaicznych,  które  w  przypadku  osiągnięcia  adekwatnego  poziomu  technicznego  może
stanowić część Narodowego Systemu Certyfikacyjnego załącznik 2.
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Zadanie 6 

Nauka dla innowacyjności –analiza problemu

Po społeczeństwie kapitalistycznym opartym na prywatnej własności środków produkcji nadchodzi
społeczeństwo, w którym wiedza decyduje o pozycji zawodowej i społecznej. Od lat funkcjonuje w
teorii  i  praktyce  zarządzania  koncepcja  przedsiębiorstwa  wiedzy,  firmy,  gdzie  wiedza  jest
traktowana jako zasób, którym należy zarządzać i który należy pomnażać.
Największą  przeszkodą  dla  innowacyjności  firm  nie  jest  już  finansowanie,  lecz  brak
utalentowanych,  wykwalifikowanych  pracowników,  którzy  stanowią  dla  konkurujących  ze  sobą
przedsiębiorstw  podporę  ich  sukcesu.  Dzisiaj,  źródłem  konkurencyjnej  przewagi  w
przedsiębiorstwie jest załoga, która ma zdolność do uczenia się szybciej niż inni.

Czego więc, w społeczeństwie wiedzy, potrzebuje gospodarka od uczelni?

1. Dobrze wykształconych i zmotywowanych ludzi, od których oczekuje się
 szerokiej wiedzy INTERDYSCYPLINARNEJ
 umiejętności pracy zespołowej
 umiejętności rozwiązywania problemów
 równowagi pomiędzy umiejętnościami twardymi i miękkimi

2. Wiedzy stanowiącej podstawę do opracowania nowych technologii i produktów
 innowacje  muszą  być  tworzone  docelowo  w  przedsiębiorstwach,  bo  to  rynek  jest

stymulatorem  procesów  innowacyjnych.  Zadaniem  uczelni  jest  więc  kształcenie,
tworzenie i transferowanie wiedzy do gospodarki.

 czynnikiem  kluczowym  są  ludzie.  Transfer  wiedzy  jest  najskuteczniej  i  najlepiej
realizowany przez transfer ludzi.

3. Pomysłów na przełomowe innowacje
 nowe  technologie  i  produkty  tworzone  są  w  świetnie  wyposażonych  laboratoriach

wielkich firm, gdzie pracują naukowcy, skupieni na rozwiązaniu konkretnego problemu.
Nie  wymaga  się  od  nich  ani  udziału  w  procesie  dydaktycznym,  ani  publikowania
wyników.

 nowe technologie i produkty powstają też w małych i średnich firmach powstających
z inicjatywy studentów, doktorantów i pracowników naukowych, na bazie ich odkryć
i wyników  badań  prowadzonych  w  uczelnianych  laboratoriach. Jest  to  działalność
obarczona dużym ryzykiem niepowodzenia.
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Czego natomiast oczekuje nauka od przemysłu?
1. Zapotrzebowania na badania, zapytań o projekty, ZAMÓWIEŃ NA PROJEKTY
2. FINANSOWANIA

Przy  czym  aż  62%  naukowców  deklaruje,  że  są  autorami  rozwiązania,  które  nadaje  się  do
komercjalizacji [1].

Skoro  znamy  oczekiwania  obu  stron  to  na  czym  polega  problem,  że  nie  bardzo  potrafimy
doprowadzić  do  komercjalizacji,  do  efektywnego  wykorzystania  pomysłów  rodzących  się  na
uczelniach?

