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Proces innowacji najlepiej jest rozwijać w sposób nieregularny, niezgodny 
z konwencjami, a przede wszystkim radosny. 

Bez tego, rzadko będziemy mieć energię lub niezłomność aby kwestionować 
status quo, wytrzymywać ciężkie próby dostarczenia nowej idei klientom. 

 
J. Westland 

(Global innovation management. A strategic approach, 2008) 
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1 Wprowadzenie  

Zarządzanie innowacjami ma swoje początki w koncepcji, która nadrzędną rolę 
przypisuje działowi badawczo-rozwojowemu. Pogląd ten dominował jeszcze do 
połowy lat 80-tych XX w. Według niego to właśnie w dziale B+R rodziły się nowe 
technologie, które następnie działy marketingu próbowały sprzedać 
konsumentom z zyskiem dla przedsiębiorstwa. Najpierw tworzono 
i doskonalono technologię, aby w końcu znaleźć sposób na przekształcenie jej  
w zysk dla przedsiębiorstwa. Firmy na potęgę badały preferencje klientów, 
a metody badawcze, zarówno ilościowe, jak i jakościowe stale się rozwijały. Czy 
jednak dynamiczny rozwój technik badań marketingowych może być gwarancją 
sukcesu nowego produktu? Najdotkliwiej negatywną odpowiedź na to pytanie 
odczuła na własnej skórze Coca-Cola, wprowadzając na rynek - po zakrojonych 
na ogromną skalę badaniach marketingowych - całkowicie nowy produkt. New 
Coke charakteryzowała się nowym smakiem, który był efektem badań na 
populacji 200 tys. osób, a ich przeprowadzenie kosztowało firmę 4 mln $. New 
Coke została wprowadzona na rynek w kwietniu 1985 r., ale już w październiku 
tego samego roku produkt wycofano, a do sklepów na nowo zawitała znana po 
dziś dzień Coca-Cola. Spółka uwierzyła w wyniki badań marketingowych, które 
potwierdziły jedynie, że „ślepe” testy smakowe wskazywały na przewagę New 
Coke. Zapomniano jednak uwzględnić fakt, jak bardzo klienci kochali starą, dobrą 
Coca-Colę. Nie byli oni gotowi porzucić jej dla nowego produktu, nawet 
obiektywnie lepszego w smaku. 

W ostatnich latach obserwujemy inflację różnych koncepcji zarządzania, które 
mają na celu pomóc firmie efektywniej generować i wdrażać innowacje, m.in. 
Lean management, User-driven Innovation, Outcome-Driven Innovation, Design 
Thinking, innowacje otwarte i inne. Wymienione koncepcje mają jeden wspólny 
mianownik – łączą w sobie wszystkie dotychczas indywidualnie postrzegane 
obszary – uwzględnianie potrzeb klienta, skracający się cykl życia produktu, 
nacisk na badania i rozwój realizowane w silnym kontakcie  
z otoczeniem, jak najszybsze prototypowanie i testowanie produktu na klientach 
itd. Czy koncepcje te przetrwają próbę czasu i staną się źródłem przewagi 
konkurencyjnej dla firm, które skutecznie je zastosują – pokaże najbliższa 
przyszłość. Wróćmy jeszcze na chwilę do wyżej przedstawionego podejścia. 
Zarządzanie innowacjami ma bowiem swoje źródło w podziale na podażową  
i popytową teorię innowacji. Ta pierwsza zakłada, że innowacje rodzą się  
w sferze B+R, czyli w głowach wynalazców i naukowców, a efekty ich pracy należy 
wprowadzać na rynek – najpierw przekonując przedsiębiorców do ich 
stosowania, a następnie konsumentów, do ich używania w produktach i usługach 
końcowych. Druga z koncepcji – popytowa teoria innowacji - za główne źródło 
innowacji uznaje konsumentów. Rozpoznane potrzeby rynkowe stanowią 
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twórczą inspirację dla przedsiębiorstw, które próbują je zaspokoić poprzez nowe 
produkty i usługi, co w konsekwencji generuje procesy innowacyjne. Wdrażane 
innowacje pozwalają lepiej zaspokajać potrzeby klientów i w ten sposób 
zdobywać przewagę konkurencyjną na rynku. Popytowy model innowacji  
w centrum uwagi stawia opinie konsumentów. Rola przedsiębiorstwa jest 
poniekąd wtórna i koncentruje się na dążeniu do zaspokajania tych potrzeb. 
Oznacza to, że warunkiem koniecznym rozwoju innowacyjnej gospodarki jest 
otwarte na zmiany społeczeństwo, z dużym udziałem konsumentów 
charakteryzowanych jako „innowatorzy” i „prekursorzy”, czyli takich, którzy 
szybko adaptują się do zmieniającego otoczenia i chętnie akceptują nowości 
zastosowane w nabywanych produktach i usługach. 

Popytowa teoria innowacji jest również bardziej optymistyczna z perspektywy 
przeciętnej firmy – zakłada bowiem, że innowacja nie jest efektem wyłącznie 
talentu i dużego szczęścia, ale przede wszystkim jest procesem, którego można 
się nauczyć, i który można wdrożyć w każdej firmie. Wystarczy jedynie (lub aż) 
obserwować zachowania klientów, badać ich potrzeby i kreatywnie odpowiadać 
na nie w procesie opracowywania nowych produktów i usług.  

Wierząc, że zarządzania innowacjami można się nauczyć, oddajemy w Państwa 
ręce publikację zawierającą najlepsze doświadczenia z realizacji projektów 
innowacyjnych i z zakresu transferu technologii na Mazowszu. W części pierwszej 
znajdą Państwo prezentację różnych podejść, zarówno w kwestii definicji 
innowacji, jak i w zakresie zarządzania procesami innowacyjnymi 
w przedsiębiorstwie. Zawiera ona również opis stopnia innowacyjności 
Mazowsza w podziale na podregiony oraz krótką charakterystykę źródeł 
finansowania działalności innowacyjnej.  

Druga, kluczowa część niniejszej publikacji zawiera praktyczne przykłady 
realizacji projektów innowacyjnych w podziale na trzy obszary, tj.: 

 projekty oparte na realizacji prac badawczo-rozwojowych, 
 projekty polegające na inwestycjach,  
 projekty realizowane przez instytucje otoczenia biznesu, które zmierzają 

do wzmocnienia procesów innowacyjnych w regionie czy w danej branży. 

Studia przypadków zaprezentowane w części drugiej zostały wykorzystane 
również w części pierwszej jako przykłady prezentowanych treści teoretycznych. 
Mamy nadzieję, że praktyczne odniesienia do prezentowanych definicji, 
koncepcji czy zjawisk pozwolą Państwu lepiej je zrozumieć, a w konsekwencji 
szerzej zastosować w swoich organizacjach. 
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Liczymy na to, że przedstawione koncepcje poparte żywymi przykładami 
z wdrożeń rozwiązań innowacyjnych będą dla Państwa źródłem inspiracji 
i swoistym drogowskazem po świecie innowacji, począwszy od kształtowania 
kultury innowacyjnej w swoich organizacjach, aż po informacje na temat źródeł 
finansowania.  
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2 Innowacyjność 

2.1 Definicje innowacyjności  

Znaczenie innowacji dla rozwoju gospodarczego  
Pojęcie innowacyjności stało się współcześnie bardzo popularne. Napotkać je 
możemy w zasadzie na każdym kroku – w prasie, radiu czy telewizji. Każdego dnia 
w kraju i zagranicą organizowanych jest wiele spotkań, które poświęcone są tej 
tematyce. 

Czym jednak jest „innowacyjność” i dlaczego jest ona tak ważna dla 
przedsiębiorców i konsumentów? 
Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w ekonomii, która stara się wyjaśnić,  
w jaki sposób dochodzi do tego, że możemy obserwować procesy wzrostu 
gospodarczego – a zatem bogacenia się podmiotów funkcjonujących 
w gospodarce. Odkrycia ekonomistów pozwoliły dostrzec wartość innowacji,  
to znaczy zmiany wprowadzanej przez przedsiębiorstwo do swej praktyki, po to 
by uzyskać, przynajmniej na chwilę, przewagę nad konkurentami (Schumpeter). 
Z kolei po uzyskaniu przewagi przez jedno przedsiębiorstwo, pozostałe, które 
działają na rynku, dążą do odebrania tak powstałemu liderowi jego pozycji i – po 
wprowadzeniu swojej innowacji - uzyskują ją. Proces ten przebiega ciągle, dzięki 
czemu możemy obserwować coraz to nowe zmiany, których skutkiem w firmach 
są nowe inwestycje, nowe produkty, nowi pracownicy, a także zwiększanie 
przychodów. W skali kraju natomiast proces ten przekłada się na wzrost 
gospodarczy. 
Przedstawiona powyżej definicja innowacji, zaproponowana przez austriackiego 
ekonomistę J. Schumpetera, jest aktualna do dziś i często przywoływana. 
Wprawdzie odnaleźć można obecnie wiele adaptacji tego pojęcia, niemniej 
jednak wszystkie one są bardzo zbliżone do swego pierwowzoru, stawiając na 
pierwszym miejscu zmianę, jaka dokonuje się w przedsiębiorstwie. W tym 
rozumieniu innowacja może być postrzegana jako (Schumpeter, 1960): 
 wprowadzenie na rynek nowego produktu bądź produktów o nowych 

właściwościach, 
 wprowadzenie nowej metody produkcji i nowego procesu 

technologicznego, 
 otwarcie nowego rynku zbytu, 
 zdobycie nowych źródeł surowców lub prefabrykatów, 
 wprowadzenie nowej organizacji wybranego sektora przemysłu. 
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Innymi słowy, innowacja jest zmianą wprowadzoną przez firmę, ale taką, która 
nie pozostaje „w szufladzie”, ale znajduje zastosowanie w praktyce działania 
przedsiębiorstwa i przynosi mu wymierne korzyści. Firmę, która opracowała 
i wdrożyła nowe rozwiązanie do swej działalności na przestrzeni określonego 
czasu (np. w ciągu trzech ostatnich lat) nazwać możemy firmą innowacyjną.  

Rozpatrywanie innowacji z perspektywy jej wpływu na pozycję konkurencyjną 
przedsiębiorstwa wiąże się z jedną z podstawowych klasyfikacji typów innowacji, 
dzieląc je na przełomowe i kontynuacyjne.1 Innowacje kontynuacyjne to ciągłe 
doskonalenie procesów zachodzących w firmie i produktów przez nią 
oferowanych. W praktyce jest to ciągłe dostarczanie coraz lepszych i efektywniej 
wytwarzanych produktów. Innowacje kontynuacyjne z kolei rodzą ryzyko 
dostarczania „coraz szybszych koni”, a w konsekwencji utratę przewagi na rzecz 
firm, które wprowadzają innowacje przełomowe. Bo właśnie te innowacje, 
zwane przez Christensena innowacjami przerywającymi dotychczasowy tok 
rozwoju, pozwalają zdobyć firmie przewagę konkurencyjną w długim okresie.  

J. Bessant wyróżnia dziewięć źródeł (przyczyn) innowacji przełomowych:2 

 pojawienie się nowego rynku (twarde dyski, telefonia komórkowa itp.), 
 pojawienie się nowej technologii (VoIP, fotografia cyfrowa), 
 zmiana systemu politycznego (np. przejście od socjalizmu do systemu 

rynkowego), 
 wypadnięcie z dotychczasowej drogi (np. Encyklopedia Britannica 

zastąpiona wersją elektroniczną i online), 
 zmiany w postawach oraz zachowaniach rynkowych (np. ekologiczny styl 

życia), 
 deregulacje / nowe regulacje (np. rynek telekomunikacyjny), 
 innowacyjny model działania (np. Amazon.com w sprzedaży detalicznej), 
 nieprzewidywalne zdarzenia, 
 zmiany w techniczno-ekonomicznym paradygmacie (np. rewolucja 

przemysłowa, produkcja masowa). 

 

 

 

                                                            
1 C. M. Christensen, Przełomowe innowacje, PWN 2010 
2 Za: S. Łobejko, Dobre praktyki innowacyjne. Poradnik przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2010. 
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Innowacje przełomowe dostrzega również A.W. Ulwick. Proponuje on podzielić 
innowacje na: 
 innowacje w dziedzinie produktu/usługi, 
 innowacje nowego rynku, 
 innowacje operacyjne, 
 innowacje przełomowe. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A.W. Ulwick, Czego chcą klienci, Oficyna Wolters 
Kluwer Business, Kraków 2009. 

Z perspektywy praktyki ważnym kryterium różnicującym typy innowacji jest 
stopień ich oryginalności. Według tego wyznacznika, innowacje oryginalne to 
samodzielne wytwory, wynalazki i odkrycia zastosowane po raz pierwszy 
w gospodarce, będące efektem pracy jednostki, zespołu, całej organizacji.  

Innowacja w dziedzinie 
produktu/usługi 
 
 

Udoskonalenia już istniejących 
produktów/usług. Odpowiadanie na 
„zaniedbywane” przez konkurentów 
potrzeby klientów. Z reguły innowacje 
te wdrażane są przez firmy już 
działające na danym rynku. 
Przykładem są wszelkiego rodzaju 
udoskonalenia parametrów technicz-
nych produktów, zwiększające ich 
wartość dla klienta. 
  

Innowacja nowego rynku
 
Innowacja atrakcyjna dla start-upów, 
gdyż sprzedaż nowego produktu 
odbywa się bez uszczerbku dla 
aktualnego asortymentu oferowanego 
przez istniejące już firmy. Przykładem 
tego typu innowacji jest np. komputer 
osobisty (zastosowano istniejącą już 
technologię na kompletnie nowym 
rynku użytkowników indywidualnych). 
W nieco mniejszym stopniu innowacją 
nowego rynku był telefon komórkowy.  

Innowacja operacyjna
 

Zmiany w procesach produkcji lub 
świadczenia usług, które prowadzą 
do zwiększenia wydajności. Ten rodzaj 
innowacji jest bardzo istotny dla firm 
FMCG (ang. Fast Moving Consumer 
Goods), w których spadek jednostko-
wego kosztu produkcji 1 sztuki wyrobu 
o np. 1 grosz może w wymiarze 1 roku 
oznaczać znaczące zyski. 

Innowacja przełomowa
 
Całkowicie nowa technologia, która 
pozwala zaspokoić potrzeby klientów, 
które wcześniej były zaniedbywane. 
Przykładem innowacji przełomowej jest 
lek na chorobę uznawaną dotychczas za 
nieuleczalną, który bazuje na 
kompletnie nowej, wcześniej nie 
stosowanej recepturze. 
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Natomiast innowacje imitujące (odtwórcze, naśladowcze, wtórne, kopiujące) 
polegają na odtworzeniu oryginalnych zmian, które w danym czasie przynoszą 
efekty.  

Pomimo, że większość twórców definicji innowacji podkreśla rolę nowości 
i zmian, jakie niesie ona za sobą – innowacja to pierwsze zastosowanie 
wynalazku (Mansfield), pierwsze wdrożenie w działalności gospodarczej 
(Freeman) czy produkty/usługi postrzegane jako nowe (Kotler) – to jednak 
historia zarządzania pełna jest przypadków pokazujących, że prawdziwy sukces 
gospodarczy odnieśli imitatorzy, a nie twórcy innowacji bądź ci, którzy jako 
pierwsi ją wdrożyli. Kodak przeoczył cyfrowe kamery, choć sam je wymyślił 
w 1975 r., na długo przed konkurencją. Podobna sytuacja ma miejsce 
z BlackBerry, tyle że na rynku smartfonów. Firmę Smith Corona, która uważana 
jest za twórcę pierwszego laptopa, znają jedynie eksperci zajmujący się historią 
zarządzania innowacjami, a Tesla nie stał się bogaty mimo swoich licznych 
wynalazków. Skorzystali z tego inni, bardziej przedsiębiorczy ludzie,  
np. Thomas Edison czy Guglielmo Marconi. 

Najpowszechniej używanym podziałem rodzajów innowacji jest ten 
zaproponowany przez OECD/Wspólnoty Europejskie w „Podręczniku Oslo”. 
Zgodnie z jego treścią, innowacje podzielić można na cztery rodzaje ukazane  
na poniższym rysunku. 

 

Źródło: OECD, 2005 

Jak wskazuje „Podręcznik Oslo”, innowacja oznacza co najmniej taką zmianę, 
którą jest wprowadzenie nowego (lub znacznie ulepszonego) produktu, procesu, 

Produktowe - nowe lub znacząco udoskonalone –  
w zakresie cech lub zastosowań - produkty lub usługi. 
 

Procesowe - nowe lub znacząco udoskonalone  
metody produkcji lub dostawy. 
 
 
Marketingowe - nowy projekt/konstrukcja produktu / 
 usługi, opakowania, metody dystrybucji, promocji czy  
strategii cenowej.  
 
 
Organizacyjne - nowe metody organizacji miejsca  
pracy lub kontaktów z otoczeniem. 
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czy metody produkcji, która jest nowa w skali firmy, choć nie musi być przez nią 
wypracowana.  

Poniżej w ramce przedstawiono przykłady zmian, które mogą być wdrożone na 
poziomie firmy. Należy jednak pamiętać, że nie każda zmiana będzie miała wpływ 
na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na usprawnienie działania firmy 
może bowiem mieć wpływ taka zmiana, która – jak wskazano powyżej – da jej 
przewagę w stosunku do konkurentów. Dlatego też niezmiernie ważne jest to, 
aby planować i wdrażać takie zmiany, które są nowościami w skali większej niż 
nasza firma – a więc wprowadzające rozwiązania, których nie mają 
przedsiębiorstwa działające w naszym mieście, regionie, kraju czy nawet na 
świecie. Warto też pamiętać, że firma może dłużej utrzymać lepszą pozycję 
konkurencyjną w sytuacji, gdy dokonuje zmian opartych o autorskie, 
dedykowane rozwiązania, a nie zakup gotowych rozwiązań technologicznych, 
np. tkwiących w seryjnie produkowanej maszynie. Stąd tak duży nacisk kładzie 
się w obecnej polityce proinnowacyjnej na badania i rozwój, zwiększając skalę 
wsparcia publicznego dla prac badawczo-rozwojowych realizowanych zarówno 
samodzielnie, jak i we współpracy z jednostkami naukowymi. 

Przykładem innowacji produktowej jest wdrożenie przez firmę 
Mostostal Warszawa, specjalizującą się w produkcji, montażu 
i renowacji wszelkiego rodzaju elementów i konstrukcji 
stalowych – mostu z prefabrykatów kompozytowych. Produkt 
jest wynikiem prac badawczych realizowanych wspólnie z firmą 

projektową oraz jednostkami naukowymi. 
Przykładem innowacji procesowej jest wdrożenie w firmie Byś 
nowej linii do sortowania odpadów, co zaowocowało 
automatyzacją procesów, znacznym zwiększeniem mocy 
przerobowych, a w konsekwencji zwiększeniem efektywności 
procesu sortowania.  

Przykładem innowacji marketingowej jest zastosowanie nowych 
wzorów opakowań w Fabryce Produkcji Opakowań Pollena S.A. 
Firma wdrożyła nowoczesne linie do produkcji opakowań 
płynnych. Poza zmianą w jakości produktów finalnych, nowe 
technologie umożliwiły stosowanie szerokiego wachlarza 

kolorystycznego produkowanych opakowań.  
Innowację organizacyjną wdrożyła firma Jars, tworząc swoje 
centrum rozwojowe. Uwzględniła ona fakt, że znaczna część 
pracowników to rodzice wychowujący małe dzieci i w związku  
z tym wdrożyła system e-pracy, umożliwiając pracownikom 
zdalne wykonywanie części obowiązków. 
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Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie jest procesem, który w praktyce 
nazywa się działalnością innowacyjną. Jak wskazuje „Podręcznik Oslo”, 
działalność ta obejmuje wszystkie te „aktywności o charakterze naukowym, 
technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, które prowadzą 
lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji do praktyki  
działania firmy”.  

Proces opracowywania i wdrażania innowacji jest procesem trudnym, i choć 
wiąże się z możliwością pozyskania lepszej pozycji rynkowej, jego nieodłączną 
cechą jest konieczność poniesienia ryzyka. Czasem, pomimo podjęcia przez nas 
działań służących wypracowaniu innowacji, zakładana zmiana nie pojawi się 
w przedsiębiorstwie. Powodów takiej sytuacji może być wiele – niekorzystna 
sytuacja na rynku (kiedy np. inny przedsiębiorca wcześniej wprowadzi 
rozwiązanie konkurencyjne lub rynek nie będzie gotowy na wykorzystanie 
nowości firmy), poziom gotowości rynkowej rozwiązania, możliwości finansowe 
przedsiębiorstwa czy inne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne względem firmy. 
Oznacza to zatem, że przystępując do opracowywania i wdrażania innowacji, 
powinniśmy dokładnie sprawdzić, czy i w jaki sposób odpowiadać będzie ona 
rzeczywistym potrzebom i możliwościom naszej firmy, a także potrzebom 
rynkowym. 

Na zakończenie należy wskazać, jakie działania – zgodnie z treścią „Podręcznika 
Oslo” - pomimo tego, że posiadają charakter zmiany, nie mogą być traktowane 
jako innowacje. Do przypadków tych zaliczyć należy (OECD, 2005: 61): 

 zaprzestanie realizacji działań realizowanych w firmie – pomimo tego,  
że taka decyzja przyniesie firmie np. oszczędności, 

 zakup kolejnych egzemplarzy już posiadanych urządzeń lub ich 
niewielkie ulepszenia (np. aktualizacja ich oprogramowania), 

 zmiany cen lub zysków, wynikające ze zmian cen zakupywanych przez 
nas półproduktów,  

 wytwarzanie niepowtarzalnych egzemplarzy pewnych produktów pod 
„indywidualne” zamówienie klienta,  

 zmiany występujące (wprowadzane) sezonowo lub cyklicznie, 
 w przypadku firm dystrybucyjnych / transportowych – obrót nowymi/ 

znacząco udoskonalonymi towarami.  
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2.2  Innowacje w przedsiębiorstwach  

Czy wdrażania innowacji można się nauczyć? Czy sukces wynikający z innowacji 
jest dziełem przypadku czy też efektem świadomych działań podejmowanych  
w przedsiębiorstwie? W ostatnich kilkudziesięciu latach można obserwować 
postępującą profesjonalizację zarządzania procesami innowacyjnymi 
w przedsiębiorstwach. To nie łut szczęścia, ale świadome działanie pozwala 
firmom stawać się innowacyjnymi. Zdaniem A. Sosnowskiej,3 przedsiębiorstwa 
realizujące projekty innowacyjne posiadają wiele cech wspólnych. Są to: 
 zdolność do permanentnego generowania innowacji, kreatywność, 
 umiejętność wykorzystania innowacyjnego potencjału firmy dla 

utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej, opartej o kluczowe 
kompetencje, 

 zdolność przewidywania przyszłości, perspektywiczne myślenie, 
 stała łączność z klientami celem skutecznego poznania ich bieżących 

i przyszłych potrzeb, 
 posiadanie zespołu twórców, innowatorów gwarantujących wysoki 

poziom innowacyjności firm, 
 odpowiedni zakres informacji pozwalających na właściwą ocenę, 
 elastyczność w dostosowywaniu do zmieniających się warunków 

działania. 
Dlatego powstawanie innowacji w przedsiębiorstwie może być postrzegane jako 
wynik procesu składającego się z etapów czy faz, który przebiega wewnątrz 
firmy, z wykorzystaniem zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych zasobów. 
Wśród różnych koncepcji opisujących sposób powstawania innowacji w firmach, 
można jednak wskazać i takie, które podkreślają w procesach innowacyjnych nie 
tyle etapy w osiąganiu określonych celów, lecz działania i czynności (role) 
podejmowane przez osoby zaangażowane w te procesy. Przykładem tego 
rodzaju podejścia jest koncepcja tzw. Kompletnego Systemu Innowacji (Total 
Innovation System), która została opracowana przez Ph. Kotlera i F. Trias de Bes 
i zaprezentowana w książce „Winning at Innovation. The A-F Model”. Istotą 
przedstawionej przez wspomnianych autorów koncepcji jest to, że określone 
etapy czy fazy procesów innowacyjnych, muszą stanowić wynik naturalnej, 
niewymuszonej współpracy i kontaktów pomiędzy osobami zaangażowanymi  
w procesy innowacyjne (Kotler i de Bes, 2012). W konsekwencji proponują oni 
podejście do wdrażania innowacji, zgodnie z którym firma powinna najpierw 
określić i przydzielić określonym osobom proponowane w modelu A-F role,  
a następnie - po przydzieleniu celów, zasobów i terminów wykonania –  
pozwolić im swobodnie kształtować swe działania (Kotler i de Bes, 2012). 

                                                            
3 A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2010. 
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Zgodnie z założeniami tego podejścia, osoby odpowiedzialne za pojawienie się 
innowacji w firmie, podzielić można - pod względem realizacji ról - na sześć 
typów, których cechy zostały ukazane przy poniższych ikonkach.  

 

Aktywatorzy (Activators) - osoby inicjujące procesy innowacyjne, 
bez przyjmowania jako punktu wyjścia konieczności późniejszego 
przechodzenia przez etapy lub fazy. 
 

Poszukujący (Browsers) - osoby, odpowiedzialne za zasilanie osób 
uczestniczących w procesie innowacyjnym w informacje, które są 
im niezbędne. 

Kreatorzy (Creators)  - osoby generujące pomysły nowych 
rozwiązań dla reszty członków zespołu zaangażowanego 
w tworzenie innowacji. 
 

Wdrażający (Developers) - osoby specjalizujące się 
w przekładaniu wymyślonych pomysłów na konkretne produkty 
czy usługi. 

Wykonawcy (Executors) - osoby, których rolą jest realizacja 
procesów prowadzących do wprowadzenia zaprojektowanych 
produktów czy usług na rynek (lub do organizacji). 
 

Wspierający (Facilitators) - osoby, które zatwierdzają poniesienie 
kosztów związanych z realizacją procesu innowacyjnego. 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o: Kotler i de Bes (2012) 

Na zakończenie należy dodać, że – jak podkreślają autorzy koncepcji – nie jest 
konieczne w procesie innowacyjnym przechodzenie po kolei od osoby pełniącej 
rolę Aktywatora aż do Wspierającego. Możliwa jest taka aranżacja procesów 
innowacyjnych, aby wymagały one zaangażowania np. Aktywatora, 
Wdrażającego i Wspierającego. Należy dodać, że organizacja procesu 
innowacyjnego poprzez spojrzenie na pewne role, które przyporządkowane są 
osobom uczestniczącym w procesach innowacyjnych nie powoduje, że zbędne 
staje się strategiczne myślenie o innowacjach. Realizację działań zgodnie 
z modelem A-F musi bowiem poprzedzać planowanie strategiczne, a zakończenie 
procesów generowania innowacji oznacza konieczność podjęcia pomiarów 
uzyskanych wyników. To wszystko powinno być umiejscowione – jak stwierdzają 
autorzy koncepcji – w kulturze organizacji, która sprzyjać będzie kreatywnym 
działaniom.  
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Przykładem innej koncepcji ukazującej sposób zarządzania procesami 
innowacyjnymi jest teoria Lean Startup zaproponowana przez E. Riesa. Lean 
Startup bazuje na doświadczeniach metod zarządzania, które wyróżnia wspólny 
przymiotnik „lean”, czyli „szczupły”. Chodzi o to, aby dostarczyć klientowi 
oczekiwaną przez niego wartość w stosunkowo krótkim czasie i przy konsumpcji 
minimalnej ilości zasobów. Istotą tej koncepcji jest sprawdzanie na każdym 
etapie procesu innowacyjnego - począwszy od samego pomysłu/idei poprzez 
kolejne fazy jego życia - czy posiada on możliwość i zasadność realizacji. Innymi 
słowy, tworzymy produkt razem z klientem, który de facto jest swego rodzaju 
królikiem doświadczalnym. Barwnie przedstawia to sam Eric Riese, 
przypominając historię tworzenia jednego ze swoich startupów.4 

 

Podobnie tworzona była kluczowa usługa badania treści 
reklamowych metodą EEG (elektroencefalografii) firmy Neuro 
Innovations Sp. z o.o. przedstawiona w katalogu dobrych 
praktyk. Ze względu na fakt, że usługa jest stosunkowo 
innowacyjna, klasyczne badania marketingowe zawodziły. 

Potencjalni klienci, nie mogąc jej „doświadczyć”, nie byli w stanie pomóc 
w zdefiniowaniu jej kształtu. Dlatego postanowiono rozwijać tę usługę razem 
z klientami, czyli oferować ją pilotażowo na zasadzie barteru, angażując de facto 
potencjalnych klientów w proces jej rozwoju. Dzięki realizacji usług 

                                                            
4 E. Riese, Metoda Lean Startup, Wydawnictwo Helion S.A., 2012. 

Wszystko robimy nie tak. Zamiast latami dopracowywać naszą 
technologię, tworzymy minimalnie satysfakcjonujący produkt – 
produkt, który jest bardzo słaby, pełen błędów i tak niestabilny,  
że może grozić awarią Twojego komputera. Następnie oddajemy go  
w ręce klientów jeszcze na długo przed tym, zanim jest gotowy.  
Co więcej, każemy sobie za niego płacić. Po pozyskaniu pierwszych 
klientów przystępujemy do nieustannego modyfikowania naszego 
produktu – zdecydowanie zbyt szybko jak na obowiązujące standardy. 
Każdego dnia kilkakrotnie wdrażamy jego nową, zaktualizowaną 
wersję. (…) Często się kontaktowaliśmy z klientami i prosiliśmy ich  
o informacje zwrotne. Nie robiliśmy natomiast tego, o czym się od nich 
dowiadywaliśmy. Ich opinie były dla nas tylko jednym z wielu źródeł 
informacji na temat naszego produktu i ogólnej wizji naszej firmy. 
Byliśmy zdecydowanie bardziej skłonni eksperymentować na naszych 
klientach niż podporządkowywać się ich zachciankom. 
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pilotażowych, firma poznała potrzeby klientów, dopracowała oprogramowanie 
do akwizycji i analizy sygnału EEG oraz, co najważniejsze, wykreowała rynek  
na swoje pierwsze usługi świadczone na zasadach odpłatnych, gdyż firmy 
współpracujące z Neuro Innovations na etapie pilotażu miały okazję przekonać 
się co do przydatności tego typu usługi.   
Uporządkowany sposób tworzenia i wdrażania innowacji proponują również 
A. Osterwalder oraz Y. Pigneur.5 Ich zdaniem, każdy biznes można przedstawić  
w postaci modelu, korzystając z dziewięciu elementów: segmentów klientów, 
propozycji wartości, kanałów (komunikacji, dystrybucji, sprzedaży), relacji 
z klientami, strumieni przychodów, kluczowych zasobów, kluczowych działań, 
kluczowych partnerów, struktury kosztów. 
Model biznesowy opisuje przesłanki stojące za sposobem, w jaki organizacja 
tworzy wartość dla klienta oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej. 
Integracja tych dziewięciu elementów w jedną spójną całość jest kluczem do 
sukcesu we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych rozwiązań.  

Nie bez znaczenia dla pobudzania innowacyjności jest również zapewnienie 
warunków materialnych, które będą sprzyjały procesom innowacyjnym. Dlatego 
wiele firm inwestuje również w infrastrukturę, która ma wyzwalać kreatywność 
pracowników. Google Campus, oddany do użytku w 2013 r. w Dublinie, jest 
właśnie takim przykładem. Campus został zaprojektowany, aby odzwierciedlać 
filozofię firmy. Otoczenie pracy sprzyja zdrowiu pracowników oraz zachęca ich 

                                                            
5 A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion S.A., 
2012. 

Przykładem innowacji, której sukces wynika z prawidłowo 
przemyślanego modelu biznesowego jest iPod firmy Apple. Wcześniej 
na rynku istniało już dość dobrze rozpowszechnione urządzenie marki 
Rio, ale to firma Apple, dzięki zaoferowaniu oprogramowania iTunes 
oraz sklepu internetowego, przedstawiła klientom propozycję 
szybkiego wyszukania konkretnego utworu muzycznego. Warto 
podkreślić, że zaproponowanie takiej wartości klientom musiało być 
poprzedzone współpracą z wytwórniami muzycznymi, które są 
istotnymi partnerami w modelu biznesowym tego produktu. Widzimy 
więc, że te same fizycznie produkty – iPod oraz urządzenie marki Rio 
– oferowane w różnych modelach biznesowych, przynoszą firmom 
różne rezultaty biznesowe. [Na podstawie: A. Osterwalder,  
Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, 
Helion S.A., 2012] 
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do wzajemnej komunikacji. Jak wskazują bowiem liczne badania, to właśnie 
dobre samopoczucie, w tym zadowolenie ze zdrowia fizycznego i psychicznego, 
komunikacja oraz interakcje pomiędzy ludźmi determinują ich kreatywność  
i innowacyjność. 

Takim podejściem kieruje się także Fundacja Akademickie 
Inkubatory Przedsiębiorczości, tworząc sieć nowoczesnych 
akceleratorów dla start-upów pod wspólną nazwą Business  
Link (projekt został opisany w katalogu dobrych praktyk). 
Oferowana startupom infrastruktura zaprojektowana została 
tak, aby pobudzać nawiązywanie relacji i generować interakcje między 
lokatorami. Dzięki temu stworzono idealne warunki do networkingu zarówno 
pomiędzy startupami, jak i instytucjami oraz osobami wspierającymi młode 
firmy, w tym inwestorami. 
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2.3 Źródła pochodzenia innowacji  

Źródła innowacji wczoraj i dziś 

Czasy, kiedy innowacja traktowana była wyłącznie jako wynik prac naukowców 
prowadzonych w zaciszu ich gabinetów, odeszły już w zapomnienie. Oczywiście 
nie znaczy to, że pracownicy jednostek naukowych (uczelni czy instytutów 
badawczych), pracownicy własnych działów B+R firm czy też informacje zawarte 
w literaturze naukowej bądź pozyskane na konferencjach nie stanowią już źródeł 
innowacji i straciły na znaczeniu.  

Pozostają one wciąż aktualne, niemniej jednak obecnie jako główne źródło 
innowacji w firmach postrzega się całokształt ich kontaktów z otoczeniem i to,  
w jaki sposób „wydobywają” one z niego cenną wiedzę i przekładają ją na 
innowacyjne rozwiązania. Innowacje o charakterze przełomowym najczęściej 
powstają w wyniku połączenia wiedzy, doświadczeń i relacji między 
przedstawicielami świata nauki oraz biznesu.  

Przykładem kreowania i wdrażania innowacji w oparciu o wiedzę 
i potencjał pracowników działów B+R jest działalność 
innowacyjna prowadzona przez firmę Balton Sp. z o.o., 
producenta jednorazowego sprzętu medycznego. Balton 
opracował nowe konstrukcje stentów.6 W tym celu zrealizowane 

zostały trzy projekty badawcze, w efekcie których powstały innowacyjne 
produkty (m.in. stenty oparte na konstrukcji rozprężanej na jednym balonie, 
jedyne na świecie tego typu rozwiązanie). W ramach tych prac zaangażowano 
pracowników działu B+R Balton oraz naukowców m.in. z Wojskowej Akademii 
Technicznej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. 

Czas na open innovation 

W czerwcu 2014 r. świat obiegła informacja zamieszczona na blogu Elona Muska, 
szefa Tesli o tym, że firma rezygnuje z ochrony prawnej dla swoich patentów  
i nie będzie żądała wynagrodzenia w przypadku wykorzystania ich przez inne 
podmioty w tzw. dobrej wierze.7 Tesla jest jednym z liderów rynku samochodów 
elektrycznych i do chwili obecnej uzyskała ok. 200 patentów w tej dziedzinie.  
Co stoi za tak bezprecedensową decyzją? Szef firmy zrozumiał, że jest ona  
za mała, aby samodzielnie zrewolucjonizować rynek. Mimo starań Tesli  
i wprowadzenia na rynek atrakcyjnego modelu S, auta elektryczne stanowią 
mniej niż 1% rynku. Tradycyjni producenci samochodów nie przestawiają się na  
 
                                                            
6 Niewielkich rozmiarów „sprężynek” wprowadzanych do naczynia krwionośnego w celu 
przywrócenia jego drożności. 
7 http://www.teslamotors.com/blog/all-our-patent-are-belong-you (ostatni dostęp: 23.08.2014 r.) 
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napęd elektryczny w zadowalającym dla firmy tempie, co ogranicza rozwój 
rynku, a przede wszystkim infrastruktury towarzyszącej w postaci punktów do 
ładowania tych samochodów. Trzymanie patentów wyłącznie dla siebie 
ogranicza skalę ich wykorzystania, a w konsekwencji, powstrzymuje również 
wzrost tego rynku, czego negatywne skutki odczuwa sama Tesla. Udostępnienie 
tej wiedzy innym firmom, w tym konkurentom, pozwoli zmniejszyć bariery 
wejścia na ten rynek, pobudzi konkurencję, a tym samym przyczyni się do jego 
wzrostu, na czym skorzysta również Tesla. We wspominanym oświadczeniu, Elon 
Musk stwierdził, że przywództwo technologiczne nie jest definiowane przez 
patenty, bo jak pokazała historia, nie są one skutecznym zabezpieczeniem przed 
wystarczająco zdeterminowanymi konkurentami. Jego zdaniem, przywództwo 
technologiczne jest definiowane przez zdolność przedsiębiorstwa do 
przyciągania najbardziej utalentowanych inżynierów. Elon Musk wierzy,  
że wprowadzając w praktyce filozofię otwartych innowacji, raczej zwiększy a nie 
zmniejszy pozycję konkurencyjną Tesli.  

Czym więc są otwarte innowacje?   

Otwarte innowacje oznaczają koncepcję wdrażania innowacji, w której 
wartościowe pomysły pochodzą z firmy, z działów innych niż dział badawczo-
rozwojowy lub częściej z zewnątrz – otoczenia firmy, jej klientów, innych firm, 
jednostek naukowych itd.8 Podejście to zrównuje wewnętrzną i zewnętrzną 
ścieżkę kreowania innowacji i traktuje je na tym samym poziomie ważności.9 

W praktyce rynku zdecydowana większość innowacji nie jest wynikiem badań 
naukowych, a innych czynników (np. na Mazowszu jedynie 4% firm współpracuje 
z jednostkami B+R; np. Mackiewicz i Dąbrowska, 2012).  

                                                            
8 M. Baran, A. Ostrowska, W. Pander, Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne 
innowacje, PARP, Warszawa, 2012. 
9 H. Chesbrough, Open Innovation. The new imperative for creating and profiting from 
technology, Harvard Business School Press, 2001. 

Ruch Tesli jest praktycznym wdrożeniem koncepcji otwartych 
innowacji, która zdobywa coraz więcej zwolenników. Oczywiście 
otwarte innowacje nie ograniczają się do kwestii ochrony własności 
intelektualnej, ale przykład Tesli pokazuje, że czasem zbyt 
rygorystyczna polityka w tym zakresie może szkodzić nawet 
właścicielowi własności intelektualnej. Tak rozumiane otwarte 
innowacje nie polegają na dobrych intencjach czy charytatywnej 
działalności międzynarodowych koncernów, ale na wspólnych 
korzyściach wynikających z ich zastosowania. 
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Zatem skąd biorą się pozostałe innowacje? Peter F. Drucker, wskazując źródła 
innowacji wskazał, iż innowacja nie musi być techniczna, nie musi być nawet czymś 
materialnym. Wśród jej źródeł na ostatnim miejscu wymienił nową wiedzę  
w dziedzinie nauk ścisłych i innych, niemniej jednak na pierwszym wymienił 
nieoczekiwane zdarzenie – nieoczekiwane powodzenie, niepowodzenie  
lub zdarzenie zewnętrzne. Idąc dalej nawiązał do kwestii potrzeb procesów,  
zmian w populacji oraz zmian w postrzeganiu, nastrojach, wartościach.  
Swoje rozważania odnosił do lat 50-tych ubiegłego stulecia. Obecnie katalog 
potencjalnych okazji do zmian wskazany przez Druckera jest postrzegany jako 
inspiracja do pojawienia się koncepcji open innovation – innowacji otwartych.  
W praktyce niezmiernie ważne staje się to, w jaki sposób firma dba o relacje  
z otoczeniem zewnętrznym, to znaczy: 

 dostawcami, 
 klientami i użytkownikami, 
 konkurentami (czasami współpracując przy różnych projektach), 
 innymi okazjami do komunikacji np. targi, wystawy, które stanowią szansę 

do spotkania się z innymi organizacjami.  

Powyższe źródła codziennie dostarczać mogą inspiracji dla kreowania nowych 
rozwiązań. Najprostszym przykładem są reklamacje – mądry przedsiębiorca 
w reklamacjach widzi potencjał zmiany zgodnie z założeniem, że problem rodzi 
możliwości. Jest to źródło wiedzy mówiące jak udoskonalić swoje projekty, choć  
w wymiarze ekonomicznym reklamacje są dla firmy niechcianym kosztem. Innymi 
słowy, trafne wydaje się stwierdzenie T. Petersa, który w swej książce „Biznes od 
nowa” mówi: „Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie 
dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi." (Peters, 2005).  

Skoro już Drucker wspominał o trendach i nastrojach, warto zwrócić uwagę  
na modny obecnie „trendsetting” oraz „coolhanting”. Te obco brzmiące słowa 
to nic innego jak stymulowanie i poszukiwanie trendów. Ciekawostką jest to, 
że coolhanter to nowy zawód w Polsce, włączony do listy zawodów w 2010 
roku, który związany jest z poszukiwaniem nietypowych potrzeb społeczeństwa 
poprzez obcowanie w ich otoczeniu. Coolhanter to osoba bacznie obserwująca 
klientów i ich otoczenie, poszukująca interesujących pomysłów na dostarczenie 
im tego, o czym marzą lub czego chcą. Firma zatrudniająca coolhantera  
ma dostęp do nietypowej i wyrafinowanej wiedzy o potrzebach klientów – tym 
samym zapewniając szansę na zmianę. Przykładem może być producent 
krzeseł, który zatrudnił coolhantera w celu poszukiwania nowego pomysłu  
na ich wzór. Coolhanter, poruszając się w miejscach, gdzie często używa się 
krzeseł (konferencje, spotkania, kina itp.) zaobserwował, że w niewielu 
przypadkach ktoś na nich wiesza, np. torebki.  
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Powstaje pytanie „Dlaczego?”. Dzieje się tak, ponieważ torebki te spadają 
z uwagi na ich kształt. Taki wniosek daje przewagę producentowi krzeseł,  
o ile odpowiednio zmieni kształt i doda do listy wartości pozycję „dogodne  
do wieszania torebki”. 

Idea innowacji otwartych przyświecała także Polsko-Japońskiej 
Wyższej Szkole Technik Komputerowych w projekcie przedsta-
wionym w katalogu dobrych praktyk niniejszej publikacji. Celem 
projektu było opracowanie metod i realizacja wielomodułowego 
systemu zaawansowanej analizy danych pomiarowych z systemu 

akwizycji ruchu pozwalającego na pomiar kinematyki, dynamiki ruchu i napięć 
mięśniowych. Praktycznym zastosowaniem systemu może być wykrywanie 
neurologiczno-motorycznych nieprawidłowości, porównywanie wzorców ruchu 
osób, w szczególności chorych i zdrowych, określenie nowych symptomów 
nienormalnych ruchów, określenie nowych metod diagnostycznych, planowanie  
i nadzorowanie rehabilitacji oraz jej optymalizacja, projektowanie i optymalizacja 
protez i implantów ortopedycznych oraz analiza skutków zabiegów medycznych. 
Projekt jest przykładem innowacji otwartych, gdyż z jego wyników mogą korzystać, 
na równych zasadach, m.in. firmy z branży medycznej oraz twórcy gier 
komputerowych. W tej drugiej grupie pierwsze firmy już wdrożyły rozwiązania 
powstałe w ramach projektu. 

Zgodnie z koncepcją innowacji otwartych realizowany jest - 
również opisany w katalogu dobrych praktyk - projekt firmy 
Chryso Polska Sp. z o.o., dużego producenta i dystrybutora  m.in. 
włókien polimerowych. W ramach projektu opracowana została 
receptura i technologia produkcji betonowych rur 
kanalizacyjnych, które nie wymagają stosowania dodatkowych zabezpieczeń 
powierzchni wewnętrznej i mogą być używane nawet w środowisku bardzo 
agresywnym. Wyniki prac badawczo-rozwojowych w postaci receptury 
i technologii produkcji zostaną przekazane producentom betonowych rur 
kanalizacyjnych, a firma Chryso zdobędzie dzięki temu nowy rynek zbytu dla 
oferowanych przez siebie domieszek i dodatków do betonów. Warto podkreślić, 
że producenci betonowych rur kanalizacyjnych to z reguły firmy zbyt małe,  
aby samodzielnie przeprowadzić taki projekt. Co więcej, nawet jeśli któraś z nich 
podjęłaby się takiego projektu, to ze względu na ograniczoną skalę działania,  
nie wykorzystałaby efektywnie jego rezultatów.  
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User Driven Innovation i Outcome Driven Innovation 

Koncepcja open innovation nie jest jedyną, która pokazuje możliwy przepis  
na tworzenie innowacji. Co więcej, można powiedzieć, że jest starszą siostrą User 
Driven Innovation (UDI) oraz Outcome Driven Innovation (ODI). 

UDI to koncepcja tworzenia innowacji, która podkreśla kluczową rolę potrzeb 
klientów w procesie projektowania nowych produktów czy usług. ODI idzie krok 
dalej, koncentrując się nie tylko na konieczności poznania opinii klientów  
na temat nowego produktu czy usługi, ale również konkretnych rezultatów, 
które klienci za pomocą tych produktów czy usług chcą osiągnąć. Projektowanie 
nowych produktów i usług zmierza ku temu, aby pomóc klientowi osiągnąć jego 
cele i oczekiwania – stąd nazwa Outcome (rezultat) Driven Innovation. 
Wyznacznikiem bowiem dla twórcy nowego produktu czy usługi jest rezultat, 
który chce osiągnąć klient korzystający z tego produktu/usługi. 

Należy podkreślić, że wspomnianych koncepcji nie należy postrzegać jako 
rozłącznych propozycji tego, w jaki sposób można kreować innowacje. Mają one 
wiele cech wspólnych, a wybór konkretnej koncepcji nie musi ograniczać 
stosowania pozostałych.  

UDI oraz ODI są wspólnie określane mianem innowacji popytowych. W opozycji 
do innowacji podażowych, których źródłem jest działalność badawczo-
rozwojowa podmiotów zewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstwa, polegają 
one na tworzeniu produktów i usług odpowiadających bezpośrednio na 
konkretne potrzeby klientów. 

Spór między zwolennikami innowacji podażowych a popytowych można 
podsumować historią i słowami H. Forda, który zapytany o źródło sukcesu 
legendarnego modelu Forda T, odpowiedział tak: „Nie korzystaliśmy z badań 
marketingowych – gdybyśmy zapytali klientów czego potrzebują,  
to powiedzieliby, że szybszego konia, ponieważ nie wiedzieli czym właściwie  
jest samochód”. 

Ten cytat daje dużo do myślenia. W przypadku innowacji przełomowych, czasem 
warto iść na przekór opiniom otoczenia, które nie jest w stanie dostrzec 
rewolucyjnej zmiany, jaką te innowacje wprowadzają. Natomiast ciągłe 
doskonalenie, czyli gros innowacji, z jakimi mamy do czynienia w biznesie, lepiej 
realizować w konsultacji z klientami, którzy mogą dostarczyć nam bardzo 
wartościowej wiedzy na temat możliwych zmian w ofercie firmy. 

Chociaż w krótkim okresie strategia „ja wiem lepiej” ze strony producenta 
słynnego Forda T okazała się sukcesem, to jednak na dłuższą metę żaden 
przedsiębiorca nie może zlekceważyć potrzeb klientów.  
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Historia ta podpowiada nam również, że o ile innowacje przełomowe mogą 
narodzić się w głowach innowatorów za nic mających potrzeby klientów,  
to jednak pozostałe rodzaje innowacji muszą mieć silne powiązanie  
z potrzebami klientów. 

Dla podejścia User Driven Innovation charakterystyczne jest – jak twierdzi 
S. Lindegaard – stosowanie różnego rodzaju narzędzi komunikacji, dzięki którym 
mamy możliwość uzyskiwania od klientów czy dostawców opinii na temat 
produkowanych przez nas wyrobów czy świadczonych usług, a w oparciu o tego 
rodzaju dane, mamy możliwość ich dalszego doskonalenia. Głównym źródłem 
zmian są więc odbiorcy istniejących już produktów. Jako przykład tego rodzaju 
podejścia do innowacji wskazać można realizowanie przez różne firmy ankiet, 
konkursów dla klientów czy prowadzenie z nimi rozmów, w ramach których 
zbierane są opinie na temat możliwości zmian czy ulepszeń sprzedawanych 
produktów czy usług.  

Firmy stosujące takie podejścia muszą jednak pamiętać, że działania o tym 
charakterze powinny być podejmowane szybko, ponieważ we współczesnym 
szybko zmieniającym się świecie, skraca się także cykl życia produktów.  

Drugie z przywołanych podejść - Outcome Driven Innovation - idzie krok dalej. 
Według niego klienci dokonują zakupów produktów czy usług, aby przy ich 
wykorzystaniu wykonać pracę, która przyniesie określony efekt. I to właśnie 
refleksja nad tym, jaki efekt nabywcy chcą osiągnąć powinna prowadzić nas do 
tego, w jaki sposób zmienić produkt czy usługę (Ulwick, 2009). 

Przykładem praktycznego zastosowania tych koncepcji jest 
opisany w katalogu dobrych praktyk projekt firmy ARSO 
Polański, która podjęła się, wraz z jednostkami naukowymi, 
opracowania nowej warstwy barierowej podlegającej 
biodegradacji, wykorzystywanej w produkcji opakowań dla 

produktów tłustych oraz o dużej wilgotności. Przed przystąpieniem do realizacji 
projektu przedsiębiorca przeprowadził badania rynkowe, z których wynikało,  
że kluczowym czynnikiem decydującym o zakupie produktów przez klientów jest 
zapewnienie odpowiedniej barierowości opakowania na działanie pary wodnej, 
wody i tłuszczu. Dotychczasowe rozwiązania technologiczne, bazujące na 
materiałach celulozowych powlekanych polietylenem, wiązały się ze zbyt dużym 
kosztem dla klientów. Opracowana w ramach projektu tańsza i równie skuteczna 
warstwa polimerowa zapewniła firmie trwałą przewagę konkurencyjną. Geneza 
projektu wynikała z uważnej analizy potrzeb klientów a jednostki naukowe 
zaangażowane w realizację prac B+R pomogły firmie zaspokoić te potrzeby. 
Zarówno UDI, jak i ODI na pierwszym miejscu stawiają klienta jako źródło 
informacji niezbędnych do prac nad swoim nowym produktem.  
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Jako podsumowanie obu koncepcji warto przytoczyć słowa G.A. Moore’a.10 

Design thinking 

Kolejnym podejściem, wpisującym się w koncepcję open innovation może być 
koncepcja design thinking. Polega ona na wzorowaniu procesu innowacyjnego na 
działaniach podejmowanych przez projektantów. Co ważne, w przypadku tego 
podejścia, podczas opracowywania innowacji liczy się nie tylko zwracanie uwagi 
na potrzeby klientów czy praca zespołowa, ale także – szybkie konstruowanie 
próbnych produktów i demonstrowanie rozwiązań zamiast opowiadania o nich 
(Design Thinking Warsaw, 2014). W ujęciu strategicznym design thinking  
to proces, który zorientowany jest na człowieka i opiera się na obserwacji, 
współpracy, szybkiej nauce, wizualizacji pomysłów, szybkim prototypowaniu, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu analizy biznesowej.11 

Kapitał społeczny pobudza innowacje 

Innowacja to wynik relacji, jakie przedsiębiorca kreuje w środowisku pracy i w jego 
otoczeniu. W powyższym stwierdzeniu zawiera się istota pojęcia, które często 
pojawia się w dyskusjach na temat innowacyjności, jakim jest kapitał społeczny. 
Pod tym pojęciem rozumieć można wszystkie te relacje, które łączą jednostkę  
z innymi osobami. Co ważne, kiedy mówimy o innowacjach, istotne są wszystkie 
relacje – nie tylko służbowe – polegające na kontaktach danej osoby z klientami 

                                                            
10 G.A. Moore, Przeskoczyć przepaść. Jak trafić z nowoczesnym produktem do każdego klienta, 
Helion S.A., 2013. 
11 W. Pander, Popytowe podejście do innowacji, Design thinking – prezentacja wygłoszona na 
spotkaniu Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, marzec 2011 r. 

Miejscem prowadzenia badań i rozwijania produktu całościowego nie 
jest laboratorium, lecz rynek. Punktem wyjścia nie jest kreatywna 
technologia, lecz kreatywna segmentacja rynku. Przedmiotem 
zainteresowania nie są protony czy procesy, lecz zwyczaje i zachowania 
ludzi. W przeciwieństwie do kapitana statku kosmicznego Enterprise 
dział badań i rozwoju nie zmierza „tam, gdzie jeszcze nie stanęła ludzka 
stopa”, lecz rozumie, że celem eksploracji jest, jak pisze T.S. Eliot – 
„dojście do punktu wyjścia i poznanie tego miejsca po raz pierwszy”. 
Woli [dział badań i rozwoju] montować swoje wynalazki w istniejących 
technologiach i produktach niż wymyślać zupełnie nowe od podstaw. 
Jego bohaterowie mniej przypominają Alberta Einsteina, który stworzył 
w swojej głowie wszechświat, a bardziej George’a Washingtona 
Carvera, który wymyślił 300 zastosowań orzeszka ziemnego. 
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czy dostawcami, ale także jej kontakty prywatne. Inspiracja dla wymyślenia 
ciekawego pomysłu przyjść może bowiem nie tylko z kontaktów z „kolegami po 
fachu”, ale także z zupełnie innych, nieoczekiwanych źródeł.  

Każdy z nas wie, że nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, wzajemne poznawanie 
się, możliwość przewidywania tego, jak zachowa się wobec nas dana osoba, 
pozwala nam na obdarzenie jej zaufaniem. I to właśnie budowa zaufania, poprzez 
fakt, że pozwala na rozbudowę naszego kapitału społecznego, pełni bardzo ważną 
rolę w procesie innowacyjnym.  

Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, w której nasza firma uruchomia produkcję 
pewnego urządzenia pomiarowego. W przedsiębiorstwie opracowano pomysł 
tego urządzenia, zostało ono dokładnie opisane. Przychodzi jednak czas na 
wykonanie jego prototypu, do czego konieczna jest aparatura oraz personel, 
których nasza firma nie posiada. Nie jest też w stanie ich kupić lub zatrudnić 
w firmie, ponieważ są to operacje bardzo kosztowne. Musimy więc skontaktować 
się z kimś z otoczenia naszej firmy, komu zlecimy przeprowadzenie tych zadań. 
Czy w tej sytuacji powierzymy realizację tego zadania komuś, kogo nie znamy, 
ryzykując możliwość przejęcia przez niego naszego pomysłu? W tego rodzaju 
sytuacji widoczna staje się wartość zaufania. Z pewnością zdecydowanie chętniej 
powierzymy powyższe zadanie podmiotowi, którego znamy osobiście, żywiąc 
przekonanie, że zachowa się on wobec nas w sposób rzetelny.  

Przykładem, który ukazuje oczekiwany poziom kapitału 
społecznego jest np. konsorcjum firmy VIGO System i Wojskowej 
Akademii Technicznej, które tworzy we współpracy wiele 
innowacyjnych rozwiązań. Wysoki poziom kapitału społecznego 
skutkuje zaufaniem, niską asymetrią informacji i jest kluczowy dla 

tworzenia i rozwoju rozwiązań innowacyjnych w kooperacji. 

Czy jednak podejmując działania innowacyjne jesteśmy zdani wyłącznie na siebie 
i swój zasób relacji z innymi? Niemożliwością jest wchodzenie w bliskie relacje 
z każdym, kto będzie nam potrzebny do rozwoju firmy. W takich sytuacjach, dążąc 
do ochrony naszego pomysłu biznesowego – naszej potencjalnej innowacji, 
posiłkować należy się umowami zapewniającymi poufność i chroniącymi przed 
niekontrolowanym wypływem wiedzy poza krąg zaangażowanych osób i instytucji. 
O ile to jest możliwe i celowe, warto przeprowadzić proces ochrony własności 
intelektualnej dla już osiągniętych wyników prac badawczo-rozwojowych. 
Podsumowując, zawsze wchodząc w relacje z otoczeniem narażeni jesteśmy na 
utratę naszej przewagi. Nie należy jednak odczytywać tego jako przestrogi przed 
komunikacją, ale jako sugestię do zastosowania mechanizmów ochronnych. 
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Kultura firmy 

Dla jakości i wartości zmiany ważne jest to, jak firma dba o swoich pracowników 
oraz współpracowników, czy stwarza im okazję do dzielenia się swymi 
pomysłami i wprowadzania ich w życie. Z punktu widzenia spółki, która dąży do 
innowacyjności, ważne jest umiejętne kształtowanie kultury organizacyjnej  
w taki sposób, aby sprzyjała ona innowacjom. Mając na myśli ukształtowaną 
kulturę firmy, możemy mówić o wypracowaniu w niej sytuacji, w której 
wchodzący do niej nowy pracownik, w niedługim czasie po zatrudnieniu, 
przyjmuje wartości i sposób zachowania wspólny dla wszystkich zatrudnionych 
osób. Oczywiście, chodzi o to, aby była to kultura, której myślą przewodnią jest 
wspieranie innowacji w firmie.  

Jak zbudować taką kulturę?  

W tym przypadku niezmiernie ważne jest to, aby osoba decyzyjna w firmie – 
prezes czy właściciel, sama była przekonana o tym, że warto oprzeć rozwój firmy 
na innowacjach. Ponadto musi ona potrafić zarazić tym pracowników 
i uświadomić zespołowi, że właśnie tylko dzięki wypracowywaniu i wdrażaniu 
zmian, istnieje szansa osiągnięcia sukcesu na rynku. Opracowywanie i wdrażanie 
innowacji jest pasmem poszukiwań, prób i popełnianych błędów, których nie 
unikniemy. Nie może to jednak skutkować negatywnymi konsekwencjami dla 
osób podejmujących inicjatywę. 

Brak kultury organizacyjnej rozumianej jako wypracowane procesy oraz 
wartości, którymi kieruje się firma to jeden z głównych powodów trudności w jej 
rozwoju po stosunkowo obiecującym pierwszym okresie funkcjonowania. Pogląd 
ten podzielają m.in. Christensen i Overdorf pisząc:12 

                                                            
12 C. M. Christensen, M. Overdorf, Różnicowanie produktów – jak poprawić całkowite doświadczenie 
klientów. [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion, 2006. 

W pierwszej fazie rozwoju organizacji o możliwościach decydują 
posiadane zasoby, a w szczególności ludzie. Sukces może być uzależniony 
od tego, czy firma pozyska lub straci kluczowych pracowników. Z czasem 
o możliwościach organizacji zaczynają decydować procesy i wartości. 
Praca ludzi sprowadza się wówczas do wykonywania powtarzalnych 
czynności zgodnie ze zdefiniowanymi procesami. Działalność nabiera 
kształtu i powoli staje się jasne, którzy klienci i które zamówienia są 
najważniejsze. Kształtują się wartości. Niektóre młode, szybko 
rozwijające się firmy wchodzą z powodzeniem na giełdę, choć mają tylko 
jeden dobrze sprzedający się produkt, a potem równie szybko wypalają 
się. Pierwsze sukcesy są dziełem ludzi – często założycieli firmy – 
następnie organizacja, która nie usprawnia procesów, w konsekwencji 
nie powtarza sukcesu. 
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Problem ten dotyczy również firm rodzinnych, w których nie wykształcono 
sprawnych procesów i nie wypracowano wartości, którymi kieruje się firma. 
Wraz z odejściem na emeryturę właściciela, firma często popada w problemy 
organizacyjne, a w konsekwencji, również w trudności finansowe.  

Znaczenie komunikacji dla procesów innowacyjnych  

Kolejną wskazówką, którą warto wziąć pod uwagę w myśleniu o innowacyjnej 
firmie jest to, aby zachęcać pracowników do wzajemnego wymieniania się 
opiniami na temat realizowanych przez nich działań. Mówiąc inaczej, dobrze jest, 
aby „każdy w firmie orientował się na temat tego, co robią inni”. Oczywiście 
w przypadku większych firm nie jest konieczne zapewnianie wymiany informacji 
pomiędzy wszystkimi pracownikami, lecz kierownikami poszczególnych działów. 
Należy zatem pracownikom stwarzać okazję do rozmów, także nieformalnych. 
Tego rodzaju działania pozwalają na budowę relacji, a zatem na zwiększanie 
poziomu kapitału społecznego pracowników w obrębie samej firmy, o którym 
mowa była w poprzednim podrozdziale (Kapitał społeczny pobudza innowacje).  

Przywódca w procesach innowacyjnych  

Zadanie zapewnienia właściwych relacji w przedsiębiorstwie należy przede 
wszystkim do kierownictwa firmy. Ważne jest, aby szef potrafił nie tylko 
stymulować współpracę między różnymi osobami czy działami, ale także nie 
faworyzował żadnego z nich. Tylko wtedy będzie można ustalić takie propozycje 
zmian, które przyniosą największe korzyści dla firmy. Szef powinien być 
przywódcą, który potrafi nie tylko zachęcić i przekonać innych do tego,  
aby zastanawiali się nad ulepszeniami w firmie, lecz także umiejętnie łączyć 
pomysły osób reprezentujących różne punkty widzenia.  
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2.4 Transfer technologii i komercjalizacja innowacji 

Czym jest komercjalizacja? 

Wprowadzenie innowacji na rynek w postaci produktu, usługi lub procesu może 
wiązać się, jak stwierdzono w poprzednich rozdziałach, z koniecznością 
wcześniejszej realizacji prac badawczo-rozwojowych. W chwili, gdy wyniki tych 
prac odpowiadają naszym oczekiwaniom, można rozpocząć realizację kolejnego 
etapu polegającego na podjęciu czynności prawnych, finansowych 
i organizacyjnych, dzięki czemu innowacja stanie się rzeczywistością. 
Wspomniany proces, w którym wyniki prac badawczo-rozwojowych przybierają 
postać możliwej do zastosowania rynkowego innowacji nosi nazwę 
komercjalizacji. W konsekwencji może być ona postrzegana jako działanie, 
w wyniku którego prawa do osiągniętych wyników prac badawczo-rozwojowych 
udostępniane są innym podmiotom, które w oparciu o nie mogą zwiększyć swe 
przychody. Podsumowując warto przytoczyć definicję komercjalizacji technologii 
zaproponowaną w słowniku wydanym przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości.13 

Jak wynika z powyższego, w procesie komercjalizacji uczestniczą dwie strony -  
sfera nauki oraz biznesu. W dalszej części przedstawiono charakterystykę tego 
procesu z uwzględnieniem tych dwóch punktów widzenia. 

Komercjalizacja z punktu widzenia sfery nauki 

Przez wiele lat uczelnie koncentrowały swoją uwagę przede wszystkim na 
działalności dydaktycznej oraz na badaniach. Prowadzenie tych drugich 
traktowały jednak jako kwestię wtórną, niekoniecznie będącą odpowiedzią na 
potrzeby rynkowe, a za główne kryterium uznawały aspekty naukowe badań. 
Obecnie najlepsze uczelnie na całym świecie, wśród których wskazać można na 
przykład Massachusetts Institute of Technology, starają się komercjalizować 
wyniki swoich badań. Taka zmiana w sposobie funkcjonowania uczelni dokonuje 

                                                            
13 P. Głodek, Komercjalizacja technologii [w:] red. K. B. Matusiak, Innowacje i transfer 
technologii. Słownik pojęć, PARP, 2011. 

Komercjalizacja technologii to całokształt działań związanych 
z przekształcaniem wiedzy w nowe produkty, technologie i rozwiązania 
organizacyjne. Wynalazek otwiera nowe możliwości techniczne i sam 
w sobie jest bezwartościowy dopóki nie wskażemy potencjalnych 
możliwości zastosowania i nie ocenimy go od strony efektywności 
ekonomicznej. Tutaj rozpoczyna się proces komercjalizacji technologii, 
polegający na wnikliwym rozpoznaniu zalet nowego pomysłu, produktu 
czy technologii oraz ocenie potencjału rynkowego. 
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się od początku lat osiemdziesiątych XX w., kiedy to w USA przyznano szkołom 
wyższym prawa do własności wynalazków, które zostały opracowane na ich 
terenie za pomocą środków publicznych.14 Dzięki temu w szkołach wyższych 
dostrzeżono okazję, jaką stwarza taka sytuacja dla wypracowania dodatkowych 
przychodów pochodzących właśnie z komercjalizacji wyników prac badawczych. 
Zjawisko to jest w coraz większym stopniu dostrzegane także na polskich 
uczelniach (np. przez przyjęcia regulaminów zarządzania własnością 
intelektualną czy umożliwianie tworzenia spółek spin-off/spin-out). 
 

Komercjalizacja z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
Z punktu widzenia przedsiębiorców najważniejsze jest to, aby wyniki 
podejmowanych prac B+R posiadały praktyczne, czyli rynkowe zastosowanie, 
które pomoże im np. zdobyć nowy rynek zbytu, przełoży się na dodatkowe 
przychody czy ograniczy koszty. Z drugiej strony, przedsiębiorcy zdają sobie 
sprawę z faktu, że wypracowanie innowacji wiąże się z ryzykiem – nie można 
bowiem w 100% przewidzieć tego, czy rynek będzie zainteresowany nowym 
produktem. Konieczne jest także poniesienie dodatkowych nakładów 
finansowych na pozyskanie innowacyjnego rozwiązania. To powoduje,  
że postawy przedsiębiorców wobec podjęcia się wypracowania innowacji  
są ostrożne. 
Kolejnym czynnikiem, na którym zależy przedsiębiorcom jest kwestia tego, na jak 
długo wypracowane innowacyjne rozwiązanie pozwoli utrzymać przewagę 
rynkową i czy konkurenci szybko (jeśli w ogóle) będą mogli je skopiować albo 
ulepszyć. Dobrym przykładem w tym zakresie jest portal internetowy, w oparciu 
o który osiągamy w firmie przychody, a który może być powielony przez 
konkurentów bardzo szybko, gdyż nie istnieje możliwość zastrzeżenia przez nas 
praw do modelu zarabiania pieniędzy. Na drugim biegunie znajduje się 
sztandarowy przykład firmy Coca-Cola, która skutecznie chroni swą recepturę od 
wielu lat, utrzymując dzięki temu przewagę rynkową.  
Powyższe spojrzenie powoduje, że często pomiędzy przedstawicielami sfery 
nauki i przedsiębiorstw dochodzi do rozbieżności zdań w sprawach 
komercjalizacji. Naukowcy często uważają bowiem, że już obiecujące wyniki 
badań mogą być podstawą do sukcesu i dzięki temu – stać się przedmiotem 
komercjalizacji. Część z nich nie dostrzega jednak faktu, że pozytywne wyniki 
badań nie stanowią jedynego czynnika decydującego o sukcesie rozwiązania. 
Dużą rolę w tym procesie mają bowiem także przedsiębiorcy czy sam dostęp do 
kanałów dystrybucji. Przykładowo, w przypadku wprowadzenia na rynek przez 
przedsiębiorcę, za pośrednictwem już posiadanych dystrybutorów, nowego 
smaku lodów, zmniejszeniu ulega ryzyko niepowodzenia ich przyjęcia przez 

                                                            
14 Tzw. Akt Bayh-Dole. 
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rynek. Nie można jednak założyć, że w przypadku, gdyby należało  
od podstaw stworzyć i wypromować nową markę także osiągnąłby sukces. 
W konsekwencji, osiągnięcie sukcesu rynkowego przez nowy smak lodów jest nie 
tylko zasługą naukowców, którzy opracowali nową recepturę, lecz także 
przedsiębiorcy, który dba o ich wprowadzenie na rynek, a tym samym zmuszony 
jest ponieść (czasami bardzo wysokie) nakłady finansowe.  
 

Rodzaje komercjalizacji według stopnia zaangażowania twórców    
Osoba czy osoby będące pomysłodawcami mogą w różnym stopniu angażować 
się w proces wprowadzania innowacji na rynek. W przypadkach, gdy 
pomysłodawcy chcą uniknąć zaangażowania w tego rodzaju aktywność,  
ze względu np. na fakt, iż woleliby w dalszym ciągu koncentrować się na pracy 
naukowej, mogą oni rozważyć przekazanie praw własności intelektualnej do 
opracowanego rozwiązania (np. licencji, o której mowa w dalszej części 
niniejszego rozdziału) innym podmiotom - na przykład firmom, które podejmą 
się wprowadzenia innowacji na rynek.  
W przypadkach, gdy pomysłodawcy są gotowi zaangażować się w większym 
stopniu w komercjalizację opracowanego przez siebie rozwiązania, staje przed 
nimi otworem możliwość wypłynięcia na wody biznesu. Często wskazywanym 
rozwiązaniem w tym zakresie jest stworzenie własnej (lub wspólnie z innymi 
podmiotami) firmy, której działalność opierać się będzie na wypracowanej 
własności intelektualnej (patent, wzór użytkowy, prawa autorskie, know-how 
i inne). Taka forma działalności może przybrać formę spółki spin-off lub spin-out. 
W obu przypadkach mamy do czynienia z założeniem nowego podmiotu 
gospodarczego przez twórcę rozwiązania, przy czym w pierwszym przypadku 
(spin-off) działanie to podejmowane jest samodzielnie, natomiast w drugim –  
w działaniu tym uczestniczy także uczelnia lub jednostka naukowa.  
To powoduje, że spółki typu spin-off posiadają niezależność od jednostki 
naukowej, w której pracuje twórca pomysłu, lecz mogą z nią wciąż 
współpracować na zasadach rynkowych. W przypadku spółek spin-out, udział 
uczelni czy jednostki naukowej w takim przedsiębiorstwie powoduje natomiast, 
że współpraca ta posiada charakter naturalny.  

Przykładem spółki spin-off jest firma Polymemtech Sp. z o.o., 
która została założona przez pracowników naukowych Wydziału 
Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej 
prof. dr. hab. Wojciecha Piątkiewicza oraz Rogera White’a, 
którzy w Politechnice rozpoczęli prace nad technikami membra-

nowymi. Firma zajmuje się projektowaniem i tworzeniem kompletnych instalacji 
do separacji i oczyszczania cieczy oraz gazów w oparciu o technologię 
membranową. 
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Przykładem spółki spin-out jest firma Curiosity Diagnostics  
Sp. z o.o., która została powołana w celu wdrażania odkryć 
naukowych w zakresie innowacyjnych technik cyfrowych 
oznaczeń diagnostycznych. Obecnie spółka przygotowuje do 
komercjalizacji urządzenia do wczesnej i szybkiej diagnostyki 
chorób zakaźnych, opartej na technologiach mikroprzepływowych. 
Udziałowcami spółki są twórcy innowacyjnego rozwiązania - firma Scope Fluidics 
Sp. z o.o. oraz Instytut Chemii Fizycznej.  

Komercjalizacja według rodzaju udostępniania praw własności intelektualnej  
Poza przedstawionym w poprzednim podrozdziale podziale rodzajów 
komercjalizacji ze względu na stopień zaangażowania twórców, wskazać można 
także na podział związany ze sposobem, w jaki udostępniane są przez nich prawa 
własności intelektualnej opracowanych rozwiązań. W tym zakresie, zgodnie  
z kategoryzacją przyjętą przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2013), istnieją dwa rodzaje 
komercjalizacji: bezpośrednia i pośrednia.  
Istotą komercjalizacji bezpośredniej jest to, że twórca nowego rozwiązania 
udostępnia je innym osobom czy firmom, które następnie już we własnym 
zakresie wprowadzają nowy pomysł do praktyki. W przypadku tego rodzaju 
komercjalizacji, proces komercjalizacji polegać może na sprzedaży praw 
wyłącznych bądź też udzielaniu licencji i pobieraniu opłat licencyjnych.  
Pierwsza z wymienionych metod - sprzedaż praw wyłączonych - wiąże się 
z koniecznością zrzeczenia się przez twórcę praw własności do technologii na 
rzecz innego podmiotu, co często oznacza utratę wpływu na dalszy rozwój 
technologii i brak możliwości czerpania z niego korzyści majątkowych. Taka 
forma komercjalizacji możliwa byłaby w przypadku, gdy na przykładowym 
wydziale chemii uczelni wyższej opracowano innowacyjną metodę rafinacji ropy 
naftowej, która pozwala zmniejszyć energochłonność procesu rafinacji o 10%. 
Wdrożenie metody w funkcjonującym procesie technologicznym wiązałoby się 
z inwestycją o wartości ok. 10 mln zł, a szacowane oszczędności (zmniejszenie 
kosztów produkcji) dla średniej wielkości rafinerii wyniosłyby ok. 5-6 mln zł 
rocznie. Oznacza to, że z jednej strony - ze względu na konieczność poniesienia 
znacznych nakładów, a z drugiej – na wysoki poziom korzyści, jaki mogą osiągnąć 
zakłady stosujące te technologie (i w związku z tym dużą skłonność do zapłaty 
odpowiedniej kwoty pieniędzy za nabycie praw), komercjalizacja  
poprzez sprzedaż praw wyłącznych jest rozwiązaniem bardzo atrakcyjnym 
dla jednostki naukowej.  
Z kolei istotą licencji jest to, że na jej podstawie twórca przekazuje innemu 
podmiotowi prawo do korzystania z wypracowanej przez niego własności 
intelektualnej. Ze względu na skalę, w której korzystający będzie mógł operować 
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tą własnością, licencje podzielić można na wyłączne, kiedy to licencjobiorca 
będzie jedynym np. na terenie danego kraju podmiotem uprawnionym  
do wykorzystywania własności intelektualnej i niewyłączne, kiedy to 
licencjobiorców np. na terenie Polski może być kilku (Klajbor i Koszałka, 2011 
oraz Trzmielak i Byczko, 2010). 
Komercjalizacja poprzez udzielenie licencji wydaje się rozwiązaniem właściwym 
np. w przypadku dużego producenta i dystrybutora włókien polimerowych, który 
opracował recepturę i technologię produkcji betonowych rur kanalizacyjnych, 
które nie wymagają stosowania dodatkowych zabezpieczeń powierzchni 
wewnętrznej i mogą być stosowane nawet w przypadku ścieków zawierających 
substancje niebezpieczne. Rynek producentów rur betonowych jest bowiem  
z jednej strony bardzo rozdrobniony, a z drugiej - innowacja znacząco ogranicza 
koszty produkcji rur. Tak więc, dzięki ustaleniu wysokości ceny udzielenia licencji 
na poziomie akceptowalnym dla wielu podmiotów produkujących rury, istnieje 
możliwość osiągnięcia znacznego przychodu bez konieczności utraty praw do 
rozwiązania.  
Drugi ze wspomnianych rodzajów komercjalizacji to komercjalizacja pośrednia, 
polegająca zaangażowaniu się pomysłodawcy w proces wdrożenia rynkowego 
innowacji poprzez uruchomienie przez niego – samodzielnie lub wspólnie 
z partnerami – podmiotu gospodarczego, za pośrednictwem którego nowe 
rozwiązanie zostanie wdrożone do praktyki rynkowej.   
Przejawem tego rodzaju działania może być – zasygnalizowane już uprzednio - 
utworzenie nowego przedsiębiorstwa – spin-off, lub spin-out, do którego 
wnoszone są prawa własności intelektualnej będącej efektem prac badawczo-
rozwojowych. Komercjalizacja pośrednia wybierana jest m.in. wtedy, gdy 
przedmiot komercjalizacji znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, liczba firm 
potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem jest ograniczona, rola twórców 
w procesie wdrożenia jest istotna, a nakłady niezbędne do wprowadzenia 
produktu na rynek nie są bardzo duże. Dodatkowo, bezwzględną przesłanką 
determinującą wybór tej ścieżki komercjalizacji jest motywacja twórców do 
podjęcia się zadań związanych z komercjalizacją oraz polityka jednostki 
naukowej, która z reguły jest formalnym właścicielem własności intelektualnej.  
W ten sposób komercjalizowane jest np. urządzenie do wczesnej i szybkiej 
diagnostyki chorób zakaźnych przez firmę Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. – spółkę 
odpryskową z udziałem Instytutu Chemii Fizycznej. Jedną z głównych przesłanek 
wyboru komercjalizacji pośredniej była kluczowa rola twórców i własność 
intelektualna podlegająca komercjalizacji również na etapie jej wdrożenia. 
Podsumowując rozważania dotyczące komercjalizacji należy zaznaczyć, że choć 
komercjalizacja w formie bezpośredniej z założenia skutkuje ograniczonym 
stopniem zaangażowania twórcy w proces rozwoju rynkowego rozwiązania,  
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to jednak nie można wykluczyć zupełnego braku jego udziału w tym procesie. 
Wiąże się to z faktem, że często przedsiębiorca nabywający własność 
intelektualną, posiada ograniczoną wiedzę co do przedmiotu, który nabywa. 
Stąd też, bardzo istotnym czynnikiem sukcesu procesów komercjalizacji jest 
zaangażowanie twórców w proces wdrożeniowy. Bez ich udziału, nawet najlepiej 
działające centrum transferu technologii nie będzie zdolne skutecznie 
komercjalizować praw własności intelektualnej. 
Praktyka krajowa pokazuje zarazem, że komercjalizacja w formie bezpośredniej 
jest zdecydowanie bardziej popularna wśród naukowców niż komercjalizacja 
pośrednia, choć ten drugi rodzaj otwiera przed twórcą możliwość uzyskania 
większych korzyści i utrzymania wpływu na swoje rozwiązania (np. poprzez 
objęcie udziałów w spółce). Z jednej strony wynika to z niechęci pracowników 
naukowych do angażowania się w rozwój własnych firm, a z drugiej - 
obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe nie zachęcają do takiej postawy. 
Przykładowo, objęcie udziałów pokrywanych aportem w postaci własności 
intelektualnej wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego 
od osób fizycznych wyliczanego od wartości nominalnej obejmowanych 
udziałów. W praktyce oznacza to konieczność zapłacenia podatku dochodowego 
nawet wtedy, gdy proces komercjalizacji zakończy się niepowodzeniem. 
 

Transfer technologii 
Z procesem komercjalizacji związane jest również pojęcie transferu technologii. 
Pod tym określeniem rozumie się drogę, która prowadzi od powstania pomysłu 
na stworzenie innowacji do pełnego wdrożenia jej na rynek. Innymi słowy, 
transfer technologii to wymiana wiedzy technologicznej, dokonywana między 
tymi, którzy tę wiedzę mają, a tymi, którzy tej wiedzy potrzebują. W praktyce, 
taki transfer może dokonywać się również przez tzw. centra transferu 
technologii lub poprzez udział firm w klastrach. Szersze informacje na temat 
działania tego rodzaju instytucji zostały przedstawione w rozdziale 2.8.  
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2.5 Finansowanie działalności innowacyjnej  

Fundusze europejskie 2007-2013 

W perspektywie finansowej 2007-2013, od początku uruchomienia programów 
do 31 lipca 2014 r., zawarto ponad 102 tys. umów dofinansowania na łączną 
kwotę 407,7 mld zł, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło 
282,5 mld zł. Oznacza to zakontraktowanie pełnej kwoty dostępnych dla Polski 
środków europejskich w tej perspektywie. Obszar badań i rozwoju, innowacji 
oraz przedsiębiorczości był trzecim, po infrastrukturze transportowej oraz 
kapitale ludzkim, kierunkiem wydatkowania środków. Przeznaczono na niego 
ponad 50 mld zł, czyli 18% całej alokacji.  

Przedsiębiorstwa były największym beneficjentem funduszy europejskich, 
pozyskując kwotę prawie 100 mld zł, co stanowiło ok. 33% całej puli środków. 
Jednostki naukowe, w tym uczelnie otrzymały dofinansowanie w kwocie 
22,5 mld zł, co stanowi ok. 8% całej puli środków. Największymi źródłami 
wsparcia dla przedsiębiorstw były: 

 Priorytet IV Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie 
inwestycji innowacyjnych oraz rozbudowy infrastruktury badawczo-
rozwojowej. 

 Regionalne Programy Operacyjne w zakresie inwestycji małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

 Priorytet IV Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 
w zakresie inwestycji prośrodowiskowych dużych firm. 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie inwestycji 
realizowanych przez firmy branży rolno-spożywczej.  

W okresie 2007-2013 stworzone zostały również podwaliny systemu wsparcia 
w oparciu o instrumenty zwrotne. W regionie mazowieckiem funkcjonuje 
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy oraz Mazowiecki Fundusz 
Poręczeń Kredytowych. W Warszawie ulokowało się bardzo dużo funduszy 
kapitału zalążkowego wspartych w ramach Działania 3.1. POIG oraz funduszy 
venture wspartych finansowo przez Krajowy Fundusz Kapitałowy środkami 
z Działania 3.2. POIG. W ramach Działania 4.3. POIG rozpoczęto również 
współpracę z sektorem bankowym w ramach kredytu technologicznego 
zakładającego umorzenie części rat kapitałowych.  
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Środki krajowe na innowacje 

Aktywną rolę w pobudzaniu innowacyjności i aktywności przedsiębiorstw 
w obszarze badań i rozwoju pełni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), 
które oprócz funduszy europejskich, dysponuje znaczącymi środkami 
krajowymi. NCBR finansuje prace badawczo-rozwojowe m.in. w ramach 
następujących programów: 

 INNOTECH - program wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie 
realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż 
przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem  
na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech). 

 Program Badań Stosowanych (PBS) - horyzontalny program wsparcia 
sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych  
z różnych dziedzin nauki (ścieżka A) oraz branż przemysłu (ścieżka B). 

 BIOSTRATEG - tzw. program sektorowy, w ramach którego preferowane 
są duże przedsięwzięcia, ważne dla rozwoju konkretnych branż 
gospodarki. W tym przypadku dotyczy on branży spożywczej, 
gospodarowania zasobami naturalnymi, adaptacji do zmian klimatu, 
rolnictwa, leśnictwa i przemysłu drzewnego. 

 STRATEGMED – program sektorowy skierowany do branży medycznej. 
Jego celem jest opracowanie i wdrożenie nowych metod 
profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych 
w kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach, a także  
w medycynie regeneracyjnej. 

 GEKON – wspólne przedsięwzięcie NCBR oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowane do przedsię-
biorstw, które chcą oferować na rynku lub wdrażać innowacyjne 
rozwiązania pozwalające na uzyskanie efektu ekologicznego.  

 DEMONSTRATOR PLUS – program wspierający przedsięwzięcia w zakresie 
opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetesto-
wanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. 

Fundusze europejskie 2014-2020 

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld 
euro z funduszy unijnej polityki spójności. Istotny wpływ na wydatkowanie tych 
środków będą miały regiony, bowiem 40% całkowitego budżetu alokowano  
w regionalnych programów operacyjnych. Pozostałe 60% budżetu rozdyspo-
nowana będzie poprzez 6 krajowych programów operacyjnych. Szczegółowy 
podział budżetu pomiędzy programy operacyjne przedstawiony jest w Tabeli 1. 
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Tabela 1 Krajowe programy operacyjne i ich budżety w perspektywie 2014-2020 

 
Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 

Najwięcej środków zostanie zainwestowanych w infrastrukturę transportową - 
drogową i kolejową, ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie 
innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dofinansowanie uzyskają projekty 
badawczo-rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem tych realizowanych 
wspólnie z jednostkami naukowymi. Wspierane będą również inwestycje  
w infrastrukturę badawczą, zarówno jednostek naukowych, jak 
i przedsiębiorstw. 

Najważniejszym programem finansującym badania i rozwój będzie Program 
Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), w ramach którego o dofinansowanie 
będą ubiegać się mali, średni, jak i duzi przedsiębiorcy. Dofinansowaniu podlegać 
będą nie tylko bezpośrednie koszty prac badawczo-rozwojowych, ale również te 
związane z realizacją inwestycji o charakterze demonstracyjnym, w celu 
zweryfikowania, czy technologia opracowana w skali laboratoryjnej sprawdzi się 
w skali przemysłowej. 

Dla małych i średnich firm atrakcyjnym źródłem finansowania prac B+R będzie 
również Regionalny Program Operacyjny, który ze względu na swój regionalny 
wymiar i mniejszą skalę interwencji w większym stopniu odpowiada na potrzeby 
tych firm. Zarówno POIR 2014-2020 jak i RPO 2014-2020 zakładają 
dofinansowanie inwestycji w środki trwałe, służące prowadzeniu prac badawczo-
rozwojowych - aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną 
do prowadzenia działalności B+R, m.in. służącą badaniu jakości wytwarzanych 
produktów, procesów lub usług. Środki te będą szczególnie atrakcyjne  
dla Mazowsza, bo przecież to w tym regionie znajduje się najwięcej jednostek 
naukowych oraz przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe,  
a udział zatrudnionych w sektorze badawczo-rozwojowym jest bardzo duży  
w porównaniu z innymi regionami. 

 

Program Operacyjny      Budżet (mld  €) 
Infrastruktura i Środowisko      27,41 
Inteligentny Rozwój      8,61 
Polska Cyfrowa      2,71 
Wiedza Edukacja Rozwój     4,69 
Polska Wschodnia      2,00 
Pomoc Techniczna       0,70 
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Mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć również na wsparcie innowacyjnych 
inwestycji. Większa skala wsparcia inwestycyjnego wynika z faktu zastosowania 
instrumentów zwrotnych – poręczeń, pożyczek i kapitału udziałowego (fundusze 
kapitału zalążkowego i venture). Dzięki instrumentom zwrotnym, środki 
publiczne będą mogły być wielokrotnie wykorzystane i w ten sposób stanowić 
mnożnik inwestycyjny dla kapitału prywatnego. 

W dużym stopniu finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska 
i energetykę przede wszystkim w kontekście zmniejszenia emisyjności 
gospodarki, poprawy efektywności gospodarowania zasobami oraz zwiększenia 
stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach POIS 2014-2020 
finansowane będą m.in. następujące typy projektów: 

 modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne 
energetycznie; 

 modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; 
 zastosowanie technologii efektywnych energetycznie 

w przedsiębiorstwie; 
 budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji odnawialnych źródeł 

energii, 
 zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii; 
 zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, 

woda) technologii produkcji i użytkowania energii, w tym 
termomodernizacji budynków; 

 wprowadzenie systemów zarządzania energią oraz przeprowadzenie 
audytów energetycznych. 

Mając na uwadze rozwój gospodarki opartej na wiedzy, ważną informacją jest 
fakt, że kontynuowane będzie wsparcie projektów z dziedziny zatrudnienia, 
edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wspierane będą 
również projekty stażowe skierowane do pracowników jednostek naukowych 
i przedsiębiorstw. Pozwolą one na zwiększenie skali przepływu pracowników 
pomiędzy tymi sektorami, zapewniając przedsiębiorstwom dostęp do 
wykwalifikowanych pracowników, a jednostkom naukowym zwiększenie  
skali wdrożeń rezultatów prowadzonych tam prac badawczo-rozwojowych. 

Na mocy Umowy Partnerstwa zaakceptowanej przez Komisję Europejską z dnia 
24 maja 2014 r. kierunki wydatkowania funduszy europejskich na lata 2014-
2020, przedstawia Tabela 2. 
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W perspektywie finansowej 2014-2020 preferencyjnie traktowane będą projekty 
wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, wyznaczone na poziomie 
krajowym, jak i regionalnym. Koncepcja inteligentnych specjalizacji została 
zaproponowana przez Komisję Europejską jako nowe podejście w efektywnym  
i skutecznym wydatkowaniu funduszy publicznych na inwestycje pobudzające 
innowacyjność gospodarki. Zgodnie z tą koncepcją, poszczególne kraje i regiony 
powinny tak zdefiniować swoje specjalizacje, aby wzrost gospodarczy w jak 
największym stopniu wynikał z ich naturalnych, istniejących już źródeł przewagi 
konkurencyjnej. Województwo mazowieckie w latach 2014-2020 zdecydowało 
się na inteligentne specjalizacje w następujących obszarach: bezpieczna 
żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz 
usługi i produkty poprawiające jakość życia. 

Tabela 2 Kierunki wydatkowania funduszy europejskich na lata 2014-2020

Obszar wsparcia       mln € 

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  9 989,30 

Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii   3 082,16 
 informacyjno-komunikacyjnych 
 

Wzmacnianie konkurencyjności MŚP          5 608,75 
 

Wzmacnianie sektora rolnego oraz rybołówstwa i akwakultury    3 792,29 
 

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach             9 189,91 

Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku   1 383,02 
 i zarządzania ryzykiem  
 

Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie                  8 818,18 
 efektywnego gospodarowania zasobami  
 

Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów              23 796,02 
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej  
 

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz    5 560,04 
wsparcie mobilności pracowników 
 

Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką                   6 366,61 
dyskryminacją 
 

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe      4 018,31 
na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 
 

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych      188,98 
 i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej 
 

Programy mobilności, innowacji społecznych oraz współpracy       670,53 
Ponadnarodowej 
 

Suma (mln €)                       82 464,10 
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Rolę innowacyjności i transferu technologii dostrzeżono również w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Celem głównym PROW 
2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz 
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Zgodnie z programem 
przedsiębiorstwa działające w rolnictwie, leśnictwie oraz przetwórstwie rolno-
spożywczym w latach 2014-2020 będą mogły korzystać ze środków na rozwój 
nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w ramach tzw. grup 
operacyjnych na rzecz innowacji złożonych z co najmniej dwóch podmiotów, 
w tym przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych. Dofinansowaniu podlegać 
będą m.in. koszty badań i rozwoju, a także nakłady inwestycyjne związane 
z wdrożeniem ich wyników przez wspomnianą grupę operacyjną.  
 

Fundusze dla Mazowsza 

Beneficjenci z województwa mazowieckiego będą korzystać ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego, którego budżet wynosi 2,1 mld euro oraz 
z zagwarantowanej dla województwa kwoty 1,7 mld euro w programach 
krajowych, np. POIR. Dodatkowo, będą mogli oni korzystać z Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
którego środki nie są alokowane na poszczególne kategorie regionów, tylko na 
poziomie krajowym. 
 

Horyzont 2020 

Badania i rozwój, innowacje, transfer technologii, współpraca nauka-biznes  
to obszary wsparcia również na poziomie europejskim, w programie Horyzont 
2020 zarządzanym bezpośrednio przez Komisję Europejską. Program ten jest 
następcą programów ramowych Unii Europejskiej.  

W okresie 2014-2020 na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania 
przeznaczone zostanie ponad 77 mld euro, w trzech głównych obszarach: 
 Doskonała baza naukowa – m.in. granty wspierające mobilność najbardziej 

wykwalifikowanych pracowników oraz naukowców, tworzenie  
i udostępnianie infrastruktury badawczej, opracowywanie przyszłych 
i powstających technologii. 

 Wiodąca pozycja w przemyśle – m.in. wsparcie badań naukowych 
i innowacji kończących się wdrożeniami głównie w obszarze technologii ICT, 
nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania, biotechnologii oraz przestrzeni 
kosmicznej, dokapitalizowanie funduszy kapitału zalążkowego i venture, 
a także tzw. SME Instrument – wsparcie małych i średnich firm w zakresie 
rozwoju i wdrażania innowacji przełomowych w skali co najmniej 
europejskiej. 
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 Wyzwania społeczne – wsparcie badań, które pozwolą podjąć najważniejsze 
wyzwania społeczne określone w strategii Europa 2020, czyli m.in. zdrowie, 
zmiany demograficzne, bezpieczeństwo żywności, zrównoważone 
rolnictwo, biogospodarka, czysta i efektywna energia, efektywny transport, 
niskoemisyjna gospodarka, innowacyjne i zintegrowane społeczeństwo,  
a także ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli. 

  



46 
 

2.6 Społeczny wymiar innowacyjności  

Znaczenie innowacji dla wzrostu poziomu jakości życia  

Współcześnie mamy do czynienia z wieloma problemami o charakterze 
społecznym, czego przykładem może być szybkie tempo starzenia się 
społeczeństw lub choroby cywilizacyjne. Ich cechą charakterystyczną jest 
występowanie pewnej grupy osób, niekiedy bardzo szerokiej (np. osób 
starszych) wśród przedstawicieli której występują, znacznie częściej niż 
w większości społeczeństwa, problemy z realizacją pewnych działań.  

Nowe rozwiązanie (produkt, proces, usługa) problemu społecznego, które jest 
bardziej efektywne niż to dotychczas stosowane, oraz takie które równocześnie 
odpowiada na zapotrzebowanie społeczne jak i powoduje trwałą zmianę  
w danych grupach społecznych nazywamy innowacją społeczną.15 Problemy 
społeczne mogą być identyfikowane nie tylko w obszarze zdrowia i starzenia się 
społeczeństwa. Dotyczą one również edukacji, bezrobocia, medycyny, ochrony 
środowiska i wielu innych. Jeśli chcielibyśmy podsumować jednym zdaniem 
koncepcję innowacji społecznych z perspektywy przedsiębiorcy to cytowanemu 
już wcześniej H. Fordowi przypisuje się stwierdzenie, które idealnie 
podsumowuje sens innowacji społecznych: „Interes, który nic poza pieniędzmi 
nie przynosi jest złym interesem.”  

Czy na innowacjach rozwiązujących problemy społeczne można zarobić? 

Powstaje pytanie, czy innowacyjność firm posiada - a jeśli tak, to jaki - związek  
z tego typu zagadnieniami? Przecież, jak wspomniano na początku niniejszego 
opracowania, firmy dążą do osiągnięcia jak najlepszej pozycji konkurencyjnej, 
więc – przynajmniej w teorii – nie powinny brać pod uwagę potrzeb społecznych, 
lecz wybierać takie rozwiązania, które przyniosą im jak największy zysk. Okazuje 
się jednak, że współcześnie innowacyjność firm może iść w parze z pomocą  
w rozwiązywaniu problemów społecznych, a nie musi stać w sprzeczności  
z działaniami prospołecznymi. Wprowadzanie przez firmy na rynek innowacji, 
które rozwiązują problemy pewnych grup społecznych po prostu może się im 
opłacać. W związku ze zwiększaniem się skali problemów społecznych rośnie 
bowiem także skala środków, które przeznaczane są na ich rozwiązywanie  
(np. opieka nad osobami starszymi). Jak pokazuje współczesna praktyka, firmy 
często dostrzegają możliwości swego rozwoju właśnie w oparciu działań  
na adresowaniu swych produktów czy usług do takich grup docelowych, których 
przedstawiciele borykają się często z problemami, nieznanymi większości 
społeczeństwa.  

                                                            
15 Regulamin II konkursu programu Innowacje Społeczne, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
2014. 
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Czy w otaczającej nas rzeczywistości można znaleźć przykłady tego rodzaju firm? 
Okazuje się, że jest ich bardzo wiele. Co więcej, te z firm, które chcą rozwiązać 
najbardziej palące problemy społeczne, mogą liczyć na wsparcie finansowe tego 
rodzaju działań zarówno ze środków krajowych, np. w programie Innowacje 
Społeczne NCBR, jak i ze środków Programu Unii Europejskiej Horyzont 2020, 
który dofinansowuje koszty prac prowadzonych nad takimi rozwiązaniami.  

Przykładem innowacji społecznych są prace badawcze 
prowadzone w ramach projektu Eco-mobilność, realizowanego 
przez Politechnikę Warszawską. Głównym jego celem jest 
opracowanie wielowymiarowej platformy przyjaznej dla 
środowiska - kompatybilnych systemów transportu miejskiego, 

tak lokalnego, jak i osobistego. Jest to propozycja rozwiązania problemów 
wynikających z rosnącego natężenia ruchu samochodów spalinowych 
w miastach o coraz większym zaludnieniu. Główną cechą projektu jest jego 
interdyscyplinarność – projekt, oprócz rozwiązań związanych z transportem 
publicznym, spełniającym potrzeby użytkowników, w tym osób starszych 
i niepełnosprawnych, dotyczy również indywidualnej mobilności człowieka. 
Opracowany został również innowacyjny model egzoszkieletu oraz wózka 
inwalidzkiego.  

Innymi przykładami innowacji społecznych są m.in. rezultaty następujących 
projektów przedstawionych w katalogu dobrych praktyk niniejszej publikacji: 
 Autonomiczny układ do mechanicznego zapylania roślin; 
 Tester wykrywający raka piersi – Braster Tester; 
 Inteligentny system ratunkowy dla motocykli; 
 Inteligentne bariery drogowe; 
 Nieinwazyjne usuwanie guzów nowotworowych; 
 Stenty do naczyń krwionośnych. 

Firma odpowiedzialna społecznie  

W telewizji, radiu czy prasie często możemy napotkać relacje z konkursów dla 
firm wrażliwych społecznie, również w reklamach ta cecha przedsiębiorstw bywa 
podkreślana. Jak spółkom udaje się osiągnąć taki status? Czy istnieje metoda 
pomagająca im planować i realizować działania, które spowodują,  
że firma będzie bardziej wrażliwa na kwestie społeczne? Okazuje się, że w tym 
zakresie pomocna może stać się koncepcja tzw. Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu (Corporate Social Responsibility), która określa założenia (a w zasadzie 
filozofię) zarządzania przedsiębiorstwem jako bardziej otwartego na 
społeczeństwo. Duże szanse na uzyskanie tego statusu posiadają więc firmy, 
które opracowują i wdrażają produkty lub usługi, wychodzące naprzeciw 



48 
 

istniejącym problemom społecznym. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to nie 
tylko działania związane ze sferą produkcji, ale również kroki, które z własnej 
inicjatywy podejmuje firma niezależnie od głównego profilu działalności.  

W katalogu dobrych praktyk przedstawiona została firma JARS 
Sp. z o.o., która realizując projekt przekształcenia w centrum 
badawczo-rozwojowe, wzięła pod uwagę poprawę warunków 
pracy i zadowolenia swoich pracowników. Z uwagi na przewagę 
pracowników posiadających małe dzieci, wydzielono pokój 

z miejscem do przewijania i przewidziano możliwość stworzenia miniżłobka. 
Inwestycja w nowoczesny sprzęt pozwoliła również, aby część swoich 
obowiązków pracownicy mogli wykonywać zdalnie, nie rezygnując z opieki  
nad dziećmi. 