Istnieją zasadnicze różnice między nauką a biznesem:
 Nauka musi być otwarta i nadmiarowa
 Biznes musi zamknięty i dopasowany do warunków i rynku
 Nauka jest nastawiona na wydawanie pieniędzy
 Biznes nastawiony jest na zarabianie pieniędzy

Aż  20%  polskich  przedsiębiorców  nie  wie  o  możliwościach  współpracy  ze  środowiskiem
naukowym,  prawie  40% firm nie  wie,  jak  dotrzeć  do  ośrodków naukowych  zainteresowanych
komercjalizacją badań, tylko 10% firm widzi we współpracy z naukowcami szanse zwiększenia
możliwości eksportowych [1]. 
Według  GUS1,  w  Polsce  latach  2013-  2015  aktywność  innowacyjną  wykazało  18,9%
przedsiębiorstw przemysłowych oraz 10,6%przedsiębiorstw usługowych (wobec 18,6% i 12,3% w
latach  2012-2014).  Nowe  lub  istotnie  ulepszone  innowacje  produktowe  czy  procesowe
wprowadziło 17,6% przedsiębiorstw przemysłowych i 9,8% przedsiębiorstw usługowych (w latach
2012-2014 odpowiednio 17,5% i 11,4%). Nakłady poniesione na działalność innowacyjną w 2015 r.
wyniosły  ok.  31  mld  zł  w  przedsiębiorstwach  przemysłowych  oraz  ok.  12,9  mld  zł  w
przedsiębiorstwach usługowych (w 2014 r. odpowiednio 24,6 mld zł i 12,2 mld zł). Wiele statystyk
oraz badań, w tym raport  PARP2, pokazują,  że polskie przedsiębiorstwa w UE znajdują się na
końcu listy podmiotów zajmujących się działalnością innowacyjną [2].

Bariery współpracy wskazane ze strony biznesu:
 świadomości – niedostrzeganie potrzeby współpracy ze sferą B+R
 bariery finansowe – brak środków na sfinansowanie takiej współpracy
 bariery mentalne – postrzeganie działalności B+R jako obarczonej bardzo dużym ryzykiem
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 bariery kompetencyjne – w szczególności niewystarczająca jakość kapitału ludzkiego, który
uniemożliwia wdrożenie nowych technologii 

 bariery informacyjne – brak informacji o potencjalnych partnerach ze sfery B+R, źródłach
technologii, wsparciu publicznym itp.

 bariery biurokratyczne/administracyjne – w szczególności przewlekłość i skomplikowanie
procesu zawiązywania współpracy z jednostkami badawczymi [3]

ponadto w sferze nauki wyróżnia się dodatkowe elementy: 
 system  oceny  pracowników  naukowych  w  znikomym  stopniu  promuje  współpracę

z gospodarką
 brak wiedzy wśród pracowników naukowych na temat potrzeb sektora przedsiębiorstw
 brak jasnych procedur zgłaszania potencjalnych wynalazków/technologii
 brak  wsparcia  administracyjnego  dla  pracowników  naukowych  współpracujących

z przedsiębiorstwami
 brak jasnych i przejrzystych regulacji w zakresie własności intelektualnej [3]

Przedsiębiorcy  narzekają  na  brak zachęt  prawnych  i  konkretnych  ofert  ze  strony  środowisk
naukowych,  a  zdaniem  1/3  naukowców  przedsiębiorcy  przejawiają  zbyt  mało  inicjatywy
w poszukiwaniu pól współpracy [1].

Uczelnie próbują przełamać te bariery tworząc:
 Centrum Transferu  Technologii  działające  w obszarach  marketingu  nauki  w środowisku

przedsiębiorców,  ochrony  własności  intelektualnej  oraz  obsługi  i  finansowania  transferu
technologii

 Akademicki  Inkubatory  Przedsiębiorczości  propagujące  wśród  studentów,  doktorantów,
absolwentów  i  pracowników  postawy  przedsiębiorczości  oraz  świadczy  bezpośrednią
pomoc w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Również  w ramach  projektu  DIALOG podjęliśmy szereg działań.  Żeby zdiagnozować problem
współpracy nauka-przemysł i zaproponować działania przełamujące ten impas, w ramach projektu
zorganizowano szereg spotkań z przedstawicielami przemysłu i zewnętrznymi ekspertami celem
wskazania efektywnych narzędzi promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki.
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Wskazanie  efektywnych  narzędzi  promocji  współpracy  biznes-nauka-administracja,
Rekomendacje