Jak stać się firmą społecznie odpowiedzialną? 

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że nie ma jednoznacznych zasad czy 
przepisów określających, jak stać się firmą społecznie odpowiedzialną. 
Wprawdzie organizacja, która odpowiada za projektowanie norm (International 
Organization for Standardization), w tym norm zarządzania ISO, opracowała 
pewnego rodzaju zbiór zaleceń, których wprowadzenie może pomóc firmie stać 
się społecznie odpowiedzialną, niemniej jednak - odmiennie niż w przypadku  
np. zarządzania jakością - nie prowadzi ona certyfikacji w tym zakresie. Zalecenia 
te mówią jednak, że firma może stać się odpowiedzialną w jednym (lub więcej)  
z obszarów swej działalności (ISO, 2010): 

 Zarządzanie firmą (ład organizacyjny); 
 Prawa człowieka; 
 Praktyki z zakresu pracy; 
 Środowisko; 
 Uczciwe praktyki operacyjne; 
 Relacje z klientami; 
 Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. 

Przykładem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności jest przepro-
wadzona przez firmę, będącą właścicielem marki NIVEA akcja, której celem 
była budowa na terenie całej Polski placów zabaw dla dzieci. Ich lokalizacje 
identyfikowane były poprzez prowadzoną w internecie akcję, w ramach której 
internauci zgłaszali i głosowali na miejsca, w których powinny one powstać. 
Łącznie, w wyniku akcji, powstało 100 nowych placów zabaw na terenie całej 
Polski, które bez wątpienia świadczą o realizacji w praktyce przyjętej przez 
markę zasady „NIVEA dba o rozwój Twojej rodziny” (Nivea, 2014). 
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Jakie działania można czy wręcz należy podjąć, chcąc realizować strategię opartą 
o społeczną odpowiedzialność w powyższych obszarach? Zakres działań jest 
nieograniczony i zależy od inwencji firmy. Można jednak wskazać przykłady tego 
rodzaju aktywności, takie jak: 

 Tworzenie narzędzi, służących zwiększaniu przejrzystości funkcjonowania 
firmy – np. poprzez upublicznianie istotnych informacji, informowanie 
o zmianach zachodzących w firmie, sposobie wydatkowania zysków. 

 Zapewnianie pracownikom dodatkowych świadczeń, dzięki którym mogą 
oni odetchnąć od obowiązków zawodowych, a jednocześnie poprawić swój 
stan zdrowia, np. poprzez zapewnienie biletów na basen. 

 Stosowanie uczciwych praktyk w relacjach z konsumentami poprzez 
czytelne i skuteczne informowanie o cechach oferowanych produktów. 

 Wspieranie akcji służących lokalnym społecznościom – np. przytoczona  
wcześniej akcja przeprowadzona przez właściciela marki NIVEA.  
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2.7 Poziom innowacyjności przedsiębiorstw na Mazowszu 

Dotychczasowe badania poświęcone zagadnieniu poziomu innowacyjności 
Mazowsza (rozumianej jako częstość wprowadzania innowacji przez 
przedsiębiorstwa) wskazują, że Mazowsze jest najbardziej innowacyjnym 
polskim regionem. Niemniej jednak brak jest jednoznacznej odpowiedzi  
na pytanie dotyczące zróżnicowania pod tym względem na poziomie 
podregionów czy powiatów, czego przyczyną jest niedostępność danych 
statystyki publicznej. Podejmowane próby podjęcia tej tematyki,  
np. w opracowaniu CASE – Doradcy (2014), choć dotykają powyższego 
zagadnienia, koncentrują się głównie na analizie jakościowej16.  

Bardziej przybliżony obraz tego zagadnienia przynosi, przygotowane w 2013 r. 
przez zespół WYG PSDB, opracowanie pt. „Analiza rynku nowych technologii 
w regionie Mazowsza” (WYG PSDB, 2013). W celu jego przygotowania wykonane 
zostało badanie telefoniczne na próbie 600 przedsiębiorców z województwa, 
które miało ustalić częstotliwość wprowadzania przez wspomniane firmy 
nowoczesnych technologii. Jego wyniki, w podziale na subregiony, ukazuje 
poniższy diagram. 

Rysunek 3. Rozkład firm wprowadzających nowe technologie w subregionach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie WYG PSDB (2013), s. 45. 

                                                            
16 W przywołanym badaniu CASE-Doradcy, próba badanych przedsiębiorstw wyniosła n=83. 
Więcej: CASE-Doradcy (2014), Analiza działalności B+R przedsiębiorstw w województwie 
mazowieckim, s. 84-85. Patrz: 
http://www.ris.mazovia.pl/sites/default/files/4_br_raport_koncowy_06.06.pdf  

radomski
ciechanowsko-płocki  
ostrołęcko-siedlecki 
warszawski wschodni  
warszawski zachodni 
M. St. Warszawa 
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Jak wynika z przywołanego badania, w poszczególnych subregionach 
województwa mazowieckiego udział firm, które wdrażają technologie 
w ogólnej liczbie firm z województwa podejmujących tego rodzaju działania, 
jest zbliżony do udziału, jaki wszystkie firmy z danego subregionu posiadają  
w ogólnej liczbie firm województwa. W konsekwencji, w tych subregionach, 
które charakteryzują się największą liczebnością (koncentracją) firm  
(np. subregion Miasta St. Warszawy, czy też subregion warszawski zachodni), 
możemy napotkać najwięcej firm wdrażających nowe technologie.  

Wynik powyższego badania nie pozwala jednak (ze względu na niskie 
liczebności prób w podregionach, takich jak np. region radomski czy 
ostrołęcko-siedlecki) na czytelną ocenę tego, jaki odsetek firm działających  
w poszczególnych subregionach prowadzi działania w zakresie wdrażania 
nowych technologii. Przybliżona odpowiedź na to pytanie możliwa jest jedynie 
w tych przypadkach, gdzie próby charakteryzują się wysokimi liczebnościami – 
np. w przypadku subregionu Miasta St. Warszawy odsetek ten kształtuje się 
na poziomie około 11%, a w przypadku subregionu warszawskiego 
zachodniego – na poziomie około 18,6%.  

Powyższa sytuacja powoduje, że podjęcie próby określenia ewentualnych 
różnic pomiędzy subregionami województwa mazowieckiego pod względem 
poziomu innowacyjności jest zadaniem trudnym. Wymaga to bowiem 
przeprowadzenia odrębnych pogłębionych badań. Niemniej jednak pewne 
światło na to zagadnienie może skierować analiza aktywności przedsiębiorstw 
z terenu województwa mazowieckiego w pozyskiwaniu środków z funduszy 
europejskich na działania związane ze zwiększaniem ich innowacyjności.  
W przypadku wspomnianego województwa bardzo dobrym przykładem tego 
rodzaju źródła finansowania jest Działanie 1.5. Regionalnego Programu 
Operacyjnego pt. „Rozwój przedsiębiorczości”. Zakres Działania - określony  
w treści Uzupełnienia wspomnianego programu operacyjnego jako możliwość 
wspierana w przedsiębiorstwach inwestycji, które przyczyniają do wzrostu 
jego konkurencyjności - pozwala na przyjęcie założenia, że projekty objęte 
dofinansowaniem posiadają charakter innowacyjny – przynajmniej  
na poziomie firmy. Spojrzenie na liczbę projektów przyjętych do realizacji 
w poszczególnych subregionach, pozwoli na przybliżoną ocenę aktywności 
innowacyjnej mieszczących się na nich firm. Niemniej jednak należy zauważyć, 
że – podobnie jak w przypadku cytowanego badania WYG PSDB - konieczne 
jest dostrzeżenie faktu zróżnicowania liczebności firm działających na terenie 
poszczególnych podregionów. Dlatego też na potrzeby analizy stworzony 
został wskaźnik aktywności firm w projektach innowacyjnych, który stanowi 
stosunek liczby projektów realizowanych ze wsparciem Działania 1.5. RPO WM 
do liczby firm działających na terenie tych powiatów.   
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Poniżej, na pierwszej mapie, dokonano prezentacji tego, w jaki sposób kształtuje 
się wartość wspomnianego wskaźnika (pod uwagę wzięto liczbę 880 projektów 
objętych dofinansowaniem do końca czerwca 2014 r.) na mapie województwa  
z uwzględnieniem podziału na powiaty.  

Mapa 1. Udział projektów objętych dofinansowaniem w ramach Działania 1.5 RPO WM 2007-2013  
na terenie poszczególnych powiatów województwa mazowieckiego w liczbie firm działających  
na terenie tych powiatów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
na koniec czerwca 2014 r. (2014) oraz Banku Danych Lokalnych GUS (2014) 

Jak wynika z powyższej mapy, największa wartość wskaźnika, a zatem najwyższy 
stosunek liczby projektów realizowanych w ramach Działania 1.5.  
do liczby działających firm, widoczna jest na terenie powiatu węgrowskiego 
(gdzie odsetek ten wynosi 0,4%), płockiego, radomskiego, łosickiego  
i sierpeckiego, a także miast Ostrołęka i Radom (wartość od 0,3 do 0,4%).  
W pozostałych powiatach województwa odsetek ten nie przekracza 0,3%,  
przy czym zdecydowaną większość stanowią te powiaty, w których wynosi  
on od 0,1 do 0,2%.  

Na kolejnych mapach, przedstawiono graficzną prezentację wskaźnika 
w poszczególnych powiatach w podziale na subregiony województwa 
mazowieckiego.  

 

do 0,1 % 
od > niż 0,1% do 0,2 % 
od  > niż 0,2 % do 0,3 % 
od > niż 0,3 do 0,4 % 
od > niż 0,4% do 0,5% 
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Mapa poniżej ukazuje wartości wskaźnika w powiatach subregionu 
ciechanowsko-płockiego.   

Mapa 2. Udział projektów objętych dofinansowaniem w ramach Działania 1.5 RPO WM 2007-2013 
w powiatach podregionu ciechanowsko- płockiego w liczbie firm działających na tym terenie 

   

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
na koniec czerwca 2014 r. (2014) oraz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
(2014) 

Jak wynika z powyższej mapy, w powiatach analizowanego subregionu zauważyć 
można jedynie dwa powiaty: sierpecki i płocki, w których analizowany wskaźnik 
kształtuje się na poziomie od 0,3 do 0,4%. Oznacza to, że stosunek projektów 
innowacyjnych do ogólnej liczby firm działających na terenie tych powiatów jest 
najwyższy w subregionie. Pozostałe części subregionu charakteryzują się niższym 
poziomem realizacji tego rodzaju przedsięwzięć, przy czym najniższy odsetek 
widoczny jest w powiecie gostynińskim (0,06%).  

 

 

 

do 0,1% 
od > niż 0,1 do 0,2% 
od  > niż 0,2 do 0,3% 
od > niż 0,3 do 0,4% 
od > niż 0,4 do 0,5% 
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W przypadku subregionu ostrołęcko-siedleckiego (mapa poniżej) uwagę zwraca 
najwyższy poziom wskaźnika – nie tylko na terenie subregionu, lecz także na 
terenie całego województwa, który charakteryzuje powiat węgrowski. Wśród 
pozostałych powiatów, przeważają – nieco inaczej niż na terenie całego 
województwa – powiaty, w których stosunek projektów innowacyjnych  
do ogólnej liczby firm działających na terenie tych powiatów kształtuje się  
na poziomie od 0,2 do 0,4%.  

Mapa 3. Udział projektów objętych dofinansowaniem w ramach Działania 1.5 RPO WM 2007-2013  
w powiatach podregionu ostrołęcko-siedleckiego w liczbie firm działających na tym terenie 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
na koniec czerwca 2014 r. (2014) oraz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
(2014) 

 

 

 

 

 

do 0,1 % 
od > niż 0,1 do 0,2% 
od > niż 0,2 do 0,3% 
od > niż 0,3 do 0,4% 
od > niż 0,4 do 0,5% 
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Na kolejnej mapie dokonano prezentacji wartości wskaźnika w powiatach 
subregionu radomskiego. Bardzo korzystnie na tle innych powiatów 
województwa kształtuje się sytuacja w powiecie radomskim, mieście Radomiu 
oraz powiecie zwoleńskim (wartość wskaźnika od 0,3 do 0,4%). Najniższy 
stosunek projektów innowacyjnych do ogólnej liczby firm działających na terenie 
powiatu odnotować można natomiast w powiecie białobrzeskim.  

Mapa 4. Udział projektów objętych dofinansowaniem w ramach Działania 1.5 RPO WM 2007-2013 
w powiatach podregionu radomskiego w liczbie firm działających na terenie tych powiatów 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
na koniec czerwca 2014 r. (2014) oraz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
(2014) 

  

do 0,1% 
od > niż 0,1 do 0,2% 
od > niż 0,2 do 0,3% 
od > niż 0,3 do 0,4% 
od > niż 0,4 do 0,5% 
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W przypadku subregionu warszawskiego wschodniego (mapa poniżej) wskazać 
można na wysoki udział, w porównaniu do innych subregionów województwa, 
tych powiatów, w których stosunek projektów innowacyjnych do ogólnej liczby 
firm działających na terenie powiatów kształtuje się na poziomie nie wyższym niż 
0,2%. Wyjątkiem jest powiat nowodworski, dla którego wartość ta kształtuje się 
na poziomie od 0,2 do 0,3%.  

  

Mapa 5. Udział projektów objętych dofinansowaniem w ramach Działania 1.5 RPO WM 2007-2013 
w powiatach podregionu warszawskiego wschodniego w liczbie firm działających na tym terenie 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
na koniec czerwca 2014 r. (2014) oraz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
(2014) 

  

do 0,1% 
od > niż 0,1 do 0,2% 
od > niż 0,2 do 0,3% 
od > niż 0,3 do 0,4% 
od > niż 0,4 do 0,5% 
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Podobnie jak w przypadku subregionu warszawskiego wschodniego kształtuje 
się sytuacja w subregionie warszawskim zachodnim. W tym przypadku niemal 
wszystkie powiaty charakteryzują się wartością wskaźnika na poziomie od 0,1 do 
0,2%, a w pozostałych powiatach (piaseczyńskim) stosunek projektów 
innowacyjnych do ogólnej liczby firm działających na terenie tych powiatów 
kształtuje się na poziomie nie wyższym niż 0,1%.  

Mapa 6. Udział projektów objętych dofinansowaniem w ramach Działania 1.5 RPO WM 20017-2013 
w powiatach podregionu warszawskiego zachodniego w liczbie firm działających na tym terenie 

  

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
na koniec czerwca 2014 r. (2014) oraz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
(2014) 

  

do 0,1% 
od > niż 0,1 do 0,2% 
od > niż 0,2 do 0,3% 
od > niż 0,3 do 0,4% 
od > niż 0,4 do 0,5% 
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Na poniższej mapie dokonano prezentacji liczby zrealizowanych projektów 
w subregionie Miasta St. Warszawa.  

Mapa 7. Udział projektów objętych dofinansowaniem w ramach Działania 1.5 RPO WM 2007-2013 
w podregionie M. St. Warszawa w liczbie firm działających na terenie tego podregionu   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
na koniec czerwca 2014 r. (2014) oraz Banku Danych Lokalnych GUS  (2014) 

Podsumowując przedstawione w tym rozdziale dane można stwierdzić,  
że wpisują się one – w wysuwane także w innych opracowaniach – 
przypuszczenia, wskazujące na fakt, że choć województwo mazowieckie jest bez 
wątpienia regionem charakteryzującym się najwyższym poziomem 
innowacyjności, to jednak dyskusyjny pozostaje obraz rzeczywistej aktywności 
innowacyjnej mazowieckich przedsiębiorców. Z drugiej strony warto zauważyć, 
że w tym kontekście – z perspektywy zróżnicowania pomiędzy subregionami - 
najkorzystniejsza sytuacja w tym zakresie ma miejsce w subregionie ostrołęcko-
siedleckim, choć i tam poddany analizie stosunek projektów innowacyjnych  
do ogólnej liczby firm działających na terenie poszczególnych powiatów 
kształtuje się na poziomie nie wyższym niż 0,5%. Wobec tego trudno wskazać  
na znaczące zróżnicowanie w częstości angażowania się przedsiębiorców  
z różnych subregionów województwa w realizację projektów innowacyjnych 
współfinansowanych ze środków Działania 1.5. RPO WM. W żadnym subregionie 
nie odnotowano wartości wskaźnika na poziomie 1%, co oznaczałoby 
dostrzegalnie wyższą aktywność w podejmowaniu przedsięwzięć 
innowacyjnych.   

do 0,1 %
od > niż 0,1 do 0,2% 
od > niż 0,2 do 0,3% 
od > niż 0,3 do 0, % 
od > niż 0,4 do 0,5% 
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2.8 Infrastruktura wsparcia innowacyjności   

Procesy wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach już istniejących,  
jak i podejmowania prób komercjalizacji rozwiązań opracowanych przez 
indywidualne osoby (np. naukowców), mogą zwiększyć swą skuteczność oraz 
prawdopodobieństwo sukcesu, o ile ich inicjatorzy korzystać będą z profesjonalnej 
oferty infrastruktury wsparcia innowacji, czyli organizacji otoczenia biznesu 
specjalizujących się we wspieraniu przedsięwzięć innowacyjnych.  
Jak wynika z opracowanej w pierwszej połowie 2014 r. na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie publikacji  
pt. „Analiza infrastruktury wsparcia innowacyjności w województwie 
mazowieckim”, na terenie Mazowsza wskazać można ponad 50 organizacji, które 
zalicza się do tej grupy. I choć większość z nich zlokalizowana jest na terenie obszaru 
metropolitalnego Warszawy, to należy stwierdzić, że zarówno przedsiębiorcy 
z terenu województwa mazowieckiego, jak i osoby z Mazowsza posiadające 
pomysły z potencjałem komercjalizacji, mogą korzystać ze wsparcia bardzo wielu 
typów organizacji wsparcia innowacji. Poniżej dokonano krótkiej charakterystyki 
czterech kluczowych rodzajów wspomnianych organizacji, wraz ze wskazaniem ich 
obecnej oferty oraz perspektyw związanych z rozwojem w nadchodzących latach.  

Parki. W województwie mazowieckim uruchomiony został jak 
dotąd jeden park przemysłowy - Płocki Park Przemysłowo-
Technologiczny. Jego oferta w chwili obecnej obejmuje  
m.in. udostępnianie powierzchni biurowych i sal konferencyjnych 
na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 

szkoleniowe i doradcze oraz kompleksowe usługi związane z obsługą inwestorów. 
Należy także podkreślić, że oferta parku ulega dynamicznemu rozwojowi 
w kierunku uruchomienia w najbliższej przyszłości usług związanych 
z podnoszeniem potencjału międzynarodowego firm. W niedługim czasie można 
się też spodziewać uruchomienia kolejnych organizacji tego rodzaju – m.in. w Parku 
Naukowo-Technologicznego w Świerku k. Warszawy czy Celestynowie. 
 

Fundusze Kapitału Zalążkowego. Obszar Warszawy jest 
największym w Polsce obszarem koncentracji podmiotów, których 
oferta przewiduje angażowanie środków finansowych funduszu  
w nowe, innowacyjne przedsięwzięcia w zamian za obejmowanie 
w nich udziałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na te 

organizacje, które środki na swą działalność uzyskały z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka i których oferta obejmuje możliwość objęcia wsparciem 
finansowym innowacyjnych pomysłów na poziomie do 200 tys. €. Należy także 
zauważyć, że wsparcie ze strony wspomnianych organizacji obejmuje nie tylko 
aspekty finansowe, lecz także doradztwo na etapie uszczegóławiania pomysłu  
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na przedsięwzięcie (preinkubacja), jak również po jego uruchomieniu (mentoring, 
udział w radach nadzorczych). Do chwili obecnej wiele tego rodzaju organizacji 
zakończyło procesy inwestycyjne w nowych spółkach, co pozwala na zapoznanie 
się z wynikami ich działalności. Przykładem takiej organizacji jest Akcelerator 
Innowacji NOT, który z sukcesem wsparł m.in. przedsięwzięcia z branży  
e-commerce.  
 

Centra Transferu Technologii – w chwili obecnej na terenie 
województwa mazowieckiego istnieje około 10 organizacji tego 
rodzaju, wśród których większość stanowi części składowe uczelni 
wyższych (np. Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW 
czy Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW). Oferta tych 

ośrodków kierowana jest nie tylko do naukowców, którzy chcą dokonać 
przekształcenia swego pomysłu w praktykę i skorzystać w tym celu  
np. z doradztwa, w jaki sposób zadbać o ochronę wypracowanych wyników badań, 
lecz także do firm, które chciałyby np. skorzystać z wynalazków, które zostały 
wypracowane na uczelniach, uzyskać dostęp do informacji patentowej  
czy zapoznać się z ofertami technologicznymi. Organizacje te zajmują się także 
kształceniem np. poprzez realizację studiów podyplomowych.  
 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Ta forma działalności 
infrastruktury wsparcia innowacji kieruje swą ofertę do studentów 
i absolwentów wyższych uczelni. Organizacje, zrzeszone zarówno 
w ogólnopolskiej sieci zorganizowanej przez Fundację AIP, jak też 
działające niezależnie, oferują swe usługi na terenie wszystkich 

niemal większych miast województwa mazowieckiego. Zainteresowane osoby 
mogą liczyć w nich nie tylko na udostępnienie powierzchni biurowej, lecz także  
na bezpłatne szkolenia, doradztwo czy mentoring w rozwijaniu i precyzowaniu 
pomysłu na przedsięwzięcie. W przypadku wspomnianej Fundacji AIP, która swe 
oddziały posiada m.in. na Politechnice Warszawskiej czy w Szkole Głównej 
Handlowej, warto podkreślić, że współpraca z inkubatorem może stanowić również 
punkt wyjścia do uzyskania wsparcia finansowego na rozwój działalności ze strony 
funduszu kapitału zalążkowego pozostającego w powiązaniu z Inkubatorami (AIP 
Seed Capital). Warto dodać, że w ofercie FAIP znajduje się także prowadzenie 
na terenie całej Polski, uruchomionej w oparciu o wsparcie ze środków działania 
5.2. PO IG, sieci innowacyjnych akceleratorów biznesu Business Link. Dzięki nim 
przedsiębiorcy korzystający z tej oferty uzyskują – poza możliwością korzystania  
z atrakcyjnej powierzchni biurowej - dostęp do mentorów, a także szkoleń i spotkań 
biznesowych.  
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3 Katalog modelowych projektów innowacyjnych  

Niniejszy katalog zawiera 80 projektów z obszaru innowacyjności i transferu 
technologii wyróżniających się pod względem efektów dla instytucji 
realizujących, a także efektów zewnętrznych, np. społecznych, 
prośrodowiskowych czy też skutkujących korzyściami dla innych podmiotów. 
Przedmiotem szczególnego zainteresowania autorów były projekty badawcze, 
realizowane we współpracy środowisk naukowych i biznesowych, które 
skutkowały wspólną komercjalizacją opracowanych rozwiązań. Przedmiotem 
niniejszego opracowania są także przedsięwzięcia innowacyjne bazujące  
na dobrych standardach zarządzania projektem zarówno w fazie koncepcyjnej, 
jak i realizacji, przestawione w celu ukazania metod postępowania niwelujących 
ryzyko w realizacji tego typu projektów, w szczególności w konsorcjach 
wielopodmiotowych. Katalog obejmuje projekty realizowane na terenie 
województwa mazowieckiego. Zostały one uszeregowane według kryterium celu 
projektu i podzielone na trzy główne kategorie obejmujące:  

 Badania nad rozwiązaniami innowacyjnymi – projekty zakładające 
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych o dużym potencjale 
wdrożeniowym. Przedstawione w tej części projekty prowadzone są / były 
zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, które posiadają własne 
zaplecze i kadry badawcze, przez konsorcja jednostek naukowych 
i partnerów ze sfery przedsiębiorstw, jak i samodzielnie przez jednostki 
naukowe. W tej kategorii znajdują się co do zasady projekty z Poddziałania 
1.3.1 POIG, 1.4 POIG, 4.2 POIG, Krajowych programów badawczych, takich 
jak: PBS, Innotech, Blue Gas, a także ze źródeł międzynarodowych,  
np. EUREKA czy 7. Program Ramowy UE. 

 Projekty inwestycyjne w zakresie innowacji – najczęściej są to projekty 
zakładające wdrożenie wyników badań, polegające np. na zakupie linii 
technologicznych, jak i zakładające zakup gotowych innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych tkwiących w maszynach. W kategorii tej 
znalazły się w szczególności projekty z Działania 1.5 RPOWM, 4.3 POIG, 
4.4 POIG, projekty startupów wsparte przez fundusze seed z Działania 
3.1 POIG.  

 Projekty usługowe instytucji otoczenia biznesu – realizowane na rzecz 
przedsiębiorców i środowiska naukowego, obejmujące swym zakresem 
wsparcie procesów transferu technologii, komercjalizacji, a także 
sprzyjające nawiązywaniu relacji na styku nauka-biznes. W kategorii tej 
znalazły się w szczególności projekty realizowane przez parki 
technologiczne, centra transferu technologii, inicjatywy klastrowe,  
ale także projekty miękkie realizowane przez komercyjne i niekomercyjne 
instytucje szkoleniowe. 
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3.1 Innowacje jako wynik prac badawczo – rozwojowych  

3.1.1 Rury kanalizacyjne z betonu chemoodpornego 
 

Tytuł: Rury kanalizacyjne z betonu chemoodpornego  
Beneficjent: Chryso Polska Sp. z o.o. 
Okres projektu: 01.06.2013 - 31.08.2015 
Źródło finansowania: Program Innotech 
Wartość projektu: 1,42 mln zł 
Wartość dofinansowania: 1,17 mln zł 
 

Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowo–przemysłowym, jednak całość 
prac zostanie wdrożona w firmie Chryso, która jest kluczowym beneficjentem 
projektu. Chryso Polska Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo wchodzące w skład 
działającej na całym świecie grupy CHRYSO, zajmującej silną pozycję wśród 
światowych producentów domieszek i środków do betonu, gipsu i cementu. 

  
Geneza projektu  
Chryso Polska Sp. z o.o. posiada duże doświadczenie 
w opracowywaniu i komercjalizacji produktów 
dodawanych do betonu, w szczególności: domieszek, 
środków do rozformowywania oraz preparatów 
ochronnych, barwników, dezaktywatorów, środków 
pielęgnacyjnych, włókien, przyspieszaczy do betonu 
natryskowego, superplastyfikatorów i włókien struktu-

ralnych. Oferta Chryso koncentruje się nie tylko na produktach, ale również  
na technicznych i technologicznych usługach doradczych w obszarze chemii 
budowlanej, w tym betonów. Spółka zna potrzeby i problemy swoich klientów - 
producentów prefabrykatów betonowych. Poszukując nowych rynków zbytu dla 
produktów z oferty podstawowej, wspólnie z producentami rur kanalizacyjnych 
oraz w porozumieniu z jednostkami naukowymi biorącymi udział w projekcie 
podjęła się próby opracowania nowej technologii produkcji rur kanalizacyjnych, 
która przy utrzymaniu parametrów technicznych, byłaby znacznie tańsza. 
Problemem producentów rur kanalizacyjnych jest konieczność stosowania 
osłonek ceramicznych oraz zbrojenia stalowego, co przekłada się na wyższe 
koszty produkcji rur. Zastosowanie chemoodpornego betonu o dużej 
wytrzymałości pozwoli zmniejszyć koszty produkcji tego typu rur, eliminując  
z procesu technologicznego zbrojenie stalą, a także konieczność stosowania 
wyściółek wewnątrz rur separujących beton od agresywnych ścieków.   
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Cel projektu  
Celem fazy badawczej jest opracowanie nowego produktu 
w postaci rur kanalizacyjnych wykonanych 
z chemoodpornego betonu zbrojonego włóknami  
z tworzyw sztucznych. Aby zrealizować zakładany cel, 
konieczne jest przeprowadzenie badań przemysłowych 
związanych z opracowaniem mieszanek betonowych 
wykonanych z różnego typu betonu, modyfikowanych 
domieszkami i dodatkami, takimi jak: pyły krzemionkowe, lateks czy włókna 
z tworzyw sztucznych. Materiały te pozwolą uzyskać wysokowartościowy beton 
niezbrojony stalą, ale o parametrach wytrzymałościowych żelbetu i odporności 
chemicznej równej obecnie stosowanym rozwiązaniom (np. rurom żelbetowym 
ze specjalną powłoką ceramiczną, rurom z tworzyw sztucznych). Bardzo istotnym 
elementem fazy badawczej jest opracowanie metodyki badań rur betonowych 
dotyczącej agresji chemicznej, ponieważ obecnie - z racji praktycznego niemal 
wykluczenia stosowania samego betonu do budowy rur kanalizacji sanitarnej - 
nie prowadzi się takich badań z uwagi na ich łatwo przewidywalny negatywny 
wynik w kontekście tradycyjnego, niemodyfikowanego betonu. W ramach prac 
rozwojowych zaprojektowane zostaną rury kanalizacyjne w oparciu o mieszanki 
betonowe, które na etapie badań przemysłowych charakteryzowały się 
najlepszymi właściwościami. W efekcie realizacji projektu wdrożone zostaną dwa 
innowacyjne na skalę światową produkty finalne: 
 mieszkanka betonowa o wysokiej odporności na substancje agresywne,  

do zastosowań w środowiskach nawet o pH=1, 
 rury kanalizacji sanitarnej wyprodukowane z chemoodpornego betonu, 

o parametrach wytrzymałościowych równych żelbetowi. 
 

Partnerzy projektu  
Projekt jest realizowany we współpracy z trzema jednostkami naukowymi - dwie 
stanowią skład konsorcjum, a trzecia na zasadzie podwykonawstwa: 
 Instytut Badawczy Dróg i Mostów – zaprojektowanie mieszanek betonowych 
oraz ich badanie na podstawie metodyki opracowanej przez Chryso Polska  
Sp. z o.o. oraz Politechnikę Warszawską. 
 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – zajmujący się badaniami 
i testowaniem prototypów rur kanalizacyjnych opracowanych z nowych 
mieszanek betonowych. 
 Politechnika Warszawska (Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych) – 
podwykonawca odpowiedzialny za opracowanie metodyki badawczej odporności 
nowoczesnych mieszanek betonowych modyfikowanych dodatkami, w tym 
betonu specjalnego, na działanie środowisk kwaśnych.  
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Etapy projektu  
Projekt składa się z fazy badawczej oraz wdrożeniowej. Faza badawcza zakończy 
się opracowaniem mieszanek betonowych modyfikowanych dodatkami 
oferowanymi przez Chryso Polska Sp. z o.o. W fazie wdrożeniowej zostanie 
opracowana dokumentacja techniczna dla produkcji rur z betonu chemo-
odpornego, a także przeprowadzone pogłębione badania marketingowe. Istotna 
będzie tu również ochrona własności intelektualnej. Realizacja projektu 
obejmuje następujące etapy:  
 Opracowanie mieszanek betonowych. 
 Opracowanie metody badawczej betonu specjalnego w środowisku  

o wysokiej kwasowości. 
 Badania próbek betonowych oraz prototypów rur. 
 Opracowanie dokumentacji technicznej dla rur z betonu specjalnego. 
 Ochrona własności intelektualnej powstałej w projekcie. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Opracowanie innowacyjnego w skali świata produktu – rur kanalizacyjnych 
z betonu specjalnego, zbrojonego włókami polimerowymi, o wytrzymałości 
równej żelbetowi i odporności chemicznej w środowisku o odczynie równym 1 pH 
(obecnie stosowane rury betonowe bez dodatkowych zabezpieczeń mogą 
pracować w środowisku o min. 6 pH). 
 Zwiększenie sprzedaży domieszek i dodatków oferowanych przez Chryso 
Polska Sp. z o.o. w kraju i zagranicą poprzez wdrożenie technologii produkcji rur 
kanalizacyjnych z betonu specjalnego. 
 Zwiększenie roli Chryso Polska Sp. z o.o. w międzynarodowej strukturze 
Chryso SAS. 
 Poprawa atrakcyjności oferty dla klientów – w oparciu o opracowaną  
w projekcie technologię producenci rur kanalizacyjnych z betonu będą mogli 
obniżyć koszty produkcji blisko 2,5-krotnie.  
 

                                       Dobre praktyki 
 Sposób rozwiązania problemu badawczego 
przełamuje stereotypowe myślenie o przydatności betonu 
do zastosowań w wysoko agresywnych środowiskach. 
Przepisy normalizacyjne nie definiują metodyki badania 
odporności chemicznej betonu – powszechnie wiadomo, 
że w przypadku niemodyfikowanego betonu wynik będzie 
negatywny. 

 Projekt cechuje się dużym efektami zewnętrznymi – to producent dodatków 
 i domieszek do betonu opracowuje nową technologię produkcji rur 
kanalizacyjnych i będzie udzielał licencji na jej stosowanie poszczególnym 
zakładom produkującym tego typu prefabrykaty betonowe. Opisane podejście jest 
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bardziej efektywne od takiego, które zakładałoby, że to poszczególne zakłady 
produkujące rury we własnym zakresie doskonalą technologię. Tym samym 
eliminuje się konieczność kilkukrotnego ponoszenia kosztów przez 
poszczególnych producentów rur. Ponadto warto podkreślić, że wiele z tych 
zakładów nie ma potencjału w postaci wysokiej klasy technologów zdolnych  
do opracowania tak zaawansowanego produktu ani zasobów laboratoryjnych. 
 Projekt został zainicjowany przez przedsiębiorcę, który dostrzegł nowe 
możliwości sprzedaży oferowanych przez siebie produktów. 
 Decyzja o realizacji projektu została poparta dogłębną analizą rynku 
i problemów technologicznych producentów rur kanalizacyjnych. 
 Członkowie konsorcjum określili zasady podziału własności intelektualnej 
wytworzonej w projekcie, a tym samym przychody z jej komercjalizacji na etapie 
koncepcyjnym projektu (w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie),  
co zostało określone w umowie partnerskiej zawartej na okres realizacji projektu. 
 

Źródła informacji 
 

Materiały udostępnione przez członków konsorcjum  
www.chryso.com 
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3.1.2 Innowacyjne opakowania barierowe 
 

Tytuł: Produkcja opakowań kartonowych jednostko-
wych z zastosowaniem materiałów polimerowych jako 
warstw barierowych biodegradowalnych, charakte-
ryzujących się zwiększoną odpornością na działanie 
pary wodnej, wody i tłuszczu w oparciu o innowacyjny 
proces produkcji  

Beneficjent: ARSO Polański Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 01.11.2009-30.06.2015 
Źródło finansowania: Działanie 1.4-4.1 POIG 
Wartość projektu: 43,8 mln zł 
Wartość dofinansowania: 21,9 mln zł 
 

ARSO-POLAŃSKI sp. z o.o. to producent wysokiej jakości jednostkowych 
opakowań kartonowych zadrukowanych w technice offsetu. Firma działa od 
1976 r., a jej siedziba znajduje się w Gminie Baniocha, k. Góry Kalwarii.  
 

                                       Geneza projektu  
Firma ARSO Polański podjęła się realizacji projektu 
w związku z potrzebą dywersyfikacji oferty produktowej. 
Rozpoczęto prace nad opakowaniami kartonowymi 
jednostkowymi z warstwą barierową podlegającą 
biodegradacji. Opakowania mają szczególne zastosowanie 
przy pakowaniu produktów tłustych oraz o dużej 
wilgotności. Przed przystąpieniem do realizacji projektu 

przedsiębiorca przeprowadził badania rynkowe, z których wynikało,  
że kluczowym czynnikiem decydującym o zakupie produktów przez klientów jest 
zapewnienie odpowiedniej barierowości opakowania na działanie pary wodnej, 
wody i tłuszczu. Dotychczasowe rozwiązania technologiczne bazujące  
na materiałach celulozowych powlekanych polietylenem wiązały się ze zbyt 
dużym kosztem dla klientów. 
 

Cel projektu  
Istotnym założeniem prac badawczych było opracowanie 
warstwy polimerowej, charakteryzującej się zwiększoną 
barierowością na działanie pary wodnej, wody i tłuszczu. 
Kompozycja ta miała być alternatywą dla materiałów 
celulozowych powlekanych polietylenem. Dla wielu 
produktów nie ma jednak potrzeby stosowania bariery  
w postaci folii polietylenowej, która znacznie podnosi 
cenę opakowania. Co więcej, folia polietylenowa nie podlega biodegradacji  
co skutkuje zwiększeniem opłaty produktowej.  
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Wytworzony w ramach projektu produkt będzie miał głównie zastosowanie  
w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, przy czym szczególnie 
perspektywiczne branże na dzień dzisiejszy to producenci lodów, bakalii  
oraz słonych przekąsek.  
 

Partnerzy projektu 
Projekt realizowany jest w konsorcjum z kilkoma jednostkami naukowymi 
zaangażowanymi w projekt na zasadzie podwykonawstwa. W fazie badawczej 
kluczową rolę odegrały  3 jednostki:  
 Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych – 
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie, którego zadanie to opracowanie modyfikowanego 
powierzchniowo, w pełni biodegradowalnego materiału celulozowego. 
 Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej zajmujący się badaniem 
migracji substancji lotnych pochodzących z opakowań papierowych, badaniami 
migracji globalnej zadrukowanych opakowań papierowych przeznaczonych  
do kontaktu z żywnością oraz badaniami chromatograficznymi lotnych składników 
farb drukarskich naniesionych na materiały papierowe. 
 Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, który podjął 
się badań elektromikroskopowych struktury opakowań kartonowych z warstwą 
barierową. 
 

Ponadto w prace badawcze włączona została kadra naukowa i pomocnicza 
laboratorium badawczo-rozwojowego firmy ARSO Polański. 

 

Etapy projektu  
Projekt składa się z dwóch etapów – badawczego oraz wdrożeniowego 
(inwestycyjnego). Część badawcza zakończyła się opracowaniem powłoki 
barierowej opakowania, która jest kompozycją polimerową o właściwościach 
biodegradowalnych oraz o wysokiej czystości chemicznej i mikrobiologicznej.  
W ramach etapu wdrożeniowego firma planuje: 

1. Zakup nieruchomości zabudowanej w celu rozbudowy zakładu. 
2. Budowę nowego obiektu produkcyjno-laboratoryjnego, spełniającego 

warunki przemysłu spożywczego. 
3. Zakup środków trwałych, np. maszyn, urządzeń do produkcji. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Zwiększenie kreatywności kadry, w tym badawczej przedsiębiorcy poprzez 
nawiązanie relacji i wymianę doświadczeń z pracownikami sektora nauki,  
co sprzyja działaniom proinnowacyjnym zmierzającym do zwiększenia 
konkurencyjności firmy na rynku. 
 Umocnienie marki ARSO w środowisku naukowym jako równorzędnego 
partnera merytorycznego w zakresie tworzenia rozwiązań innowacyjnych o dużym 
potencjale rynkowym, ale też stanowiących wyzwania badawcze. 
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 Opracowanie innowacyjnego na skalę światową rozwiązania, które pozwoli 
skutecznie konkurować firmie na rynku międzynarodowym. 
 Wzrost przychodów firmy w najbliższym roku o ok. 25% (wg prognoz).  
 Nawiązanie trwałych relacji z sektorem nauki, które zaowocowały wspólnym 
ubieganiem się o środki na realizację badań z innych programów krajowych  
oraz międzynarodowych. 

 

Dobre praktyki  
 Wprowadzenie mechanizmów zarządzania 
i skutecznej komunikacji w wielopodmiotowym 
konsorcjum, co pozwoliło na efektywną realizację projektu 
przy założonym budżecie i harmonogramie. 
 Wymiana myśli naukowej, wdrożeniowej  
oraz doświadczeń między naukowcami a pracownikami 
firmy, która zaowocowała większą kreatywnością 

zaangażowanych zespołów i wzrostem zainteresowań pracowników firmy 
tworzeniem nowych produktów w oparciu o dobrze zidentyfikowane potrzeby 
klientów. 
 

Źródła informacji 
K. Bromski (red.) Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki 
wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007–2013, Warszawa 2013 
Materiały uzyskane od firmy ARSO Polański Sp. z o.o  
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3.1.3 Podłoża dla wielobarwnych matryc diod laserowych 
 
 

Tytuł: Nowe generacje kształtowanych przestrzennie 
podłoży plazmonicznych GaN 
Beneficjent: TopGaN Sp. z o.o.  
Okres realizacji: 01.03.2012-28.02.2014 
Źródło finansowania: Działanie 1.4 POIG 
Wartość projektu: 1 mln zł 
Wartość dofinansowania: 0,8 mln zł  
 
 

TopGaN Sp. z o.o. w 2001 r. utworzyli biznesman, anioł biznesu - Andrzej 
Kasprowiak i Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk (IWC PAN). 
Firma, jako jedna z pierwszych w Europie, opracowała i zademonstrowała 
technologię diod laserowych opartych o azotek galu (GaN). Inspiracją do 
założenia przedsiębiorstwa były długoletnie prace badawcze w IWC PAN nad tym 
półprzewodnikowym materiałem. Naukowcy z IWC PAN opracowali autorska 
metodę krystalizacji wysokiej jakości monokryształów GaN, zaliczaną do jednych 
z pierwszych na świecie. Pozwoliło to rozwinąć w Polsce badania nad 
półprzewodnikami opartymi o azotki. Wysokie zaawansowanie tych badań 
doprowadziło do powstania firmy TopGaN, która zalicza się dziś do pionierów 
produkcji wieloemiterowych zintegrowanych systemów laserowych, przyrządów 
ważnych dla nowych technologii wyświetlania obrazu i przemysłu drukarskiego. 
  

                                       Geneza projektu  
Nie ulega wątpliwości, że dla poprawy parametrów pracy, 
azotkowe urządzenia optoelektroniczne i elektroniczne 
powinny być budowane w oparciu o wysokiej jakości 
monokryształy azotku galu. Dziś jedynie diody laserowe 
(LDs) tworzone są na bazie podłoży otrzymywanych  
z objętościowego GaN. Do budowy diod elektrolumi-
nescencyjnych (LEDs) i różnego typu tranzystorów 

używane są obce podłoża (szafir, krzem, węglik krzemu) z osadzoną na nich 
cienką warstwą GaN (tzw. templates). Ogromną zaletą azotkowych templates 
jest ich rozmiar, czyli rozmiar używanego podłoża (4, 6, 8 cali), wadą natomiast - 
bardzo niska jakość strukturalna (ze względu na niedopasowanie sieciowe 
i termiczne obcych podłoży do warstw GaN).  Ogromny postęp, który dokonał się 
w półprzewodnikowych źródłach światła w końcu XX i początkach XXI w. trwa 
nadal. Coraz częściej mówi się o zastąpieniu diod elektro-luminescencyjnych 
diodami laserowymi. Dotyczyć to ma nie tylko niszowych zastosowań, ale 
i bardziej powszechnych, z tzw. obszaru „general lighting” - oświetlenia ulic, 
pomieszczeń, budowy reflektorów samochodowych itp. Tym samym, 
w ostatnich latach włożono ogromny wysiłek w rozwój objętościowej 
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krystalizacji GaN. Wciąż jednak, otrzymanie monokryształu azotku galu 
o wysokiej jakości strukturalnej stanowi ogromne wyzwanie. Opisywany projekt 
bazował na czterech oryginalnych i całkowicie nowatorskich wynalazkach 
dokonanych w wyniku wcześniejszej współpracy Instytutu Wysokich Ciśnień PAN 
i TopGaN Sp. z o.o., a mianowicie: 
1. Metodzie multi feed-seed-MFS krystalizacji GaN, polegającej na 

bezpośredniej konwersji zarodzi w kryształ wysokociśnieniowy GaN (HNPS-
GaN). W wyniku tego procesu uzyskuje się wolno stojące kryształy 
wysokociśnieniowe HNPS-GaN, spełniające wszystkie warunki przydatności 
do epitaksji struktur diod laserowych. 

2. Użyciu plazmonicznego (czyli o bardzo wysokiej koncentracji elektronów) 
podłoża GaN dla ograniczenia wnikania (strat) światła do podłoża - 
technologia ta jest opatentowana. 

3. Metodzie kształtowania przestrzennego podłoży, a więc tworzenia lokalnych 
zmian dezorientacji podłoża w stosunku do dezorientacji podłoża 
wejściowego - technologia ta jest opatentowana. 

4. Technologii jednobarwnych matryc laserowych opracowanej w TopGaN  
Sp. z o.o. Uzyskano matryce laserowe 390-410 nm o rekordowych mocach 
optycznych wynoszących 2,5 W. Dziś rekord TopGaN to 4,0 W mocy optycznej. 

 

Cel projektu  
Dotychczasowy dorobek TopGaN, w tym powyższe 
metody oraz fakt uzyskania rekordowej mocy optycznej  
z matrycy laserowej stanowiły podstawę i punkt wyjścia 
do opracowania technologii budowy niezwykle 
atrakcyjnych komercyjnie, wielobarwnych matryc diod 
laserowych. Celem projektu było opracowanie technologii 
wytwarzania nowej generacji podłoży GaN do budowy 
wielobarwnych matryc diod laserowych emitujących światło ultrafioletowe, 
fioletowe i niebieskie, które znajdą zastosowanie w medycynie, ochronie 
środowiska i projekcji obrazów.  
 

Partnerzy projektu 
Projekt realizowała firma TopGaN na bazie wyników naukowych otrzymanych  
w IWC PAN. 
 

Etapy projektu  
Zadania wykonywane były przez zespoły skupione wokół trzech laboratoriów 
TopGaN Sp. z o.o.: 
 Pracownicy Laboratorium Podłoży – odpowiedzialni za otrzymanie kryształów 
GaN, a następnie doprowadzenie ich do form podłoży. 
 Pracownicy Laboratorium Epitaksji, którzy na podłożach budowali właściwe 
struktury dla matryc diod laserowych. Kryształy GaN poddane zostały 



71 
 

kształtowaniu przestrzennemu (fotolitografie i trawienie jonowe), a następnie 
wykonano na nich struktury epitaksjalne dla długości fal z zakresu 390-440 nm. 
 Pracownicy Laboratorium Processingowego – wykonali i przetestowali 
matryce trójpaskowych i trójkolorowych diod laserowych.  
 

Zrealizowane badania dotyczyły modyfikacji parametrów wzrostu podłoży i ich 
kształtowania przestrzennego, natomiast wykonywanie warstw epitaksjalnych  
i processingu matryc laserowych odbywało się według technologii 
opracowanych podczas wcześniejszych badań. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Opracowanie technologii wytwarzania podłoży GaN o relatywnie niewielkiej 
liczbie defektów oraz wysokim przewodnictwie elektrycznym, co ułatwia 
produkcję matryc diod laserowych. 
 Wdrożenie wyników wykonane zostanie w ciągu dwóch lat od zakończenia 
projektu. Polegać będzie na uruchomieniu masowej produkcji matryc azotkowych 
diod laserowych.  

 

                                       Dobre praktyki  
 Badania prowadzone w ramach projektu stanowiły 
odpowiedź na przewidywane trendy rozwoju technologii 
na rynku oświetlenia z tzw. obszaru „general lighting”, 
a więc oświetlenia ulic, pomieszczeń, budowy reflektorów 
samochodowych. Obecnie nowością wydaje się stosowanie 
 diod elektroluminescencyjnych w powszechnym 
zastosowaniu, natomiast przewiduje się, że zastąpienie 

diod LED diodami laserowymi będzie znacznie wydajniejszą technologią.  
 Rozwiązania technologiczne powstały w wyniku wieloletniej współpracy 
między firmą TopGaN, a Instytutem Wysokich Ciśnień. TopGaN jest spółką, 
w której udziały ma Instytut Wysokich Ciśnień PAN, twórcy technologii  
oraz prywatny inwestor, co stanowi modelowy sposób komercjalizacji rozwiązań 
z zakresu wysokich technologii. 
 

Źródła informacji  
Materiały opracowane przez firmę TopGaN Sp. z o.o.  
http://www.sme.gov.pl/index/more/32320  
http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/742186,niebieski-wschod-doliny-
azotkowej-historia-firmy-topgan.html 
http://wyborcza.pl/1,75400,15065050,Po_co_nam_niebieski_laser_.html 
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3.1.4 Urządzenie do wczesnej i szybkiej diagnostyki chorób zakaźnych 
 
 

Tytuł: Optymalny system cyfrowej łańcuchowej reakcji 
polimerazy (digital PCR) do całkowitej kwantyfikacji 
klinicznie istotnych patogenów w fizjologicznych 
próbkach 

Beneficjent: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. 
Okres realizacji:  01.11.2012–31.01.2015 
Źródło finansowania: Inicjatywa EUREKA 
Wartość projektu: 3,5 mln zł 
Wartość dofinansowania: 2,4 mln zł  
 

Curiosity Diagnostics jest firmą typu spin-off, której celem jest wdrażanie 
wyników badań naukowych w zakresie innowacyjnych technik cyfrowych 
oznaczeń diagnostycznych. Spółka specjalizuje się w zastosowaniu rozwiązań 
mikroprzepływowych w diagnostyce medycznej, przede wszystkim 
w urządzeniach służących do ilościowej diagnostyki DNA i opartych  
na algorytmach optymalizujących cyfrowe pomiary. Firma działa od 2012 r.,  
a jej siedziba znajduje się w Warszawie. 