Przełamanie  barier  współpracy  nauka-przemysł  wymaga  szeregu  działań.  Spośród  szeregu
rekomendacji pragniemy zwrócić uwagę na te, których realizacji podjęliśmy się w ramach projektu
Dialog:

 konieczność informowania przedsiębiorców na temat możliwości współpracy z ośrodkami
naukowymi i administracją poprzez podejmowanie  działań edukacyjnych i  promowanie
współpracy przy wykorzystaniu spotkań, konferencji, mediów; tworzenie internetowych
platform wymiany danych – platformy dialogu

 organizowanie  paneli eksperckich i  spotkań medialnych z udziałem różnych partnerów
zaangażowanych w proces wdrażania rozwiązań innowacyjnych w gospodarce

 konieczność  informowania jednostek administracyjnych na temat korzyści ze współpracy
z ośrodkami naukowymi – promowanie dobrych praktyk (wdrożone technologie,  patenty,
komercjalizacje),  organizowanie  szkoleń  i  warsztatów dot.  problematyki  transferu
technologii

 wzmacnianie  zaufania  i  rozwój  kapitału  społecznego  opartego  na  współpracy.  Zgoda
społeczna: dzisiaj - ważna; jutro - kluczowy czynnik sukcesu. Umiejętność jej osiągania:
kompetencją wysoko cenioną na rynku pracy.

W tym celu zorganizowaliśmy szereg konferencji, paneli eksperckich i spotkań przedstawicieli
nauki i biznesu. Do najważniejszych należały:

I Forum Dialogu Nauka – Przemysł (2017, 2018) to wydarzenie, którego celem było zbliżenie
wszystkich  interesariuszy  budowy narodowego systemu innowacji,  dzięki  absorbcji  wiedzy,  ale
przede wszystkim bezpośredniej współpracy wielu środowisk, dla których rozwój Polski jest racją
stanu, a Forum było bardzo dobrą okazją do wymiany informacji, wiedzy oraz dyskusji dotyczącej
postępu technologicznego kraju (opis w zadaniu 4).

II  Forum Dialogu Nauka –  Przemysł (2018),  które  objęło  jedne  z  najbardziej  strategicznych
obszarów badań naukowych i rozwoju technologii w Polsce: Platformę InterBioMed w konferencji
„Diagnostyka  i  systemy podawania  leków:  od badań do aplikacji”  oraz  Platformę  Fotowoltaiki
w konferencji „PV Horizons 2020+” (opis w zadaniu 4).

Konferencja pt. „Wspieramy Dialog Edukacji i Nauki z Biznesem” (załącznik 6.1)
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Wśród  efektywnych narzędzi promocji  wyników badań naukowych na szczególną uwagę zasługuje
naszym  zdaniem  internetowa  platforma  wymiany  informacji/danych  –  platforma  dialogu
(omówiona w zadaniu 3.1)

Literatura:
[1] Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych (raport MNiSW)
[2]  K.  Melnarowicz,  Działalność  innowacyjna  polskich  przedsiębiorstw  -  przegląd  narzędzi
pomiaru, Zeszyt Naukowy SGH 158 (2017)
[3] L. Knop, Kształtowanie współpracy w triadzie: biznes-nauka-administracja, http://dlafirmy.info.pl/ 

W ramach zadania powołano w Politechnice Warszawskiej Zespół Rektorski ds. promocji wyników
badań wdrażanych do gospodarki.  W realizację  zadania oprócz Zespołu Rektorskiego włączono
Dział Badań i Analiz CZIiTT PW oraz ekspertów zewnętrznych i moderatora. Na podstawie ankiet
i wywiadów z przedstawicielami CTT i przedsiębiorców oraz specjalistów w zakresie komunikacji
i promocji Dział Badań i Analiz z CZIiTT PW opracował Raport pt. EFEKTYWNA PROMOCJA
wyników badań naukowych do gospodarki (załącznik 6.2) oraz na jego podstawie przeprowadzono
z Zespołem rektorskim ds.  promocji  wyników badań naukowych dwa warsztaty  i  na podstawie
których przygotowano raport z rekomendacjami.

Opracowania wykonane (IFPAN) w ramach zadania:

1. KOMUNIKACJA Z RYNKIEM efektywne  narzędzia  promocji  wyników badań  naukowych
wdrażanych do gospodarki (załącznik 6.3)

2. Przygotowanie i realizacja kampanii w mediach społecznościowych (załącznik 6.4)
3. Opracowanie: technologia dla przemysłu – środowisko naukowców, innowatorów, twórców vs.

biznes, sektor publiczny (interaktywne warsztaty, panele z ekspertami) (załącznik 6.5)
4. Opracowanie:  Upowszechnianie  unikalnych,  innowacyjnych  osiągnięć  nauki  polskiej  poza

środowiskiem naukowym, nawiązywanie dialogu nauka polska – biznes krajowy oraz biznes
międzynarodowy (załącznik 6.6).
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Zadanie 7

Przygotowanie 4 europejskich zgłoszeń patentowych – partnerzy Konsorcjum.

1. W dniu  28.08.2018 r  w imieniu  Akademii  Górniczo-Hutniczej  w Krakowie  zarejestrowano
w Europejskim Urzędzie Patentowym  zgłoszenie patentowe pt. 
Portable  device  for  detection  of  biomarkers  in  exhaled  air  and  method  of  biormaker
detection in exhaled air. 
Z numerem zgłoszenia EP18190345.1

2. W dniu 08.10.2018r.   w imieniu  Akademii  Górniczo-Hutniczej  w Krakowie  zarejestrowano
w Francuskim Urzędzie Patentowym zgłoszenie wzoru użytkowego pt
Appareil personnel, portable pour surveiller la composition de l`haleine expiree, 
Z numerem zgłoszenia FR1871139.

3. W dniu 23.07.2018r.   w imieniu  Akademii  Górniczo-Hutniczej  w Krakowie  zarejestrowano
w Niemieckim Urzędzie Patentowym zgłoszenie wzoru użytkowego pt.
Tragbare personenbezogene Vorrichtung zum Überwachen einer Zusammensetzung von
ausgeatmetem Atem. 
W dniu 04.10.2018 opublikowano tekst uzyskanego wzoru z numerem DE 20 2018 104 232 U1.

4.  W  roku  2017  dokonano  zgłoszenia  wynalazku  „Sposób  otrzymywania  biostabilnych
znaczników aktywnych w rezonansie jądrowym oraz biostabilny znacznik” dokonany w dniu
2017-10-18 przez IF PAN i oznaczonego numerem P.423187 
W roku 2018 dokonano analizy i przygotowano europejskiego zgłoszenia patentowego (analiza)
dla wynalazku „Sposób otrzymywania biostabilnych znaczników aktywnych w rezonansie
jądrowym  oraz  biostabilny  znacznik”  dokonany  w  dniu  2017-10-18  przez  IF  PAN
i oznaczonego numerem P.423187

5. W dniu 08.12.2018r.  w imieniu Politechniki Częstochowskiej zarejestrowano w Niemieckim
Urzędzie Patentowym zgłoszenie pt.
Massive amorphe legierung und verfahren zur herstellung einer solchen legierung
Z numerem zgłoszenia DE102018131481.7
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6. W  dniu  04.12.2018r.   w  imieniu  Politechniki  Częstochowskiej  zarejestrowano  w  Urzędzie
Patentowym w Wielkiej Brytanii zgłoszenie pt.
A device for measuring ultra-low resistance and impedance
Z numerem zgłoszenia GB1819741.8

Dokumenty zgłoszeniowe zamieszczono w załączniku 7.1.
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Zadanie 8

W trakcie realizacji zadania nr 8 - Przygotowanie publikacji: pt: „Innowacje, patenty, wdrożenia
a efektywność  w  działalności  gospodarczej  przedsiębiorstw’’  zebrano  informacje  na  temat
innowacji,  patentów,  wdrożeń   w  obszarze  różnych  gałęzi  przemysłu  w Polsce.  Na  podstawie
zgromadzonego  materiału  opracowano  publikację  dotyczącą  efektywności  działalności
gospodarczej przedsiębiorstw na podstawie analizy przeprowadzonej w obszarze nauki i biznesu.
Publikację  wydano  w  2018r.  w formie  monografii   pt.  „Innowacje,  patenty,  wdrożenia
a efektywność w działalności gospodarczej przedsiębiorstw’’ (autorstwa: Katarzyna Oźga, Michał
Szota) w ilości 200 sztuk, nakładem wydawnictwa Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium”
w Radomiu. Monografia liczy 127 stron, składa się ze wstępu, 8-miu rozdziałów głównych i kończy
podsumowaniem. Zawiera spis tabel i rysunków.

Jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników naukowych uczelni wyższych, instytutów
badawczych, studentów oraz osób zainteresowanych szeroko pojętymi zagadnieniami dotyczącymi
innowacji, patentów oraz wdrożeń rozwiązań naukowych w przemyśle. Dedykowana jest nie tylko
dla  naukowców  opracowujących  nowe  innowacyjne  rozwiązania  i  patenty,  ale  również  dla
praktyków sektora gospodarczego oczekujących przenikania nauki do rozwiązań praktycznych w
wielu sektorach gospodarczych.

W  monografii  przytoczono  przykłady  udowadniające  tezę,  że  w  dzisiejszej  rzeczywistości
gospodarczej w przypadku rozwiniętych gospodarek rynkowych podstawą strategicznych decyzji
jest z jednej strony wiedza dotycząca wyników działalności danej firmy, jej kondycja finansowa,
znajomość  rynku,  na  którym  funkcjonuje,  możliwość  pozyskania  potencjalnych  klientów  itp.,
a z drugiej strony jej zdolność do wchłaniania innowacji pozwalających na stworzenie produktów
oczekiwanych przez rynek, doskonalenie procesów w firmie, generowanie zysku, wzrost wartości
firmy, czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Przedstawiono w niej kilka
wyselekcjonowanych  przykładów  wzajemnych  powiązań  pomiędzy  wiedzą,  innowacją
i odpowiednim wdrożeniem wybranych innowacji zakończonych sukcesem biznesowym. 

Monografia stara się odpowiedzieć na pytanie czego potrzebuje i oczekuje gospodarka od nauki
czyli  od  uczelni.  Stąd  też  rozdział  poświęcony  efektom  tej  współpracy.  Poza  największymi
przedsiębiorstwami,  które  posiadają  swoje  laboratoria  i  gdzie  powstają  innowacyjne  produkty,
technologie, pozostałe firmy wymagają wparcia ze strony nauki (uczelni). I nie chodzi tu o gotowe
rozwiązania,  ale o wiedzę niezbędną do tworzenia tych innowacyjnych produktów i technologii.
Potrzebne  jest  więc  partnerstwo  nauka  –  przemysł,  partnerstwo  wiedza  –  tworzenie  nowych
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 rozwiązań.  Innowacje  muszą  być  tworzone  docelowo  w przedsiębiorstwach,  bo  to  rynek  jest
stymulatorem  procesów  innowacyjnych.  Zadaniem  uczelni  jest  więc  kształcenie,  tworzenie
i transferowanie  wiedzy do gospodarki,  przy czym ten transfer  najlepiej  realizowany  jest  przez
transfer ludzi. W monografii syntetycznie przedstawiono stan tej współpracy za lata 2014-2016.

Monografię  pt.  „Innowacje,  patenty,  wdrożenia  a  efektywność  w  działalności  gospodarczej
przedsiębiorstw’’  wydrukowano  wersji  papierowej,  a  jej  wersję  elektroniczną  załączono
w załączniku 8.1.
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Zadanie 9