Geneza projektu  
Zakażenia szpitalne (HAI – Hospital Acquired Infections), 
czyli te, które występują w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych są bardzo częstą przyczyną 
zgonów pacjentów. Szybka i dokładna identyfikacja 
patogenu powodującego infekcję jest niezbędna  
do przeprowadzenia odpowiedniego leczenia oraz 
odizolowania chorego. Tradycyjne metody diagnostyczne 

pozwalają na otrzymanie wyników po upływie co najmniej doby w przypadku 
testów bazujących na kulturach bakterii. Nowsze metody molekularne 
dostarczają bardzo precyzyjnych rezultatów w krótszym czasie, umożliwiając 
identyfikację i kwantyfikację patogenów, ich toksyn oraz odporności  
na antybiotyki. Ze względu na ich wysoką cenę, brak certyfikatu CE  
dla diagnostyki in vitro (IVD) oraz wymagań dotyczących wysoko 
wykwalifikowanych pracowników obsługujących urządzenia diagnostyczne, 
metody te nie zostały jednak szeroko rozpowszechnione do rutynowych badań 
w placówkach medycznych.  Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR, Polymerase 
Chain Reaction) jest wiodącą metodą molekularną, przy czym „cyfrowa” reakcja 
łańcuchowa polimerazy (dPCR, digital PCR) to najnowsza generacja technologii 
PCR. Obecnie dostępne sprzęty do dPCR osiągają akceptowalne wyniki, jednak 
trudności techniczne i skomplikowane procedury przenoszenia płynów 
bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu ceny sprzętu i przeprowadzenia samej 
reakcji. Ponadto zestawy odczynników dedykowanych dPCR nie posiadają 
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certyfikatów CE do użytku w diagnostyce in vitro (IVD), co w połączeniu  
z powyższymi trudnościami uniemożliwia wprowadzenie dPCR do rutynowych 
diagnoz przeprowadzanych na poziomie jednostek szpitalnych. 
 

Cel projektu  
W ramach projektu zostanie opracowany nowoczesny, 
szybki, konkurencyjny cenowo i w pełni automatyczny 
system oznaczony certyfikatem IVD CE służący do 
identyfikacji i absolutnej kwantyfikacji patogenów 
odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne, który będzie 
mógł zostać zaimplementowany do rutynowych badań na 
poziomie szpitalnym. System będzie składał się z pełni 
zautomatyzowanego urządzenia digital PCR oraz zestawu odczynników PCR. 
Urządzenie zostanie zoptymalizowane poprzez implementację nowo 
opatentowanych algorytmów matematycznych. Prototyp sprzętu typu sample-
in-answer-out w sposób automatyczny wykona czynności prowadzące  
do wykrycia i kwantyfikacji docelowego DNA tj. przyjęcie próbki, izolację 
i oczyszczanie DNA, a zestaw odczynników PCR będzie służył do wykrywania 
i kwantyfikacji najbardziej powszechnych bakterii i grzybów przenoszących 
zakażenia szpitalne.  
 

Partnerzy projektu 
Projekt realizowany jest w konsorcjum z Master Diagnóstica SL - hiszpańską 
spółką biotechnologiczną prowadzącą prace badawczo-rozwojowe w obszarze 
histopatologii. Firma rozwija nowe procedury diagnostyczne oraz wprowadza 
wysoko innowacyjne technologicznie protokoły dla diagnostyki in-vitro 
onkologicznych i zakaźnych chorób do obszaru komórkowej i molekularnej 
patologii. W ramach projektu zawiązana została również współpraca 
z Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk polegająca przede 
wszystkim na zleceniu przeprowadzenia części badań oraz wspólnym 
rozpowszechnianiu otrzymanych podczas realizacji projektu wyników. 
 

Etapy projektu  
Projekt podzielony został na siedem zadań z czego trzy pierwsze dotyczą badań 
przemysłowych, a cztery kolejne - prac rozwojowych. 
1. Rozwiązywanie podstawowych problemów projektowych: badania wstępne, 

projekt reakcji, adaptacja algorytmu i opracowanie ogólnych specyfikacji 
modułów systemu. 

2. Badanie nad optymalnymi strategiami technicznych aspektów przebiegu 
testów. 

3. Opracowanie dowodu koncepcji (proof-of-concept) dla implementacji 
procesów lizy komórek mikroorganizmów, podziału mieszaniny powielającej,  
termocyklingu i wykrywania targetowego DNA. 
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4. Rozwój kaset i modułów odpowiadających za automatyczną obsługę płynów, 
termocykling oraz wykrywanie. 

5. Integracja modułów w urządzeniu. 
6. Opracowanie, rozwój i optymalizacja zestawu odczynników, starterów i sond 

niezbędnych do badania ilościowego dPCR. 
7. Walidacja eksperymentalna urządzenia. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Przyspieszenie prac projektowych - znaczące skrócenie czasu opracowania 
prototypu urządzenia diagnostycznego. 
 Poprawa wizerunku firmy w środowisku naukowym jako równorzędnego 
partnera merytorycznego w zakresie tworzenia rozwiązań innowacyjnych o dużym 
potencjale rynkowym, ale i stanowiących wyzwania badawcze. 
 Nawiązanie kontaktów z globalnymi firmami obecnymi na rynku diagnostyki 
– podmiotami potencjalnie zainteresowanymi zakupem rezultatów projektu: 
aparatu, dedykowanych odczynników oraz autorskiego sposobu analizy.  
 Możliwość opracowania innowacyjnego w skali świata rozwiązania, które 
pozwoli skuteczne konkurować firmie na rynku międzynarodowym. 
 Spółka planuje proces wdrożenia prototypu do produkcji w 2015 r. 

 

Dobre praktyki 
 Wprowadzenie mechanizmów skutecznej 
komunikacji w ramach konsorcjum oraz współpracy 
z innym podmiotami badawczymi. 
 Wymiana myśli naukowej i wdrożeniowej oraz 
doświadczeń zarówno z partnerem konsorcjum,  
jak i naukowcami ICHF, które zaowocowały większą 
kreatywnością i zaangażowaniem całego zespołu. 

 Skuteczne zarządzanie projektem.  
 

Źródła informacji 
Materiały własne Curiosity Diagnostics Sp. z o.o.  
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3.1.5 Bezzałogowy statek powietrzny 
 
 

Tytuł: Badania nad innowacyjnym bezzałogowym 
statkiem powietrznym pod kątem określonych 
funkcjonalności 
Beneficjent: RoboKopter Technologies Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 01.08.2012–31.07.2013 
Źródło finansowania: Program Innotech 
Wartość projektu: 1,5 mln zł 
Wartość dofinansowania: 1,18 mln zł 
 

RoboKopter Technologies Sp. z o.o. działa na rynku Bezzałogowych Systemów 
Latających (BSL), czyli wielofunkcyjnych robotów służących głównie do rejestracji 
obrazu i zbierania danych. Firma prowadzi intensywną działalność badawczo-
rozwojową, której celem jest stworzenie latających bezzałogowych platform 
wielowirnikowych (UAV) o parametrach i funkcjonalnościach przewyższających 
obecnie dostępne modele. Wypracowane rozwiązania spółka wprowadza  
na rynek komercyjny. 
 

Geneza projektu  
Firmę RoboKopter Technologies tworzy zespół 
pasjonatów, których fascynacja lataniem w połączeniu  
ze specjalistyczną wiedzą z różnych dziedzin (elektroniki, 
robotyki, informatyki, mechaniki, systemów informacji 
przestrzennej i ekonomii) zaowocowały pomysłem 
opracowania RoboKopterów - innowacyjnych bezzało-
gowych statków powietrznych o oryginalnej konstrukcji, 

właściwościach i skali zastosowań. Firma jako pierwsza wprowadziła rozdzielenie 
funkcji pilota i operatora kamery, co zaowocowało istotną poprawą jakości 
realizowanych ujęć. Spółka posiada bardzo dobrą znajomość rynku BSL, który 
oceniany jest jako najszybciej rozwijający się segment branży lotnictwa 
wojskowego. Tymczasem nie tylko w Polsce, ale i w Europie nie ma rozwiązań 
podobnych, dających możliwość tworzenia dedykowanych platform do realizacji 
misji w wybranych segmentach rynku. Zaletą RoboKopterów jest możliwość 
rozwijania funkcjonalności i integracji systemów, co wyróżnia je wśród urządzeń 
oferowanych w USA, Chinach czy Australii. Dotychczasowe funkcjonalności  
i koszty dronów ograniczają możliwości ich wykorzystania w gospodarce. Funkcje 
obserwacyjne, filmowanie, robienie zdjęć, pomiarów itp. spełniają dzisiaj 
głównie samoloty i satelity, jednak ich wykorzystanie jest dużo droższe i nie tak 
efektywne, jak miałoby to miejsce w przypadku użycia BSL. Co więcej, dane 
dotyczące popytu na RoboKoptery na rynku polskim i światowym były 
wyjątkowo zachęcające do podjęcia realizacji omawianego projektu.  
Te innowacyjne urządzenia mogą mieć zastosowanie nie tylko w branży 
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militarnej, ale i wielu innych dziedzinach, np. energetyce (monitoring sieci 
przesyłowych), infrastrukturze przemysłowej, drogowej i kolejowej, geodezji, 
kartografii, rolnictwie oraz branży filmowej i reklamowej czy ubezpieczeniowej. 
Największy popyt na BSL odnotowuje się w USA i Europie (Francji, Niemczech, 
Włoszech i Wielkiej Brytanii), jednak i w Polsce można zauważyć wzrost 
zapotrzebowania, o czym świadczy coraz większa liczba ogłaszanych przez 
instytucje przetargów na urządzenia tego typu. 
 

Cel projektu  
Celem projektu było skonstruowanie i wprowadzenie  
na rynek niezawodnej jednostki latającej, sterowanej 
automatycznie i działającej w trudnych warunkach oraz na 
niedostępnych obszarach (zbiorniki wodne, gęsto 
zalesione rejony, bagna itp.), przeznaczonej do 
monitoringu i rejestracji obrazu. W porównaniu do 
rozwiązań dostępnych na rynku, RoboKoptery są bardziej 
stabilne, niezawodne i łatwiejsze w obsłudze. Posiadają wiele opcji nieobecnych 
we wcześniej produkowanych urządzeniach, jak np. informowanie o zużyciu 
energii w akumulatorach i pozostałym czasie lotu, możliwość rozbudowy  
i ingerencji w oprogramowanie elektroniki, łatwiejszy proces konfiguracji 
parametrów lotu oraz możliwość integracji toru wideo z elektroniką.  
 

Urządzenia starszej generacji, za sprawą stosowania elementów różnych 
producentów i wywołanych tym zakłóceń czy komplikacji, mają krótszy zarówno 
czas lotu, jak i maksymalny dystans oraz obciążone są ryzykiem 
nieprzewidzianych awarii i zachowań. Ponadto bazują na gotowym 
oprogramowaniu i elektronice, co obok generowania znacznych kosztów, 
uniemożliwia jakiekolwiek modyfikacje w celu dostosowywania pożądanych 
funkcjonalności urządzeń do zgłaszanego popytu. Tymczasem celem projektu 
RoboKopter Technologies było opracowanie wysoce funkcjonalnych prototypów 
o szerokim zakresie zastosowań. Z założenia miały być one dostosowane  
do potrzeb rynku pod względem posiadanych funkcjonalności, tak aby mogły być 
wykorzystane w różnych gałęziach gospodarki. Specyfika urządzenia miała 
wynikać z potrzeb danego segmentu i umożliwiać instalowanie dedykowanego 
dla niego wyposażenia. Aby właściwie i szczegółowo zidentyfikować te potrzeby, 
konieczne były badania rynku, które firma zakupiła we wdrożeniowej fazie 
projektu. Wyniki fazy badawczej zostały wdrożone samodzielnie przez 
beneficjenta jeszcze w 2013 r. Po zakończeniu projektu, a więc w ciągu  
5 miesięcy, przychody ze sprzedaży wyniosły 100 000 zł, ale już prognozy 
sprzedaży na rok 2014 wskazują kwotę znacznie wyższą – 600 000 zł.  
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Etapy projektu  
W ramach przygotowań do wdrożenia beneficjent zakupił usługi doradcze 
w zakresie innowacji dotyczące nabywania i ochrony praw własności 
intelektualnej oraz oznaczania produktu certyfikatem zgodności z normami. 
Drugim elementem tej fazy projektu było nabycie usług wsparcia innowacji, 
polegające na badaniach rynkowych i uzyskaniu wspomnianego certyfikatu. 
Kluczowym punktem badań było wskazanie rynków o wysokim poziomie 
chłonności tego typu urządzeń latających. Sednem projektu było 
przeprowadzenie badań przemysłowych. Prace dotyczyły badań nad częścią 
elektroniczną, mechaniczną i oprogramowaniem urządzenia, a następnie 
integracją komponentów. Ostatni etap projektu polegał na testach 
i usprawnieniach, w rezultacie których powstał końcowy prototyp platformy 
i dokumentacja techniczno-produkcyjna, będąca podstawą do wdrożenia 
w celach komercyjnych. Podczas realizacji projektu firma korzystała  
ze wsparcia merytorycznego wielu instytucji badawczo-rozwojowych 
i podmiotów prywatnych. Istotny wkład w prowadzone badania mieli jednak 
dwaj podwykonawcy: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz 
Politechnika Warszawska. Do najważniejszych zadań PIAP należały badania nad 
bezprzewodowym systemem analogowej transmisji obrazu pomiędzy 
urządzeniem latającym i stacją bazową. W ich wyniku powstał prototyp systemu 
wraz z dokumentacją techniczną i produkcyjną. Natomiast Politechnika 
Warszawska przeprowadziła badania w zakresie projektowania gamy śmigieł, 
m.in. opracowanie śmigieł dedykowanych dla finalnych prototypów, określiła 
optymalną prędkość obrotową, wykonała badania  aerodynamiczne śmigieł. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Urządzenia oferowane przez firmę uzyskały przewagę nad konkurencyjnymi 
bezzałogowymi aparatami latającymi, zarówno w zakresie ich właściwości 
i funkcjonalności, jak i kosztów produkcji. 
 Oferta spółki stała się konkurencyjna w stosunku do propozycji firm 
dysponujących urządzeniami substytucyjnymi (samolotami, helikopterami, 
satelitami). Przewaga beneficjenta dotyczy większej dostępności usług, 
wielokrotnie niższych kosztów eksploatacji oraz możliwości lotu w miejsca 
niedostępne dla urządzeń typu samolot czy helikopter. 
 Dzięki realizacji projektu zwiększyły się przychody spółki, poprawiając tym 
samym jej rentowność. Stworzony został dział marketingowo-sprzedażowy. 
 Firma zyskała nie tylko nowych nabywców produktów, ale i usług 
serwisowania urządzeń. 
 RoboKopter Technologies odniósł ogromne korzyści wizerunkowo-
promocyjne, stając się twórcą i posiadaczem innowacyjnych rozwiązań na skalę 
światową. 



78 
 

 Kompetencje i doświadczenie kadry, a także know-how firmy w zakresie BSL 
zdecydowanie wzrosły, także dzięki współpracy z jednostkami naukowymi.  
 Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju robotyki w Polsce i stworzyła 
podłoże do jej dalszej ekspansji, w tym warunki dla rozwoju firmy. 

 

                                       Dobre praktyki 
 Firma gruntownie przemyślała model biznesowy 
zastosowany w stosunku do stworzonych w ramach 
projektu urządzeń. Ponieważ analizy rynku i symulacje 
finansowe wskazywały na nieopłacalność sprzedaży  
czy udostępniania wypracowanych rozwiązań na zasadzie 
licencji innym podmiotom, spółka od początku planowała 
uruchomienie produkcji we własnej działalności. Firma 

dobrze przygotowała się do wprowadzenia opracowanych rozwiązań na rynek 
komercyjny, nabywając usługi doradcze w zakresie innowacji (prawa własności 
intelektualnej i certyfikowanie) oraz zlecając badania rynkowe na etapie fazy 
wdrożeniowej projektu. 
 Spółka korzystała ze wsparcia merytorycznego wielu instytucji badawczo-
rozwojowych i podmiotów gospodarczych na różnych etapach realizacji projektu 
(wdrożeniowej i badawczej), minimalizując możliwość nieosiągnięcia zakładanych 
rezultatów (lub osiągnięcia ich w niepełnym wymiarze). 
 Projekt posiadał zabezpieczenie kapitałowe, dzięki zaangażowaniu w jego 
realizację udziałowca – Grupy Kapitałowej G-8 Sp. z o.o. Dodatkowo, udziałowcy 
RoboKopter Technologies, Grupa Kapitałowa G-8 Sp. z o.o. i Letitbe Managment 
Sp. z o.o. stanowili dla niego także duże wsparcie zarządcze. 
 Projekt jest doskonałym przykładem tego jak zbudowanie zespołu 
składającego się z ludzi o różnorodnych, wzajemnie uzupełniających się 
kompetencjach oraz umiejętne pokierowanie jego pracą zamienia pomysł 
w innowacyjne i zakończone sukcesem przedsięwzięcie. Prace zespołu 
badawczego RoboKopter realizowane są w myśl zasady „Don’t let fear stay on the 
way of your dreams”. 
 

Źródła informacji 
Materiały udostępnione przez RoboKopter Technologies Sp. z o.o. 
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3.1.6 Tester wykrywający raka piersi - BRASTER Tester 
 
 

Tytuł: BRASTER Tester – Innowacyjny Tester  
do termografii ciekłokrystalicznej wykrywający  
raka piersi 
Beneficjent: BRASTER S.A. 
Okres realizacji: 01.02.2009-30.09.2015 
Źródło finansowania: Działanie 1.4-4.1 POIG 
Wartość projektu: 10 mln zł 
Wartość dofinansowania: 4,09 mln zł  
 

Spółka BRASTER S.A. została założona w 2008 r. przez pięciu polskich 
naukowców. Celem działania spółki jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego 
na skalę światową urządzenia służącego do wczesnego wykrywania raka piersi.  
 

Geneza projektu  
Prace zmierzające do opracowania urządzenia BRASTER 
Tester rozpoczęli w 2007 r., wywodzący się ze znanej 
w świecie naukowym „szkoły ciekłokrystalicznej”, 
profesorowie Józef Żmija i Roman Dąbrowski z Wojskowej 
Akademii Technicznej, dr inż. Henryk Jaremek oraz  
dr Jacek Stępień. Wraz z grupą naukowców zajęli się 
opracowaniem prototypu urządzenia bazującego na 

autorskim wynalazku - jedynym w skali światowej - medycznym testerze 
termograficznym, wykorzystującym matryce ciekłokrystaliczne do wczesnego 
wykrywania patologii piersi, przede wszystkim raka piersi. 
 

Cel projektu  
Głównym celem projektu było opracowanie urządzenia 
do wczesnego wykrywanie raka piersi, który stanowi  
ok. 25,2% nowotworów u kobiet. Zadaniem, jakie 
postawili przed sobą naukowcy, stało się opracowanie 
nieinwazyjnego i taniego testera, przeznaczonego do 
onkologicznej diagnostyki piersi, który dawałby 
możliwość osobistego użytkowania przez pacjentki. 
BRASTER Tester, jako element multimodalności diagnostycznej, ma uzupełniać, 
a nie zastępować inne badania takie jak mammografia czy ultrasonografia piersi. 
 

Ponieważ Komisja Europejska zaleca mammografię jako test przesiewowy 
w grupie 45+ w odstępach dwu, trzyletnich, twórcy BRASTER Tester uznali,  
że urządzenie wypełni lukę diagnostyczną – według badań klinicznych okres 
oddzielający stadium rozwoju nowotworu „in situ” od stadium raka inwazyjnego 
często jest krótszy niż 6 miesięcy. Wykonywanie mammografii co dwa lata może 
więc nie wystarczyć do wczesnego wykrycia zmian patologicznych. 
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Partnerzy projektu  
W realizacji projektu brały udział cztery jednostki naukowe: 
 Wojskowy Instytut Medyczny odpowiadający za monitorowane badanie 
kliniczne BR/BRA/06/09 pod kierownictwem prof. Edwarda Stanowskiego i prof. 
Romany Bogusławskiej-Waleckiej. 
 Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT – prowadził badania związane 
z mieszaninami ciekłokrystalicznymi. 
 Instytut Chemii Przemysłowej im. I. Mościckiego zajmujący się badaniami 
emulsji i układu sandwiczowego tworzącego ekran termowizyjny pasywny. 
 Laboratorium i zakład doświadczalny termografii Instytutu Problemów 
Jądrowych „Świerk”. 
 

Etapy projektu  
Realizacja projektu obejmuje szereg etapów, które składają się na fazę badawczą 
produktu oraz wdrożeniową. Pierwsza zakończyła się opracowaniem nowej 
technologii produkcji matryc termograficznych wykorzystywanych w BRASTER 
Tester. Druga z kolei obejmuje przede wszystkim działania związane  
z komercjalizacją produktu. 
 

Faza badawcza obejmowała:  
 Przeprowadzenie badań nad układami ciekłokrystalicznymi, które umożliwiły 
zbudowanie pasywnego ekranu termowizyjnego nowej generacji. Badania te 
zakończono w grudniu 2009 r. 
 Przeprowadzenie badań przemysłowych nad nową technologią produkcji 
matryc termograficznych, zakończonych w styczniu 2010 r. 
 Przeprowadzenie badań klinicznych potwierdzających wysoką czułość, 
efektywność i użyteczność testera. Prace te zakończono w marcu 2010 r. 
 Dokonanie rejestracji gotowego prototypu BRASTER Tester jako wyrobu 
medycznego klasy I w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych we wrześniu 2010 r. 
 Faza wdrożeniowa obejmuje budowę linii technologicznej do produkcji 
urządzenia BRASTER Tester. Na działania promocyjne i dystrybucyjne zmierzające 
do udostępnienia produktu na rynku firma zamierza pozyskać finansowanie 
z NewConnect, a następnie z Giełdy Papierów Wartościowych.   
 

W pierwszej kolejności komercjalizacja produktu obejmie rynek profesjonalny, 
czyli lekarzy specjalistów (głównie ginekologów). Ma to na celu wzbudzenie 
zaufania oraz potwierdzenie wiarygodności metody badania wśród ekspertów. 
Wprowadzanie produktu na rynek rozpocząć się ma w drugiej połowie 2016 r. 
Upowszechnienie metody zastosowanej w BRASTER Tester ma być spotęgowane 
przez prowadzenie badań klinicznych, prezentację wyników na konferencjach 
naukowych oraz publikację w czasopismach medycznych.  
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Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie produktu na masowy rynek 
konsumencki w sześciu krajach: USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, 
Holandii i Polsce. Rynki tych krajów zostały ocenione jako najbardziej 
perspektywiczne. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Jedną z największych korzyści dla beneficjenta jest osiągnięcie pozycji 
globalnego lidera w dostarczaniu najtańszego, mobilnego zestawu 
diagnostycznego do wczesnego wykrywania raka piersi. 
 Naukowcy ze spółki BRASTER jako jedyni na świecie są w stanie produkować 
pasywne ciekłokrystaliczne ekrany termowizyjne metodą jednoprzebiegową 
polegającą na równoczesnym nakładaniu mikrowarstwy polimeru ciekłokrysta-
licznego i jego zabezpieczeniu elastomerem (hermetyzacja).  
 Wdrożenie nowej, unikatowej metody diagnostycznej na tak ogromną skalę 
pozwoli naukowcom ze spółki BRASTER osiągnąć korzyści nie tylko finansowe, ale 
również związane z międzynarodowym prestiżem i uznaniem środowisk 
naukowych. 

Dobre praktyki 
 Analizowany projekt jest przykładem innowacji 
społecznej. BRASTER Tester jest pierwszym na świecie 
instrumentem umożliwiającym diagnostykę piersi, 
przeznaczonym także do osobistego użytku przez pacjentki 
w warunkach domowych. W odróżnieniu od mammografii, 
która pozwala na wykrycie uformowanego już anato-
micznie guza, BRASTER Tester umożliwia ujawnienie dużo 

wcześniejszych zmian towarzyszących powstawaniu ogniska nowotworowego. 
 Dotacja ze źródeł publicznych zapoczątkowała prace nad badaniami 
przemysłowymi i pracami rozwojowymi, które dały odpowiedź, czy diagnostyka tą 
metodą jest możliwa i jaka jest jej skuteczność. Na faktyczne działania 
komercjalizacyjne beneficjent pozyska środki z sektora prywatnego (New 
Connect).  
 Projekt BRASTER Tester wyróżnia się planami wprowadzenia produktu 
zarówno na rynek profesjonalny, jak i konsumencki. Oznacza to, że kobiety będą 
mogły stosować to urządzenie samodzielnie.  
 BRASTER Tester to doskonały przykład projektu, którego realizacja łączy 
badania o wysokiej wartości naukowej z praktycznymi zastosowaniami 
gospodarczymi. Jednocześnie jest to odpowiedź na bardzo ważne wyzwanie 
społeczne dotyczące wczesnej diagnostyki raka piersi. Ponadto projekt stanowi 
dobrą praktykę w zakresie efektywności wykorzystania kapitału publicznego 
w najbardziej ryzykownej fazie badań.  
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Po uzyskaniu wiarygodnych wyników komercjalizacja urządzenia finansowana 
będzie w oparciu o kapitał inwestorów prywatnych. W 2012 r. spółka 
wyemitowała pakiet akcji o wartości 10 mln zł, a w 2014 r. kolejny o wartości 6,5 
mln zł. 
 Należy podkreślić globalną ochronę własności intelektualnej wytworzonej 
w ramach projektu, co potwierdza innowacyjność opracowanego rozwiązania 
w skali świata.  

 

Źródła informacji  
http://braster.eu/braster-s-a/ 
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3.1.7 Inteligentne bariery drogowe 
 
 

Tytuł: Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe  
Beneficjent: Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) 
Okres realizacji: 1.01.2009–31.12.2011 
Źródło finansowania: Poddziałanie 1.3.1 POIG 
Wartość projektu: 10,7 mln zł 
Wartość dofinansowania: 8,6 mln zł 
 

IBDiM jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką 
infrastruktury komunikacyjnej. Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, 
ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg 
i mostów oraz pomaga wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią 
drogową. 
                                         Geneza projektu  

Bezpieczeństwo ruchu drogowego od zawsze pozostaje  
w sferze zainteresowań Instytutu Badawczego Dróg 
i Mostów. Wiele prac badawczych jest ściśle związanych ze 
sposobami jego poprawy. Każdego roku na drogach Unii 
Europejskiej ginie ponad 42 tys. osób, a ponad 1,8 mln 
zostaje rannych. Koszty tych zdarzeń sięgają w naszym kraju 
kilkunastu miliardów złotych rocznie. Komisja Europejska 

postawiła więc krajom członkowskim ambitny cel - redukcję liczby śmiertelnych 
wypadków drogowych o 50%, m.in. poprzez działania związane  
z unowocześnianiem infrastruktury drogowej oraz wprowadzaniem aktywnych 
systemów bezpieczeństwa.  
 

Cel projektu  
Projekt zakładał opracowanie i wdrożenie unikalnej 
konstrukcji aktywnej inteligentnej bariery drogowej. 
W tym zakresie jest to pierwsze na świecie tego typu 
rozwiązanie mechatroniczne łączące elektronikę, 
mechanikę, inżynierię materiałową, zaawansowane 
modelowanie komputerowe oraz techniki komunikacyjne 
(ICT). Jej zastosowanie w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych: na drogach, mostach i w tunelach istotnie zwiększa 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i pozwala zminimalizować koszty społeczne 
wypadków drogowych. Klasyczne bariery stalowe i betonowe charakteryzują się  
o 20-30% niższymi wskaźnikami bezpieczeństwa (ASI oraz THIV) niż opracowana  
i wdrożona konstrukcja. Inteligentna bariera została założona m.in. w ciągu 
drogi krajowej DK 5 w Bydgoszczy (kierunek Gdańsk-Bydgoszcz). 
Ponadto w Warszawie, Płocku oraz Radomiu zostały zamontowane elementy 
programowe i pomiarowe.  
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Aktywność bariery 
Nowa bariera, zmieniając swoją sztywność, aktywnie dostosowuje poziom 
absorpcji uderzenia do masy pojazdu. Skutecznie powstrzyma zarówno autobus  
o masie 13 t, jadący z prędkością 70 km/h, jak i auto o masie 900 kg, poruszające 
się z prędkością 100 km/h. Dzięki wyjątkowym elementom konstrukcyjnym 
aktywnie reguluje poziom rozpraszania energii, przez co zmniejsza przeciążenia, 
jakim zostają poddani pasażerowie, a po kolizji kieruje pojazd na właściwy tor 
jazdy. Ponadto system automatycznie informuje służby ratownicze o zdarzeniu, 
zwiększając szanse na uratowanie ofiar wypadku.  
 

Inteligencja bariery 
Bariera wyposażona jest w sztuczną inteligencję, czyli nowoczesne urządzenia 
telematyczne, których zadaniem jest wykrycie pojazdu (detekcja), ustalenie jego 
masy i typu (identyfikacja), wyznaczenie prędkości i trajektorii jazdy (śledzenie), 
określenie poziomu powstrzymywania (wysterowanie), powiadomienie 
o zdarzeniu centrum zarządzania ruchem. 

 

Unikalność rozwiązania  
Wyjątkowa konstrukcja bariery składa się z trzech elementów: 
 stalowej struktury pasywnej wypełnionej elementami z tworzyw sztucznych, 
mającymi zdolność ponadprzeciętnego pochłaniania energii w trakcie kolizji,  
 zbiorników z cieczą ściśle współpracujących z oprogramowaniem sterującym 
barierą, których zadaniem jest przejęcie głównego impetu uderzenia, 
 profilu skrzynkowego, przeznaczonego do wychwytywania pojazdów ciężkich 
(autobus, samochód ciężarowy).  
Wykorzystanie w tej konstrukcji nowoczesnych materiałów oddziaływujących  
na strukturę i układ bariery wpływa znacząco na zwiększenie bezpieczeństwa osób 
znajdujących się w pojeździe.  
 

Etapy projektu  
Projekt składał się z następujących etapów:  

1. Opracowanie koncepcji działania bariery. 
2. Testy weryfikujące przyjętą koncepcję. 
3. Wykonanie docelowego modelu bariery.  
4. Przeprowadzenie badań szczegółowych oraz optymalizacja konstrukcji. 
5. Badania modelu docelowego bariery w warunkach rzeczywistych. 
6. Przygotowanie konstrukcji do wdrożenia. 

 

Współpraca z przedsiębiorstwami w projekcie 
Pomimo, iż głównym beneficjentem projektu był IBDiM, to w trakcie realizacji 
zadań projektowych doszło do współpracy z przedsiębiorstwami. Główną rolę 
odegrały tu firmy Neurosoft Sp. z o.o. oraz Inter Metal Sp. z o.o. Pierwsza z nich 
specjalizuje się w technologiach sztucznych sieci neuronowych a w realizowanym 
projekcie odpowiedzialna była za wykonanie modułów programowych systemu 
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śledzenia pojazdów oraz system sterowania inteligentną barierą. Druga z kolei jest 
firmą skupioną na działalności w obszarze bezpieczeństwa drogowego, 
producentem barier ochronnych. W projekcie odpowiedzialna była za wykonanie 
części prac projektowych oraz część mechaniczną bariery inteligentnej.  
 

Korzyści z realizacji projektu 
 W efekcie realizacji projektu w IBDiM zostały wdrożone nowe metody 
badawcze i nowe systemy pomiarowe.  
 Nastąpiło podwyższenie kwalifikacji pracowników naukowo-badawczych.  
 Doświadczenie zdobyte w trakcie konstruowania elementów mechanicznych 
bariery, jak i przy opracowywaniu inteligentnego systemu śledzenia pojazdów i ich 
kompleksowej identyfikacji stanowiło podstawę do kolejnych przedsięwzięć  
o charakterze innowacyjnym, związanych z opracowywaniem nowej generacji 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz systemów telematycznych dotyczących 
badania ruchu drogowego i jego zarządzania. 
 Przychody IBDiM uległy zwiększeniu z tytułu komercjalizacji prac badawczych.  
 

                                         Dobre praktyki  
 Zrealizowany projekt stanowi przykład łączenia 
wysokiej wartości naukowej badań z bardzo praktycznym 
zastosowaniem w gospodarce. 
 Rozwiązanie opracowane w ramach projektu ma 
szerokie spectrum interesariuszy – od przedsiębiorców 
produkujących tego typu bariery, poprzez zarządców 
infrastruktury drogowej, aż po końcowych użytkowników 

dróg, którzy mają zapewniony większy stopień bezpieczeństwa. 
 Stworzenie możliwości uruchomienia produkcji bariery polskim 
przedsiębiorstwom i szansa na rentowny eksport – IBDiM udziela licencji 
zainteresowanym podmiotom na produkcję tego typu barier. 
 Innowacja będąca efektem projektu ma charakter innowacji społecznej - 
projekt charakteryzuje się dużą wartością dodaną o charakterze społecznym, 
gdyż przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników dróg.  

 

Źródła informacji  
http://www.aibdim.edu.pl/ 
Materiały dostarczone przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
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3.1.8 Detektory HOT nowej generacji w VIGO System 
 
 

Tytuł: Detektory HOT o krótkiej stałej czasowej 
Beneficjent: VIGO System S.A.  
Okres realizacji: 01.10.2012-31.12.2014 
Źródło finansowania: Program Badań Stosowanych 
Wartość projektu: 1,99 mln zł 
Wartość dofinansowania: 1,76 mln zł 
 

Projekt realizowany jest w kooperacji dwóch podmiotów: średniego 
przedsiębiorstwa – VIGO System S.A. i uczelni publicznej - Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Wyniki zostaną wdrożone w VIGO System 
S.A., która jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych 
detektorów podczerwieni stosowanych są w optoelektronice.  
 
 

                                          Geneza projektu  
VIGO System za nadrzędny cel istnienia postawiło sobie 
zastąpienie tradycyjnych, czyli chłodzonych kriogenicznie, 
fotonowych detektorów średniej i dalekiej podczerwieni, 
detektorami nowej generacji. Firma jest bowiem świadoma 
ograniczeń istniejących technologii i konieczności ich 
udoskonalenia, dlatego od lat aktywnie uczestniczy  
w poszukiwaniach nowych rozwiązań konstrukcyjnych  

i technologicznych w zakresie produkcji detektorów. Aktualne trendy globalnego 
rynku wskazują na duże i stale rosnące zapotrzebowanie na tzw. detektory HOT 
(High Operation Temperature), czyli takie, które pracują w temperaturze otoczenia, 
choć same mają zwykle temperaturę niższą (do -90 st. C), podczas gdy tradycyjna 
aparatura funkcjonuje w temperaturach ciekłego azotu (ok. -200 st. C) i wymaga 
częstego uzupełniania tą substancją przez laborantów. Detektory nowej generacji 
chłodzone są za pomocą prostych, tanich i wygodnych w stosowaniu chłodziarek 
termoelektrycznych. Dzięki temu, że urządzenia te są całkowicie bezobsługowe, 
zyskują nie tylko na wygodzie użytkowania, ale mogą też być stosowane w trudno 
dostępnych miejscach: w kominach przemysłowych, na masztach 
meteorologicznych, w obserwatoriach na szczytach Alp czy nawet na innej planecie 
(ciekawostką jest zastosowanie czterech detektorów produkcji VIGO System  
na Marsie na lądowniku Curiosity). Obecnie detektory HOT skutecznie konkurują  
z tymi tradycyjnymi w wielu aplikacjach. Co więcej, nieustannie powstają nowe 
urządzenia optoelektroniczne, w których mogą być stosowane jedynie detektory 
HOT, np. urządzenia monitorujące promieniowanie podczerwone w przemyśle 
i medycynie, systemy ostrzegające przed namierzaniem laserowym, urządzenia 
spektrofotometryczne. Zarząd spółki szybko dostrzegł, jak wielką szansą  
dla optoelektroniki jest dynamiczne rozszerzanie się rynku detektorów 
niewymagających chłodzenia. Z drugiej jednak strony ma świadomość realnego 
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zagrożenia ze strony dużych koncernów elektronicznych, które z czasem zapewne 
dostrzegą możliwości szerokich aplikacji tego typu detektorów. Realizacja projektu 
była więc konieczna, aby utrzymać pozycję wiodącego wytwórcy niechłodzonych 
detektorów. 
 

Cel projektu  
Celem projektu jest opracowanie detektorów HOT 
o podwyższonych parametrach funkcjonalnych i niezawo- 
nościowych, a także zwiększenie wydajności i obniżenie 
kosztów ich produkcji. Dzięki poszerzeniu oferty o udosko-
nalone detektory przedsiębiorstwo chce zwiększyć 
przewagę konkurencyjną w dziedzinie konstrukcji oraz 
technologii detektorów podczerwieni o wysokiej 
wykrywalności i szybkości działania, pracujących bez chłodzenia kriogenicznego.  
 

Partnerzy projektu  
Projekt realizowany jest w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną (Zakład 
Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Technicznej), z którą VIGO System podejmuje 
wspólne działania od blisko dwudziestu lat. Szczególnym, zwłaszcza jak na polskie 
realia, przykładem tej owocnej współpracy nauki i biznesu jest wspólne, 
nowoczesne na skalę światową laboratorium badawczo-produkcyjne. Udało się je 
wybudować w 2003 r. dzięki połączonemu wysiłkowi i wspólnym finansom – 
wkładzie własnym VIGO System pozyskanym w formie kredytu na korzystnych 
warunkach z Agencji Techniki i Technologii oraz środkom z Ministerstwa Nauki. 
W omawianym projekcie większość prac badawczych prowadzonych jest przez 
pracowników obu instytucji, co wynika z faktu posiadania wspomnianego 
laboratorium, komplementarności infrastruktury badawczej i kompetencji 
pracowników.  
 

Etapy projektu  
Projekt ma charakter badawczy i składa się z następujących obszarów:   

1. Analizy numeryczne struktur detekcyjnych o nowych architekturach. 
2. Udoskonalenie wzrostu heterostruktur materiału HgCdTe używanego  

do konstrukcji detektorów.  
3. Optymalizacja struktur detekcyjnych dla detektorów zakresu średniofalowego 

i długofalowego.  
4. Wykonanie i charakteryzacja udoskonalonych detektorów. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Wdrożenie wyników projektu pozwoli stworzyć ofertę unikalnych detektorów 
średniej i dalekiej podczerwieni pracujących bez chłodzenia kriogenicznego 
o parametrach lepszych od oferowanych obecnie, co zwiększy konkurencyjność 
firmy. 
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 Zastosowanie wypracowanych w projekcie rozwiązań obniży koszty i umożliwi 
wzrost skali produkcji detektorów, a tym samym zwiększy rentowność 
przedsiębiorstwa. 
 Utrzymane zostaną istniejące dotąd miejsca pracy, zatrudnionych zostanie 
także kilkunastu nowych pracowników, przede wszystkim naukowców 
i inżynierów. 
 Ugruntowana zostanie pozycja firmy jako światowego lidera w dziedzinie 
detektorów podczerwieni pracujących bez chłodzenia kriogenicznego i ważnego 
dostawcy produktów optoelektronicznych na globalny rynek.  

 

Dobre praktyki  
 VIGO System S.A. jest firmą o szeroko rozwiniętej 
kulturze współpracy z sektorem nauki, który uznaje  
za niezbędny przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań  
i uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej w swojej branży.  
W analizowanym projekcie większość prac badawczych 
prowadzonych jest wspólnie przez pracowników obu 
instytucji, co niejako wymusza ciągłą wymianę poglądów  

i sprzyja sprawniejszemu rozwiązywaniu problemów badawczych. Jak wskazuje 
praktyka VIGO System do tego celu potrzebne jest jednak wiele mechanizmów, 
takich jak: korzystanie ze wspólnych laboratoriów i brak barier w dostępie  
do sprzętu partnera, wysokiej klasy pracownicy naukowi w obu współpracujących 
jednostkach i umiejętność współdzielenia zadań.  
 Wysoki poziom kapitału społecznego wśród członków konsorcjum – 
konsekwencją współpracy z WAT jest rozwinięcie u konsorcjantów wysokiego 
poziomu kapitału społecznego, rozumianego jako swego rodzaju sieć relacji 
regulowanych normami moralnym (a nie tylko formalnymi zasadami prawa),  
które wiążą jednostkę ze społeczeństwem w sposób umożliwiający jej 
współdziałanie z innymi dla dobra wspólnego17. Wysoki poziom kapitału 
społecznego skutkuje zaufaniem, niską asymetrią informacji i jest kluczowy  
dla tworzenia i rozwoju rozwiązań innowacyjnych w kooperacji nauki i biznesu.  
 Zaangażowanie szerokiego spektrum wiedzy - w projekcie wykorzystano 
czysto teoretyczną wiedzę opartą na badaniach podstawowych parametrów 
materiałowych przez symulację i eksperyment praktyczny, aż do projektowania 
gotowych urządzeń i ich aplikacji w przemyśle.  
 

Źródła informacji 
Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez VIGO SYSTEM S.A. 
 

                                                            
17 J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2009, s. 271. 
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3.1.9 System wspierający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe 
 
 

Tytuł: Zintegrowany mobilny system wspomagający 
działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUS 
Beneficjent: Przemysłowy Instytut Automatyki 
i Pomiarów 
Okres realizacji: 01.04.2007-31.10.2014 
Źródło finansowania: Poddziałanie 1.1.2 POIG 
Wartość projektu: 68,6 mln zł 
Wartość dofinansowania: 58,3 mln zł 
 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) został założony w 1965 r. 
Od początku istnienia prowadzone w nim prace badawcze nad nowymi 
technologiami łączone są z projektowaniem urządzeń i linii produkcyjnych, 
które mogą być wykorzystywane w przemyśle i gospodarce. Od 15 lat Instytut 
specjalizuje się w robotyce mobilnej, a jego produkty są obecne  
na całym świecie. 

Geneza projektu  
Projekt PROTEUS, jako jeden z największych projektów 
badawczo-rozwojowych w Polsce, realizowany jest przez 
konsorcjum wiodących ośrodków naukowych w naszym 
kraju. Głównym inicjatorem i kierownikiem projektu jest 
prof. Piotr Szynkarczyk, z-ca dyrektora ds. Inteligentnych 
Systemów Bezpieczeństwa PIAP. Pomysł na stworzenie 
zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego 

działania antyterrorystyczne i antykryzysowe powstał już w 2003 r.  
 

Projekt, zaowocował powstaniem zintegrowanego systemu mobilnego 
obejmującego: 
 Moduł wykonawczy, w skład którego wchodzi zestaw trzech robotów 
mobilnych do różnych zastosowań, bezzałogowy samolot do celów zdalnego 
monitorowania oraz platformy obserwacyjne. Moduł ten ma za zadanie 
zidentyfikować i zwalczać zagrożenia. 
 Moduł dowodzenia, którego głównym zadaniem jest sprawna komunikacja 
oraz prowadzenie akcji ratowniczej. 
 Moduł symulatora, który będzie wykorzystywany do szkolenia ratowników 
oraz analizy zaistniałych sytuacji kryzysowych. 
 

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład projektu PROTEUS pełnią ściśle 
określoną funkcję, a jednocześnie każde z nich stanowi integralną część 
systemu. 
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Cel projektu  
Celem projektu PROTEUS jest stworzenie 
zintegrowanego mobilnego systemu oferującego nową 
jakość działań w sytuacjach kryzysowych. Wymagania 
techniczne i operacyjne systemu zostały określone 
z udziałem przyszłych użytkowników: policji, Straży 
Pożarnej i centrów antykryzysowych. PROTEUS  
ma za zadanie aktywne wspomaganie działań  
antyterrorystycznych i antykryzysowych inicjowanych w związku 
z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, powodziami, zagrożeniami 
terrorystycznymi, chemicznymi, czy biologicznymi. System pozwoli na 
natychmiastowe rozpoznanie sytuacji, aktywne śledzenie jej rozwoju 
i błyskawiczne podjęcie działań ratowniczych. W rezultacie zwiększy  
to bezpieczeństwo poszkodowanych, jak i ratowników, a sprawne i szybkie 
działanie systemu pozwoli na znaczne ograniczenie skutków kryzysu. Warto 
zwrócić uwagę, że poszczególne elementy wchodzące w skład projektu 
PROTEUS były testowane w służbach ratowniczych, a połączenie ich w jeden 
operacyjnie zintegrowany system jest innowacją na skalę światową. 
 

Partnerzy projektu 
W realizacji projektu wzięło udział kilka największych jednostek naukowych 
w Polsce: 
 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów jest pomysłodawcą, 
wnioskodawcą i koordynatorem projektu PROTEUS, ponadto odpowiadał również 
za opracowanie architektury systemu, zaprojektowanie robotów mobilnych, 
integrację całego systemu oraz badania jego funkcjonalności i walidację. 
 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy 
Instytut Badawczy odpowiadało za sprecyzowanie wymagań użytkowników 
końcowych, opis możliwych scenariuszy użycia systemu, a także za opracowanie 
założeń taktyczno-technicznych dla całego systemu oraz poszczególnych 
podsystemów. 
 Centrum Badań Kosmicznych PAN odpowiadało za dobór i integrację danych 
GIS, budowę czujników położenia oraz promocję i działania PR.  
 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych odpowiadał za opracowanie 
i integrację czujników do systemu. 
 Wojskowa Akademia Techniczna – Instytut Optoelektroniki odpowiadał  
za opracowanie i integrację czujników, w szczególności dobór istniejących 
czujników, opracowanie nowych czujników i interfejsów oraz ich testy. 
 Politechnika Warszawska – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 
Instytut Radioelektroniki współpracował przy tworzeniu architektury systemu 
i podsystemów oraz pomagał przy projektowaniu i budowie robota mobilnego 
o zwiększonej funkcjonalności. 
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 Politechnika Poznańska – Wydział Informatyki i Zarządzania (Instytut 
Informatyki) odpowiadał za wybór i przystosowanie pojazdu Mobilnego Centrum 
Dowodzenia (MCD), stworzenie oprogramowania MCD oraz konsol operatora 
systemu i prezentacji danych, a także za budowę Bezpilotowego Statku Latającego 
(BSL). 
 

Etapy projektu  
Projekt składał się z kilku etapów, za które odpowiedzialne były poszczególne 
jednostki naukowe, a zakończył się budową demonstratora systemu, którego 
prezentację można było obejrzeć na Stadionie Narodowym we wrześniu 2013 
r., gdzie zorganizowano m.in. symulowaną akcję ratowniczą. Stopień zaawan-
sowania konstrukcyjnego i technicznego demonstratora pozwala na skon-
struowanie w bardzo krótkim czasie w pełni operacyjnego prototypu systemu.  
 

Kluczowe etapy projektu to:  
 opracowanie Mobilnego Centrum Dowodzenia, 
 opracowanie Mobilnego Centrum Operatorów Robotów,  
 opracowanie samolotu bezzałogowego, 
 opracowanie robotów: małego, średniego i dużego,  
 opracowanie Symulatora Robota Mobilnego, 
 budowa wersji demonstracyjnej systemu PROTEUS. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
Główne korzyści z realizacji projektu PROTEUS to: 
 Wspomaganie działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli 
w oparciu o innowacyjną w skali świata jednostkę operacyjną. 
 Zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w akcjach ratunkowych. 
Roboty mobilne dotrą tam, gdzie praca ludzi jest niemożliwa lub stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. 
 Stworzenie podstawy do opracowania kolejnych rozwiązań i produktów, 
które wspomogą działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. 
 Złoty Medal i Nagroda Specjalna Wystawy ITEX, która odbyła się w Kuala 
Lumpur, dla robota RMI (średni robot systemu PROTEUS). 
 

Dobre praktyki  
 Aktywna wymiana myśli naukowej oraz 
doświadczeń pomiędzy największymi jednostkami 
naukowymi w Polsce. 
 Światowy prestiż i uznanie zagranicznych środowisk 
naukowych. Projekt PROTEUS stał się swego rodzaju 
reklamą polskiej myśli technologicznej. 
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 Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w oparciu o wymagania 
operacyjne użytkowników. Rozwój technologii potrzebnych do spełnienia 
oczekiwań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,  
np. projektowanie robota tak, by od początku uwzględniał specyfikę działania 
jednostek saperskich policji czy jednostek chemicznych Państwowej Straży 
Pożarnej.  
 Kontrola konfiguracji produktów oraz ceny dla użytkownika końcowego  
na etapie projektowania i rozwoju technologii. Rezygnacja z drogich technologii  
na rzecz tych, które są efektywne kosztowo. 
 Prowadzenie badań w oparciu o zweryfikowane potrzeby rynkowe oraz 
dostęp do przyszłej sieci sprzedaży (roboty mobilne, pojazd specjalistyczny 
MCOR). 
 Prowadzenie testów weryfikacyjnych i poligonowych w oparciu o wytyczne 
użytkowników. Możliwość iteracyjnego wprowadzania poprawek podczas testów.  
 Przygotowanie całego sytemu w sposób modułowy. Produkty PIAP oparte  
na elementach wykonawczych, takich jak roboty mobilne, konsole operatorskie 
czy pojazd MCOR będą dostępne na rynku już od 2015 r. Produkty i wynalazki 
poszczególnych konsorcjantów mogą być wprowadzane na rynek niezależnie  
od siebie. Takie podejście pozwala podzielić właściwie ryzyko biznesowe 
i finansowe związane z wdrożeniem.  
  

Źródła informacji 
http://www.piap.pl 
http://prestiz.info.pl  
http://www.projektproteus.pl/ 
K. Kraj, Projekt Proteus, str. 40-41, [w:] E- Terroryzm, wrzesień 2013, 9 (21) 
Informacje udzielone przez zespół realizujący projekt z ramienia PIAP 
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3.1.10 Kable w powłoce silikonowej do zastosowań specjalnych 
 
 

Tytuł: Nowa generacja kabli z utrzymaniem funkcji 
w warunkach pożaru oraz kabli o zwiększonej 
odporności cieplnej z wykorzystaniem izolacji i powłoki 
silikonowej 
Lider: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego 
Mościckiego 
Okres realizacji: 01.07.2013-30.06.2016 
Źródło finansowania: Program Badań Stosowanych 
Wartość projektu: 5,1 mln zł 
Wartość dofinansowania: 3,6 mln zł  
 

W dziedzinie opisywanego projektu zespół pracowników naukowych 
z Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego od ok. 50 lat 
prowadzi nieprzerwanie prace w obszarze syntezy i przetwórstwa polimerów 
krzemoorganicznych, w tym kauczuków silikonowych. Od wczesnych lat  
60-tych jest głównym zapleczem badawczym producenta polimerów 
silikonowych ZChP Silikony Polskie Sp. z o.o (dawniej Zakład Doświadczalny 
Silikonów), gdzie wdraża wyniki swoich prac. Podobnie i w przypadku 
opisywanego projektu, ZCHP Silikony Polskie jest jednym z partnerów 
przemysłowych. 

Geneza projektu 
Rosnące potrzeby przemysłu związane z wytwarzaniem 
produktów o znacznym stopniu zaawansowania 
technologicznego powodują wyraźne zwiększenie 
wymagań jakości i niezawodności stawianych stoso-
wanym w tych urządzeniach kablom i przewodom. 
Szczególnie dotyczy to przewodów o podwyższonej 
odporności cieplnej, zwłaszcza w takich branżach jak 

automatyka przemysłowa czy motoryzacja. Również w budownictwie ciągły 
rozwój instalacji przeciwpożarowych sprawia, że kablom stawiane są coraz 
wyższe wymagania, m.in. powinny one utrzymywać swoje funkcje 
w warunkach pożaru oraz w trakcie jego gaszenia - izolacja kabli jest narażona 
wówczas na działanie temperatury nawet powyżej 1000° C oraz wody 
stosowanej w strefach tryskaczowych.  Do tej pory kable z utrzymaniem funkcji 
w warunkach pożaru produkuje się głównie w izolacji z taśmy mikowej, co łączy 
się z bardzo trudnym i kosztownym procesem produkcyjnym. Badacze  
w ramach niniejszego projektu postawili hipotezę, że zastosowanie 
odpowiedniej izolacji silikonowej pozwoli na znaczne zwiększenie efektywności 
procesu produkcji.  
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Cel projektu  
Celem praktycznym projektu jest opracowanie nowej 
generacji kabli z utrzymaniem funkcji w warunkach 
pożaru oraz kabli o zwiększonej odporności cieplnej 
z wykorzystaniem izolacji i powłoki silikonowej 
przeznaczonych do zastosowań w urządzeniach 
elektronicznych. Umożliwi to uruchomienie ich produkcji 
przez TECHNOKABEL S.A. i sprzedaż na rynku krajowymi  
i zagranicznym. Zakłada się, że cel praktyczny zostanie osiągnięty  
dzięki opracowaniu nowych odmian kauczuków silikonowych sieciujących  
na gorąco (HTV), których produkcji podejmie się Zakład Chemiczny Silikony 
Polskie Sp. z o.o. 
 

Partnerzy projektu  
Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowo-przemysłowym, w skład 
którego poza Instytutem Chemii Przemysłowej, wchodzą firmy: 
 TECHNOKABEL S.A. – jeden z głównych producentów kabli w Polsce, 
w projekcie odpowiedzialny za wykonanie partii nowej generacji kabli 
z otrzymanych kauczuków, badania atestacyjne i marketingowe oraz 
dokumentację techniczną procesu produkcji kabli; 
 ZCh SIP – wiodący producent związków silikonowych, w projekcie 
odpowiedzialny za próby produkcyjne otrzymywania mieszanek kauczuków 
silikonowych HTV oraz opracowanie dokumentacji technicznej procesu produkcji 
nowych mieszanek kauczuków HTV. 
 

Rolą ICHP jest przeprowadzenie badań przemysłowych w zakresie próbek 
kauczuków oraz opracowanie mieszanek kauczuków o z góry zdefiniowanych 
właściwościach użytkowych.  
 

Zakres projektu  
W projekcie założono opracowanie technologii otrzymywania czterech typów 
produktów: 
 kauczuku silikonowego HTV ceramizującego z utworzeniem integralnej 
warstwy ceramicznej nieprzepuszczalnej dla wody do przetwarzania metodą 
wytłaczania, 
 kauczuku silikonowego HTV do przetwarzania metodą wytłaczania dającego 
po usieciowaniu na gorąco gumę o podwyższonej stabilności termicznej oraz 
dobrych właściwościach mechanicznych, 
 kabli z utrzymaniem funkcji w warunkach pożaru wykonanych w izolacji 
z kauczuku silikonowego ceramizującego odpornego na działanie wody, które 
mogą być stosowane w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi 
urządzeniami gaśniczymi (w strefach tryskaczowych), 
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 kabli o zwiększonej odporności cieplnej w izolacji i powłoce z kauczuku 
silikonowego wytrzymujące 20 000 godzin pracy ciągłej w temperaturze 200° C. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 ZCh SIP rozszerzy produkcję nowoczesnych mieszanek silikonowych. 
 TECHNOKABEL zastąpi drogie i trudnodostępne importowane kauczuki 
wdrożonymi produktami ZCh SIP.  
 Dzięki nowym produktom w obu firmach wzrosną możliwości eksportu  
tych wyrobów oraz zwiększy się konkurencyjność produktów oferowanych przez 
te firmy. 
                                       Dobre praktyki  

 Projekt zainicjowany został przez przedsiębiorców 
dążących do rozszerzenia oferty produktowej zgodnie 
z oczekiwaniami rynku. 
 Dobór członków konsorcjum z sektora przedsię-
biorstw jest efektywny z punktu widzenia wydatkowania 
środków publicznych. W ramach jednego projektu 
badawczego powstanie technologia produkcji nowych 

materiałów (kauczuk silikonowy HTV), wdrożonych przez ZCH SIP oraz nowych 
kabli wdrożonych przez TECHNOKABEL. Udział w projekcie obu partnerów 
gospodarczych będzie skutkował nawiązaniem trwałej współpracy biznesowej – 
dostawa materiałów do produkcji kabli. 
 Zarządzanie realizacją projektu jest prowadzone według metodyki PRINCE 2 
zapewniającej robocze kontakty konsorcjantów oraz omawianie postępów 
w realizacji projektu, podejmowanie ustaleń i decyzji dotyczących ukierunkowania 
prac na spotkaniach członków konsorcjum z kierownikiem. Ponadto  
w harmonogramie projektu określono „kamienie milowe” (punkty kontrolne) dla 
każdego zadania, w których dokonywana będzie szczegółowa analiza 
dotychczasowych wyników projektu oraz ustalane wytyczne dotyczące dalszej 
realizacji poszczególnych zadań.  
 W umowie konsorcjum zawartej na czas realizacji projektu określono zasady 
podziału przyszłej własności intelektualnej wytworzonej w projekcie. 

 

Źródła informacji 
Materiały dostarczone przez Lidera projektu 
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3.1.11 Siłownia energetyczna wykorzystująca pył biomasowy  
 
 

Tytuł: MoreEnergy Mobilna linia demonstracyjna do 
produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – 
zmikronizow anej biomasy 
Beneficjent: Instytut Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego (IMBIGS) 
Okres realizacji: 1.07.2012-31.12.2014 
Źródło finansowania: LIFE + 
Wartość projektu: 516,5 tys. € 
Wartość dofinansowania: 268 tys. € 
 

IMBIGS jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą. Przedmiotem jej 
działania jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, 
doświadczalnych oraz wdrożeniowych związanych z mechanizacją 
i automatyzacją przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego, gospodarką 
odpadami oraz upowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań 
technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej.  
 

Geneza projektu  
IMBIGS od wielu lat pełni rolę partnera sieci European 
Enterprise Network. Koncepcja technologiczna 
mikronizacji biomasy powstała w ramach wcześniejszych 
działań EEN we współpracy z przedsiębiorcą - wynalazcą  
i w późniejszym etapie stała się kluczowa dla projektu 
MoreEnergy. Zainteresowanie Instytutu poszerzaniem 
własnej oferty technologicznej oraz doświadczenia 

IMBIGS związane z aplikowaniem do mechanizmu LIFE + zaowocowały 
przygotowaniem przedmiotowego projektu. 
 

Cel projektu  
W ramach projektu MoreEnergy, zespół IMBIGS buduje 
pierwszą na świecie ruchomą kontenerową siłownię 
energetyczną pracującą na zmikronizowanej biomasie, 
czyli biomasowym pyle otrzymywanym ze słomy. 
Głównym celem projektu jest demonstracja funkcjo-
nowania innowacyjnej technologii do wytwarzania energii 
z biomasy odpadowej – słomy z roślin rolniczych. 
Podstawową zaletą tej technologii jest zastosowanie mikronizacji. Proces ten 
polega na doprowadzeniu mielonego materiału do postaci cząsteczek o średnicy 
< 100 mikronów. Część technologii będącej przedmiotem projektu (w zakresie 
rozdrobnienia biomasy) została zweryfikowana w trakcie doświadczeń 
przeprowadzonych na linii do mikronizacji preparatów błonnikowych.  
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Główny cel projektu będzie osiągnięty poprzez budowę i uruchomienie 
demonstracyjnej mobilnej linii technologicznej opartej na technologii 
mikronizacji, następnie weryfikację założeń technologicznych w działaniu, 
a także kampanię informacyjną. 
 

Partnerzy projektu 
MoreEnergy jest projektem prowadzonym przez IMBIGS w pełni samodzielnie, 
niemniej jednak w realizację projektu od początku zaangażowany jest 
przedsiębiorca - wynalazca, autor pierwotnej koncepcji technologicznej.  
 

Etapy projektu  
Projekt More Energy dzieli się na pięć zasadniczych komponentów, których 
struktura narzucona jest z góry przez Instrument Finansowy LIFE +: 

A. Przygotowanie założeń technicznych i przygotowanie dokumentacji 
konstrukcyjnej do opracowanej technologii.  

B. Badanie właściwości zmikronizowanego biopaliwa, budowa 
prototypowej linii demonstracyjnej i jej testy. 

C. Monitorowanie projektu i jego oddziaływania. 
D. Działania związane z promocją projektu.  

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Zadaniem projektu MoreEnergy jest przede wszystkim demonstracja 
działania technologii związanej z jednym z istotnych obszarów działalności 
Instytutu. Podstawową korzyścią jest więc podniesienie kompetencji IMBIGS 
w zakresie odnawialnych źródeł energii.  
 Pośrednim efektem realizacji MoreEnergy jest możliwość poszerzenia oferty 
technologicznej, skierowanej przede wszystkim do nowego segmentu klientów - 
przedsiębiorców rolnych oraz izb i organizacji zrzeszających producentów 
biopaliwa.  

Dobre praktyki  
 IMBIGS rozpoczął współpracę z autorem koncepcji 
mikronizacji biomasy w ramach wspierającego 
przedsiębiorczość projektu Enterprise Europe Network. 
Dzięki zainteresowaniu IMBIGS realizacją kolejnego 
projektu w ramach instrumentu LIFE +, autor – wynalazca 
otrzymał możliwość uczestnictwa w demonstracji 
technologii i pracy w kompetentnym zespole, który 

wprowadzi pierwotną koncepcję do prototypowej fazy. 
 Projekt MoreEnergy jest przede wszystkim bardzo dobrym przykładem 
wykorzystywania komplementarności różnych projektów i źródeł finansowania 
przedsięwzięć wspierających innowacyjność i transfer technologii. Jego geneza 
ściśle jest związana z działaniami projektu European Enterprise Network. 
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 Innowacyjność projektu MoreEnergy ma dwa najważniejsze wymiary: 
technologiczny – budowana mobilna siłownia energetyczna jest pierwszą tego 
typu na świecie i może zrewolucjonizować polski sektor bioenergetyczny, oraz 
społeczny – pomysł umożliwia spełnienie potrzeb energetycznych obszarów 
rolniczych, oddalonych od centrów przemysłowych, w sposób niezagrażający 
środowisku, a kosztowo porównywalny do tradycyjnych źródeł energii.  
 Dość niecodzienną i wartą uwagi praktyką jest także wykorzystanie mało 
popularnego wśród państwowych instytutów badawczych źródła finansowania 
projektu – Instrumentu Finansowego LIFE +. W przypadku IMBIGS zadecydowały 
o tym przede wszystkim wcześniejsze doświadczenia związane z tym programem, 
adekwatność linii finansowych LIFE + do potrzeb (sfinansowanie linii 
demonstracyjnej) oraz sprawny zespół w strukturze IMBIGS, specjalizujący się  
w przygotowywaniu aplikacji oraz prowadzeniu projektów finansowanych  
ze źródeł zewnętrznych. 
 

Źródła informacji  
Materiały przesłane przez IMBIGS 
http://life-moreenergy.eu/ 
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,390801,polski-pomysl-na-
bioenergetyke.html 
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3.1.12 Nowa metoda diagnostyki stanu rurociągów technologicznych 
 
 

Tytuł: Metodyka charakteryzowania, w rzeczywistym 
stanie degradacji, materiału i połączeń spawanych 
ciśnieniowych rurociągów do transportu substancji 
chemicznych o temperaturze niższej niż -100°C, 
z wykorzystaniem emisji akustycznej  
Beneficjent: dr inż. Tomasz Lusa i Wydział Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Warszawskiej  
Okres realizacji: 01.01.2013–31.12.2015 
Źródło finansowania: LIDER 
Wartość projektu / dofinansowania: 1,2 mln zł 
 

Tomasz Lusa uzyskał stopnień doktora nauk technicznych w 2011 r., broniąc 
pracę pt.: „Zastosowanie emisji akustycznej do monitorowania zjawisk 
korozyjnych występujących w zbiornikach do przechowywania paliw płynnych”. 
W czasie studiów doktoranckich brał udział w wielu projektach badawczych 
realizowanych wspólnie z partnerami przemysłowymi (PKN Orlen, Grupa Lotos 
S.A.). W 2013 r. uzyskał certyfikat II stopnia wg ISO 9712 w badaniach „Metoda 
Emisji Akustycznej”. Od 2008 r. jest członkiem European Working Group  
on Acoustic Emission, a od 2010 r. Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących 
i Diagnostyki Technicznej SIMP. 
 

 Geneza projektu  
Koncepcja projektu wyrosła na bazie długoletniej 
współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki 
Warszawskiej z zakładami rafineryjnymi i petroche-
micznymi w Polsce, które poszukiwały skutecznych metod 
diagnozowania stanu technicznego rurociągów krioge-
nicznych w warunkach czynnej eksploatacji. Takie 
podejście do diagnozowania znacznie obniża koszty 

związane z postojami technologicznymi. Obciążenia eksploatacyjne rurociągów 
do transportu substancji o temperaturze niższej niż -100 °C generują uszkodzenia 
materiału konstrukcyjnego i połączeń spawanych w postaci ubytków 
powierzchniowych oraz nieciągłości struktury w objętości materiału.  
Po osiągnięciu krytycznych wielkości uszkodzenia te mogą powodować 
niekontrolowane zniszczenie obiektu oraz zagrożenie bezpieczeństwa 
technicznego i ekonomicznego w sferze procesu produkcyjnego i środowiska. 
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Cel projektu  
Projekt ma na celu opracowanie metodyki badań 
diagnostycznych w rzeczywistym stanie eksploatacji 
rurociągu z zastosowaniem techniki badawczej  
wykorzystującej zjawisko emisji akustycznej (AE), która 
pozwoli na wykrywanie, lokalizowanie i identyfikowanie 
aktywnych uszkodzeń w całej objętości materiału użytego 
do budowy rurociągów przeznaczonych do transportu 
substancji chemicznych o temperaturze niższej niż – 100 °C. Terminem „emisja 
akustyczna” określa się chwilowe fale sprężyste wywołane przez gwałtowne 
wyzwolenie energii zgromadzonej w materiale. W wyniku przyłożonego bodźca 
zewnętrznego (np. w postaci naprężenia, ciśnienia, gradientu temperatury, pola 
magnetycznego itp.), fale sprężyste propagują ze źródła do powierzchni 
ograniczającej materiał, gdzie mogą być rejestrowane przez odpowiednie 
przetworniki odbiorcze. W metalach podstawowymi źródłami emisji akustycznej 
są: wzrost pęknięć, ruch dyslokacji, bliźniakowanie, poślizg po granicach ziaren 
oraz dekohezja wtrąceń niemetalicznych. Zjawiska te występują podczas 
odkształcenia plastycznego metali i są formą reakcji na przyłożone naprężenie. 
Pod jego wpływem defekty w metalach mogą ulegać propagacji, dzięki czemu stają 
się aktywnymi źródłami AE. Ich wielkość i miejsce występowania są ważnymi 
czynnikami przy analizie zagrożenia dla integralności konstrukcji. W ten sposób 
rozwijające się nieciągłości stają się aktywnymi źródłami AE, stwarzając możliwość 
detekcji powstającego zagrożenia. Zaproponowane podejście do problemu różni 
się zasadniczo od rozwiązań aktualnie stosowanych w praktyce przemysłowej  
w postaci metod ultradźwiękowych, prądów wirowych, analizy modalnej, 
defektoskopów rentgenowskich itp., jako że pozwala na wykrywanie, 
lokalizowanie i identyfikowanie aktywnych uszkodzeń jednocześnie w całej 
objętości materiału wykorzystanego do budowy rurociągu. Podstawowy materiał 
konstrukcyjny i złącza spawane już w stanie dostawy charakteryzują się 
niejednorodnością w zakresie właściwości strukturalnych i defektów powstałych 
na etapie wytwarzania. Ta niejednorodność i defekty po upływie rzeczywistego 
czasu eksploatacji w realnych warunkach oddziaływania obciążeń 
eksploatacyjnych to potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa technicznego. 
 

Partnerzy projektu  
Jedynym formalnym partnerem projektu jest Politechnika Warszawska, będąca 
w projekcie tzw. jednostką goszczącą, która zatrudnia kierownika projektu 
i zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do jego realizacji 
w tym udostępnienia infrastruktury badawczej. Głównym partnerem 
merytorycznym projektu jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., na którego 
obiektach infrastruktury przemysłowej realizowana jest część badawcza.  
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Etapy projektu  
Projekt badawczy polega na realizacji następujących zadań:  
 Identyfikacji i analizie aktywności i intensywności akustycznej uszkodzeń 
w objętości materiału konstrukcyjnego i połączeń spawanych rurociągu w stanie 
technicznym po upływie rzeczywistego czasu eksploatacji. 
 Badaniu wpływu dalszego oddziaływania obciążeń eksploatacyjnych, w tym 
gradientowej ujemnej temperatury, na rozwój aktywności i intensywności 
akustycznej uszkodzeń w objętości materiału konstrukcyjnego i połączeń 
spawanych rurociągu. 
 Badaniu zależności między aktywnością akustyczną, intensywnością 
akustyczną i parametrami geometrycznymi uszkodzeń w objętości materiału 
konstrukcyjnego i połączeń spawanych rurociągu. 
 Interpretacji charakterystyki akustycznej i geometrycznej aktywnych 
uszkodzeń materiału i połączeń spawanych w rzeczywistym stanie eksploatacji 
rurociągu. 
 Ocenie stanu technicznego materiału i połączeń spawanych pod kątem 
zapewnienia bezpieczeństwa technicznego dalszej eksploatacji rurociągu. 
 

W efekcie realizacji projektu powstanie system procedur badawczych, 
zawierających kryteria interpretacji, oceny i klasyfikacji sygnałów akustycznych 
generowanych przez aktywne uszkodzenia strukturalne w materiale rurociągu. 
Efektem końcowym badania zainteresowały się już czołowe zakłady 
petrochemiczne w Polsce.  
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Opracowane zostanie oczekiwane w praktyce przemysłowej systemowe 
rozwiązanie monitorujące i kompleksowo diagnozujące stan rurociągów 
technologicznych, co ograniczy negatywne konsekwencje techniczne 
i ekonomiczne nieszczelności. 
 Opracowane rozwiązanie będzie umożliwiało wykonanie diagnozy bez 
konieczności wyłączania obiektów z eksploatacji. W przypadku dotychczas 
stosowanych metod takie wyłączenia są koniecznie, co skutkuje znaczącymi 
kosztami.  
 Obiektywizacja diagnozy i monitoringu rozwoju procesu degradacji,  
co w połączeniu ze sparametryzowaniem oddziaływań pochodzących od obciążeń 
eksploatacyjnych pozwoli na stworzenie warunków do prognozowania 
optymalnych kontrolowanych postojów w celu wykonania remontów i napraw 
zapobiegających powstaniu zagrożenia bezpieczeństwa technicznego instalacji.  
 Zdobycie doświadczenia przez Zespół Badawczy poprzez udział 
w konferencjach i szkoleniach technicznych w zakresie prowadzonych metod 
potwierdzony europejskimi certyfikatami.  
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 Prawo własności intelektualnej Zespołu Badawczego do opracowanych 
procedur badawczych i kryteriów oceny, a tym samym przychody z komercjalizacji 
na etapie wdrożeniowym projektu. 
 Zbudowanie przez WIM PW silnych związków kooperacyjnych z partnerami 
przemysłowymi będącymi użytkownikami rurociągów, na których realizowana jest 
część badawcza projektu. 

 

Dobre praktyki 
 Innowacyjne podejście do diagnostyki rurociągów 
technologicznych i realizacja projektu wynikała 
z faktycznych potrzeb rynku, które zidentyfikowane zostały 
w toku wieloletniej współpracy WIM PW z kluczowymi 
zakładami rafineryjnymi i petrochemicznymi w kraju. 
Zespół badawczy, podejmując tematykę niniejszego 
badania i starając się o środki finansowe na jego realizację, 

przeprowadził rozmowy z czołowymi zakładami petrochemicznymi, które wyraziły 
chęć zakupu rozwiązania. Komercjalizacja zostanie dokonana zgodnie z zasadami 
przyjętymi w tym zakresie w PW.   
 Specyfika realizacji projektu bezpośrednio na eksploatowanej infrastrukturze 
przemysłu rafineryjnego skupia wokół siebie firmy świadczące usługi w zakresie 
prac przygotowawczych, projektowych i diagnostycznych badanych obiektów, 
dzięki czemu budowane są silne relacje biznesowe pomiędzy sektorem 
przedsiębiorstw a jednostką naukową. 
 W realizacji części prac badawczych uczestniczą studenci WIM PW, którzy 
zainteresowani są tematyką projektu i deklarują chęć kontynuowania kariery 
naukowej na studiach doktoranckich. Możliwość udziału w projekcie badawczym 
o wysokim potencjale komercjalizacyjnym oraz realizowanym w ścisłej współpracy 
i na realne potrzeby przemysłu jest bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju 
kapitału społecznego wśród młodych naukowców.  
 

Źródła informacji 
http://www.inmat.pw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id
=483:lider-iii&catid=25:projekty&Itemid=204 
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3.1.13 Inteligentny system ratunkowy dla motocyklistów  
 
 

Tytuł: Opracowanie i wdrożenie Inteligentnego 
Systemu Ratunkowego dla motocykli – ISR Motor 
Beneficjent: Keratronik Arkadiusz Wasikowski  
Okres realizacji: 02.07.2010–31.01.2013 
Źródło finansowania: Działanie 1.4–4.1 PO IG 
Wartość projektu: 8,2 mln zł 
Wartość dofinansowania: 3,3 mln zł 
 

Firma Keratronik koncentruje swoją działalność na integracji systemów 
telekomunikacyjnych, informatycznych i informacyjnych z systemami 
automatycznego sterowania, dzięki czemu powstają nowoczesne, inteligentne  
i kompleksowe technologie ICT dedykowane dla wielu rozwiązań. Specjalizacją 
firmy są systemy telematyczne dla transportu drogowego służące 
monitorowaniu flot pojazdów, wykrywaniu wypadków oraz zabezpieczeniu 
przed kradzieżą. 

Geneza projektu  
W kontekście dynamicznie rozwijającego się rynku 
motocyklowego, prognoz dotyczących dalszego trendu 
wzrostowego tego sektora w Polsce oraz poszukiwań 
kierunków rozwoju firmy, która posiadała już w swojej 
ofercie Inteligentny System Ratunkowy dedykowany 
samochodom osobowym, kolejnym krokiem stało się 
opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacji, 

przekładającej się na poprawę bezpieczeństwa motocyklistów. 
 

Wraz ze wzrostem liczby użytkowanych motocykli rośnie zagrożenie związane 
z ruchem drogowym tych pojazdów, osiągając w Polsce niepokojącą skalę.  
Rozwiązania wdrażane przez firmę opierają się na idei e-Call, automatycznym 
wysyłaniu sygnału o wypadku do centrum monitoringu, które powiadamia 
odpowiednie służby ratunkowe. Celem jest radykalna minimalizacja skutków 
poważnych wypadków drogowych poprzez skrócenie czasu reakcji służb 
ratowniczych, co w konsekwencji przyczynić ma się do zmniejszenia 
współczynnika śmiertelności w wypadkach drogowych.  
 

Unia Europejska przygotowuje się do wdrożenia systemu e-Call w 2015-2016 r. 
Zgodnie z zapowiedziami system działać ma w oparciu o infrastrukturę 
stworzoną na poziomie administracji krajowej, ale jej naturalnym uzupełnieniem 
mają być komercyjne przedsięwzięcia realizowane w tej sferze. 
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Cel projektu  
Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa 
motocyklistów w ruchu drogowym poprzez opracowanie  
i wdrożenie na rynek nowego systemu telematycznego, 
pozwalającego na automatyczne wykrywanie i powia-
damianie o wypadku drogowym z udziałem motocyklisty 
służb ratowniczych oraz skrócenie czasu ich dojazdu  
do miejsca zdarzenia. 
 

Etapy projektu  
Głównymi etapami realizacji projektu było:  

1. Opracowanie ogólnych wymagań i wstępnego projektu architektury 
systemu oraz koncepcji detekcji zdarzeń krytycznych i oprogramowania.  

2. Budowa prototypu systemu gromadzenia i przetwarzania danych.  
3. Opracowanie koncepcji testów oraz przeprowadzenie testów 

zderzeniowych. 
4. Opracowanie prototypowego systemu centrum monitoringu oraz 

komunikacji e-Call. 
5. Opracowanie wymagań dla systemu wspomagającego służby ratownicze 

oraz budowa prototypu systemu wsparcia służb ratowniczych. 
6. Przeprowadzenie testów wydajnościowych prototypu systemu ISR Motor. 

 

Partnerzy projektu  
Keratronik przy realizacji projektu współpracował z jednostkami naukowymi 
z województwa mazowieckiego:  
 Wojskową Akademią Techniczną, która uczestniczyła w opracowaniu metody 
detekcji zdarzeń krytycznych z udziałem motocykli oraz doradzała w budowie 
prototypu terminala z czujnikiem detekcji, jak również w zakresie opracowania 
koncepcji testów zderzeniowych. 
 Politechniką Warszawską zajmującą się opiniowaniem systemu. Jej zespół 
przeprowadził analizę rynku pod względem zapotrzebowania na produkt ISR-M,  
a następnie wykonał badania i testy funkcjonalne, które pozwoliły  
na udoskonalenie produktu. 
 Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, który przygotował ekspertyzy i opinie 
techniczne dotyczące systemu ISR-M zakwalifikowanego do profesjonalnej klasy 
skuteczności. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Opracowanie innowacyjnego systemu telematycznego, pozwalającego  
na automatyczne wykrywanie i powiadamianie o wypadku drogowym z udziałem 
motocyklisty służb ratowniczych oraz skrócenie czasu ich dojazdu do miejsca 
zdarzenia. 
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 Wdrożenie produktu do sprzedaży i wprowadzenie szeregu zmian organiza-
cyjnych w działalności firmy. 
 Szybki rozwój technologiczny przedsiębiorstwa i zajęcie pozycji jedynego 
w Polsce producenta posiadającego w swojej ofercie rozwiązanie Combo ISR  
do samochodów osobowych i motocykli oraz zdobycie przewagi konkurencyjnej 
w skali europejskiej.  
                                       Dobre praktyki  

 Współpraca z czołowymi naukowcami w branży 
zapewniła poczucie bezpieczeństwa w realizacji projektu  
i pozwoliła na szybszą weryfikację powstałych problemów 
konstrukcyjnych. Przeprowadzone badania w labora-
torium zagwarantowały ich kompleksowe rozwiązanie już 
na etapie tworzenia założeń do projektu. Szereg założeń 
teoretycznych potwierdziło się w działaniu finalnego 

produktu, co pozwoliło skrócić czas „od pomysłu do realizacji”. Dzięki wykonanym 
symulacjom firma zmniejszyła koszty badań oraz ilość drogich crash-testów. 
 Praca nad nowymi rozwiązaniami i świadomość ich innowacyjności wpłynęła 
motywująco na pracowników realizujących projekt i pozwoliła przezwyciężyć 
trudności związane z koniecznością pogodzenia bieżących zadań związanych  
z obsługą klientów firmy i pracą nad Inteligentnym Systemem Ratunkowym  
dla Motocykli. 
 Zidentyfikowanie możliwego ryzyka, które mogło pojawić się w projekcie  
na etapie jego planowania i pierwszej fazy realizacji, pozwoliło szybko reagować 
na pojawiające się problemy i wprowadzać działania korygujące. 

 

Źródła informacji 
Materiały uzyskane od firmy Keratronik 
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3.1.14 System kontroli autonomicznych robotów 
 
 

Tytuł: Stworzenie Prototypu Systemu do Sterowania 
Rojem Robotów 
Beneficjent: Robotics Inventions Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 01.03.2012-31.12.2013 
Źródło finansowania: Działanie 1.4 POIG 
Wartość projektu: 4,26 mln zł 
Wartość dofinansowania: 2,76 mln zł 
 

Robotics Inventions (RI) to polska dwudziestoosobowa innowacyjna firma 
robotyzująca wszelkie procesy manualne z pomocą autonomicznych robotów. 
RI została założona przez Marka Sadowskiego w 2004 r. w następstwie jego 
pracy badawczej w NASA, w Kalifornii, nad systemem do kontroli robotów na 
Marsie w środowisku rzeczywistości wirtualnej. Od 2007 r. firma działa jako 
spółka z o.o., zdobywając klientów na swoje roboty w Europie i Stanach 
Zjednoczonych. W 2012 r. została współzałożycielem Związku Pracodawców 
Sektora Kosmicznego na rzecz współpracy z ESA, a rok później nagrodzono ją 
tytułem Rynkowego Lidera Innowacji 2013 przez Gazetę Prawną, oraz tytułem 
Mikroprzedsiębiorcy 2013 w klasie Progres przez fundację Kronenberga. Spółka 
jest beneficjentem programów rządowych i unijnych dla innowacyjnych 
przedsiębiorstw, m.in. „10 Dni na Start”, „TechMatch2014” oraz „Go_Global”, 
które pozwoliły jej rozpocząć stałą działalność handlową w Krzemowej Dolinie. 
W USA RI doradzają Robert Christopher – założyciel firmy UGOBE, która 
sprzedawała roboty domowe PLEO oraz Mark Iwanowski – dawny dyrektor 
zarządzający funduszem Trident Capital. Obecnie firma poszukuje inwestora 
strategicznego typu venture capital lub private equity celem globalnej 
komercjalizacji produktów i rozwiązań. 
 

                                      Geneza projektu  
Pomysł na system sterowania rojem autonomicznych 
robotów RI FLEET powstał na podstawie prac 
badawczych nad systemem do kontroli roju robotów 
rozpoczętych w 2009 r. w ramach konkursu Ministerstwa 
Obrony Australii i Armii Amerykańskiej MAGIC 2010 oraz 
własnych badań nad autonomicznymi robotami 
lądowymi do inspekcji, patrolowania i transportu 

przygotowywanymi na potrzeby konkursów europejskich ELROB od 2007 r. 
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Cel projektu  
Celem realizacji projektu było stworzenie i przetesto-
wanie prototypu systemu RI FLEET do kontroli roju 
autonomicznych robotów wykorzystywanych w działa-
niach rekonesansowych, patrolowych, transportowych, 
wsparcia logistycznego oraz ochrony na lądzie. Głównymi 
cechami opracowanego systemu jest możliwość 
sterowania przez jedną osobę – rój robotów może być 
kontrolowany z poziomu pojedynczej konsoli, niezależna nawigacja  
w terenie i budynkach, kooperacja w mapowaniu - oznaczanie na mapie 
pozytywnych i negatywnych przeszkód, a także obszarów zagrożenia, 
funkcjonalność rozpoznawania obrazu - automatyczne poszukiwanie obiektów 
zainteresowania, współpraca - formowanie formacji i autonomiczne 
realizowanie zadań przez członków roju. 

 

Partnerzy projektu  
RI współpracowała z warszawską firmą KenBIT przy opracowaniu jednostki 
centralnej do kontroli robotów i adaptera do systemu Battlefield Management 
System HEKTOR zgodnego z wytycznymi NATO. 
 

Etapy projektu  
Główne etapy realizacji projektu: 

1. Analiza procesowa zagadnień związanych z systemem sterowania rojem 
oraz przygotowanie do wdrażania wirtualnego środowiska do sterowania 
rojem robotów. 

2. Badania w zakresie wirtualnego środowiska zarządzania rojem, modułu 
jednostki centralnej oraz algorytmu autonomii. 

3. Badania w zakresie modeli niewirtualnych robotów. 
4. Prace rozwojowe mające na celu stworzenie prototypu rozwiązania. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Rozwiązanie spotkało się z dużym zainteresowaniem rynku. Aktualnie firma 
prowadzi prace - dla partnerów w Polsce, RPA i klientów w USA - dostosowania 
systemu sterowania rojem robotów RI FLEET pod kątem zastosowań wojskowych, 
dla sektora wydobywczego do ochrony instalacji, dla sektora energetycznego  
w procesach autonomicznej inspekcji, monitorowania, teleobecności oraz dla 
sektora przemysłowego w rozwiązaniach Advanced Manufacturing, Smart 
Factory, a nawet w sektorze hotelarskim czy handlu detalicznego. 
 Rozwiązanie RI FLEET do sterowania rojem robotów autonomicznych zostało 
już nagrodzone przez organizatorów europejskich konkursów: Military Elrob 2014 
w konkurencji transportu pomiędzy dwiema bazami dla Najlepszego 
Autonomicznego Robota Transportowego, Military Elrob 2012 za ogół osiągnięć 
dla Najlepszego Rozwiązania Naukowego. W Finlandii RI podczas konkursu Civil 
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Elrob 2009 zdobyła pierwsze miejsce dla półautonomicznego robota 
patrolującego RI A-Bot. 
 Firma opracowała rozwiązanie innowacyjne w skali międzynarodowej, które 
obecnie oferowane jest komercyjnie, ciesząc się dużym zainteresowaniem 
rynkowym.  

Dobre praktyki  
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu Robotics Inventions pozyskała anioła biznesu, 
który sfinansował wkład własny beneficjenta. Taki 
„montaż” finansowy potwierdzał zasadność rynkową 
realizacji projektu, a także uwiarygodniał przewidywaną 
na etapie koncepcyjnym rentowność komercjalizacji 
pomysłu. Dodatkowo przyczynił się do rozłożenia ryzyka 

finansowego niepowodzenia realizacji badań o dużym potencjale innowacyjnym. 
 

Źródła informacji: 
Materiały przygotowane przez firmę Robotics Inventions Sp. z o.o. 
http://roboticsinventions.com/productsFleet.jsp 
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1548255,1,innowacyjnosc-
sposobem-na-biznes.read 
http://www.computerworld.pl/news/398179/Polska.firma.wygrywa.z.potentat
ami.robotyki.html 
http://www.computerworld.pl/artykuly/391886/En.face.Marek.Sadowski.html 
http://ludzie.pb.pl/marek-sadowski/3455262,81605,roboty-z-polski-w-starciu-
ze-swiatowa-konkurencja 
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3.1.15 Nowoczesne kompozyty i nanokompozyty 
 
 

Tytuł: Nowoczesne kompozyty i nanokompozyty 
ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego 
i samochodowego (KomCerMet) 
Beneficjent: Instytut Podstawowych Problemów 
Techniki PAN 
Okres realizacji: 01.10.2008-31.03.2014 
Źródło finansowania: Podziałanie 1.3.1 POIG 
Wartość projektu / dofinansowania: 23 mln zł 
 

Geneza projektu  
Koncepcja projektu KomCerMet zrodziła się z wiedzy 
i doświadczeń nagromadzonych przez IPPT PAN i innych 
partnerów projektu w międzynarodowym konsorcjum 
Sieci Doskonałości KMM-NoE, koordynowanym  
przez IPPT PAN w 6-tym Programie Ramowym UE, 
skupiającym ponad 30 instytucji z całej Europy. 
Obszarem działania Sieci Doskonałości były 

„Zaawansowane Materiały” (Advanced Materials). Przewodnictwo IPPT PAN  
w tej inicjatywie zaowocowało wypracowaniem istotnych kontaktów z innymi 
jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej i Polsce, 
a także uświadomieniem niezbędności tych materiałów w krajowym przemyśle 
lotniczym oraz motoryzacyjnym.  
 

Cel projektu  
Nowoczesne kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-
metalowe są materiałami projektowanymi z zamiarem 
uzyskania cech fizyko-mechanicznych gwarantujących 
ich trwałą i niezawodną pracę w ekstremalnych 
warunkach eksploatacyjnych. Cechują się one poszu- 
kiwanymi właściwościami: wysoką wytrzymałością 
mechaniczną, odpornością na zużycie cierne, korozję, 
wysoką temperaturę oraz jej skoki, a także wielofunkcyjnością  
(np. przewodnictwo elektryczne, cieplne czy specjalne właściwości 
magnetyczne) i niskim ciężarem właściwym. Kompozyty te mogą być 
stosowane w przemyśle lotniczym i samochodowym zamiast stali lub stopów 
metali w elementach pracujących w warunkach intensywnego tarcia (tarcze 
hamulcowe, sprzęgła, suwnice, zawory) oraz w częściach poddawanych 
działaniu szybko zmieniającej się temperatury (dysze, komory spalania, osłony 
silników, systemy wydechowe).  
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Cele szczegółowe projektu skoncentrowane były wokół: 
 Opracowania technologii wytwarzania nowoczesnych kompozytów i pokryć 

ceramiczno-metalowych oraz doświadczalnego określenia ich właściwości 
fizyczno-mechanicznych. 

 Opracowania analityczno-numerycznych modeli zachowania się tych 
materiałów w fazie wytwarzania i w warunkach eksploatacji. 

 Weryfikacji w skali półtechnicznej otrzymanych kompozytów z punktu 
widzenia zastosowań w przemyśle lotniczym i samochodowym. 

 

Z racji obszernego zakresu merytorycznego projekt został podzielony  
na 3 pakiety badawcze: 
 KCM1: kompozyty ceramiczno-metalowe typu wzajemnie przenikających się 

faz ceramiki i metalu (interpenetrating networks) o zadanej funkcjonalności 
(np. wysokim przewodnictwie cieplnym) i podwyższonej wytrzymałości  
na zginanie, odporności na pękanie i ścieranie oraz niewrażliwych na wysoką 
temperaturę i wytwarzanych przy pomocy infiltracji ciekłego metalu (pod 
ciśnieniem lub metodą bezciśnieniową) w porowatą ceramiczną preformę. 

 KCM2: kompozyty i nanokompozyty na osnowie metalowej i ceramicznej 
mające na celu zwiększenie odporności osnowy metalowej na wysoką 
temperaturę oraz podwyższenie jej twardości i odporności na zużycie, 
a w przypadku ceramiki zbrojonej cząstkami metalu - podwyższenie jej 
odporności na kruche pękanie. 

 KCM3: wielofunkcyjne pokrycia z nanokompozytów na osnowie metalowej 
lub ceramicznej i drugiej fazie w postaci nanocząstek, w celu uzyskania 
nowych cech eksploatacyjnych, takich jak: ochrona antykorozyjna, wysoka 
twardość, odporność na wysoką temperaturę, zużycie i erozję.  
 

W powyższych pakietach badawczych przeprowadzone zostały również badania  
i prace technologiczne umożliwiające zastosowanie otrzymanych kompozytów 
jako fragmentów większych elementów konstrukcyjnych. Dlatego też opracowane 
zostały technologie spajania uwzględniające specyfikę łączonych materiałów, 
niewpływające na degradacje ich struktury, a jednocześnie zapewniające 
otrzymanie złączy spełniających wymogi aplikacyjne.  
 

Partnerzy projektu 
Projekt był realizowany w wielopodmiotowym konsorcjum naukowo-
przemysłowym, w skład którego wchodziły zarówno jednostki naukowe,  
jak i przedstawiciele kluczowych firm z sektora lotniczego i samochodowego.  
  

A. Jednostki naukowe: 
 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT) – odpowiedzialny  
za całość zadań modelowania kompozytów KCM1, KCM2, KCM3, wytwarzanie 
kompozytów spiekanych KCM2 na osnowie Cr-Re i NiAl wzmacnianych tlenkiem 
glinu oraz za badania wybranych właściwości kompozytów KCM1, KCM2, KCM3, 
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koordynację naukową i administracyjno-finansowe zarządzanie projektem oraz 
promocję projektu i rozpowszechnianie jego rezultatów. 
 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) – zajmujący się 
wytwarzaniem kompozytów KCM1 i KCM2, charakteryzacją ich właściwości 
fizyczno-mechanicznych, opracowaniem złączy materiałów KCM oraz koordynacją 
naukową pakietu badawczego KCM1. 
 Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (PW) – 
odpowiedzialny za wytwarzanie kompozytów KCM2 (osnowa ceramiczna  
lub metalowa) wraz z charakteryzacją ich właściwości fizyczno-mechanicznych 
i koordynację naukową pakietu KCM2. 
 Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-
Hutniczej (AGH) – mający za zadanie charakteryzację mikrostruktury kompozytów 
KCM2 i pokryć KCM3 oraz koordynację naukową pakietu KCM3. 
 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (IMIM) – odpowiedzialny za 
wytwarzanie kompozytów KCM2 i pokryć KCM3, charakteryzację mikrostruktury 
KCM1, KCM2, KCM3, a także identyfikację mikroszczelin powstałych w procesie 
otrzymywania kompozytów KCM1. 
 Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej (PŁ) – zajmujący się 
wytwarzaniem pokryć nanokompozytowych KCM3. 
 Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej (PWR) – odpowiedzialny  
za wytwarzanie kompozytów KCM1 i charakteryzację właściwości fizyczno-
mechanicznych KCM1, KCM2 i KCM3. 
 Instytut Transportu Samochodowego (ITS) – mający za zadanie 
charakteryzację właściwości fizyczno-mechanicznych KCM1, KCM2 iKCM3 oraz 
weryfikację półtechniczną wytworzonych kompozytów i pokryć KCM1, KCM2, 
KCM3 na demonstratorach. 

 

B. Przedsiębiorcy: 
Przedsiębiorcy tacy jak Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” 
S.A., KGHM Ecoren S.A., Polska Izba Motoryzacji, General Motors 
Manufacturing Poland Sp. z o.o., zaangażowani byli w realizację prac 
badawczych, w szczególności w zakresie opracowania technologii wytwarzania 
materiałów KCM i oceny możliwości aplikacyjnych otrzymanych kompozytów  
i pokryć. Ponadto uczestniczyli w działaniach promocyjnych dotyczących 
projektu i uzyskanych wyników. W Poddziałaniu 1.3.1 POIG przedsiębiorcy nie 
mogli jednak występować jako równoprawni partnerzy projektu, tzn. nie mieli 
możliwości partycypowania w budżecie i nie uzyskiwali dofinansowania  
na realizację swoich działań.  
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Etapy projektu  
Projekt KomCerMet został skonstruowany wg wzorów prowadzenia badań 
aplikacyjnych w Programach Ramowych UE. Charakterystyczną cechą projektu 
jest kompleksowa metodologia prowadzenia prac B+R obejmująca następujące 
etapy: 
1. Wytwarzanie materiałów. Opracowanie technologii wytwarzania 

nowoczesnych kompozytów litych i powłok kompozytowych ceramiczno-
metalowych (dwustopniowe podejście obejmujące fazę wstępną i końcową 
procesu wytwarzania - po optymalizacji warunków technologicznych na 
podstawie wyników modelowania i pomiarów właściwości). 

2. Charakteryzacja materiałów. Badanie mikrostruktury wytworzonych 
materiałów i doświadczalne określenie ich właściwości fizycznych, 
mechanicznych, termicznych i użytkowych. 

3. Modelowanie materiałów i procesów. Opracowanie analityczno-
numerycznych modeli materiałów KCM w fazie wytwarzania oraz modeli 
przewidujących ich zachowanie się w warunkach eksploatacji konstrukcji 
(informacje zwrotne dla partnerów wytwarzających materiały KCM w celu 
optymalizacji technologii). 

4. Weryfikacja materiałów na demonstratorach. Weryfikacja przydatności 
otrzymanych materiałów w zastosowaniu do rzeczywistych (lub zbliżonych 
do rzeczywistych) elementów konstrukcji lub układów w warunkach 
odpowiadających warunkom pracy konstrukcji.  

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Opracowanie technologii wytwarzania kilkudziesięciu zaawansowanych 
materiałów kompozytowych i powłok z pełnym opisem w formie kart 
katalogowych, z których cztery o najwyższym potencjale aplikacyjnym 
wyselekcjonowano do testów na demonstratorach: tłokach silnika spalinowego 
(kompozyt infiltrowany (EN AC 44200/Al2O3), gniazdach zaworów silnika 
spalinowego (kompozyty na osnowie metalowej i  międzymetalicznej Cr/Al2O3/Re 
i NiAl/Al2O3), miseczkach i sworzniach przegubów kulowych (niskotarciowe 
powłoki kompozytowe MoS2(Ti, W)) i ewentualnej ich komercjalizacji.  
 Konsolidacja zespołów badawczych IPPT zajmujących się nowoczesnymi 
materiałami wokół tematyki kompozytów ceramiczno-metalowych - utworzenie 
w 2012 r. Centrum Doskonałości i Innowacji Materiałów Kompozytowych 
w ramach restrukturyzacji IPPT. 
 Zbudowanie przez IPPT silnych związków kooperacyjnych z partnerami 
projektu i kontynuacja współpracy badawczej w ramach innych projektów NCBiR, 
NCN, 7.PR UE oraz w grupach roboczych Europejskiego Instytutu Wirtualnego 
KMM-VIN.  
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 Wkład w rozwój wiedzy w zakresie ceramiczno-metalowych materiałów 
kompozytowych i powłok, w wyniku opracowania podstaw technologii 
wytwarzania materiałów KCM1, KCM2 i KCM3, zbadanie ich mikrostruktury 
i właściwości oraz opracowanie modeli wspomagających eksperymentalne 
badania tych materiałów, jak również procesy ich wytwarzania. 
 Efekt gospodarczy projektu to zaoferowanie polskiemu przemysłowi 
motoryzacyjnemu, lotniczemu, a także energetycznemu i elektronicznemu 
technologii otrzymywania 29 nowych materiałów. Dla czterech 
wyselekcjonowanych materiałów - EN AC 44200/Al2O3, Cr/Al2O3/Re, NiAl/Al2O3 
MoS2(Ti,W) - zidentyfikowano konkretne zastosowania, takie jak: tłoki silnika 
spalinowego, gniazda zaworów silnika oraz elementy przegubów kulowych 
wahaczy. Materiały te są obecnie przedmiotem weryfikacji w warunkach 
standardowych testów stosowanych wobec tych elementów konstrukcji 
pojazdów. 
 Rozwój infrastruktury badawczej IPPT przez zakup ze środków projektu 
nowoczesnej aparatury do wytwarzania i obróbki materiałów kompozytowych.  
 Zatrudnienie młodych pracowników naukowych do wykonania zadań 
projektu, którzy po jego zakończeniu pozostali w IPPT PAN, wybierając karierę 
naukową i finalizując rozprawy doktorskie będące podsumowaniem ich pracy 
badawczej w projekcie KomCerMet. 
 Wśród działań upowszechniających wyniki projektu należy wymienić 
opublikowanie do chwili obecnej 113 artykułów w czasopismach naukowych, 
w tym 46 z listy A MNiSW oraz ponad 100 wystąpień konferencyjnych uczestników 
projektu. Wyniki projektu były prezentowane na targach materiałowych 
Kompozyt Expo w Krakowie oraz Toolex w Sosnowcu, dostępne są też na stronie 
internetowej http://www.komcermet.ippt.gov.pl/. Najważniejszą jednak formą 
upowszechniania wyników projektu było opracowanie i dystrybucja wśród firm 
przemysłowych 29 kart katalogowych materiałów KCM, które opublikowano  
w formie zwartej broszury pt. „Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-
metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego – Główne wyniki projektu” 
wydanej w 2013 r. przez IPPT PAN. Z uwagi na duże zainteresowanie wynikami 
projektu poza granicami Polski w przygotowaniu do druku jest anglojęzyczna 
wersja opracowania. Efektem działań jest też nawiązanie kontaktów z kilkoma 
firmami przemysłowymi spoza konsorcjum projektu, które zainteresowały się 
zastosowaniem materiałów KCM w swoich produktach. 
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Dobre praktyki 
 Punktem wyjścia dla projektu KomCerMet było 
zdefiniowanie konkretnych problemów materiałowych 
w przemyśle lotniczym i samochodowym. Zadania tego 
podjęły się krajowe podmioty działające w branży lotniczej 
i samochodowej, ale również kluczowi gracze na rynkach 
międzynarodowych, np. FIAT oraz EADS. Pozwoliło to na 
kompleksową diagnozę sytuacji w ujęciu globalnym 

i zdefiniowanie kierunków prac badawczych. 
 System zarządzania projektem - począwszy od etapu definiowania 
problemów badawczych, poprzez realizację badań w wielopodmiotowym 
konsorcjum, aż po upowszechnianie wyników - czerpał z najlepszych praktyk 
realizacji tego typu projektów badawczych w międzynarodowych konsorcjach 
(np. w Programach Ramowych). Uczestnicy podeszli interdyscyplinarnie  
do opracowania nowych materiałów, dlatego w konsorcjum obecni byli specjaliści 
różnych dyscyplin naukowych: inżynierii materiałowej, chemii, fizyki, mechaniki 
materiałów czy metod komputerowych. 
 Jeśli wyniki testów demonstratorów, których dokończenie wykroczyło poza 
termin zakończenia projektu, okażą się zadowalające, kompozyty infiltrowane  
EN AC 44200/Al2O3 (Saffil), kompozyty spiekane Cr/Al2O3/Re i NiAl/Al2O3 oraz 
niskotarciowe powłoki kompozytowe MoS2(Ti, W) zostaną skomercjalizowane 
w sposób pośredni poprzez spółkę typu spin-off tworzoną obecnie przez IPPT PAN. 
 Rozwiązaniem, które sprawdziło się w projekcie KomCerMet było 
zaplanowanie w Studium Wykonalności alternatywnych technik produkcji 
materiałów KCM1, KCM2 i KCM3, co zminimalizowało ryzyko ewentualnego 
niepowodzenia prac B+R w każdym z pakietów badawczych. Ponadto godny 
polecenia w innych projektach aplikacyjnych z zakresu materiałów jest 
dwustopniowy schemat procesów wytwarzania obejmujący fazę wstępną 
i końcową. W fazie końcowej warunki technologiczne procesów wytwarzania 
zostały ulepszone na podstawie wyników uzyskanych w fazie wstępnej 
i w zadaniach modelowania. 