W  trakcie  realizacji  zadania  nr  9  pt.  Przygotowanie  publikacji:  „Wpływ  uzyskanych  nagród
(medale,  wyróżnienia)  na  międzynarodowych  targach  innowacji  na  efektywność  wdrożeń
i sprzedaży  nowoczesnych  technologii" zebrano  informacje  na  temat  uzyskanych  na
międzynarodowych targach innowacji medali i wyróżnień oraz wdrożeń nowoczesnych technologii
na  przykładach  dwóch  wybranych  instytucji  IF  PAN  z  Warszawy  oraz  IChPW z  Zabrza.  Na
podstawie zgromadzonego materiału opracowano publikację wydaną w 2018r. w formie monografii
pt. „Wpływ uzyskanych nagród na międzynarodowych targach innowacji na efektywność wdrożeń i
sprzedaży  nowoczesnych  technologii" (autorstwa:  Katarzyna  Oźga,  Michał  Szota) w ilości  200
sztuk, nakładem  wydawnictwa  Instytutu  Naukowo-Wydawniczego  „Spatium”  w Radomiu.
Monografia  liczy  101  stron,  składa  się  ze  wstępu,  7-miu  rozdziałów  głównych  i  kończy
podsumowaniem. Zawiera spis tabel i rysunków.

Monografia jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników naukowych uczelni wyższych,
instytutów  badawczych,  studentów  oraz  osób,  które  zainteresowane  są  problematyką  wpływu
uzyskanych  nagród  (medale,  wyróżnienia)  na  międzynarodowych  targach  innowacji  na
efektywność  wdrożeń  i sprzedaży  nowoczesnych  technologii.  Jednym  z  największych  wyzwań
cywilizacyjnych  jakie  stoi  przed  współczesnymi  gospodarkami  świata:  to  wprowadzanie  do
gospodarki innowacji. Zadanie to zależy od wielu czynników i dotychczas w żadnym kraju świata
nie wypracowano uniwersalnych zasad co do ich wdrażania.  Innowacje,  są dzisiaj  powszechnie
uważane za siłę napędową rozwoju przedsiębiorstw, a wiedza posiada kluczowe znaczenie jako
źródło  tych  innowacji.  W  monografii  starano  się  odpowiedzieć  na  pytanie:  czy  nagrody
i wyróżnienia  uzyskane  na  międzynarodowych  targach  innowacji  mają  istotny  wpływ  na
efektywność takich wdrożeń? W jednym z rozdziałów monografii  dokonano analizy i graficznie
przedstawiono  liczbę  uzyskanych  nagród,  łącznie  policzone  patenty,  wzory  użytkowe,  wzory
przemysłowe oraz wdrożenia w uczelniach wyższych i instytutach branżowych. Opisano również
przykłady udowadniające tezę, że w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, wyniki rynkowe firmy
oraz  jej  kondycja  finansowa  w dużej  mierze  zależy  od  zdolności  firmy  do  pozyskiwania
innowacyjnych rozwiązań i wdrażania ich w życie. Wskazano, że takim miejscem styku pomiędzy
instytucjami badawczo-naukowymi (Uczelnie Wyższe, Instytuty Badawcze, Jednostki Badawczo-
Rozwojowe,  Centra  Badawczo-Rozwojowe  oraz  inne  instytucje  zajmujące  się  opracowaniem
innowacyjnych  technologii)  mogą  być  międzynarodowe  targi  innowacji.  Podano  przykłady,
z których jednoznacznie wynika, że zarówno w instytucjach naukowych jak i w firmach, najlepsze
wyniki wśród nich osiągają te, które prowadzą najbardziej aktywną działalność tego typu.
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Monografia  nie  daje  gotowych odpowiedzi  czy działalność  wystawiennicza  jest  skuteczna  przy
wdrażaniu  nowoczesnych  technologii,  ale  opisuje  przykłady,  że  w  wielu  przypadkach  pomaga
twórcom  we  wdrożeniu  ich  rozwiązań.  Przykłady  takich  rozwiązań  opisano  w  monografii  na
podstawie IF PAN z Warszawy, IChPW z Zabrza i firmy INWEX z Kielc.

Monografię  pt.  „Wpływ  uzyskanych  nagród  na  międzynarodowych  targach  innowacji  na
efektywność wdrożeń i sprzedaży nowoczesnych technologii" wydrukowano w wersji papierowej,
a jej wersję elektroniczną załączono w załączniku 9.2.
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Zadanie 10

Przygotowanie i realizacja kampanii w mediach społecznościowych, opracowanie materiałów info-
promujących w tym gry kreatywne, artykuły tematyczne.