 

Źródła informacji 
Wywiad z prof. Krzysztofem Dolińskim i Piotrem Matejkiem w „klubie Trójki” 
http://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/705052,Polacy-wymyslili-cos-
lepszego-niz-stal 
http://www.komcermet.ippt.gov.pl/page.php?2 
Informacje udzielone przez prof. Michała Basistę – koordynatora projektu IPPT 
PAN 
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3.1.16 Oczyszczanie ścieków w procesie wydobycia gazu łupkowego 
 
 

Tytuł: Opracowanie technologii oczyszczania 
i zamykania obiegu wody stosowanej w procesie 
szczelinowania z technologii membranowych 
Beneficjent: PolymemTech Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 2013-2015 
Źródło finansowania: Program Blue Gas 
Wartość projektu: 3 mln zł 
Wartość dofinansowania: 2,6 mln zł 
 

PolymemTech Sp. z o.o. projektuje i tworzy kompletne instalacje do separacji 
i oczyszczania cieczy oraz gazów w oparciu o technologię membranową. Firma 
wywodzi się ze środowisk akademickich Politechniki Warszawskiej – założyli ją 
prof. Wojciech Piątkiewicz oraz Roger White, którzy rozpoczęli pracę nad 
technikami membranowymi w uczelni. 

 

Geneza projektu 
W Polsce i Europie eksploruje się złoża gazu ziemnego 
znajdującego się w formacjach łupkowych. Gaz uwięziony 
w skale może być z niej wydobyty dopiero po zniszczeniu 
struktur skalnych, co uzyskuje się przez wtłaczanie wody 
pod wysokim ciśnieniem pod ziemię. Z uwagi na 
konieczność ochrony środowiska istnieje potrzeba 
oczyszczania i zagospodarowywania wody używanej  

do procesu szczelinowania hydraulicznego.  PolymemTech Sp. z o.o. określiła 
technologie wspomagające proces wydobycia kopalin w Polsce jako jeden  
z kluczowych elementów swojej strategii B+R. Projekt jest efektem posiadanej 
wizji rozwoju linii produktowej i odpowiada na zapotrzebowanie branży 
wydobywczej na nowe rozwiązania zwiększające efektywność realizowanych 
procesów i bezpieczeństwo w kontekście ochrony środowiska. 
 

Cel projektu  
Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej 
technologii oczyszczania wody używanej do szczelino-
wania hydraulicznego formacji łupkowej, a także do 
oczyszczania i zagospodarowywania wody powracającej  
z tego procesu. Technologia ta będzie bazowała na 
technikach membranowych oraz opatentowanym przez 
PolymemTech rozwiązaniu polegającym na nowatorskim 
sposobie utleniania ścieków. Kolejną różnicą w stosunku do obecnie 
stosowanych rozwiązań byłaby możliwość zamknięcia obiegu wody.  
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Partnerzy projektu  
Partnerem w projekcie jest Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
Politechniki Warszawskiej, który dostarcza wsparcia merytorycznego 
i aparaturowego na każdym etapie realizacji projektu.  

 

Etapy projektu  
W ramach projektu są prowadzone badania porównawcze na ścieku 
modelowym i rzeczywistym. Sprawdzana jest także skuteczność oczyszczania 
ścieków poprocesowych z wykorzystaniem technologii oczyszczania i zamykania 
obiegu wody stosowanej w procesie szczelinowania przy udziale technik 
membranowych. Projekt przebiega w czterech kluczowych etapach:  
 Opracowanie koncepcji technologii. 
 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pilotowych. 
 Badania technologiczne. 
 Optymalizacja technologii. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
Głównymi korzyściami z realizacji projektu dla firmy będzie zdobycie 
umiejętności i doświadczenia w oczyszczaniu i zagospodarowywaniu wody 
szczelinującej, a także opracowanie nowatorskiej technologii. W ramach 
projektu powstaje urządzenie prototypowe. Jeśli realizacja projektu doprowadzi 
do zakładanych rezultatów, instalacja ta wejdzie do oferty firmy i będzie 
budowana na zamówienie odbiorców krajowych i zagranicznych.  
 

                                       Dobre praktyki  
PolymemTech jest firmą o dużym potencjale naukowym, 
tworzącą innowacyjne rozwiązania z zakresu technik 
membranowych o szerokim spektrum zastosowań.  
O dużej wartości komercjalizacyjnej tworzonych 
rozwiązań świadczy m.in. fakt pozyskania inwestorów  
z rynku prywatnego Business Angel Seedfund oraz Opoka 
Fundusz Inwestycji Zamkniętych. 

 
 

Źródła informacji 
Materiały udostępnione przez firmę PolymemTech Sp. z o.o. 
www.polymemtech.pl  
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3.1.17 Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe 
 
 

Tytuł: Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe  
do zastosowań w biologii i medycynie – rozwój 
i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki 
molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy 
półprzewodnikowe (NanoBiom) 
Beneficjent: Instytut Fizyki PAN  
Okres realizacji: 2009-2014 
Źródło finansowania: Poddziałanie 1.1.2 POIG  
Wartość projektu / dofinansowania: 73,3 mln zł   
 

Instytut Fizyki PAN został założony w 1953 r. i jest jednym z największych 
ośrodków badań fizyki w Polsce. Głównym jego zadaniem jest prowadzenie 
badań w zakresie fizyki ciała stałego oraz fizyki atomowej, cząsteczkowej 
i biologicznej.  

Geneza projektu  
Podstawową przyczyną bardzo dynamicznego rozwoju 
urządzeń diagnostyki molekularnej jest niska czułość 
przetworników fizycznych przetwarzających sygnał 
analityczny w sensorach chemicznych i biosensorach  
na sygnał elektryczny. Projekt w swych założeniach 
przewiduje stworzenie i komercjalizację urządzeń 
diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie 

przyrządy półprzewodnikowe, które w przyszłości będą mogły być wykorzystane 
w medycynie i ochronie środowiska.  
 

Cel projektu  
Celem NanoBiomu jest zainicjowanie wytwarzania 
i wprowadzenie polskich produktów na tworzący się 
międzynarodowy rynek kwantowych biosensorów 
półprzewodnikowych. Efektem prac jest stworzenie ultra 
czułych detektorów (sensorów) mających zastosowanie w 
medycynie, biologii czy ochronie środowiska,  
z wykorzystaniem półprzewodników azotowych (GaN), 
tlenkowych (ZnO) i materiałów pokrewnych. Przykładem praktycznego 
zastosowania opracowanych biosensorów jest np. prosty i szybki sposób 
wykrywania skażeń produktów spożywczych malaminą (substancją nielegalnie 
stosowaną w celu zawyżania zawartości białek w produktach spożywczych) – jak 
ma to miejsce w przypadku czujnika opracowanego w Instytucie Chemii Fizycznej 
PAN.  
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Naukowcy pracujący przy realizacji projektu badają również nanocząstki, które 
można wprowadzać bezpośrednio do organizmu. Mogą one być wykorzystane 
m.in. w znacznikach fluorescencyjnych, umożliwiając bardzo wczesne wykrycie 
zmian patologicznych. W ramach badań skonstruowano także m.in. 
przezroczysty tranzystor polowy będący podstawą do opracowania 
przezroczystej elektroniki i opartych na niej biosensorów.  
 

Partnerzy projektu  
W celu realizacji projektu zostało powołane konsorcjum NanoBiom w składzie: 
Instytut Fizyki PAN (koordynator konsorcjum), Instytut Chemii Fizycznej PAN, 
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 
Politechniki Wrocławskiej, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, 
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 
UW oraz Instytut Technologii Elektronowej.  
 

Zakres realizacji projektu  
Realizacja projektu NanoBiom zakłada stworzenie podstaw technologicznych, 
materiałowych i koncepcyjnych niezbędnych dla opracowania i wytworzenia 
ultraczułych, inteligentnych przyrządów i urządzeń diagnostycznych nowej 
generacji. Projekt zakłada opracowanie nowoczesnych nanostruktur i struktur 
półprzewodnikowych opartych o związki cynku i galu. Wyniki badań zostaną 
wykorzystane do diagnostyki w biologii, medycynie, ochronie środowiska oraz 
do wykrywania skażeń bioterrorystycznych. Projekt zakładał także stworzenie 
podstaw technologii materiałowych do urządzeń sensorowych.  
 

Korzyści z realizacji projektu 
 W wyniku realizacji projektu konsorcjum uzyskało ponad 50 patentów 
i opublikowało ponad 750 prac naukowych, m.in. w prestiżowym „Science” 
(tranzystor spinowy). Urządzenia zostały nagrodzone Grand Prix oraz czterema 
złotymi i trzema srebrnymi medalami na Targach INTARG i Technicon Innowacje. 
Za wyjątkowe osiągnięcia projekt otrzymał tytuł „Jakość Roku 2010”, „Jakość Roku 
2012” (srebro) oraz „Jakość Roku 2013” (złoto). Pisano też o nim na naukowych 
serwisach internetowych, np. ScienceDaily, który może pochwalić się 3-ma mln 
odwiedzających miesięcznie oraz w programach radiowych i telewizyjnych.  
 Możliwość stworzenia odpowiedniej infrastruktury naukowo-badawczej, 
perspektywy komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz zdobyte 
doświadczenie przyczynią się do podjęcia realizacji kolejnych zaawansowanych 
projektów i badań naukowych. 
 Współpraca z innymi jednostkami naukowymi wchodzącymi w skład 
konsorcjum pozwoli na lepszą wymianę wyników badań oraz myśli 
technologicznej i naukowej, co z pewnością zaowocuje zwiększeniem polskiego 
potencjału innowacyjnego. 
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 Dobre praktyki 
 Realizacja projektu pozwoli na stworzenie podstaw 
nowych technologii materiałowych do urządzeń 
sensorowych.  
 Należy podkreślić wymiar interdyscyplinarny 
projektu, tak ważny dla generowania innowacyjnych 
rozwiązań. W projekcie zostaną zintegrowane wyniki 
intensywnych badań prowadzonych w dziedzinach: 

optoelektronika i elektronika opartych o półprzewodniki z szeroką przerwą 
energetyczną, fizykochemia molekularna powierzchni, biologia i biofizyka białek 
receptorów błonowych w neutronach, charakteryzacja i modelowanie. Integracja 
wymienionych dziedzin pozwoliła uzyskać istotny efekt synergii, niezbędny dla 
końcowego sukcesu projektu. 
 Projekt daje szansę osiągnięcia wiodącej pozycji polskiego przemysłu na 
tworzącym się światowym rynku kwantowych biosensorów półprzewodnikowych. 
 

Źródła informacji  
http://info.ifpan.edu.pl/nanobiom/nanobiom-0-0.html 
http://www.poig.gov.pl/Projekty/Strony/Diagnostyka_w_wersji_nanostruktur.
aspx 
http://icmm.icm.edu.pl/images/7/7a/NanoBiom_KDM.pdf 
http://jakoscroku.pl/sila-nanostruktur/ 
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3.1.18 Materiały kompozytowe z biomasy lignocelulozowej 
 
 

Tytuł: Innowacyjne materiały kompozytowe z biomasy 
lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu, 
zwiększające konkurencyjność przemysłu drzewnego 
Beneficjent: Piotr Boruszewski i SGGW 
Okres realizacji: 01.01.2014-31.12.2016 
Źródło finansowania: Program LIDER 
Wartość projektu / dofinansowania: 1,18 mln zł   
 

Piotr Boruszewski jest adiunktem w Katedrze Technologii i Przedsiębiorczości 
w Przemyśle Drzewnym na Wydziale Technologii Drewna SGGW. Czynnie 
uczestniczy w działalności stowarzyszeń i organizacji branżowych, m.in. w: The 
Japan Wood Research Society (Nippon Mokuzai Gakkai), Komitecie 
Technologicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Wyrobów z Drewna 
i Materiałów Drewnopochodnych (KT 100), Stowarzyszeniu Inżynierów 
i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Naczelnej Organizacji Technicznej Rady 
Stołecznej. Pełnił rolę eksperta Ministra Gospodarki do spraw oceny 
merytorycznej projektów w ramach działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym 
znaczeniu dla gospodarki POIG”, a także ekspertem w PARP i NCBR.   
 

Geneza projektu  
Polska jest drugim w Europie producentem płyt wiórowych 
i MDF pod względem wielkości wytwarzania. Utrzymanie 
tak wysokiej pozycji jest uwarunkowane dostawami 
surowca drzewnego. Zakłady płyt drewnopochodnych 
 w Polsce przetwarzają drobno-wymiarowy surowiec  
z lasów (co stanowi ok. 60% surowca) oraz odpady  
z przemysłu tartacznego i sklejkowego (ok. 40% surowca). 

Należy zaznaczyć, że odpady te zagospodarowane są w 100%, czyli nie ma 
możliwości zwiększenia ich udziału. Nie bez znaczenia pozostaje fakt 
przetwarzania w przemyśle płytowym drewna sosnowego (ok. 90%), które 
stanowi zbyt cenny materiał techniczny i powinno być w większym stopniu 
przetwarzane w tartakach na asortyment stosowany w meblarstwie i/lub 
budownictwie. Baza surowcowa z dotychczasowych źródeł nie pokrywa pełnego 
zapotrzebowania, co wymusza poszukiwanie nowych możliwości. Podejmowane 
są próby wykorzystania słomy zbożowej, innych roślin jednorocznych i drewna 
poużytkowego, jednak ich sezonowość i ograniczona ilość nie wyeliminuje 
powstałego problemu. Zagospodarowanie drewna pozyskanego z drzew 
modyfikowanych genetycznie wydaje się (zwłaszcza w Europie) sprawą dalekiej 
przyszłości z uwagi na niedostateczny aspekt poznawczy, względy etyczne i brak 
odpowiednich przepisów prawnych.  
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Cel projektu  
Celem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania 
drewna topoli i modrzewia, pochodzącego z plantacji 
drzew szybko rosnących jako surowca w produkcji płyt 
drewnopochodnych wiórowych i MDF stosowanych 
w przemyśle meblarskim. W ramach projektu zakłada się 
wykonanie badań struktury i składu chemicznego drewna 
doświadczalnego oraz przeprowadzenie oceny jakościowej 
w aspekcie produkcji płyt. Znaczącą częścią projektu będzie opracowanie 
warunków technologicznych pozwalających na wdrożenie nowych surowców do 
wytwarzania płyt. Autorzy projektu zakładają, że nowe źródła surowcowe pozwolą 
utrzymać dynamikę wzrostu i konkurencyjność przemysłu płytowego w Polsce, 
ograniczając jeden z głównych problemów, którym jest deficyt surowcowy. 
  

Partnerzy projektu 
Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, Katedra Technologii 
i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, Zakład Inżynierii Materiałów 
Drewnopochodnych. Ponadto na późniejszych etapach realizacji projektu zostaną 
zaangażowane przedsiębiorstwa produkujące płyty drewnopochodne w celu 
pilotażowego testowania wykonanych produktów. Należy jeszcze dodać, że temat 
badawczy został podjęty w wyniku ściślej współpracy z producentami płyt 
drewnopochodnych sygnalizującymi problem z dostępem do tego surowca.  
 

Etapy projektu  
Pierwszy etap projektu obejmuje wykonanie szczegółowego opracowania 
dotyczącego zasobów oraz możliwości zagospodarowania w przemyśle płytowym 
drewna szybko rosnącej topoli i modrzewia. Określona zostanie wielkość „nowej” 
bazy surowcowej z uwzględnieniem okresu odnawialności w zależności od 
dostępnej bazy plantacji drzew szybko rosnących. Badania zasadnicze zostaną 
rozpoczęte od określenia budowy anatomicznej i ustalenia składu chemicznego 
materiału, zakłada się także wykonanie dokładnych badań morfologii włókien 
drewna topoli i modrzewia pozyskanych z upraw plantacyjnych. Na podstawie 
otrzymanych wyników zostanie dokonana wstępna ocena przydatności surowca 
do produkcji płyt wiórowych i MDF z uwzględnieniem łatwości jego rozdrabniania. 
W kolejnym etapie niezbędne będzie wykonanie doświadczeń dotyczących zmian 
właściwości składowanego surowca w zakładach.  
 

Na potrzeby przemysłu płytowego drewno może być składowane w postaci 
drewna okrągłego i zrębków, przy czym w tym drugim przypadku podatność na 
działanie czynników biotycznych i abiotycznych jest większa. W zakładach 
pracujących w sposób ciągły, przerabiających 2-6 tys. m3 drewna na dobę, 
konieczne jest zapewnienie zapasów surowcowych przynajmniej na okres  
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od 1 do 3 miesięcy. Należy sprawdzić, jakim zmianom będzie ulegało drewno 
podczas składowania w zależności od gatunku i sposobu jego składowania oraz 
ewentualnie wskazać możliwości zabezpieczania materiału przed deprecjacją 
wywołaną działaniem zarówno czynników biotycznych, jak i abiotycznych. 
 

Proces produkcyjny płyt składa się z kilku operacji technologicznych, do których 
należą m.in.: rozdrabnianie drewna do postaci zrębków, a następnie do postaci 
wiórów czy włókien drzewnych, suszenie rozdrobnionych cząstek drewna, 
zaklejanie ich żywicami klejowymi, formowanie i prasowanie kobierców. Każdą 
z tych operacji przeprowadza się przy zmiennych parametrach technologicznych 
w zależności od właściwości, którymi powinien charakteryzować się produkt 
końcowy. Przy „nowych” surowcach niezbędna jest optymalizacja procesu 
wytwórczego – ustalenie parametrów technologicznych każdej operacji 
i określenie zależności między nimi. Badania te zostaną przeprowadzone w oparciu 
o plan doświadczalny, który został opracowany na podstawie metody Taguchiego. 
W ostatnim zadaniu badawczym, w następstwie przeprowadzonych przy udziale 
wszystkich wykonawców doświadczeń i analiz, podjęte zostaną działania 
zmierzające do wdrożenia opracowanej technologii, adaptującej nowy typ 
surowca – drewno szybko rosnących drzew plantacyjnych (topoli i modrzewia)  
w produkcji płyt wiórowych i MDF. Równolegle będą wykonane badania  
w obszarze opłacalności ekonomicznej zaproponowanych rozwiązań 
produktowych. Analizy w tym zakresie obejmą m.in. porównanie jednostkowego 
kosztu wytworzenia innowacyjnego produktu opracowanego w ramach projektu 
z wyrobem powszechnie dostępnym na rynku.  
 

Podsumowując, realizacja projektu podzielona jest na następujące etapy:  
1. Ocena potencjalnej bazy drewna plantacyjnego (modrzewia i topoli). 
2. Badania budowy anatomicznej i składu chemicznego materiału z plantacji. 
3. Ocena wpływu składowania surowca. 
4. Dobór parametrów wytwarzania płyt i próby w skali półtechnicznej. 
5. Komercjalizacja opracowanej technologii. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Wyniki uzyskane w ramach projektu doprowadzą do stworzenia procedur 
prowadzących do ograniczenia deficytu bazy surowcowej dla przemysłu płyt 
drewnopochodnych w Polsce. Jeżeli okaże się, że drewno topoli i modrzewia 
pochodzące z upraw plantacyjnych jest przydatne jako surowiec do produkcji płyt 
wiórowych i MDF, to jego stosowanie znacznie zmniejszy obecnie istniejący 
problem deficytu materiałowego.  
 Opracowanie technologii wytwarzania płyt wiórowych i MDF z drewna drzew 
szybko rosnących pozwoli również zmniejszyć uzależnienie od drewna z lasu  
i przyczyni się do utrzymania wielofunkcyjności Lasów Państwowych. Szacowany 
obecnie deficyt drewna dla przemysłu płytowego w Polsce wynosi ok. 20%, 
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utrzymując przy tym tendencję wzrostową. Konieczne zatem wydaje się podjęcie 
działań eliminujących lub przynajmniej ograniczających to zjawisko. Możliwość 
zagospodarowania w tym celu drewna z drzew modyfikowanych genetycznie 
wydaje się bardzo odległe, przede wszystkim ze względu na brak odpowiednich 
uregulowań prawnych i aspekty etyczne.  
 Zaproponowana koncepcja zaadoptowania drewna z plantacji drzew szybko 
rosnących ma duże znaczenie naukowe oraz utylitarne, bowiem bezpośrednio 
przełoży się na utrzymanie wysokiej konkurencyjności dynamicznie rozwijającej 
się gałęzi przemysłu, którą stanowi drzewnictwo.  
 Kolejnym, pozytywnym aspektem realizacji projektu, wynikającym pośrednio 
z zagospodarowania drewna z plantacji, będzie możliwość aktywizacji rolnictwa 
poprzez motywowanie do zakładania plantacji drzew szybko rosnących na 
gruntach porolnych, odłogowanych oraz takich, na których inne uprawy z różnych 
względów nie mogą być prowadzone. 

 

Dobre praktyki  
 Temat przedstawionego projektu został podjęty 
w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie producentów płyt 
drewnopochodnych, jak również problem z dostępnością 
surowca w przyszłości sygnalizowany przez Lasy 
Państwowe. 
 Komercjalizacja opracowanych rozwiązań odbędzie 
się przy ściślej współpracy z Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii SGGW, co zapewni obsługę projektu w zakresie ochrony własności 
intelektualnej wytworzonej w projekcie, wybór odpowiedniej metody 
komercjalizacji, a także nawiązanie szerokich kontaktów z zakładami 
produkcyjnymi w kraju i zagranicą zainteresowanymi wdrożeniem tej technologii.  
 

Źródła informacji 
Materiały przygotowane przez dr inż. Piotra Boruszewskiego 
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3.1.19 Silnik detonacyjny 
 
 

Tytuł: Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania 
Beneficjent: Instytut Lotnictwa w Warszawie  
Okres realizacji: 1.01.2010-31.12.2014 
Źródło finansowania: Poddziałanie 1.3.1 POIG 
Wartość projektu: 12,7 mln zł 
Wartość dofinansowania: 10,8 mln zł 
 

Początki istnienia Instytutu Lotnictwa w Warszawie sięgają 1926 r. W krótkim 
czasie stał się cenioną placówką badawczą, miejscem narodzin wielu dzieł 
wyznaczających nowe kierunki w przemyśle lotniczym. Instytut Lotnictwa jest 
placówką specjalizującą się w prowadzeniu badań rozwiązujących kluczowe 
problemy współczesnego lotnictwa, współpracującą ze światowymi potentatami 
przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Boeing, Airbus czy Pratt  
and Whitney. 
                                       Geneza projektu  

Prace nad wirującą detonacją były prowadzone już 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia w Rosji. 
Kontynuowali je naukowcy z University of Michigan, 
jednak brak zadowalających wyników spowodował 
zaniechanie prac. Zagadnieniem zajęto się ponownie na 
początku XXI wieku, wykorzystując najnowocześniejsze 
technologie. W 2004 r. firma Mitsubishi Heavy Industry 

wraz z prof. T. Fujiwarą i P. Wolańskim zgłosiła wniosek patentowy na budowę 
silnika turbinowego wykorzystującego wirującą detonację. Patenty uzyskano 
w 2009 r. w Japonii oraz rok później w USA. Obecnie omawiana koncepcja 
opatentowana jest również w Polsce. 
 

Cel projektu  
Celem projektu jest skonstruowanie nowego silnika 
turbinowego wykorzystującego efekt wirującej detonacji. 
Silnik będzie wyposażony w detonacyjną komorę spalania, 
co pozwoli na znaczne podwyższenie jego sprawności 
(szacowany przyrost sprawności o ponad 10%). Dzięki 
temu możliwe będzie zmniejszenie zużycia paliwa,  
a zastosowanie metanu lub wodoru jako paliwa 
silnikowego pozwoli na obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz toksycznych 
składników spalin. Wśród korzyści płynących z zastosowanych rozwiązań 
konstrukcyjnych wymienić należy również możliwość znacznego uproszczenia 
budowy silnika i zmniejszenie jego masy. 
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Partnerzy projektu 
Projekt realizowany jest przez Instytut Lotnictwa w Warszawie przy współpracy 
z Politechniką Warszawską. 
 

Etapy projektu  
Istotnym zadaniem w ramach projektu było nie tylko stworzenie prototypu 
silnika turbinowego wraz z komorą spalania wykorzystującą efekt wirującej 
detonacji, ale również stoiska badawczego, umożliwiającego przeprowadzenie 
badań i testów związanych z jego działaniem w warunkach zbliżonych  
do rzeczywistych. Projekt obejmował następujące etapy:  

1. Badania nad mieszanką paliwowo-powietrzną, kształtem komory spalania 
oraz metodami inicjacji detonacji dla zmiennych składów mieszanki 
paliwowo-powietrznej. 

2. Badania warunków spalania różnych paliw dla różnych wartości 
współczynnika nadmiaru powietrza i różnych warunków przepływu. 

3. Budowa modelu silnika turbinowego z eksperymentalną komorą spalania 
wykorzystującą efekt wirującej detonacji, zasilanego ciekłymi i gazowymi 
paliwami.  

4. Budowa stoiska badawczego zasilającego prototyp silnika. 
5. Opracowanie zmiany skali spalania mikro do skali makro w komorze 

o wirującej detonacji oraz rozwiązanie problemu chłodzenia ścianek 
komory w trakcie jej wykorzystywania.  

6. Wydłużenie czasu pracy komory z milisekund do kilku minut. 
7. Identyfikacja i pomiar produktów spalania. 

  

Korzyści z realizacji projektu 
 Próba budowy silnika turbinowego działającego w oparciu o zjawisko 
wirującej detonacji jest prawdopodobnie pierwszym takim eksperymentem na 
świecie. Zakończenie projektu sukcesem będzie ogromnym postępem dla całego 
przemysłu lotniczego. Dla Instytutu Lotnictwa oznacza to światowy prestiż i wzrost 
znaczenia jako innowacyjnego ośrodka naukowego. 
 Realizacja projektu będzie pierwszym krokiem do implementacji zastosowa-
nej technologii w rozwiązaniach komercyjnych. Daje to realną szansę dla polskiego 
przemysłu na zajęcie pozycji światowego lidera w produkcji silników 
detonacyjnych. 
 Zastosowanie tak innowacyjnego rozwiązania w konstrukcji silnika 
turbinowego pozwoli na zmniejszenie jego wymiarów i masy. Wiąże się to 
bezpośrednio z obniżeniem kosztów produkcji, co jest głównym wyzwaniem  
dla konstruktorów współczesnych silników lotniczych. 
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       Dobre praktyki  
 Badania prowadzone przez Instytut Lotnictwa są  
w wielu aspektach pracami pionierskimi na skalę światową. 
 Zagadnienia poruszane w trakcie realizacji projektu 
zostały wybrane na podstawie oceny potrzeb rynku oraz 
popytu wśród potencjalnych odbiorców - przemysłu 
lotniczego. 
 Projekt ma również wymiar proekologiczny. Dzięki 

jego realizacji możliwe będzie obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz 
toksycznych składników spalin. 
 

Źródła informacji 
http://ilot.edu.pl/projekt-silnik-turbinowy-z-detonacyjna-komora-spalania/ 
http://www.ilot.edu.pl/silnik_turbinowy/index.html 
http://ilot.edu.pl/o-instytucie-lotnictwa/historia/z-kart-historii/ 
http://icopernicus.pl/news/detonacyjna-komora-spalania-w-silniku-
turbinowym/ 
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3.1.20 Technologia wytwarzania stali o strukturze nanokrystalicznej 
 
 

Tytuł: Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej 
przy wykorzystaniu przemian fazowych 
Beneficjent: Politechnika Warszawska, Wydział 
Inżynierii Materiałowej 
Okres realizacji: 01.04.2009-31.12.2014 
Źródło finansowania: Poddziałanie 1.1.2 POIG 
Wartość projektu / dofinansowania: 8 mln zł  
 

Geneza projektu  
Stal o strukturze nanokrystalicznej cechuje się bardzo 
korzystnym zestawem właściwości wytrzymałościowych,  
a przy tym relatywnie niską ceną, co czyni z niej atrakcyjny 
materiał o szerokim spectrum zastosowań w przemyśle. 
Ponadto struktura nanokrystaliczna zapewnia uzyskanie 
unikatowego zespołu właściwości mechanicznych – 
takich, jakie ma kosztowna stal wysokostopowa. Stal  

o strukturze nanokrystalicznej cechuje się również korzystnymi właściwościami 
użytkowymi, w tym dużą odpornością na pękanie i zużycie ścierne oraz 
wytrzymałością zmęczeniową. W przeciwieństwie do wykorzystywanych 
powszechnie procesów hartowania martenzytycznego, w procesie 
nanostrukturyzacji stali nie powstają odkształcenia obrabianego elementu.  
Co więcej, ze względu na wysoką odporność na pękanie, stal nanokrystaliczna 
może zapewnić wyższy poziom niezawodności konstrukcji. Ma to zasadnicze 
znaczenie w konstrukcjach wymagających dużych współczynników 
bezpieczeństwa, np. w produkcji lotniczej czy zbrojeniowej. Z uwagi na 
niezaprzeczalne zalety stali nanokrystalicznej powstał projekt mający na celu 
opracowanie i optymalizację technologii jej wytwarzania. 
 

Cel projektu  
Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii 
wytwarzania stali o strukturze nanokrystalicznej. 
Podstawowym jej elementem jest precyzyjnie 
zaprojektowana obróbka cieplna o specjalnie dobranym 
składzie chemicznym. W projekcie wykorzystana  
została stal łożyskowa, sprężynowa, narzędziowa  
i konstrukcyjna. Ważnym celem projektu jest wdrożenie 
do przemysłu opracowanych technologii nanostrukturyzacji stali, dlatego 
podjęto działania mające na celu nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami 
przemysłowymi produkującymi wyroby stalowe.  
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Partnerzy projektu 
W trakcie realizacji projektu Politechnika Warszawska współpracowała 
z sektorem przedsiębiorstw, m.in. firmą Seco/Warwick Europe w zakresie 
przeprowadzenia procesów nanostrukturyzacji stali w przemysłowym piecu 
próżniowym, Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym ProDoś Sp. z o.o. 
Instytutu Metalurgii i Stopów w zakresie wytopów stali do nanostrukturyzacji,  
a także firmą PolCasting Sp. z o.o. w zakresie nanostrukturyzacji stali 
sprężynowych do zastosowań w kolejnictwie. 
 

Etapy projektu  
Projekt podzielony został na sześć zadań merytorycznych: 

1. Zbadanie i analiza przemian fazowych zachodzących w wybranych typach 
stali pod kątem możliwości ich wykorzystania do wytwarzania struktur 
nanokrystalicznych. 

2. Obróbka cieplna stali mająca na celu rozdrobnienie ziarna i wytworzenie 
struktur nanokrystalicznych, zachodząca w warunkach laboratoryjnych 
i politechnicznych. 

3. Charakterystyka mikrostruktury stali po różnych etapach obróbki cieplnej 
przy wykorzystaniu technik mikroskopii świetlnej i transmisji mikroskopii 
elektronowej. 

4. Charakterystyka właściwości wytrzymałościowych i plastycznych stali po 
obróbce cieplnej mająca na celu zweryfikowanie, które warianty obróbki 
zapewniają optymalne parametry wytrzymałości, plastyczności i odporności 
na pękanie. 

5. Określenie właściwości użytkowych stali, czyli sprawdzenie odporności 
wytworzonych w niej nanostruktur pod wpływem warunków zewnętrznych. 

6. Optymalizacja technologii wytwarzania stali o strukturze nanometrycznej 
(submikronowej) i promocja jej wykorzystania w praktyce przemysłowej. 

 

 Korzyści z realizacji projektu 
 W ramach projektu powstaje obecnie sześć prac doktorskich. W ten sposób 
powiększa się kadra naukowców zdolnych do wdrażania w przemyśle 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie stali konstrukcyjnych 
i narzędziowych oraz w zakresie obróbki cieplnej. 
 Realizacja projektu pozwoliła zwiększyć potencjał naukowy Politechniki 
Warszawskiej, umożliwiając wyposażenie Wydziału Inżynierii Materiałowej 
w nowoczesną aparaturę badawczą. 
 Praktyczne zastosowanie wyników projektu będzie miało wpływ na wzrost 
innowacyjności i konkurencyjności tych polskich przedsiębiorstw, które wdrożą  
do produkcji stal nanokrystaliczną.  
 Politechnika Warszawska zwiększyła swój potencjał kształcenia w zakresie 
stali i technologii obróbki cieplnej.  
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                                       Dobre praktyki  
Z uwagi na osiągane w poszczególnych etapach wyniki, 
projekt jest szeroko prezentowany na najbardziej 
prestiżowych konferencjach naukowych, np. Modern Steels 
2014, na której reprezentowane były kluczowe zespoły 
badawcze na świecie pracujące w dziedzinie stali. Ponadto 
wyniki projektu wzbudziły zainteresowanie wielu krajowych 
i zagranicznych producentów wyrobów stalowych.  

 

Źródła informacji: 
Materiały dostarczone przez kadrę projektu Nanostal z Politechniki 
Warszawskiej 
www.nanostal.eu   
Julita Dworecka, Szymon Marciniak, Stale o strukturze nanokrystalicznej 
[w]: Magazyn Przemysłowy 12 (133)/2013 
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3.1.21 Most kompozytowy Com-bridge  
 
 

Projekt: Com-bridge – Innowacyjny most drogowy 
z kompozytów FRP 
Lider: Mostostal Warszawa S.A. 
Okres realizacji: 01.11.2013–31.03.2016  
Źródło finansowania: Demonstrator+ (NCBR) 
Wartość projektu: 10 mln zł 
Wartość dofinansowania: 5,15 mln zł 
 

Mostostal Warszawa S.A. jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce, 
założoną w 1945 r. Przedsiębiorstwo wykonuje prace z zakresu budownictwa 
ogólnego, przemysłowego, inżynierskiego, drogowego i ekologicznego.  
W 2005 r. powołano w nim Dział Badawczo-Rozwojowy zatrudniający kilkunastu 
specjalistów z dziedziny budownictwa, inżynierii sanitarnej, elektroniki 
i elektrotechniki. 
                                                                                                        Geneza projektu 

Realizacja projektu zakłada stworzenie alternatywy  
dla mostów wykonanych z tradycyjnych materiałów 
konstrukcyjnych: stali, żelbetu lub drewna. Tym budulcem 
będą kompozyty włókniste o osnowie polimerowej (Fibers 
Reinforced Polymers – FRP). Od kilkudziesięciu lat  
z powodzeniem wykorzystuje się je w astronautyce, 
lotnictwie, przemyśle stoczniowym, samochodowym 

i sportowym. Mają one bowiem ponadprzeciętne właściwości: dużą wytrzymałość 
przy niskim ciężarze, odporność na korozję, możliwość swobodnego kształtowania 
przekroju oraz dużego tłumienia wewnętrznego.  

 

Cel projektu  
Celem projektu jest budowa pierwszego w Polsce mostu 
drogowego z kompozytów włóknistych o osnowie 
polimerowej (FRP). Demonstracyjny most Com-bridge 
zostanie wybudowany w Błażowej (powiat rzeszowski), 
nad rzeką Ryjak, w miejscu istniejącej przeprawy, która 
wymaga pilnej naprawy. Planowana rozpiętość obiektu to 
aż 21 m, szerokość 10 m i dopuszczalne obciążenie  
40 ton. Most będzie miał konstrukcję płytowo-belkową. Belki będą wytworzone 
w procesie infuzji z tkanin szklanych i węglowych, żywicy epoksydowej oraz 
materiałów rdzeniowych, natomiast płyta wraz z poprzecznicami zostanie 
wykonana in situ z betonu lekkiego zbrojonego prętami kompozytowymi  
(te elementy zostaną wykonane z włókna szklanego oraz żywicy epoksydowej 
w procesie pultruzji). Identyczny typ zbrojenia zostanie wykorzystany do 
przyczółków. Jako deskowanie tracone płyty pomostowej zostaną wykorzystane 
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kompozytowe płyty warstwowe. Takie podejście pozwala na optymalne 
wykorzystanie materiałów: kompozyt FRP doskonale przenosi rozciąganie 
(nie rysując się jak beton i nie rdzewiejąc jak stal), natomiast beton - ściskanie. 
Dodatkowo, zastępując zbrojenie stalowe kompozytowym, udało się 
wyeliminować największą wadę żelbetu, jaką jest degradacja konstrukcji w wyniku 
korozji stali.  
 

Partnerzy projektu  
Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzi czterech 
partnerów: Mostostal Warszawa S.A. (lider projektu, wykonawca mostu), Promost 
Consulting T. Siwowski Sp. j. (projekt mostu), Uczelniane Centrum Badawcze 
„Materiały Funkcjonalne” Politechniki Warszawskiej (badania materiałowe)  
oraz Politechnika Rzeszowska (badania elementów konstrukcyjnych). 
 

Etapy projektu  
Budowa mostu demonstracyjnego Com–bridge jest przedsięwzięciem 
wieloetapowym, realizowanym przez interdyscyplinarny zespół działający  
na styku branży architektonicznej, drogowej i mostowej. Kluczowe etapy realizacji 
projektu to:  
1. Opracowanie dokumentacji technologicznej w celu wytworzenia prototypów 

głównych elementów przęsła mostowego, a następnie wybudowania 
demonstracyjnego mostu drogowego z przęsłem z kompozytów FRP. 

2. Badania właściwości wytwarzanych materiałów kompozytowych w celu 
optymalizacji technologii ich wytwarzania oraz modelowania i projektowania 
elementów mostu. 

3. Wykonanie belki mostowej z kompozytów FRP i jej badania 
wytrzymałościowe. 

4. Opracowanie założeń i wytycznych dla systemu kontroli stanu eksploatacji 
mostu metodami nieniszczącymi (NDT). 

5. Budowa z kompozytów FRP mostu demonstracyjnego Com-bridge wraz 
z badaniami parametrów eksploatacyjnych. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Sukces projektu zaowocuje budową kolejnych mostów z wykorzystaniem 
kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej, co przyniesie konsorcjum 
wymierne korzyści finansowe. 
 Masa kompozytowych elementów mostu będzie kilkukrotnie mniejsza niż 
tradycyjnych, co ułatwi transport i montaż większych elementów. Zmniejszy to 
koszty oraz skróci czas budowy, co ma szczególne znaczenie na terenach silnie 
zurbanizowanych (utrudnienia w ruchu). 
 Swoboda w formowaniu kompozytu (możliwość zmiany kierunku ułożenia 
włókien) otwiera nowe możliwości dla architektów. 
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                                       Dobre praktyki  
 Potencjalnymi zamawiającymi tego typu obiekty są 
zarządcy dróg. Ze względu na niestandardowy materiał oraz 
innowacyjną metodę budowy, wykonanie mostu 
demonstracyjnego było niezbędne, aby pokazać,  
że technologia osiągnęła wymagany stopień dojrzałości, 
a także umożliwić porównanie rzeczywistych kosztów 
utrzymania obiektów.  

 Ze względu na brak korozji, szacowane koszty utrzymania konstrukcji 
z kompozytów FRP są dużo niższe niż przy materiałach tradycyjnych (budowle są 
trwalsze i mogą być rzadziej konserwowane), co przyczynia się do ograniczenia 
wydatkowania środków publicznych na utrzymanie infrastruktury.  

 

Źródła informacji 
http://com-bridge.pl 
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3.1.22 System identyfikacji pojazdów 
 
 

Projekt: Inteligentny System Kompleksowej 
Identyfikacji Pojazdów (ISKIP) 
Beneficjent: Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
Okres realizacji: 01.10.2008-31.12.2010 
Źródło finansowania: Poddziałanie 1.3.1 POIG 
Wartość projektu: 2,2 mln zł 
Wartość dofinansowania: 1,8 mln zł 
 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową 
zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Pracami naukowymi, 
wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje 
oraz remonty dróg i mostów oraz pomaga wprowadzać racjonalne systemy 
zarządzania siecią drogową. 
 

Geneza projektu   
Wśród najważniejszych czynników mających bezpośredni 
wpływ na powstanie projektu ISKIP wyróżnić należy 
zapotrzebowanie na automatyczne punkty pomiarowe, 
pozwalające tworzyć pogłębione statystyki ruchu 
drogowego (natężenie, rodzaj pojazdów, kierunki 
przemieszczania itp.). Ponadto koncepcja systemu wpisuje 
się kierunki rozwoju infrastruktury drogowej, ujęte  

w wizjach nakreślanych przez wiodące organizacje europejskie, zakładające 
powstawanie i stosowanie na szerszą skalę systemów zwiększających 
bezpieczeństwo. 

 

Cel projektu  
Wiele prac badawczych IBDiM związanych jest 
z tworzeniem nowatorskich rozwiązań z obszaru 
Inteligentnych Systemów Transportowych. Realizacja 
projektu ISKIP miała na celu wprowadzenie na rynek 
krajowy i zagraniczny zaawansowanego technologicznie 
produktu z tej dziedziny. Zadaniem naukowców było 
stworzenie rozwojowego systemu identyfikującego cechy 
pojazdów, opartego na złożonym algorytmie sieci neuronowych oraz 
oprogramowaniu analitycznym i ogromnej, stale rosnącej, bazie zdjęć pojazdów. 
Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP) ma na celu 
automatyczną identyfikację pojazdów na podstawie numeru rejestracyjnego, 
marki, modelu, koloru. Rozpoznawanie wszystkich wyżej wymienionych cech 
pojazdu dokonywane jest jedynie na podstawie analizy zdjęcia pojazdu,  
bez potrzeby jakiejkolwiek ingerencji technicznej w strukturę i otoczenie drogi  
lub innego punktu pracy systemu. Dotychczas nie istniał żaden sprawnie działający 
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system charakteryzujący się takimi parametrami. Jest to unikatowa w skali 
europejskiej i światowej koncepcja oparta o samouczący się algorytm nowego 
typu, a także rozwiązania techniczne i programistyczne związane z pobieraniem 
oraz przetwarzaniem danych. Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji 
Pojazdów może być instalowany zarówno w wersji stacjonarnej (np. przejścia 
graniczne, ważne węzły drogowe), jak i mobilnej (np. pojazdy Policji, Straży 
Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego i służb specjalnych). Zintegrowany 
z innymi elementami Inteligentnych Systemów Transportu np. systemami ważenia 
dynamicznego (Weight In Motion) precyzyjnie rozpozna wszystkie parametry 
pojazdu przeciążonego, w tym masę całkowitą oraz naciski na poszczególne osie. 
Dane z dynamicznej wagi przejazdowej, wchodzącej w skład systemu, mogą być 
automatycznie odbierane przez Inspektorów Transportu Drogowego w dowolnym 
miejscu. Pozwala to na eliminację nadmiernie obciążonych pojazdów z ruchu bez 
potrzeby ich zatrzymania. Praktycznie, co trzeci samochód ciężarowy jest 
przeciążony od 10 do ponad 50%, co skutkuje przyspieszonym procesem 
niszczenia nawierzchni od 20 do 400 razy bardziej niż w przypadku prawidłowej 
eksploatacji. Oznacza to skrócenie czasu życia drogi od 50 do 150%.  
W konsekwencji, w skrajnym przypadku, należy taką drogę remontować,  
nie co 10, a co 3 lata. Oznacza to, że rokrocznie budżet państwa ponosi z tego 
tytułu wymierne straty sięgające ok. 6-8 mld zł. ISKIP rozpoznaje nie tylko pojazdy 
poszukiwane i podejrzane, ale również zidentyfikuje kierowców przekraczających 
dozwoloną szybkość czy przejeżdżających przez skrzyżowanie na czerwonym 
świetle. Stworzenie rozwojowego systemu identyfikującego cechy pojazdów 
ograniczy ilość kradzieży i wykroczeń drogowych oraz istotnie wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa na polskich drogach. 
 

Partnerzy projektu 
Partnerem projektu była firma Neurosoft Sp. z o.o. założona przez absolwentów 
i byłych pracowników Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Przy ścisłej współpracy ze środowiskami akademickimi, firma prowadzi prace 
badawcze w zakresie algorytmów, technologii i rozwiązań wykorzystujących 
sztuczną inteligencję. W obszarze zadań, jakich podejmuje się spółka, leży m.in. 
przetwarzanie i rozpoznawanie elementów obrazów i zdjęć cyfrowych.  
Ta wiedza i doświadczenie pracowników Neurosoftu były niezwykle cennym 
wkładem na każdym etapie realizacji projektu ISKIP. 
 

Etapy projektu  
Projekt składał się z fazy badawczej oraz fazy przygotowań do wdrożenia, 
zakończonej weryfikacją prototypu. Poza projektem, ze środków własnych 
konsorcjantów, zostało sfinansowane przygotowanie i wdrożenie produkcji 
systemu, a także działania związane z komercjalizacją opracowanego 
rozwiązania.  
Główne etapy projektu to:  
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1. Opracowanie modelu Autonomicznego Punktu Pomiarowego. 
2. Połączenie algorytmów rozpoznawania tablic rejestracyjnych  

z identyfikacją marki, rodzaju/modelu oraz koloru pojazdu. 
3. Opracowanie systemu weryfikującego rozpoznane dane. 
4. Opracowanie narzędzi statystycznych. 
5. Testy w warunkach rzeczywistych. 
6. Przygotowanie i wdrożenie do produkcji. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Opracowane rozwiązanie posiada bardzo duży potencjał komercjalizacyjny, 
co potwierdza wdrożenie systemu w ponad 50 lokalizacjach w Polsce,  
m.in. w Warszawie, Płocku, Ostrołęce, Czersku, Człuchowie, Wejherowie, 
Bydgoszczy, Radomiu, Wrocławiu, Krakowie, Siemianowicach Śląskich, 
Grudziądzu, Jeleniej Górze.  
 Ponadto system został zainstalowany w ponad 20 lokalizacjach w Niemczech, 
a także w Wielkiej Brytanii, Belgii, Norwegii, Szwecji, Australii, Libanie. 
 Konsorcjanci osiągają stałe przychody z tytułu licencjonowania systemu. 
 System został również zakupiony przez służby, m.in.: Policję, Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, Inspekcję Transportu 
Samochodowego. 

Dobre praktyki 
 W przedmiotowym projekcie zawiązano modelowe 
konsorcjum łączące potencjał naukowy reprezentowany 
przez IBDiM oraz wiedzę w zakresie algorytmów 
z potencjałem rynkowym, w tym z kanałami dystrybucji 
Neurosoft.  
 Bardzo dobrze zdiagnozowano zapotrzebowanie 
rynkowe na rozwiązanie ISKIP, które doceniono na rynkach 

zagranicznych, co zostało poparte szerokimi wdrożeniami w Europie.  
 Projekt miał charakter silnie interdyscyplinarny, łącząc wiedzę z różnych 
obszarów. Tego typu działania są najbardziej efektywne pod kątem potencjału 
wdrożeniowego i sprzyjają międzysektorowej dyfuzji innowacji.  
 

Źródła informacji 
www.ibdim.edu.pl 
Materiały dostarczone przez IBDiM 
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3.1.23 Kompleksowy system Eco-mobilności  
 
 

Projekt: Eco-mobilność   
Beneficjent: Politechnika Warszawska  
Okres realizacji: 10.2009–04.2015 
Źródło finansowania: Poddziałanie 1.3.1 POIG 
Wartość projektu / dofinansowania: 27,9 mln zł  
 

Geneza projektu  
Pod pojęciem Eco-mobilności rozumiemy systemy i środki 
związane z przemieszczaniem się osób, szczególnie  
w aglomeracjach miejskich. „ECO” oznacza,  
że wspomniane systemy i środki są przyjazne środowisku, 
m.in. bezpośrednio nie emitują gazów cieplarnianych  
do atmosfery, w sposób oszczędny zużywają energię  
(z wykorzystaniem zarówno rozwiązań technicznych,  

jak i organizacyjnych). Ponadto uwzględniają w swojej konstrukcji potrzeby osób 
o ograniczonej mobilności wynikającej z wieku, chorób cywilizacyjnych  
czy niepełnosprawności. Badania realizowane w ramach projektu dotyczą 
opracowania oryginalnych polskich rozwiązań systemów transportu miejskiego 
przystosowanych do osób sprawnych i niepełnosprawnych. Projekt obejmuje 
również działania mające na celu przywrócenie mobilności osobom, które uległy 
wypadkom drogowym. W tym obszarze dotyczy on innowacyjnych metod 
leczenia złamań kostnych oraz wstawiania protez stawu biodrowego.  
 

Cel projektu  
Głównym celem projektu jest opracowanie 
wielowymiarowej platformy przyjaznej dla środowiska - 
kompatybilnych systemów transportu miejskiego, tak 
lokalnego, jak i osobistego. Główną cechą projektu jest 
jego interdyscyplinarność – projekt, oprócz rozwiązań 
związanych z transportem publicznym, spełniającym 
potrzeby użytkowników, w tym osób starszych 
i niepełnosprawnych, dotyczy również indywidualnej mobilności człowieka. 
Opracowany został innowacyjny model egzoszkieletu oraz wózka inwalidzkiego.  
 

Wyniki realizacji projektu to przede wszystkim:  
 Opracowanie polskiego rozwiązania systemu Personal Rapid Transit (PRT, 
coraz częściej system ten nazywany jest ATN – Automated Transit Network), który 
jest obecnie w fazie badań laboratoryjnych, jak również wykonanie prototypu 
pojazdu PTR.  
 Projekt i wykonanie prototypu polskiego eco-samochodu jako rozwiązania 
uzupełniającego system PRT - opracowany przez naukowców z Politechniki 
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Warszawskiej jest pojazdem miejskim, przeznaczonym dla 3-4 osób, łatwym 
w kierowaniu i przyjaznym również dla osób z ograniczoną sprawnością. 
 Opracowanie technicznego modelu urządzenia do pionizacji i wspomagania 
ruchu osób z bezwładem kończyn dolnych, np. po przebytych urazach.  
 Projekt nowoczesnego elektrycznego wózka inwalidzkiego (zdolnego do 
pokonywania przeszkód) oraz nowoczesnego dźwigniowego wózka 
czynnościowego. Dodatkowo wykonanie symulatora fizycznego jazdy wózkiem 
dźwigniowym, wyposażonego w złożony mikroprocesorowy układ pomiarowy 
pozwalający na optymalizację konstrukcji i dopasowanie jej do indywidualnych 
cech użytkownika, naukę jazdy, aktywizację wybranych, wskazanych przez lekarza 
grup mięśni. 
 Przygotowanie modyfikacji już istniejących elementów stabilizatorów 
okołostawowych oraz wykonanie prac związanych z powstaniem pierwszej 
polskiej endoprotezy stawu biodrowego – FENIKS, wykorzystującej nowoczesne 
materiały (tzw. cementy osteoindukcyjne – cementy kostnozgodne, nieszkodliwe 
dla człowieka, służące do wypełniania ubytków kostnych). Wykonano pierwsze 
eksperymenty z zastosowaniem tych nowoczesnych substancji. 
 

Etapy projektu  
Podsumowując, projekt podzielony został na pięć zadań, w ramach których 
realizowane są prace badawcze: 

1. System PRT (Personal Rapid Transit). 
2. Eco-Samochód. 
3. System Pionizacji i Wspomagania Chodu. 
4. Innowacyjne wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym i ręcznym. 
5. Stabilizatory ortopedyczne do leczenia złamań okołostawowych i złamań 

kości długich. Polska endoproteza stawu biodrowego. 
 

Partnerzy projektu 
Projekt od początku jego realizacji budzi szerokie zainteresowanie 
przedsiębiorstw i instytucji eksperckich zajmujących się tematem 
zrównoważonych i ekologicznych systemów mobilności. Sukcesem było 
nawiązanie kontaktu z jednym z największych światowych producentów 
pociągów, który rozważa wprowadzenie transportu typu PRT jako uzupełnienia 
dla istniejącego systemu transportu miejskiego. Do pierwszego spotkania między 
przedstawicielami producenta a Wydziałem Transportu PW doszło  
na konferencji „ECO-Mobilność” w 2013 r. - od tego czasu firma pozostaje 
z zespołem w ciągłym kontakcie, analizując możliwości rozwoju projektu i dalszej 
współpracy. W zakresie systemu PRT trwają też rozmowy z jednostkami 
samorządu terytorialnego, mogącymi umożliwić utworzenie linii pilotażowej 
systemu. Od początku realizacji projektu Wydział Transportu współpracuje  
też z firmą GTM, produkującą wózki rehabilitacyjne i tzw. aktywne,  
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która zainteresowana jest rozszerzeniem swojej oferty produktowej. Dostarcza 
ona sprzęt do testów wykonywanych podczas prac projektowych, a w chwili 
obecnej wraz z Wydziałem Transportu będzie realizować projekt finansowany  
w ramach programu INNOTECH, którego efektem ma być komercjalizacja 
jednego z prototypowych rozwiązań, wypracowanych w ramach projektu  
„Eco-mobilność”. 
 

Projekty dotyczące transportu publicznego są ogromnie kapitałochłonne, 
wymagają też szeregu pozwoleń i licencji. To powoduje, że choć zainteresowanie 
przedsiębiorców jest bardzo duże, to jednak każdy z nich traktuje tę inwestycję 
z dużą ostrożnością. Większą uwagą przedsiębiorców cieszą się opracowane  
w ramach projektu konstrukcje, które wspomagają mobilność człowieka  
i wymagają już tylko drobnych modyfikacji przed wdrożeniem do produkcji.  
W chwili obecnej trwają również rozmowy z jedną z firm świadczących usługi  
na rzecz wojska w zakresie możliwości przeprojektowania opracowanego 
egzoszkieletu pod kątem materiałowym, tak by umożliwić jego zastosowanie  
w rehabilitacji.  
 

Korzyści z realizacji projektu  
 Projekt pozwolił na podwyższenie kwalifikacji szerokiego zespołu 
pracowników naukowo-badawczych.  
 Zdobyte doświadczenie w trakcie realizacji poszczególnych zadań 
badawczych, a także dokonane w trakcie badań zgłoszenia patentowe są 
podstawą do dalszych prac i komercjalizacji wyników w niewątpliwie rozwojowym 
sektorze, jakim jest eco-transport i przywracanie mobilności,  
np. osobom starszym.  
 Potencjał komercjalizacyjny wypracowanych rozwiązań - każde z zadań 
zrealizowanych w ramach projektu zakończyło się opracowaniem prototypowego 
rozwiązania i spotyka się z zainteresowaniem rynku. Niemniej, wszystkie 
prototypy wymagają dalszych badań, a Politechnika Warszawska planuje 
kontynuować badania, jednak już w ramach osobnych projektów, w których 
partnerami będą przedsiębiorcy zainteresowani konkretnym produktem. Ostatnie 
miesiące realizacji projektu poświęcone będą przygotowaniu strategii ochrony 
własności intelektualnej i przygotowaniu zgłoszeń patentowych. Opatentowany 
będzie m.in. system sterowania w systemie PRT, ale także niektóre rozwiązania 
mechaniczne stosowane w prototypie. 
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                                       Dobre praktyki  
 O wartości projektu decyduje połączenie kilku 
elementów, przede wszystkim wykorzystanie potencjału 
badawczego zespołów Politechniki Warszawskiej 
i osiągnięć światowej techniki w celu kompleksowego 
rozwiązania problemu mobilności ludzi. 
 Rozwiązania wypracowane w ramach projektu 
dotyczą szerokiego kręgu odbiorców – od instytucji 

administracji publicznej zainteresowanych zrównoważonym transportem, przez 
przedsiębiorców z sektora eco-transportu i medycznego, po końcowych 
użytkowników proponowanych urządzeń i rozwiązań, w szczególności 
mieszkańców dużych miast i osób z ograniczoną sprawnością ruchową.  
 Projekt budzi też spore zainteresowanie poza Polską – należy tu przede 
wszystkim wymienić Stowarzyszenie ATRA, ale także National Key Laboratory - 
chiński odpowiednik Polskiej Akademii Nauk, który jest bardzo zainteresowany 
rezultatami osiąganymi przez polski zespół.  
 Niepodważalną innowacyjność projektu należy rozpatrywać przede 
wszystkim na poziomie technologicznym – opracowane rozwiązania 
(w szczególności pojazd PRT i eco-samochód oraz systemy stabilizacji układu 
ruchu) są innowacjami społecznymi na poziomie światowym. W projekcie 
opracowano alternatywną wersję transportu miejskiego przyjaznego  
dla środowiska, dedykowaną użytkownikom o różnej sprawności.  
 Podczas realizacji projektu nawiązano bardzo wiele kontaktów z instytucjami 
międzynarodowymi, zajmującymi się problematyką transportu i mobilności.  
W trakcie prowadzenia prac badawczych, pozyskano grupę naukowców  
o ogromnym potencjale w temacie zrównoważonego transportu. W celu 
kontynuowania prac i projektów związanych z tematem eco-mobilności powołano 
także Stowarzyszenie ECO-Mobilność. Jego członkami są przede wszystkim 
pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele Instytutu 
Transportu Samochodowego oraz Polskiej Akademii Nauk, a także studenci. 
Głównym celem powołanej organizacji jest wspieranie Wydziału Transportu  
w realizacji projektów związanych z eco-mobilnością, ale także współpraca  
z samorządami w zakresie doradztwa przy organizacji systemów transportowych, 
pozyskiwania środków dla projektowania systemów transportowych oraz opieki 
nad absolwentami Wydziału.  
 

Źródła informacji 
Materiały udostępnione przez Politechnikę Warszawską  
http://www.eco-mobilnosc.pw.edu.pl/ 
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3.1.24 Ochrona wynalazku biotechnologicznego 
 
 

Projekt: Uzyskanie ochrony patentowej na terenie 
Polski oraz poza jej granicami na wynalazek 
„Transgeniczne zwierzę oraz sposób jego 
otrzymywania”  
Beneficjent: Instytut Biologii Doświadczalnej  
im. M. Nenckiego PAN 
Okres realizacji: 01.2007–12.2014 
Źródło finansowania: Poddziałanie 1.3.2 POIG 
Wartość projektu / dofinansowania: 285 tys. zł  
 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN został utworzony w 1918 
r. i jest obecnie największym nieuniwersyteckim centrum badań biologicznych  
w kraju. Wysoki poziom prowadzonych prac eksperymentalnych, znakomite 
publikacje i silne związki z nauką światową sprawiają, że Instytut zalicza się  
do wiodących placówek biologicznych w Europie. 
 

Geneza projektu 
Instytut w ramach projektów badawczych opracował 
unikalną metodę podwójnej transformacji zwierząt, która 
pozwala uniknąć ekspresji genów w całym organizmie. 
Dzięki tej metodzie badane białko może być produkowane 
tylko przez jedną tkankę, np. mózgową.  
 

 

Cel projektu  
Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej dla 
wynalazku „Transgeniczne zwierzę i sposób jego 
otrzymywania” na terenie Europy. Ochrona własności 
intelektualnej jest kluczowa dla pełnego wykorzystania 
potencjału komercyjnego Pracowni Transgenizacji 
Zwierząt w Instytucie Biologii Doświadczalnej 
im. Nenckiego.  
 

Korzyści z realizacji projektu 
Główną korzyścią wynikającą z projektu jest wprowadzenie do oferty Instytutu 
innowacyjnej usługi w zakresie wytwarzania zwierząt transgenicznych w oparciu 
o chronioną metodę, która trafiła do firm biotechnologicznych oraz jednostek 
naukowych prowadzących badania poznawcze i przedkliniczne nad 
mechanizmami patologii (np. depresji, epilepsji, stresu, ekscytotoksyczności  
czy choroby Alzheimera) oraz wykorzystujących modele zwierzęce do badania 
uczenia się i pamięci.  
 



141 
 

                                        Dobre praktyki  
Pracowania Transgenizacji Zwierząt wprowadziła  
do oferty wytwarzanie zwierząt transgenicznych 
i dostarcza je innym podmiotom na potrzeby badań 
naukowych i przedklinicznych. Pracownia jest jedyną 
w Polsce jednostką posiadającą zgodę na wykorzystanie 
GMO w III stopniu hermetyczności. Uprawnienia te 
umożliwiają wykonywanie najbardziej zaawansowanych 

doświadczeń związanych z uzyskaniem zwierząt transgenicznych, które są 
wykorzystywane następnie jako modele badawcze w opracowywaniu terapii 
nieuleczalnych chorób człowieka. 
 

Źródła informacji 
http://cept.wum.edu.pl/system/files/Oferta1_przemysl_strona_CePT_IBDPAN.
pdf 
Publikacja „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach 
naukowych w wyniku prac B+R. Wybrane projekty realizowane w ramach 
Poddziałania 1.3.2 POIG”, OPI 2010 
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3.1.25 System do ochrony granic   
Projekt: Transportable Autonomous Patrol for Border 
Surveillance 
Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki 
i Pomiarów (PIAP) 
Okres realizacji: 2008-2012  
Źródło finansowania: 7. Program Ramowy  
Wartość projektu: 20 mln zł 
Wartość dofinansowania: 13 mln zł 
 

PIAP to instytut badawczy prowadzący działania na wielu płaszczyznach,  
m.in. prace badawczo-projektowe nad nowymi technologiami pod kątem 
szybkiego wdrażania ich w przemyśle. Wyróżnia się interdyscyplinarnym zespołem 
specjalistów z dziedziny robotyzacji stanowisk i linii technologicznych, 
automatyzacji montażu oraz systemów kontroli wizyjnej i robotów mobilnych. 
 

Geneza projektu  
Charakter wschodniej granicy Unii Europejskiej zmienił się 
w ciągu ostatnich lat w wyniku pojawienia się kolejnych 
państw członkowskich. Zróżnicowana jest ona pod 
względem topograficznym i klimatycznym, charakteryzuje 
się różnym natężeniem prób nielegalnego przekraczania 
i przemytu. Jako obszar przylegający bezpośrednio  
do krajów byłego ZSRR jest szczególnie narażona na próby 

przekraczania przez nielegalnych emigrantów. Projekt TALOS miał za zadanie 
zaproponowanie modelu nowatorskiego rozwiązania polegającego  
na automatyzacji systemu ochrony granic.  
 

Cel projektu  
Projekt miał na celu stworzenie nowoczesnego systemu  
do ochrony granic składającego się z zestawu robotów 
mobilnych. Jego zadaniem jest odstraszanie osób 
próbujących nielegalnie przekroczyć granicę oraz 
podniesienie jakości pracy straży na granicach Unii 
Europejskiej. System TALOS składa się z bezzałogowych 
jednostek naziemnych i powietrznych oraz z kontrolu-
jącego je centrum dowodzenia. Innowacyjnym elementem jest wykorzystanie 
bezzałogowych pojazdów o dużym stopniu autonomii do przenoszenia czujników 
na granicy. Wykorzystanie urządzeń na dużą skalę ma  przewagę nad systemami 
konwencjonalnymi opartymi na wykorzystaniu czujników statycznych, zwiększaj 
wydajność kosztową i dokładność nadzorowania.  
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Partnerzy projektu 
W trakcie realizacji projektu PIAP pełnił rolę koordynatora konsorcjum złożonego 
z podmiotów pochodzących z trzynastu krajów, wśród których były m.in. Turcja, 
Rumunia, Grecja, Izrael, Francja, Estonia, Belgia i Finlandia. Polskę reprezentowały 
również przedsiębiorstwa, m.in. Telekomunikacja Polska SA, ITTI Sp. z o.o. i TTI 
NORTE S.L., a ponadto Politechnika Warszawska. W projekt zaangażowani byli 
przedstawiciele straży granicznej reprezentujący państwa członkowskie, których 
granica stanowi granicę lądową Unii Europejskiej.  
 

Etapy projektu  
Najważniejszymi obszarami badań w projekcie była architektura systemu, 
scenariusze działań, sterowanie i nawigacja bezzałogowymi jednostkami 
naziemnymi, centrum dowodzenia i sieci komunikacyjne. Ostateczną fazą projektu 
była demonstracja technologii. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Opracowanie prototypu systemu TALOS składającego się z Centrum 
Dowodzenia Jednostkami Bezzałogowymi i dwóch Bezzałogowych Pojazdów 
Naziemnych. 
 Zdobycie doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowym projektem 
badawczym realizowanym we współpracy z dużymi firmami europejskimi. 
 Wzrost rozpoznawalności Instytutu na arenie międzynarodowej oraz 
poszerzenie współpracy naukowej i badawczej z zagranicznymi jednostkami. 
 Powołanie nowego zespołu wewnątrz Instytutu, który przekształcił się 
z czasem w osobną jednostkę badawczą. 
 

Dobre praktyki  
 Projekt stanowił ogromne pole do współpracy 
międzynarodowej, która odbywała się nie tylko między 
przedstawicielami służb kontroli granicznej, ale także wśród 
naukowców i przedsiębiorstw. Nawiązane kontakty 
międzynarodowe w przyszłości z pewnością przyczynią się 
do rozwijania systemów bezpieczeństwa, w tym ochrony 
granic. 

 Realizacja projektu w ramach międzynarodowego konsorcjum przyczyniła się 
do rozłożenia ryzyka w obszarach technologicznych projektu, które są obiecujące, 
lecz jednocześnie niewystarczająco dojrzałe, aby poszczególne firmy czy nawet 
kraje wzięły je w całości na siebie.   
 

Źródła informacji 
www.piap.pl, http://talos-border.eu/ 
Prezentacja Programu TALOS, mgr Aleksandra Bukała, PIAP 
M.M. Rószkiewicz, B. Warzybok Programy Ramowe UE z perspektywy polskich 
jednostek naukowych – badanie ewaluacyjne, OPI, Warszawa 2013  
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3.1.26 Minimalnie inwazyjna medycyna regeneracyjna  
 
 

Projekt: Rozwój artroskopowej metody implantacji 
autologicznych chondrocytów, stosowanej w leczeniu 
ubytków chrząstki  
Beneficjent: IMC IMPOMED CENTRUM S.A.  
Okres realizacji: 01.09.2010-30.11.2012 
Źródło finansowania: Działanie 1.4 POIG  
Wartość projektu: 1,6 mln zł 
Wartość dofinansowania: 0,74 mln zł 
 

IMC IMPOMED CENTRUM działa na polskim rynku od 1996 r. Firma specjalizuje 
się w sprzedaży wysokiej jakości instrumentów chirurgicznych, narzędzi  
do neurochirurgii oraz wykorzystywanych przy zabiegach ortopedycznych,  
a także endoprotez. Obecnie IMPOMED CENTRUM jest jedyną w Polsce firmą 
posiadającą licencję na stosowanie Systemu Medycznej Regeneracji (RMS), 
polegającego na namnażaniu in vitro chondrocytów pobranych wcześniej  
od pacjenta, a następnie przeszczepianiu ich w miejsce ubytków tkanki 
chrzęstnej. Jest też jedyną prywatną firmą w Polsce posiadającą zgodę 
Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie tego typu działalności. 
 

Geneza projektu  
Wykorzystanie naturalnych regeneracyjnych możliwości 
ludzkiego organizmu to jeden z głównych kierunków 
rozwoju dzisiejszej medycyny. Otwarcie w 2008 r. przez 
IMC pierwszego w Polsce prywatnego laboratorium 
hodowli komórek ludzkich wykorzystywanych do 
autologicznych przeszczepów i leczenia chorób układu 
kostno-stawowego, wpisuje się w ten światowy trend.  

Obecne badania wskazują, że ACI (implantacja autologicznych chondrocytów) 
jest jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia ubytków chrząstki stawowej.  
 

Cel projektu  
Głównym celem prac badawczo-rozwojowych 
zrealizowanych w ramach projektu było opracowanie 
i zgłoszenie patentowe końcówki do artroskopowej 
implantacji autologicznych chondrocytów. Obok 
opracowania wzoru patentowego za równie ważny cel 
projektu należy uznać opracowanie mniej trauma-tycznej 
metody leczenia z wykorzystaniem terapii komórkowej 
(ACI) i minimalnie inwazyjnych technik chirurgicznych (MIT). 
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Etapy projektu  
1. Faza przygotowawcza – na podstawie 25 zabiegów ACI z dostępu 

artroskopowego, opracowano i opisano metodę artroskopowej implantacji 
chondrocytów, podawanych w żelowej zawiesinie oraz zaprojektowano 
specjalną końcówkę do podawania implantu w formie zawiesiny. 

2. Faza wdrożeniowa – budowa nowoczesnego laboratorium doświadczal-
nego do dalszych prac nad hodowlami komórkowymi. W wyniku kryty- 
cznej oceny rezultatów fazy przygotowawczej nie zdecydowano  
na przystąpienie do fazy wdrożeniowej.  

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Mimo, że w efekcie krytycznej oceny wyników prac badawczych, nie 
zdecydowano się na wdrożenie projektu, dzięki realizacji projektu firma IMC 
IMPOMED uzupełniła wiedzę w zakresie implantacji w dostępie artroskopowym. 
Możliwość wyboru rodzaju dostępu do pola operacyjnego zwiększa komfort 
pracy operatora, a tym samym bezpieczeństwo zabiegu. 
 Instrumentarium opracowane w wyniku projektu, które ma zastosowanie 
w mniej inwazyjnej metodzie artroskopowej objęte jest polskim zgłoszeniem 
patentowym.  
 Firma uzyskała wiedzę i prototyp produktu, który w przypadku zmiany 
uwarunkowań rynkowych może być, stosunkowo niewielkim kosztem, 
przygotowany do dystrybucji na szeroką skalę. 
 

Współpraca w projekcie 
Klinika OMED uczestniczyła w projekcie w zakresie wykonania zabiegów 
operacyjnych oraz przeprowadzenia badań porównawczych wyników leczenia.  
 

                                       Dobre praktyki  
 IMC IMPOMED CENTRUM podczas realizacji 
projektu dochowywał najwyższej staranności w zakresie 
zezwoleń i certyfikatów dotyczących pobierania, 
gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i dystry-
bucji komórek chrząstki przeznaczonych do auto- 
logicznego przeszczepiania 
 IMC IMPOMED CENTRUM oraz Klinika OMED 

przeprowadzali prace, uwzględniając prawo, bezpieczeństwo, zdrowie i dobro 
pacjentów. Każdy z pacjentów został poinformowany o zasadach i przebiegu 
leczenia oraz wyraził pisemną zgodę na leczenie w ramach projektu.  
 Badania nad rozwojem metody implantacji autologicznych chondrocytów 
zakończone zostały analizą SWOT i analizą rynku, która pokazała, że mimo małej 
inwazyjności zabiegu i długotrwałych efektów, jego wysoka cena i brak 
refundacji przez NFZ sprawiają, że decyzja o wprowadzeniu zabiegu uzupełnienia 
ACI wykonywanego przy pomocy opracowanego instrumentarium byłaby 
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biznesowo nieuzasadniona. Prace badawczo-rozwojowe zawsze są obarczone 
ryzykiem, w tym przypadku ponoszonym tylko i wyłącznie przez przedsiębiorcę.  
 Projekt jest dowodem na skuteczność zaproponowanego w ramach 
Działania 1.4 POIG mechanizmu, który finansując fazę rozwojową 
przedsięwzięcia, dopuszcza możliwość rezygnacji z wdrożenia opracowanego 
prototypu.   
 

Źródła informacji 
Materiały udostępnione przez firmę IMC IMPOMED CENTRUM S.A.  
 
 
  



147 
 

3.1.27 Kieszonkowe EKG  
 
 

Projekt: Nowa metoda wielodobowego telemetry-
cznego pomiaru istotnych parametrów kardiolo-
gicznych wychylenia odcinka ST i zmian odstępu QT 
Beneficjent: Medicalgorithmics S.A.  
Okres realizacji: 01.01.2010-30.06.2011 
Źródło finansowania: IniTech 
Wartość projektu: 1,2 mln zł 
Wartość dofinansowania: 0,82 mln zł 
 

Firma Medicalgorithmics została założona w 2005 r. przez dwóch naukowców 
i przedsiębiorców – dr. Marka Dziubińskiego i dr. Marcina Szumowskiego, przede 
wszystkim w celu komercjalizacji unikalnych rozwiązań algorytmicznych  
w analizie sygnału EKG. Pod koniec 2010 r. Medicalgorithmics Sp. z o.o. 
przekształciła się w Medicalgorithmics S.A. i weszła na warszawski parkiet 
giełdowy, skąd w 2012 r. udało się pozyskać kapitał w wysokości 55,7 mln zł. 
 

Geneza projektu  
Produkty Medicalgorithmics powstają przede wszystkim  
w efekcie komercjalizacji wyników prac badawczych 
prowadzonych przez firmę. Badania rozwojowe, 
przeprowadzone w ramach projektu finansowanego przez 
instrument Initech wykorzystywały infrastrukturę 
skomercjalizowanego wcześniej i dopuszczonego do 
użytku na rynku medycznym urządzenia do zdalnej 

diagnostyki rytmu serca – tzw. PocketECG, stanowiąc także o istotnym 
rozszerzeniu jego funkcjonalności i nowych możliwościach rynkowych.  
Od strony medycznej, u źródeł projektu leżała świadomość niedoskonałości 
rozwiązań obecnie wykorzystywanych do pomiarów i analizy elementów 
i odcinków zapisu EKG oraz ich wpływu na jakość wykonywanej diagnostyki.  
 

Cel projektu  
Celem fazy badawczej projektu było przeprowadzenie 
prac, które miały doprowadzić do zaprojektowania, 
weryfikacji i opracowania nowej metody oraz prototypu 
niekomercyjnego systemu diagnostycznego umożli-
wiającego wielodobowy telemetryczny pomiar istotnych 
elementów zapisu EKG. Faza przygotowawcza  
do wdrożenia uzależniona była od wyników uprzednio 
prowadzonych badań, zatem kiedy one zakończyły się sukcesem rozpoczęto 
działania, mające na celu rozszerzenie zakresu ochrony patentowej w USA i UE, 
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jak i certyfikację celem dopuszczenia do obrotu na tych rynkach wyrobu 
medycznego o rozszerzonej funkcjonalności i możliwościach diagnostycznych. 
 

Etapy projektu  
Faza badawcza składała się z następujących zadań:  

1. Opracowanie uwarunkowań klinicznych, opis etiologii schorzeń 
i utworzenie reprezentatywnej bazy zapisów holterowskich EKG / 
przypadków klinicznych jako podstawy do rozwoju algorytmu detekcji. 

2. Prace badawcze mające na celu zaprojektowanie i opracowanie 
multimodalnego urządzenia do akwizycji i transmisji sygnału EKG. 

3. Opracowanie i rozwój algorytmów do analizy wychylenia odcinka ST i zmian 
odstępu QT/QTc w zapisie EKG. 

4. Zaprojektowanie algorytmów do analizy i opracowanie nowej struktury 
danych i zarządzania ich transmisją (PDA + serwer). 

5. Opracowanie narzędzi interaktywnych do analizy statystycznej  
oraz interaktywnych narzędzi do wizualizacji danych z czujnika ruchu. 

6. Testy funkcjonalno-użytkowe i analiza przydatności praktycznej.  
7. Budowa prototypu niekomercyjnego systemu diagnostycznego. 

  

Faza przygotowawcza do wdrożenia składała się z następujących zadań: 
1. Rozszerzenie ochrony własności intelektualnej, działania mające na celu 

certyfikację i dopuszczenie do obrotu. 
2. Pilotażowe wdrożenie operacyjne systemu w Centrum Monitorowania 

Kardiosystem - demonstracja funkcjonalności w warunkach rynkowych. 
 

Korzyści dla beneficjenta  
 Specyfika opracowanego rozwiązania do pomiarów długości i położenia 
elementów zapisu EKG pozwoliła na znaczące rozszerzenie zastosowań systemu 
PocketECG, m.in. o obszary związane z badaniami klinicznymi i lekowymi oraz 
diagnostykę pacjentów z niedokrwieniem serca lub zespołem wydłużonego QT. 
Otworzyło to zupełnie nowe obszary rynku dla firmy, zwiększyło jej 
technologiczną przewagę nad konkurencją i prawdopodobieństwo odniesienia 
sukcesu na rynkach zagranicznych, szczególnie w USA. 
 Rozpoczynając realizację projektu w skali mikro, w chwili obecnej po 
czterech latach od podjęcia inicjatywy Initech, m.in. dzięki komercjalizacji 
rozszerzonego systemu PocketECG Medicalgorithmics, jest firmą notowaną na 
warszawskiej giełdzie i intensywnie rozwija swą działalność na światowym rynku 
telediagnostyki serca.  
 

Partnerzy projektu 
Medicalgorithmics przy realizacji projektu współpracował ze swoim stałym 
partnerem – KardioSystem Sp. z o.o., prowadzącym NZOZ KardioMedica 
i będącym w 2010 r. jedynym podmiotem, który komercyjnie świadczył usługi 
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diagnostyki telemedycznej zaburzeń rytmu serca z wykorzystaniem systemu 
PocketECG. Specjaliści z Centrum Monitorowania NZOZ KardioMedica 
zaangażowani byli w realizowane w końcowych etapach projektu wdrożenie 
pilotażowe na grupie 20 pacjentów, poddawanych wielodobowej obserwacji 
i ocenę efektywności analizy automatycznej oraz funkcjonalności całego 
procesu. 
                                       Dobre praktyki  

 System PocketECG, o którego infrastrukturę oparty 
jest niniejszym projekt był już skomercjalizowany 
i dystrybuowany przez Medicalgorithmics na skalę 
międzynarodową, co znacznie ograniczyło ryzyko 
wdrożeniowe produktu (System PocketECG jest 
dopuszczony do obrotu w USA przez FDA – Agencję 
Żywności i Leków). 

 Implementacja prototypu niekomercyjnego rozszerzonego systemu 
w strukturach Kardiosystemu uzupełniona była o prowadzone w formie usług 
doradczych badania marketingowe w kraju i zagranicą oceniające i tworzące listy 
priorytetowych rynków i zastosowań, jak również analizę cenowo-kosztową 
nowej usługi diagnostycznej. Efektem prowadzonych działań była aktualizacja 
planu rozwoju eksportu sztandarowego produktu firmy, szczególnie na rynek 
amerykański. 
 Przed realizacją projektu i komercyjnym wdrożeniem jego efektów firma 
chroniła technologię, innowacyjna na skalę światową, szeregiem 
międzynarodowych zgłoszeń patentowych na wynalazek będący efektem 
polskiej myśli technologicznej, całkowicie zaprojektowany i produkowany 
w Polsce. 
 

Źródła informacji 
Materiały udostępnione przez firmę Medicalgorithmics S.A.  
http://www.medicalgorithmics.com/pl/?page_id=13 
http://www.ncbir.pl/dla-mediow/sukcesy-naszych-beneficjentow/galeria-
projektow/medicalgorithmics-sa/ 
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3.1.28 Ultraszybkie fotodetektory grafenowe 
 
 

Projekt: Ultraszybkie fotodetektory grafenowe 
Beneficjent: Politechnika Warszawska 
Okres realizacji: 1.03.2013-29.02.2016 
Źródło finansowania: Graf-tech, NCBR 
Wartość projektu: 5 mln zł 
Wartość dofinansowania: 4,8 mln zł  
 

Politechnika Warszawska jest największą techniczną uczelnią w Polsce, 
dysponującą najszerszym wachlarzem nowoczesnych kierunków i specjalności. 
Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowo-przemysłowym, którego 
liderem jest Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Partnerami projektu są 
Wydział Elektroniki Politechniki Łódzkiej oraz firma VIGO System Sp. z o.o. 
 

Geneza projektu  
Pierwsze prace dotyczące grafenu rozpoczęły się  
na Wydziale Fizyki PW ponad 4 lata temu, równolegle  
do badań Instytutu Technologii Materiałów Elektro-
nicznych. Miały one przede wszystkim charakter badań 
podstawowych, a opracowana w ich wyniku technologia 
produkcji grafenu była dość uproszczona w porównaniu 
do wykorzystywanej przez ITME. W tym samym okresie 

podjęto pierwszą próbę ubiegania się o finansowanie prac badawczych nad 
ultraszybkimi detektorami podczerwieni, które jednak nie spotkały się  
z przychylnymi recenzjami ówczesnych ekspertów. Temat został ponownie 
podjęty po 4 latach, w 2012 r., kiedy wiodące światowe ośrodki,  
np. laboratorium IBM dysponujące budżetem ponad stukrotnie większym  
niż polski projekt również zajęły się badaniami w tym zakresie. Udoskonalony 
przez konsorcjum projekt został złożony do NCBR i dzięki uruchomieniu 
programu dedykowanego badaniom nad grafenem udało się pozyskać 
finansowanie na jego realizację. Niezależnie od działań konkurencji  
w tym zakresie, wypracowanie polskiej technologii produkcji ultraszybkich 
detektorów grafenowym będzie ogromnym sukcesem. 
 

Cel projektu  
Głównym celem projektu jest opracowanie opartych  
na grafenie detektorów podczerwieni o unikalnych 
własnościach. Kluczowym parametrem będzie niespo-
tykana dotąd szybkość urządzeń, przekraczająca tę 
aktualnie osiąganą w urządzeniach opartych na 
dotychczas stosowanej technologii wąsko przerwowych 
półprzewodników. Zakres pracy detektora, który zostanie 
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opracowany w ramach przedsięwzięcia, obejmować będzie średnią oraz daleką 
podczerwień (zakres długości fal od 3 do 14 µm). Urządzenie będzie 
funkcjonować w temperaturze pokojowej lub niższej. Co ważne, 
charakterystycznymi cechami detektora będą odpowiednio niski poziom 
stosunku sygnału do szumu oraz szybkość odpowiedzi – znacznie większa  
w porównaniu z istniejącymi już urządzeniami działającymi w podobnym 
spektralnym i temperaturowym zakresie pracy urządzenia. Oczekiwane rezultaty 
projektu to ultraszybkie detektory poczerwieni z szerokim spektrum zastosowań 
przemysłowych – przede wszystkim w różnych dziedzinach technologii 
militarnej, kosmicznej czy wszędzie tam, gdzie wymagana jest szybkość  
i akceptowalna jest niezbyt duża czułość urządzenia. 
 

Partnerzy projektu  
Liderem projektu jest Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Ponadto 
w realizację zadań związanych z optoelektroniką zaangażowane są Instytut 
Mikroelektroniki i Optoelektroniki oraz Katedra Przyrządów Półprzewodni-
kowych i Optoelektronicznych Politechniki Warszawskiej. Partnerem 
przemysłowym jest firma VIGO System S.A, jeden z wiodących na światowym 
rynku producentów niechłodzonych detektorów podczerwieni. 
 

Etapy projektu  
Projekt został podzielony na następujące pakiety robocze: 

1. Architektura urządzenia i modelowanie. 
2. Produkcja i opracowanie charakterystyki elementu aktywnego detektora. 
3. Produkcja fotodetektora i opracowanie charakterystyki fotoelektrycznej 

urządzenia. 
4. Testy i poprawa parametrów urządzenia. 
5. Studium do preprodukcji urządzenia.  

 

Partnerzy projektu 
W realizację przedsięwzięcia od samego początku zaangażowana jest firma VIGO 
System, która od wielu lat z sukcesem łączy prowadzenie zaawansowanych prac 
badawczych z produkcją wysokiej klasy detektorów podczerwieni. Przed 
przystąpieniem do projektu – temat grafenu jako czynnika aktywnego  
w detektorach podczerwieni był firmie nieznany. Wraz z zespołem 
z warszawskiej i łódzkiej uczelni udało się stworzyć zespół, którego 
komplementarność wiedzy i kompetencji pozwoli na stworzenie innowacyjnego 
urządzenia. 
 

Jako partner przemysłowy, VIGO System odpowiedzialna jest przede wszystkim 
za etap trzeci, którego podstawowym celem jest sprawdzenie niezawodności 
urządzeń i ich parametrów, a także za czwarty, skupiający się na badaniu 
zapotrzebowania i uwarunkowań rynku pod kątem potencjalnej komercjalizacji 
urządzeń.  
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Niezależnie od ostatecznych rezultatów komercjalizacyjnych, po zakończeniu 
projektu, partnerzy planują dalszą współpracę w zakresie kolejnych udoskonaleń 
parametrów opracowanych w ramach projektu fotodetektorów.  
W perspektywie planowana jest także współpraca konsorcjantów w odniesieniu 
do dostosowania projektów urządzenia do różnych typów zastosowań.  
 

Korzyści z realizacji projektu 
 W 2010 r. rynek urządzeń wykorzystujących grafen w praktyce nie istniał, 
jednakże cztery lata później jego wartość ciągle i gwałtownie rośnie. Zgodnie 
z przewidywaniami rynek produktów opartych na grafenie w 2015 r. osiągnie 
 67 mln USD, a w 2020 r. ponad 10 razy więcej. Uczestnictwo w projekcie 
i opracowanie polskiej technologii produkcji ultraszybkich detektorów 
grafenowych daje konsorcjantom, szczególnie firmie VIGO System, szansę 
konkurencyjnego wejścia na ten rynek.  
 Technologia oparta na grafenie w zastosowaniach przemysłowych może być 
opłacalna przy wysokim poziomie niezawodności parametrów. Jedną 
z największych jej zalet jest eliminacja metali ciężkich – rtęci i kadmu – 
podstawowych składników HgCdTe, czynnika aktywnego w niechłodzonych 
detektorach podczerwieni.  
 Opracowanie polskiej technologii, konkurencyjnej w stosunku do rozwiązań 
stosowanych na rynku zagranicznym, będzie stanowiło znaczący wkład polskiej 
nauki do światowej wiedzy w dziedzinie badań materiałowych.  
 Sukces prowadzonych prac badawczych przyczyni się do wzmocnienia 
pozycji międzynarodowej każdego z partnerów konsorcjum, a w przypadku VIGO 
System, udana komercjalizacja zaowocuje także nowymi miejscami pracy  
w sektorze zaawansowanych technologii. 
 

Dobre praktyki  
 Partner gospodarczy - VIGO System S.A. 
zaangażowana jest w projekt od etapu koncepcji (spółka 
była też partnerem w pierwszym konsorcjum, które 
starało się o dofinansowanie badań nad detektorami 
podczerwieni, wykorzystującymi grafen).  
 Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy 
pomiędzy członkami konsorcjum - grupa robocza 

powołana do realizacji projektu spotyka się w miarę bieżących potrzeb, 
konsultując postęp prac w ramach przypisanych zadań. 
 Realizowane projekty są wynikiem strategii grupy badawczej (Pracowni 
Nanostruktur na Wydziale Fizyki PW), która pozwala na dobieranie projektów 
pozwalających w przyszłości na realizację innowacyjnych pomysłów z dziedziny 
wysokich technologii. 
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 Partnerzy projektu ściśle ze sobą współpracują przy realizacji kolejnych 
pakietów roboczych. Oznacza to także, że w większości przypadków - przy 
zachowaniu ogólnej zasady, iż wyniki prac prowadzonych w ramach konsorcjum 
stanowią własność partnera, który je stworzył - prawa własności intelektualnej 
będą współdzielone i jako takie będą musiały podlegać osobnym uzgodnieniom 
między partnerami.  
 

Źródła 
Materiały przesłane przez Politechnikę Warszawską 
http://www.nano.if.pw.edu.pl/index.php?pid=1 
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3.1.29 Zgazowanie biomasy  
 
 

Tytuł: Modelowanie procesu zgazowania i spalania 
otrzymanego gazu 
Beneficjent: Kamil Kwiatkowski i Uniwersytet 
Warszawski 
Okres realizacji: 01.07.2009–30.09.2012 
Źródło finansowania: Program Ventures  
Wartość projektu / dofinansowania: 195 000 zł  
 

Dr Kamil Kwiatkowski prowadzi na Uniwersytecie Warszawskim 
interdyscyplinarne badania w zakresie przepływów reaktywnych w ośrodkach 
porowatych. Ich celem jest rozwijanie technologii pozyskiwania energii  
ze źródeł odnawialnych (m.in. biomasy lub odpadów) lub niekonwencjonalnych 
(m.in. gaz z formacji łupkowych). Udaje mu się zachować równowagę między 
wysoką jakością pracy naukowej (liczne publikacje w renomowanych 
czasopismach) a zaangażowaniem w badania o charakterze ściśle 
przemysłowym. 
    Geneza projektu  

Do 2020 r. Polska oraz inne państwa Unii Europejskiej są 
zobowiązane do pozyskiwania 20% energii ze źródeł 
odnawialnych. W Polsce najlepszym, gdyż wszech-
obecnym, źródłem jest szeroko rozumiana biomasa oraz 
odpady organiczne. Energię z biomasy można pozyskiwać 
przez bezpośrednie spalanie lub przez zgazowanie.  
W wyniku zastosowania drugiej metody powstają gazy, 

które mogą być wykorzystywane do produkcji ciepła lub prądu elektrycznego. 
Przy spalaniu gazu powstaje znaczna ilość tlenków azotu, których dopuszczalna 
emisja do atmosfery jest limitowana, dlatego dopiero zmniejszenie  
i kontrolowanie ilości uwalnianych tlenków azotu umożliwi upowszechnienie 
technologii zgazowania biomasy i odpadów. Badania w ramach projektu 
prowadzone są w przemysłowych instalacjach zgazowywania, m.in. odpadów 
poubojowych (pióra indyków) i zrębków drzewnych.  
 

Cel projektu  
Podstawowym celem projektu jest obniżenie emisji 
produkowanych w procesie spalania tlenków azotu. Jest 
to możliwe poprzez odpowiednią konstrukcję komory 
spalania przystosowaną do spalania nietypowego paliwa 
jakim jest gorący, niskokaloryczny gaz produkowany  
w procesie zgazowania. Aby to osiągnąć, niezbędne jest 
opracowanie modelu numerycznego procesu spalania  
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ze szczególnym uwzględnieniem powstawania zanieczyszczeń oraz 
przeprowadzenie pomiarów w działających instalacjach w celu porównania 
wyników z rezultatami eksperymentów i symulacji. Drugi cel projektu  
to zaprojektowanie rozwiązań zwiększających stabilność i wydajność samego 
procesu. W tym celu konieczne jest badanie i modelowanie procesu zgazowania 
biomasy, modelowanie recyrkulacji spalin, a także badanie wpływu wirów  
na procesy spalania. 
 

Partnerzy projektu 
Partner gospodarczy, firma Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o., 
udostępnia w ramach współpracy działające instalacje przemysłowe  
do wykonywania niezbędnych badań i testów. 
 

Wsparcia naukowego udziela Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 
i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
 

Etapy projektu  
Projekt składa się z szeregu procesów badawczych, których wyniki są 
przenoszone na funkcjonujące systemy przemysłowe. Podstawowe fazy projektu 
to: 

1. Modelowanie matematyczne dotyczące hydrodynamiki wieloskładni-
kowego, reaktywnego gazu mające na celu opis procesów fizycznych 
zachodzących w komorze spalania, co pozwoli je upraszczać 
i parametryzować. 

2. Modelowanie numeryczne i optymalizowanie komory spalania gazu 
z biomasy wykonywane za pomocą pakietów obliczeniowych OpenFOAM 
i ANSYS Fluent. 

3. Weryfikacja, czyli sprawdzenie wyników symulacji z danymi eksperymen-
talnymi zmierzonymi na instalacjach rzeczywistych. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Możliwość prowadzenia badań naukowych w oparciu o pomiary  
na funkcjonujących urządzeniach przemysłowych. 
 Możliwość aplikacji proponowanych rozwiązań do realnie działających 
systemów i w przyszłości opatentowania usługi optymalizacji palnika  
do spalania produktów zgazowania. 
 Aktywny wpływ na zwiększenie wykorzystania odpadów w produkcji 
bioenergii. 
 Edukacja przyszłych specjalistów od pozyskiwania energii z biomasy. 
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                                        Dobre praktyki 
 Projekt realizowany był w ścisłej współpracy z firmą 
Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o., która 
umożliwia naukowcom wykorzystywanie w badaniach 
działających urządzeń przemysłowych, co pozwala  
na bieżącą weryfikację wyników symulacji i efektywne 
poszukiwanie rozwiązań, a przez to nie tylko rozwój nauki, 
ale też w bliskiej perspektywie wprowadzenie 

innowacyjnych rozwiązań na rynek przemysłowy. 
 Opracowane rozwiązanie jest komercjalizowane, np. na podstawie wyników 
symulacji zoptymalizowane zostało położenie awaryjnego wtrysku mocznika  
w jednym z zakładów w Olsztynie, co ustabilizowało emisję tlenków azotu na 
bardzo niskim poziomie. Aktualnie dr Kamil Kwiatkowski, wraz z firmami Modern 
Technologies and Filtration oraz QEnergy, pracuje nad wdrażaniem systemu 
oczyszczania gazu w celu produkcji energii elektrycznej w silniku prądotwórczym, 
a pilotażowa instalacja w Szepietowie jest w fazie uruchamiania.  
 

Źródła informacji 
www.syngasburner.eu 
Audycja w ramach programu „Wieczór odkrywców” (www.polskieradio.pl) 
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3.1.30 Montaż powierzchniowy płytek drukowanych  
 
 

Projekt: Innowacyjne technologie zaawansowanego 

montażu powierzchniowego (SMT) płytek 
drukowanych 
Beneficjent: Semicon Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 01.01.2012-31.10.2014 
Źródło finansowania: Działanie 1.4 POIG 
Wartość projektu: 3,4 mln zł 
Wartość dofinansowania: 2,4 mln zł 
 

SEMICON Sp. z o.o. została założona w 1987 r. i zajmowała się produkcją 
prototypowych urządzeń służących do neutralizacji gazów poreakcyjnych 
w procesach otrzymywania materiałów półprzewodnikowych. W chwili obecnej 
firma daje zatrudnienie ok. 55 osobom i jest importerem i autoryzowanym 
dystrybutorem podzespołów elektronicznych, materiałów i narzędzi do 
elektroniki, aparatury pomiarowej i akcesoriów pomiarowych, producentem 
modułów laserowych, generatorów linii laserowej oraz laserowych urządzeń 
pomiarowych. Świadczy usługi montażu płytek elektronicznych w technologii 
SMT oraz montażu przewlekanego. Istotnymi aspektami rozwoju firmy jest ciągłe 
opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarach m.in. 
montażu powierzchniowego płytek drukowanych, mikroelektroniki, technologii 
bezołowiowych. Kolejną aktywnością firmy jest produkcja precyzyjnych 
szablonów wycinanych laserowo z cienkich folii stalowych do montażu 
powierzchniowego. 
 

Geneza projektu  
Potrzeba realizacji projektu wynikała z problemów technologicznych  firm 
współpracujących z Semiconem. 
 

Cel projektu  
Głównym celem projektu jest opracowanie 
innowacyjnych technologii montażu powierzchniowego 
(SMT) płytek drukowanych, pozwalających na zwiększenie 
możliwości montażowych nowoczesnych układów 
elektronicznych, plasując je w rezultacie w kategorii 
bardzo nowoczesnych urządzeń elektroniki.  
 

Partnerzy projektu  
W ramach projektu Semicon współpracuje z Centrum Innowacji Montażu 
Elektronicznego Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie. Jednostka 
naukowa odpowiedzialna jest za weryfikację poprawności opracowanych 
technologii i wsparcie w realizacji badań.  
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Etapy projektu  
Realizacja projektu składa się z trzech kluczowych etapów:  
 Opracowanie montażu układów BGA w technologii PoP polegającej na 
„piętrowym” montażu takich układów, prowadzącego do zwiększenia stopnia ich 
scalenia oraz miniaturyzacji. 
 Opracowanie montażu na giętkich płytkach drukowanych z wykorzystaniem 
technologii flex-PCB oraz flex-LCD. 
 Opracowanie technologii montażu SMT na długich płytkach drukowanych. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Opracowywanie konstrukcji elektronicznych w oparciu o innowacyjne 
technologie, co pozwoli na istotne poszerzenie oferty. 
 Uruchomienie eksportu usług montażowych płytek elektronicznych. 
 Rozszerzenie oferty produktowej Semicon – do oferty usługowej trafią nowe 
typy płytek wykonanych w technologiach PoP i flex, a także długie płytki 
drukowane SMT.  
 Utworzenie komórki badawczo – rozwojowej zatrudniającej min. 
3 pracowników.  