W  ramach  realizacji  tego  zadania  przeprowadzono  kampanie  w  mediach  społecznościowych
poprzez uruchomienie strony programu z informacjami o prowadzonych działaniach, konferencjach
spotkaniach. Na stronie zamieszczono również linki do testowej bazy współpracy nauka przemysł
oraz informacje o wszystkich zrealizowanych w trakcie projektu działaniach.
Adres strony to:
www.dialog.agh.edu.pl
Uruchomiono również w mediach społecznościowych  Facebooku i Tweeterze konta Dialogu
Facebook: https://www.facebook.com/DialogNaukaPrzemysl/
Tweeter: https://twitter.com/Projekt_Dialog

Akcję informacyjną przeprowadzono również w prasie krajowej. Teksty artykułów zamieszczono
w załącznikach: 1, 2, 3, 4, 5.
Przygotowano również grę interakcyjną (załącznik 10.6) oraz materiały filmowe zamieszczone na
stronie projektu: (załączniki 7, 8, 9, 10)

Lista artykułów w prasie:

1. Dziennik Polski z 23.11.2018 oraz 29.11.2019 artykuł pt. Współpraca nauki i biznesu jest
jednym z najważniejszych czynników procesów innowacyjnych (załącznik 1) 

2. Dziennik  Polski  z  3.12.2019  artykuł  pt.  Naukowcy  z  Akademii  Górniczo-Hutniczej  i
opracowane przez nich technologie oraz produkty podbijają świat (załącznik 2)

3. Magazynu Gospodarczego FAKTY, Nr 1/2018, Art. Tytuł: IF PAN na targach IWIS 2017
(załącznik 3)

Wzmiankowany numer magazynu poświęcony był w dużej mierze nauce, innowacjom i współpracy
nauki z przemysłem. Przygotowane artykuły znalazły się w dziale Fakty Ludzie Opinie („IF PAN w
Targach IWIS”)
Autorem jest Prof. dr hab. Marek Godlewski, Kierownik nagrodzonej grupy badawczej w IF PAN
oraz Kierownik CTT.

4.  Magazynu  Gospodarczego  FAKTY,  Nr  93/2018,  Art.  Tytuł: Instytut  Fizyki  PAN
liderem innowacji (załącznik 4)
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Wzmiankowany numer magazynu poświęcony był w dużej mierze nauce, innowacjom i współpracy
nauki z przemysłem. Przygotowane artykuły znalazły się:
- na okładce magazynu („Nowe programy pracowników Instytutu Fizyki PAN”, oraz
- w dziale Targi Wynalazków na str. 82 („Instytut Fizyki PAN liderem innowacji”)
- w dziale Targi Wynalazków na str. 83 „Wysyp wynalazków w Katowicach”
- w dziale Targi Wynalazków na str. 85-87 („Wybór najlepszych wynalazków był trudny”)
Autorem jest Prof. dr hab. Marek Godlewski, Kierownik nagrodzonej grupy badawczej w IF PAN
oraz Kierownik CTT, oraz wzmiankowane przez Panią Prezes Haller.

5.  Rynek  Inwestycji  Nr  19/2018-2019,  Tytuł  artykułu:  Instytut  Fizyki  PAN  na  rzecz
przemysłu (załącznik 5)

Realizując zadanie nr 10 pt. ,,Przygotowanie i realizacja kampanii w mediach społecznościowych,
opracowanie  materiałów  info  –  promujących  w  tym  gry  kreatywne,  artykuły  tematyczne”
przygotowano  i  nakręcono  przez  ,,CESANNA  STUDIO”  w  2018  roku  wywiad  telewizyjny
pt. ,,TRANSFER TECHNOLOGII – pomost miedzy nauką a przemysłem”. W dyskusji na temat
transferu technologii brali udział: prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski – prorektor ds. nauczania
PCz, dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz- dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki
Częstochowskiej  oraz  Dziekan  Wydziału  Elektrycznego  dr  hab.  Katarzyna  Oźga,  prof.  PCz
(koordynator Dialogu ze strony PCz.). Wywiad został upowszechniony poprzez lokalną telewizję
częstochowską ,,ORION” (zał. 10.1).

Rys. 1. Zrzut ekranu filmowej strony tytułowej wywiadu.
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Rys. 2. Zrzut ekranu kolejnego kadru filmowanego wywiadu.

Rys. 3. Dyskusja podczas filmowanego wywiadu.

Akademia Górniczo–Hutnicza 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej   
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, 
tel. +48 12 617 36 14, 
e–mail: dialog  @agh.edu.pl                                                                                                    
www.dialog.agh.edu.pl 
REGON 000001577, NIP 6750001923

 

http://www.dialog.agh.edu.pl/
mailto:grzybacz@agh.edu.pl


                                                                                                          

 „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł”
Projekt realizowany w ramach programu DIALOG  0047/2016

Rys. 4. Fragment wypowiedzi Prorektora ds. nauczania PCz podczas filmowanego wywiadu.

Rys. 5. Fragment wypowiedzi Dyrektora CTT PCz  podczas filmowanego wywiadu.
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Rys. 6. Fragment wypowiedzi Dziekan Wydziału Elektrycznego PCz podczas filmowanego
wywiadu.

Rys. 7. Ostatni kadr  filmowanego wywiadu (produkcja, prowadzenie, zdjęcia, montaż).
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Link  do  strony  www  telewizji  ORION  z  możliwością  odtworzenia  wywiadu  filmowego  pt.
,,TRANSFER TECHNOLOGII – pomost miedzy nauką a przemysłem” (http://wwww.tvorion.pl/?
action=show_news&idNews=26378)

Kolejnym elementem realizacji zadania był przygotowany artykuł pt.  ,,Innowacje w procedurach
transferu  technologii:  Nauka-Przemysł”,  który  został  opublikowany  na  trzeciej  stronie
w bezpłatnym  tygodniku  społeczno  kulturalnym  Radia  Fiat  ,,miast  i  region
CZESTOCHOWSKIE24.PL” w numerze 35 rok V (165) dnia 7 grudnia 2018 (załącznik 10.10).
Link do strony internetowej tygodnika znajduje się na facebooku pod adresem:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.box.com%2Fs%2Ffd223nvtbc994v2760dr
%2Ffile%2F363881501465%3Ffbclid
%3DIwAR2gW9dvkVlsPbxUQEzJRIo1k_nkiI0ZhrQ8qXl1p4X_ittuaAJTBwuUjxk&h=AT2A5_L
1GFRicL1-n8CLVTArNGlEfP8y79VELHWBHqIocvZ4gEvytLpSlke1MN0fH1p-
tVbqCdstPsKXEr_mTPe_0G8NALGdcgsBxCBEUWlc__UFUqI4qm6KZMOI6nbgk_J6JQ

W  ramach  zadania  wykonano  materiały  promocyjne  oraz  grę  kreatywną  w  której  uczestnicy
wcielają  się  w rolę  naukowców,  którzy  chcą  wprowadzić  opracowany przez  siebie  produkt  na
rynek.  Bezpośrednim  celem  gry  jest  przeprowadzenie  tego  produktu  przez  kolejne  stopnie
gotowości technologicznej  (TRL): od pierwszego do dziewiątego. Aby udało się zrealizować to
zadanie uczestnicy na każdym z poziomów muszą zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi nie
tylko  technicznej  jakości  produktu,  ale  też  jego  kontekstem  i  warunkami  funkcjonowania:
potencjałem  zespołu,  potrzebami  klientów  czy  uwarunkowaniami  prawnymi.   Wyzwania  te
zmieniają się wraz z kolejnymi stopniami TRL. Początkowo są one charakterystyczne dla badań
podstawowych, następnie - badań przemysłowych, a ostatecznie są właściwe dla prac rozwojowych.
Ponadto gracze muszą pamiętać o zapewnieniu kluczowych zasobów: czasu i środków finansowych
(załącznik 6).
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