Dobre praktyki  
W efekcie realizacji projektu powstała własność 
intelektualna, która zgłoszona została do ochrony 
w procedurze patentu i wzoru użytkowego. Opracowane 
rozwiązania są istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej 
firmy. Na uwagę zasługuje również ścisła, wieloletnia 
współpraca Semiconu z jednostkami naukowymi,  
co dodatkowo sprzyja kształtowaniu kultury innowa-

cyjności w firmie, jak i wśród pracowników partnerów naukowych.  
 

Źródła informacji 
http://evertiq.pl/news/10752 
http://www.semicon.com.pl/Innowacyjne_technologie_zaawansowanego_mo
ntazu_SMT 
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3.1.31 E-diagnozowanie energetycznych sieci rozdzielczych 
 
 

Projekt: Autonomiczna inteligentna sieć teleinfor- 
matyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci 
rozdzielczych 
Beneficjent: Instytut Tele- i Radiotechniczny 
Okres realizacji: 2009-2011 
Źródło finansowania: Poddziałanie 1.3.1 POIG 
Wartość projektu: 3,23 mln zł 
Wartość dofinansowania: 3,17 mln zł 
 

Instytut Tele- i Radiotechniczny (ITR) prowadzi kompleksowe i interdyscy-
plinarne badania naukowe i prace rozwojowe nad wysoko rozwiniętymi 
technologiami i innowacjami, które rokują możliwość wdrożenia w wielu 
sektorach gospodarki. W działalności instytutu dominują kierunki badań 
związane z wybranymi materiałami i podzespołami elektronicznymi, 
technologiami montażu elektronicznego oraz specjalizowanymi systemami 
teleinformatycznymi. 

Geneza projektu 
Potrzeba realizacji projektu wynikała z zapotrzebowania 
zgłaszanego przez producentów i użytkowników 
rozdzielnic oraz wyłączników na rozwiązanie pozwalające 
testować urządzenia końcowe sieci bez wyłączania ich  
z eksploatacji. Wynikami projektu zainteresowani są 
producenci rozdzielnic, w których instalowana jest droga 
aparatura, a także inwestorzy, zakłady przemysłowe 

eksploatujące sieci rozdzielcze oraz producenci wyłączników. 
 

Cel projektu  
Celem ogólnym projektu był wzrost poziomu 
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw 
z branży energetyki oraz bezpieczeństwa systemów 
rozdziału energii. Cele bezpośrednie to zwiększenie 
podaży zaawansowanych narzędzi informatycznych do 
automatyzacji rozdzielni energetycznych, unowo- 
cześnienie systemów teleinformatycznych w rozdziel-
niach, integracja funkcji sterujących i zabezpieczeniowych z funkcjami  
e-testowania i e-diagnozowania. Wymienione cele zostały zrealizowane przez 
opracowanie autonomicznej sieci teleinformatycznej do e-diagnozowania 
energetycznych sieci rozdzielczych. Integruje ona funkcje sterujące i zabezpie-
czeniowe z funkcjami testowania aparatury w obwodach wtórnych rozdzielnic 
i diagnozowania wyłączników średniego napięcia w czasie pracy. W efekcie 
realizacji projektu powstały cztery produkty, które obecnie są na etapie 
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wdrożeń. System Akwizycji Danych źródłowych dokonuje pomiarów wszelkich 
sygnałów związanych z wyłącznikiem, zamieniając je na ciągi próbek cyfrowych, 
a następnie przekazuje do Modułu Komunikacyjnego, który przesyła dane 
cyfrowe do Centralnej Bazy Danych SQL, służącej do przechowywania  
i udostępniania kompleksowych danych dotyczących wyłączników. Sieciowy 
System Ekspercki analizuje zebrane informacje dotyczące wyłączników i wyko-
rzystując bazę wiedzy wnioskuje o ich stanie. W razie stwierdzenia odstępstwa 
parametrów wyłącznika od wartości gwarantujących poprawną jego pracę, 
sygnalizowana jest możliwość wystąpienia awarii w kolejnym cyklu zadziałania 
wyłącznika, ewentualnie wysyłany jest komunikat o konieczności serwisowania. 
 

Etapy projektu  
W ramach projektu zrealizowano sześć zadań o charakterze badawczym: 

1. Opracowanie systemu transmisji integrującego elementy sieci 
dostosowanego do wprowadzanego w energetyce nowego standardu IEC 
61850.  

2. Opracowanie inteligentnego podsystemu akwizycji źródłowych danych  
z diagnozowanej aparatury. 

3. Opracowanie nowej metody i algorytmów e-testowania urządzeń 
końcowych sieci. 

4. Opracowanie i oprogramowanie algorytmów parametryzacji źródłowych 
danych pomiarowych dla celów e-diagnostyki. 

5. Opracowanie sieciowego systemu eksperckiego dla e-diagnostyki 
wyłączników stosowanych w rozdzielniach ŚN. 

6. Opracowanie centralnej bazy danych dla rozproszonych obiektów 
sieciowych integrującej sieć e-diagnostyczną z systemami nadrzędnymi. 
 

Partnerzy projektu  
W trakcie realizacji prac badawczych instytut współpracował z potencjalnymi 
odbiorcami wyników projektu, z których większość ma podpisane z nim 
wieloletnie umowy o współpracy, np. Elektrobudowa S.A. Współpraca miała 
charakter wystąpień prezentujących wyniki projektu na konferencjach 
i seminariach z udziałem przedsiębiorców oraz bezpośrednich rozmów. 
Pozwoliło to dostosować rezultaty projektu do indywidualnych potrzeb 
potencjalnych odbiorców.  

 

Korzyści z realizacji projektu 
Wśród głównych korzyści dla rynku należy wymienić: zwiększenie podaży 
zaawansowanych narzędzi informatycznych, integrację funkcji sterujących 
i zabezpieczeniowych z e-testowaniem i e-diagnozowaniem w rozdzielniach, 
opracowanie oprogramowania systemowego oraz teleinformatycznych platform 
sprzętowych. Ponadto wyniki projektu przyczyniają się do unowocześnienia 
infrastruktury energetycznej i jej dostosowania do standardów oraz protokołów 



161 
 

określonych przez normy i wymagania światowych firm. Wiedza i doświadczenie 
zdobyte w trakcie realizacji projektu przyczynią się do stworzenia nowych, 
innowacyjnych produktów, które z pewnością będą potrzebne do rozwoju sieci 
energetycznych Smart Grid. 

 

                                       Dobre praktyki  
Projekt wygenerował cztery rozwiązania, które weszły do 
komercyjnej oferty Instytutu i już doczekały się wdrożenia. 
Ponadto jego interdyscyplinarny charakter łączy 
zastosowanie narzędzi informatycznych z sektorem 
energetyki, co przekłada się na tworzenie innowacyjnych 
rozwiązań. Pomimo, iż w ramach projektu beneficjentami 
nie mogły być przedsiębiorstwa to jednak Instytut 

nawiązał współpracę z potencjalnymi odbiorcami wyników projektu, 
uwzględniając ich potrzeby i sugestie. 
 

Źródła informacji 
http://www.itr.org.pl/poig-autonomiczna/informacje/ 
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3.1.32 Bioimplanty tkanki kostnej 
 
 

Projekt: Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków 
tkanki kostnej u chorych onkologicznie 
Beneficjent: Politechnika Warszawska 
Okres realizacji: 01.01.2010  – 31.12.2013  
Źródło finansowania: Poddziałanie 1.1.2. POIG 
Wartość projektu / dofinansowania: 31,8 mln zł  
 

Politechnika Warszawska jest największą i najstarszą uczelnią techniczną 
w Polsce, której początki sięgają roku 1826. Oprócz szerokiej oferty kierunków 
kształcenia i specjalizacji, jednostka dysponuje również największym w kraju 
potencjałem naukowo- badawczym w dziedzinie nauk technicznych.  
 

                                       Geneza projektu  
Projekt dotyczący bioimplantów powstał dla potrzeb 
leczenia ubytków tkanki kostnej u osób z chorobami 
onkologicznymi. Szacuje się, że corocznie u około 2,5 tys. 
ludzi diagnozuje się raka szyi i głowy. Konieczność resekcji 
zmienionej chorobowo tkanki z okolic twarzoczaszki, 
przede wszystkim żuchwy, powoduje różne zaburzenia  
w funkcjonowaniu organizmu (np. trudności w żuciu, 

połykaniu). Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie produktu będącego 
alternatywą dla klasycznych metod uzupełniania ubytków kości, takich jak 
przeszczepy tkanek z innych części ciała czy tytanowych płytek. 
Interdyscyplinarny charakter projektu wygenerował konieczność współpracy 
uczonych z zakresu medycyny, biologii, inżynierii materiałowej, technik 
wytwarzania CAD/CAM oraz informatyki.  
 

Cel projektu  
Celem projektu było stworzenie  innowacyjnych 
produktów inżynierii tkankowej – bioimplantów – 
dających możliwość odtworzenia rozległych ubytków 
kostnych, które powstają po usunięciu nowotworu. 
Implanty wytwarzane są z innowacyjnego biodegra-
dowalnego kompozytu polimerowo – ceramicznego. 
Projekt zakładał również wykorzystanie komórek 
macierzystych, pobranych wcześniej na zasadzie liposukcji z tkanki tłuszczowej 
pacjenta. Dzięki zastosowanej technologii komórki macierzyste „zasiedlają” 
polimerowe rusztowanie -  ich zadaniem jest stopniowe wytworzenie kości 
 o pożądanym kształcie i strukturze. Implant jest wyposażony ponadto  
w czynniki przyśpieszające wzrost tkanki kostnej oraz naczyń krwionośnych. 
Proces tworzenia kości z komórek macierzystych zajmuje około dwóch lat,  
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a implant w miarę tworzenia tkanki kostnej będzie ulegał rozpuszczeniu.  
Dzięki opracowanym technologiom oraz tomografii komputerowej kształty 
bioimplantów będą dokładnie odpowiadały ubytkom kostnym pacjentów,  
co umożliwi wierne odtworzenie wyglądu chorego sprzed operacji.  
 

Partnerzy projektu  
Realizacja projektu, z uwagi na swój wielowątkowy charakter, wymagała 
współpracy interdyscyplinarnego zespołu z kilku różnych jednostek naukowych: 
 Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odpowiedzialny 
za opracowanie nowatorskich technologii wytwarzania rusztowania  
(tzw. skafoldu), przedkliniczną ocenę produktów inżynierii materiałowej  
oraz przygotowanie modelu wdrażania nowych technologii wypracowanych 
w projekcie do praktyki medycznej. 
 Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej – Curie – odpowiedzialny 
za opracowanie innowacyjnych metod leczenia ubytków tkanki kostnej 
powstałych w wyniku resekcji, przy wykorzystaniu opracowanej technologii 
wytwarzania TEP oraz zaawansowanych systemów komputerowych.  
 Warszawski Uniwersytet Medyczny – odpowiedzialny za opracowanie 
metod ułatwiających implantację skafoldu w miejscu po resekcji ubytku 
kostnego na podstawie metod izolowania, namnażania komórkami 
macierzystymi i dostarczania czynników wzrostu. 
 Politechnika Wrocławska – odpowiedzialna za opracowanie modelu 
rusztowania (skafoldu). Uczeni zaprojektowali również system komputerowy  
do planowania operacji wraz z użyciem wytworzonego w projekcie skafoldu 
i zastosowaniem technologii informatycznych w zakresie przetwarzania danych 
medycznych. 
 

Etapy projektu  
Projekt składał się z trzech głównych etapów : 
1. Opracowanie technologii – obejmowało prace związane z powstaniem 

rusztowania (skafoldu) dla komórek, takie jak opracowanie materiału 
kompozytowego (polimer – ceramika), projektowanie „na miarę” rusztowań 
z zastosowaniem metod numerycznych, opracowanie metody mocowania 
wstępnego skafoldów oraz metody sterylizacji i pakowania rusztowań. 

2. Opracowanie metod izolacji komórek macierzystych i zastosowania  
ich w skafoldach – zakładało prace związane z identyfikacją źródeł komórek, 
ich izolowaniem i namnażaniem a także opracowanie metody zasiedlania 
skafoldów komórkami oraz badanie interakcji komórka – skafold. 

3. Opracowanie metody zastosowania czynników wzrostu - badania mające  
na celu wybór czynników wzrostu, opracowanie metody ich uwalniania  
ze skafoldów oraz ocenę działania czynników wzrostu tkanki kostnej  
i naczyń krwionośnych.  
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Korzyści z realizacji projektu 
 Realizacja projektu zwróciła uwagę międzynarodowego środowiska 
naukowego. 
 Nawiązanie bliższej współpracy z innymi jednostkami naukowymi może 
w przyszłości zaowocować realizacją kolejnych innowacyjnych projektów. 
 Perspektywa niewątpliwych korzyści finansowych płynących z wprowa-
dzenia produktu na rynek produktu medycznego. 
 Wyjątkowe właściwości stworzonego implantu pozwolą na indywidualne 
zmodyfikowanie go i dostosowanie do potrzeb konkretnego pacjenta. 
 Rozwiązanie problemów estetyczno – zdrowotnych pacjentów po operacji 
usunięcia zmienionej chorobowo tkanki kostnej, szczególnie z okolic 
twarzoczaszki.  

             Dobre praktyki  
Interdyscyplinarność projektu - realizacja projektu 
zaowocowała współpracą naukowców reprezentujących 
różne dziedziny nauki (medycyna, biologia, informatyka, 
inżynieria materiałowa), posługujących się różnym 
językiem naukowym i patrzących na ten sam produkt 
z zupełnie innej perspektywy. Sukces przedsięwzięcia 
zachęca do realizacji kolejnych nowatorskich projektów  

o tak interdyscyplinarnym i wielowątkowym wymiarze. 
 

Źródła informacji 
https://www.youtube.com/watch?v=UTJvHdIbLvo 
http://www.inmat.pw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id
=343:bio-implant&catid=25:projekty&Itemid=204 
http://www.bio-implant.pl/bio-implant-w-mediach.html  
http://www.dotacjenasukces.pl/#/projekt/bioimplanty-dla-potrzeb-leczenia-
ubytkow-tkanki-kostnej-u-chorych-onkologicznych/szczegoly 
http://g.infor.pl/p/_wspolne/pliki/225000/biznes_raport_z_30_czerwca_10_ 
nr_125_225521.pdf 
http://player.pl/programy-online/polak-potrafi-odcinki,250/odcinek-
12,S11E12,20335.html 
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3.1.33 Wzorcowe technologie lutowania próżniowego 
 
 

Projekt: Opracowanie wzorcowych technologii dla 
procesów lutowania próżniowego stali wysoko-
stopowych i superstopów niklu lutami na bazie Ni oraz 
Cu części stosowanych w silnikach lotniczych  
Lider: Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 
Okres realizacji: 2012-2014 
Źródło finansowania: Program Badań Stosowanych 
Wartość projektu / dofinansowania: 2,87 mln zł 
 

Geneza projektu 
Bezpośrednią przyczyną podjęcia realizacji projektu są 
potrzeby technologiczne i produkcyjne związane 
z produkcją części do silników samolotowych oraz 
remontami jednostek napędowych. Wymagania rynkowe 
wobec producentów silników zmieniły się w ciągu ostatnich 
kilku lat, co przejawia się odejściem od niezmiennej wielo- 
lub średnioseryjnej produkcji jednego typu silnika na 

przestrzeni wielu lat. Obecnie producenci jak np. WSK Rzeszów  poszerzają swoją 
ofertę usługowo – produktową o produkcję i naprawy nowych typów silników. 
Zmiana ta spowodowała konieczność unifikacji procesów technologicznych 
adekwatnie do zmieniającego się profilu produkcyjnego.  
 

Cel projektu  
Celem projektu jest opracowanie technologii, zbadanie 
właściwości materiałów w strefie złącza oraz stworzenie 
bazy danych procesów lutowania próżniowego stali 
i stopów niklu (Inconel Hasteloy) stosowanych w silnikach 
lotniczych przy wykorzystaniu spoiw grup Ni-Cr, Ni-Si-B, Ni-
Cr-B-Si oraz miedź. Realizacja badań zaplanowanych  
w projekcie ma na celu określenie wpływu możliwych 
zmian parametrów procesów wchodzących w skład technologii lutowania  
w wysokiej próżni, które nie spowodują przekroczenia wymagań technicznych 
zespołów silników lotniczych. 
 

Partnerzy projektu  
Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowym z udziałem przedsiębiorcy 
i w jego skład wchodzą następujące podmioty: Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji 
Politechniki Warszawskiej, WSK PZL- Rzeszów. 
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Etapy projektu  
Projekt obejmuje realizację szeregu badań, które skutkować będą 
opracowaniem technologii wzorcowych. Do kluczowych należy zaliczyć:  
 Badania przemysłowe w zakresie zachodzących zmian i zjawisk w spoinie 
oraz obszarze złącza, takich jak zwilżalność i rozpływność lutu, efekt kapilarny, 
segregacja składników lutu, tworzenie nowych faz w spoinie, dyfuzja 
poszczególnych składników. 
 Badania nad sposobem przygotowania powierzchni i wielkością szczeliny. 
 Badanie wpływu sposobu mechanicznego i elektromechanicznego 
przygotowania powierzchni na efekt lutowania. 
 Określenie kluczowych dla procesów parametrów lutowania takich jak 
szybkość nagrzewania, temperatura oraz czas, w którym nastąpi wprowadzenie 
dla uzyskania określonego ciśnienia cząstkowego, jego wysokość, temperatura  
i czas lutowania, sposób chłodzenia itp.  
 Opracowanie parametrów technologicznych do procesów lutowania  
dla wielu części stosowanych w silnikach lotniczych. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Rozwiązanie problemów technologicznych przedsiębiorcy, co przełoży się  
na eliminację kosztów związanych z poprawkowymi procesami lutowania oraz 
dostępnością parku maszynowego (pieców próżniowych) dla innych procesów 
produkcyjnych.  
 Opracowanie technologii procesów lutowania pozwalające na ich 
zastosowanie u innych odbiorców przemysłu lotniczego np.: Pratt&Whitney 
Kalisz, Sikorski, Hamilton Sanstrandt, Agusta Westland, czy innych gałęzi przemy-
słu stosujących lutowanie lutami na bazie niklu i miedzi np. Danfoss i Gerda. 
 Dostęp do rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych na najwyższym 
światowym poziomie. 
 Możliwość zdobywania najnowszej wiedzy w zakresie lutowania w celu 
wykorzystania jej w działalności dydaktycznej. 

 

Dobre praktyki  
Kluczową dobrą praktyką w projekcie jest opracowanie 
zakresu projektu w odpowiedzi na ściśle zdefiniowane 
potrzeby przedsiębiorcy, co zapewni wdrożenie 
w przypadku pomyślnego zakończenia prac badawczych. 
Ponadto jednostki naukowe nie pozbędą się praw 
własności intelektualnej do opracowanych technologii,  
co umożliwi im dalszą komercjalizację rozwiązań,  

                               w tym także w branżach innych niż lotnicza.  
 

Źródła informacji  
http://www.imp.edu.pl/pdf/pbs_airbraz.pdf 
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3.1.34 Chipcheck 
 
 

Projekt: Development of Novel X-ray Inspection System 
for Fast Automated Detection of Counterfeit PCB 
Components 
Beneficjent (po stronie polskiej): Semicon Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 01.10.2010 – 31.12.2012 
Źródło finansowania: 7. Program Ramowy 
Wartość projektu: 1,5 mln € 
Wartość dofinansowania: 1,2 mln € 
 

Geneza projektu  
Zgodnie z raportem Międzynarodowej Izby Handlowej 
około 5-7% towarów na świecie to podróbki. W ostatnich 
latach szczególne zagrożenie w tym zakresie stanowił rynek 
azjatycki, gdzie przestrzeganie praw dotyczących własności 
intelektualnej rzadko kiedy ma miejsce. Podrabianie 
elementów elektronicznych to coś więcej niż problem 
ekonomiczny. Szczególnie niepokojące jest to,  

że w ostatnich latach zauważono wprowadzanie podrabianych podzespołów  
na rynek przemysłu obronnego i jądrowego. Producenci elektroniki nie są w stanie 
sprawdzać wszystkich otrzymywanych części. Niektórzy robią to wyrywkowo 
testując pojedyncze elementy, co nie rozwiązuje problemu. Przeprowadzenie 
takiego testu jest uciążliwe, pochłania dużo czasu i wiąże się w wyjęciem elementu 
z opakowania, a przez to nie rzadko utratą gwarancji. Przed realizacją projektu nie 
istniał system pozwalający na szybką i masową kontrolę elektroniki. 
 

Cel projektu  
Celem projektu ChipCheck było opracowanie szybkiego, 
automatycznego systemu pozwalającego na kontrolę 
całych partii towaru i wykrycie elementów podrobionych. 
System ten opiera się na wykorzystaniu promieniowania 
rentgenowskiego i umożliwia kontrolę bez konieczności 
wyjmowania części z opakowania zbiorczego. Co więcej, 
ChipCheck jest wyposażony w manipulator, dzięki któremu 
możliwe jest sprawdzenie elementu już zamontowanego na płytce PCB, co wpływa 
na możliwość użycia systemu w szerszym zakresie.  Naczelna idea była taka, aby 
przemysł elektroniczny stał się wolny od ryzyka nieświadomego stosowania części 
podrobionych.  
 

Partnerzy projektu  
W projekt zaangażowanych były podmioty z pięciu krajów europejskich: Wielkiej 
Brytanii, Polski, Rumunii, Danii i Grecji i były to: Innospexion Aps, Computerised 
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Information Technology Ltd., Kentro Eravnas Technologias Kai Anaptyxis 
Thessalias, Surface Mount and Related Technologies Ltd LBG – Smart Group, 
Elektronikas un Datorzinatnu Instituts, Accent Pro 2000 S.R.L. oraz Semicon 
Sp. z o.o.  Koordynatorem jest firma TWI Ltd. 
 

Etapy projektu  
Projekt zakładał stworzenie prototypu systemu wykrywającego podrobione części 
elektroniczne bez wyjmowania ich z opakowań zbiorczych. W celu osiągnięcia 
powyższego konieczne były następujące prace: 

1. Stworzenie oprogramowania umożliwiającego wykrywanie podróbek 
w sposób zautomatyzowany i szybki. Do oprogramowania wprowadzono 
bazę elementów oryginalnych służącą jako odnośnik do porównywania. 

2. W celu udostępnienia systemu na rynku komercyjnym konieczne było 
znaczne obniżenie jego kosztu, szczególnie w zakresie modułów do 
promieniowania rentgenowskiego. Ceną docelową urządzenia jest 30 tys. €, 
a więc znacznie mniej niż standardowa cena urządzenia wykorzystującego 
promieniowanie rentgenowskie. 

3. Wykorzystanie istniejących technologii stosowanych m.in. w przemyśle 
medycznym w celu dalszego obniżenia ceny końcowej. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Skutki wprowadzenia projektu na rynek komercyjny będą miały głównie 
charakter ekonomiczny, ale w przypadku np. produkcji samolotów czy broni 
skutkiem będzie istotne zwiększenie bezpieczeństwa. 
 Urządzenia typu ChipCheck po wprowadzeniu na rynek staną się 
prawdopodobnie standardem zarówno w przedsiębiorstwach produkujących 
elementy elektroniczne, jak również u ich nabywców. 

 

Dobre praktyki  
Prace nad projektem odbywały się w konsorcjum złożonym 
z firm z różnych państw. Współpraca międzynarodowa dla 
osiągnięcia wspólnego celu ekonomicznego była owocna 
nie tylko w kontekście tworzenia innowacyjnego systemu 
kontroli towaru, ale przede wszystkim poprzez stworzenie 
pola do dyskusji na temat możliwości wprowadzenia 
wykrywacza na rynek komercyjny i rozpoczęcia jego 

masowej produkcji. Duże zaangażowanie przedsiębiorców świadczy o znaczących 
możliwościach komercjalizacji opracowanego rozwiązania. 
 

Źródła informacji 
www.semicon.com 
www.chipcheck.eu 
www.cordis.europa.eu 
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3.1.35 System infuzyjny nowej generacji 
 
 

Projekt: Wielofunkcyjny system infuzyjny nowej 
generacji Medima 
Beneficjent: Medima Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 27.08.2009-31.08.2012 
Źródło finansowania: Działanie 1.4-4.1 POIG 
Wartość projektu: 5,25 mln zł 
Wartość dofinansowania: 2,36 mln zł  
 

Medima Sp. z o. o. została założona w 2004 r. i zajmuje się projektowaniem 
i produkcją systemów infuzyjnych: pomp infuzyjnych oraz urządzeń 
towarzyszących. Zarząd firmy duży nacisk kładzie przede wszystkim na jej 
dynamiczny rozwój. Prawie 1/3 zatrudnionych osób stanowią pracownicy działu 
badawczo – rozwojowego. Siedziba spółki znajduje się w Warszawie. 
 

Geneza projektu 
Jak wynika z badań, błędy medyczne związane 
z niewłaściwym podawaniem leków należą do grupy 
najczęściej popełnianych, zarówno w placówkach 
krajowych jak i zagranicznych.  Pomocna w rozwiązaniu 
problemów dożylnego dozowania leków może okazać się 
standaryzacja infuzji leków, przy wykorzystaniu 
nowoczesnych rozwiązań w dotychczas stosowanych 

systemach infuzyjnych. Projekt realizowany przez spółkę Medima zakładał 
opracowanie nowej oferty udoskonalonych pomp infuzyjnych. 
 

Cel projektu  
Celem projektu było opracowanie nowej generacji 
systemów infuzyjnych, na które składają się:  
 Moduły infuzyjne - pompy strzykawkowe oraz pompy 
objętościowe, które mogą być mocowane zarówno do 
standardowych statywów i kolumn, jak i do stacji 
dokujących. Pompy są również przystosowane do 
transportu sanitarnego. 
 Systemy mocowań – stacje dokujące, umożliwiające podłączenie zestawów 
pomp infuzyjnych do szpitalnego systemu informatycznego. Stacje zajmują dużo 
mniej miejsca niż standardowe statywy, co ułatwia umieszczenie dużej liczby 
pomp infuzyjnych przy łóżku pacjenta. 
 Specjalistyczne oprogramowanie – Medima Drug Editor pozwala na 
tworzenie procedur dozowania, analizę i ich archiwizację. Co ważne, wszystkie 
produkty są ze sobą kompatybilne, można je łączyć w proste lub bardzo 
rozbudowane zestawy, połączone ze sobą siecią informatyczną. 
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Partnerzy projektu  
Projekt realizowany był wyłącznie w oparciu o zasoby Medima Sp. z o.o. 
 

Etapy projektu  
Działania związane z realizacją projektu obejmowały dwa główne etapy,  
na które składało się przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych oraz 
wdrożenie ich wyników. Przeprowadzone po pierwszej fazie realizacji 
przedsięwzięcia analizy i badania rynku, krajowego i międzynarodowego, 
potwierdziły zapotrzebowanie na pompy infuzyjne nowej generacji. Produkcja 
nowoczesnych systemów infuzyjnych odbywa się w zakładzie produkcyjnym 
należącym do Medima Sp. z o.o. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Zgłoszenie patentowe opracowanych rozwiązań i wdrożenie do produkcji 
czterech nowych produktów. 
 Realizacja projektu pozwoliła na rozszerzenie sieci sprzedaży na rynki Europy 
Zachodniej oraz kraje Ameryki Południowej. 
 Doświadczenie i wiedza zdobyte przy pracach nad projektem zaowocują 
dalszym rozwojem firmy. 
 

Dobre praktyki  
Medima Sp. z o.o. jest firmą nastawioną na ciągłe 
tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
wynikających z potrzeb rynku medycznego. Opracowane 
rozwiązanie jest przykładem innowacji społecznej, dzięki 
której firma uzyskała istotną przewagę konkurencyjną. 
 
 

 

Źródła informacji 
http://medima.com.pl/pl/ 
http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Documents/Metody
_ewaluacji_wspierania_innowacyjnosci_24012011.pdf  
http://www.msodi.mazovia.pl/upload/files/pdfy/praktyka%20wdrazania%20in
nowacji.pdf  
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3.1.36 Autonomiczny układ do mechanicznego zapylania roślin 
 

Projekt: Automatyczny układ do mechanicznego 
zapylania roślin (B-DROID) 
Beneficjent: dr Rafał Dalewski i Politechnika 
Warszawska 
Okres realizacji: 01.11.2012 - 31.10.2015 
Źródło finansowania: Program Lider 
Wartość projektu / dofinansowania: 1,17 mln zł  
 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej skupia 
młodych naukowców zainteresowanych rozwojem nauki w obszarze m.in. 
robotyki. W realizację projektu B-DROID zaangażowanych jest dwunastu 
naukowców pracujących pod kierownictwem dr. Rafała Dalewskiego. 
 

Geneza projektu 
Badania dowodzą, że od połowy XX w. pszczoły  stopniowo 
wymierają na całym świecie. Dane opublikowane  
w raporcie programu ONZ na temat syndromu rozpadu 
kolonii pszczół miodnych stwierdzają spadek liczebności 
tych owadów o 50% na przestrzeni ostatnich 50 lat.  
Proces ten będzie postępował i może doprowadzić do 
całkowitego wyginięcia pszczół, ponieważ nie ma 

skutecznych działań eliminujących przyczynę ich wymierania, jaką jest 
epidemicznie występowanie chorób owadów zapylających. Jednocześnie  
w rolnictwie wielu krajów pojawia się zapotrzebowanie na rozwiązania 
umożliwiające automatyzację zapylania. Pomysł stworzenia automatycznego, 
scentralizowanego układu do zapylania roślin zrodził się z myślą o możliwości 
wyręczenia prawdziwych pszczół w pracy tam, gdzie jest to naprawdę potrzebne.  
 

Cel projektu  
Cel projektu to skonstruowanie prototypu auto- 
nomicznego systemu do zapylania roślin składającego się  
z manipulatora zapylającego, manipulatora 
obserwacyjno-koordynującego oraz centralnej jednostki 
zarządzającej. System ma umożliwić automatyzację 
zapylania kwiatów wybranych roślin w uprawach 
kontrolowanych, czyli zapładniania krzyżowego 
i kontrolowanej rekombinacji genetycznej. W późniejszym etapie badań celem 
jest możliwość sterowania zapylaniem wszystkich roślin w dowolnych 
warunkach. Celem ekonomicznym projektu jest opracowanie pokazowego 
modelu urządzenia, którego funkcjonalność przekona potencjalnych inwestorów 
do podjęcia ryzyka dotyczącego wprowadzenia rozwiązania na rynek. Urządzenie 
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będzie się składało z kompatybilnych elementów – jednostki centralnej będącej 
ośrodkiem zarządzającym pracą układu i latających mikrorobotów.  
 

Partnerzy projektu  
Obecnie zespół projektowy współpracuje z hodowcami rzepaku w zakresie 
przeprowadzania prób polowych.  
 

Etapy projektu  
Projekt będzie korzystał z dostępnych na rynku rozwiązań technicznych, których 
odpowiednie przystosowanie pozwoli na zbudowanie poszczególnych części 
systemu. Najtrudniejszym etapem projektu będzie opracowanie algorytmów 
pracy robotów i takie dostosowanie oprogramowania, aby możliwe było 
osiągniecie jak największej samodzielności pracy układu. Rozwijane są trzy 
podstawowe elementy układu działające na bazie tej samej metody 
pozycjonowania: 

1. Urządzenie latające - prace nad nim są już bardzo zaawansowane, 
a największym wyzwaniem jest miniaturyzacja. 

2. Urządzenie jeżdżące. 
3. Urządzenie trawersujące, czyli maszyna współrzędnościowa.  

 

Po zakończeniu prac nad prototypem zostanie opracowany ostateczny kształt 
i zdeterminowane funkcje robotów, co poprzedzi fazę komercjalizacji. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Prowadzenie prac naukowych mając w perspektywie komercjalizację 
rezultatów. 
 Szansa na opracowanie rozwiązania, które w przyszłości może pełnić istotną 
rolę w produkcji roślinnej. 

 

Dobre praktyki  
Projekt jest często opisywany w mediach popularno-
naukowych, co świadczy o dużym zainteresowaniu 
społeczeństwa innowacyjnymi i odważnymi 
rozwiązaniami, do jakich należy urządzenie do 
automatycznego zapylania. Zespół badawczy jest 
zmotywowany do komercjalizacji rozwiazania.  

 
  

Źródła informacji 
www.teklaplus.pl 
www.naukawpolsce.pap.pl 
www.automatykab2b.pl 
www.badania.ca.pw.edu.pl 
www.ncbir.pl 
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3.1.37 Technologie laserowe  
 
 

Projekt: Nowe zastosowania lasera motorem 
rozwoju SOLARIS LASER S.A. 
Beneficjent: Solaris Laser S.A.   
Okres realizacji: 2010-2012 
Źródło finansowania: 1.4-4.1 POIG 
Wartość projektu: 5,5 mln zł 
Wartość dofinansowania: 2,1 mln zł 
 

Firma Solaris Laser S.A. jest producentem przemysłowych systemów laserowych 
przeznaczonych do ultraszybkiego znakowania i kodowania oraz grawerowania 
na powierzchniach wszelkiego rodzaju materiałów występujących w przemyśle 
i technice opakowań.  
 

Geneza projektu 
Potrzeba realizacji projektu wywodziła się z potrzeb rynku 
wykorzystującego rozwiązania Solaris do znakowania  
i grawerowania, a w szczególności z oczekiwań klientów 
firmy co do kompleksowej obróbki materiałów  
i podniesienia wydajności procesu cięcia połączonego  
ze znakowaniem.  

Cel projektu  
Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do 
produkcji urządzenia laserowego do cięcia, znakowania  
i grawerowania materiałów z użyciem lasera włóknowego 
lub gazowego. Projekt zakładał przeprowadzenie badań 
przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożenie  
do produkcji na skalę przemysłową kompleksowego 
laserowego systemu obróbczego. Urządzenia w takiej 
postaci nie były oferowane na rynku przed podjęciem decyzji o realizacji 
projektu. Opracowane urządzenie zapewnia pełen zakres obróbki w postaci 
cięcia i znakowania/grawerowania materiałów w jednym zamocowaniu, tzn. bez 
konieczności korzystania z dwóch urządzeń i powtórnego pozycjonowania 
wyrobu. Rozwiązanie będące celem projektu pozwoliło na obniżenie kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych, co jest szczególnie istotne w odniesieniu  
do małych przedsiębiorstw produkcyjnych. 
 

Etapy projektu  
Projekt składał się z dwóch kluczowych etapów, tj. prac badawczo-rozwojowych 
oraz wdrożenia do produkcji opracowanego rozwiązania. W fazie badań 
pozyskano wiedzę o komponentach niezbędnych do realizacji projektu w tym 
oprogramowania wykorzystywanego w tego typu urządzeniach.  
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Część badawcza zakończona została przygotowaniem dokumentacji technicznej 
oraz wyprodukowaniem urządzenia modelowego służącego badaniom 
technologicznym. Przeprowadzono szereg badań mających zwiększyć 
niezawodność urządzenia przed jego wdrożeniem do produkcji komercyjnej. 
Etap wdrożeniowy zakładał wprowadzenie nowego urządzenia do oferty 
handlowej firmy i jego produkcję z wykorzystaniem zakupionych środków 
trwałych.  
 

Korzyści z realizacji projektu 
Główną korzyścią z realizowanego projektu było wprowadzenie na krajowy 
i międzynarodowy rynek innowacyjnego wyrobu, co zwiększyło przewagę 
konkurencyjną firmy. 
 

Dobre praktyki  
Realizacja projektu oparta była o autorską metodykę 
pracy nad rozwiązaniami innowacyjnymi, która polega  
na kompleksowej analizie wymagań klienta  
i wszechstronnych testach aplikacyjnych, co przełożyło się 
na zaoferowanie klientom Solaris Laser innowacyjnego 
rozwiązania ściśle odpowiadającego na ich potrzeby. 

 
Źródła informacji 
http://www.solarislaser.com.pl/pl/aktualnosci;a-15 
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3.1.38 Tranzystory na podłożu krzemowym 
 
 

Projekt: Tranzystory HEMT AlGaN/GaN na podłożu 
krzemowym do zastosowań w elektronice mocy – 
modelowanie, konstrukcja i demonstrator 
Beneficjent: mgr inż. Andrzej Taube i Instytut 
Technologii Elektronowej 
Okres realizacji: 07.2013-06.2015 
Źródło finansowania: Program Ventures 
Wartość projektu / dofinansowania: 119,2 tys. zł 
 

Andrzej Taube jest doktorantem na Wydziale Elektroniki i Technik 
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (promotor prof. dr hab. inż. Jan 
Szmidt) oraz pracownikiem Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie 
(opiekun naukowy projektu prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska). 
 

Geneza projektu 
Realizacja projektu wynika z potrzeby poszukiwań 
nowych materiałów i przyrządów dla elektroniki mocy, 
które zastąpią stosowaną obecnie technologię opartą na 
krzemie, docierającą już do limitu swoich możliwości. 
Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną przy 
kurczących się zasobach naturalnych i wciąż relatywnie 
wysokich kosztach energii odnawialnej, w centrum 

uwagi stawia obecnie kwestię bardziej efektywnych metod pozyskiwania  
i gospodarowania energią. Jednym z nowych materiałów i przyrządów, które 
mogą stanowić odpowiedź na powyższe problemy jest azotek galu oraz 
tranzystory HEMT (High Electron Mobility Transistors) na bazie heterostruktur 
azotku aluminium i azotku galu (AlGaN/GaN).  
 

Cel projektu  
Celem projektu jest modelowanie i opracowanie 
konstrukcji tranzystorów polowych na bazie 
heterostruktur AlGaN/GaN na podłożu krzemowym 
przeznaczonych do zastosowań w elektronice mocy 
(maksymalne napięcie pracy tranzystora do 600V). 
Opracowane zostaną dwie konstrukcje tranzystorów, 
normalnie włączony (tranzystor jest w stanie włączenia 
dla zerowego napięcia bramki) oraz normalnie wyłączony (tranzystor jest  
w stanie wyłączenia dla zerowego napięcia bramki). 
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Partnerzy projektu  
Projekt realizowany jest w Zakładzie Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników 
Szerokoprzerwowych Instytutu Technologii Elektronowej we współpracy 
z Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. 
Jednostki naukowe udostępnią wysokiej klasy oprogramowanie do symulacji 
przyrządów półprzewodnikowych, pełną linię technologiczną pozwalająca na 
wytwarzanie tranzystorów HEMT AlGaN/GaN oraz narzędzia do charakteryzacji 
materiałów i przyrządów półprzewodnikowych. 
 

Etapy projektu  
1. Modelowanie i symulacje konstrukcji tranzystorów HEMT. 
2. Wykonanie struktur testowych. 
3. Charakteryzacja struktur testowych i weryfikacja wyników modelowania. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Znaczne obniżenie kosztów produkcji przyrządów półprzewodnikowych 
w porównaniu do technologii opartej na bazie węglika krzemu. 
 Zastąpienie tradycyjnych przyrządów krzemowych powoduje znaczące 
ograniczenie zużycia energii – szacuje się, że w wyniku tego można zaoszczędzić 
ok. 2 tys. GW energii, co stanowi blisko połowę energii produkowanych w Polsce 
przez elektrownie wiatrowe. 
 Zastosowanie takich materiałów jak azotek galu i azotku aluminium 
w przyrządach wpływa na zwiększenie ich parametrów wydajnościowych 
i prędkościowych.  

Dobre praktyki  
Rozwiązania opracowywane w ramach projektu 
charakteryzują się dużą liczbą potencjalnych zastosowań 
np. w zasilaczach UPS, rozproszonych lokalnie sieciach 
elektrycznych dla budynków i mieszkań, silnikach  
i napędach, pojazdach elektrycznych i hybrydowych, 
elektrycznych urządzeniach domowych, telekomunikacji, 
kolejnictwie, maszynach roboczych, inwerterach czy 

przetwornicach, co zwiększa szanse wdrożenia wyników badań w gospodarce.  
 

Źródła informacji 
Wywiad z Andrzejem Taube z dnia 12.08.2013– „Młodzi polscy uczeni zmieniają 
farmaceutykę i elektronikę. Naukowy zawrót głowy”, Polskie Radio 
http://www.ite.waw.pl/powerhemt/ 
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3.1.39 Elastyczne sieci optyczne 
 
 

Projekt: Industry-Driven Elastic and Adaptive Lambda 
Infrastructure for Service and Transport Networks 
(IDEALIST) 
Beneficjent (po stronie polskiej): Politechnika 
Warszawska  
Okres realizacji: 01.11.2012-31.10.2015 
Źródło finansowania: 7. Program Ramowy 
Wartość projektu: 12,4 mln € 
Wartość dofinansowania: 8 mln €  
 

W projekcie ze strony Politechniki Warszawskiej udział bierze Instytut 
Telekomunikacji, który należy do największych jednostek naukowo-
dydaktycznych uczelni i został utworzony w 1970 r. 
 

                                       Geneza projektu 
Internet stanowi obecnie podstawowe medium wymiany 
informacji i jak wynika z analiz zapotrzebowanie pasma dla 
obsługi ruchu internetowego rośnie bardzo szybko,  
z postępem na poziomie 30% w skali roku.  
Jednocześnie, przewidywane jest utrzymanie tego 
wzrostu, wynikające z udziału wymagających dużego 
pasma aplikacji (m.in. usługi video, nowe aplikacje 

realizowane w „chmurach”) oraz rozwoju szerokopasmowych sieci 
dostępowych, w tym światłowodowych.  
 

Oczekuje się, że swobodnemu dostępowi do zróżnicowanej treści i usług 
towarzyszyć będą dynamiczne zmiany w natężeniu ruchu w sieci. W wyniku tych 
czynników, wymagania stawiane przyszłym sieciom transportowym dotyczą 
szerokiego i różnorodnego zakresu pasma dla połączeń pomiędzy routerami IP, 
często wielokrotnie przekraczającego obecnie dostępne pojemności połączeń.  
 

W transportowych sieciach optycznych stosowana jest technologia DWDM  
(ang. dense wavelength division multiplexing), która już w chwili obecnej 
stanowi ograniczenie dla wielu operatów sieci ze względu na limit pojemności.  
 

Przewidywane w niedalekiej przyszłości zapotrzebowanie na przepływność 
400Gbit/s i 1Tbit/s. skłoniło kluczowych na rynku europejskim operatorów 
i wiodące jednostki naukowe do podjęcia prac zmierzających do rozwiązania 
tego problemu technologicznego.  
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Cel projektu  
Głównym celem projektu IDEALIST jest opracowanie 
i rozwój innowacyjnych rozwiązań dla telekomuni-
kacyjnych sieci transportowych zgodnych z nowymi, 
wymagającymi pasma aplikacjami (m.in. video 3D, 
chmury itd.) w oparciu o elastyczne sieci optyczne (ang. 
elastic optical networks, EON), wyposażone w wielodo- 
menową i wielotechnologiczną płaszczyznę sterowania 
umożliwiającą adaptację sieci i współpracę usług. Wiodącą intencją projektu 
IDEALIST jest standaryzacja i uprzemysłowienie rozwiązań proponowanych dla 
sieci EON. Niektóre z kluczowych elementów wymaganych do realizacji EON, 
takich jak elementy przełączające działające w zakresie elastycznej siatki 
częstotliwości są już dostępne, jednakże nadal istnieje w tym obszarze wiele 
otwartych i problematycznych zagadnień, które stoją na drodze przemysłowego 
wykorzystania EON. 
 

Partnerzy projektu  
Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum składającym się 
z 24 firm i jednostek naukowych, których obszarem zainteresowań jest 
telekomunikacja. Koordynatorem projektu jest Telefonica Investigacion 
y Desarrollo S.A. Ponadto, w projekcie uczestniczą Telecom Italia S.p. A, Alcatel-
Lucent Bell Labs - France, British Telecommunications PLC, Centre Tecnologic de 
Telecomunicacions de Catalunya, Telekom Deutschland GmbH, ERICSSON 
TELECOMUNICAZIONI, Naudit, Nokia Siemens Networks – Deutschland, 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazion, Consorzio di 
Ricerca sulle Telecomunicazioni, Universitat Politècnica de Catalunya, University 
of Bristol, University of Peloponnese, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung E.V., Technische Universiteit Eindhoven, University  
of Patras, Old Dog Consulting, Cisco, Alcatel Lucent Italia Sp. A, Lexden 
Technologies, Nokia Siemens Networks – Portugal.  
Po stronie polskiej w realizację projektu zaangażowany jest Instytut 
Telekomunikacji PW oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.  
 

Etapy projektu  
Badania w ramach projektu IDEALIST skupiają się na czterech kluczowych 
i innowacyjnych obszarach:  
 Płaszczyzna danych - architektura węzła sieci i systemy transportowe 
umożliwiające elastyczną adaptację w zależności od warunków transmisyjnych 
w sieci oraz koncepcje komutacyjne dla przepływności powyżej 100 Gbit/s 
w kanale.  
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 Płaszczyzna sterowania - rozszerzenia protokołów dla płaszczyzny 
sterowania dla sieci elastycznych różnych producentów, włączając elementy 
wielodomenowe i wielopłaszczyznowe. 
 Współpraca sieci i usług - dynamiczna alokacja zasobów sieci zarówno  
na poziomie warstwy IP, jak i w elastycznej warstwie optycznej zgodnie 
z profilem ruchu. 
 Projektowanie architektury sieci - narzędzia służące wielowarstwowej 
optymalizacji w procesie planowania (offline), jak i re-optymalizacji podczas 
działania (online) sieci EON. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
Powodzenie realizacji projektu pozwoli na wdrożenie rozwiązania, które przełoży 
się na obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji sieci, jej wysoką skalowalność 
i elastyczność, gwarantowaną wydajność i przeżywalność, a także zwiększoną 
efektywność energetyczną. Rozwiązania IDEALIST proponowane dla architektury 
EON będą zaimplementowane, eksperymentalnie sprawdzone i zademonstro-
wane w postaci prototypów narzędzi i urządzeń. 
 

                                       Dobre praktyki  
 Konsorcjum opiera się na współpracy głównych 
europejskich operatorów sieci i największych 
producentów sprzętu telekomunikacyjnego, co stwarza 
warunki do skoordynowanego rozwoju nowoczesnej 
technologii EON. 
 Zdobyte przez polskie jednostki doświadczenie 
w projektowaniu sieci EON będzie mogło być 

wykorzystane w przyszłości do współpracy z krajowymi operatorami sieci, którzy 
będą stosować rozwiązania wypracowane w ramach projektu.  
 
 

Źródła informacji 
http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/project/WUT257917/;jsessionid
=1828D215284C13E69BF3FA837C98B9DD?tab=&lang=pl 
http://cordis.europa.eu/project/rcn/105820_en.html 
http://www.itl.waw.pl/images/stories/projekty/IDEALIST/pdf/Wniosek-
IDEALIST-Informacje.pdf 
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3.1.40 System detekcji materiałów jądrowych 
 
 

Projekt: Modular detection system for special nuclear 
materials (MODES_SNM) 
Beneficjent (po stronie polskiej): Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych w Świerku 
Okres realizacji: 01.01.2012-30.06.2014 
Źródło finansowania: 7. Program Ramowy  
Wartość projektu: 3,3 mln € 
Wartość dofinansowania: 2,4 mln € 
 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jednym z największych instytutów 
naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w kraju jądrowym reaktorem 
badawczym Maria. Badanie i konstruowanie elektroniki stosowanej  
w technologiach jądrowych jest jedną ze specjalności naukowców z NCBJ. 
 

Geneza projektu 
Specjalne materiały jądrowe to w szczególności pluton, 
uran i wzbogacone odmiany tych metali. W interesie 
globalnego bezpieczeństwa jest ścisła ich kontrola, gdyż 
mogą służyć jako paliwo jądrowe. Niniejszy projekt 
powstał w odpowiedzi na potrzeby zapobiegania 
przemytowi materiałów radioaktywnych i jądrowych,  
co może mieć znaczenie wobec swobodnego przepływu 

ładunków w Unii Europejskiej. Skala obsługi zgłoszeń przewozowych jest 
ogromna - jedynie w 2012 r. władze celne UE przyjęły 139 mln zgłoszeń,  
co zwiększa potrzebę szybkiego i efektywnego wykrywania materiałów 
niebezpiecznych, które mogą być wykorzystywane w zamachach 
terrorystycznych. Dodatkowo należy podkreślić trudności techniczne 
w wykrywaniu tego typu materiałów polegające na konieczności detekcji 
promieniowania neutronowego i gamma tak, aby zwiększyć czułość urządzenia 
wobec naturalnego tła, co ma szczególne znaczenie gdy materiały te ukryte są 
pod osłonami, np. w kontenerach czy naczepach ciężarówek. 
 

Cel projektu  
Celem projektu było zbudowanie przy użyciu nowatorskiej 
techniki oraz zademonstrowanie prototypu mobilnego 
systemu wykrywającego materiały radioaktywne  
i jądrowe. Zadaniem systemu jest łatwa i szybka 
identyfikacja zawartości niebezpiecznych ładunków,  
a także dostarczenie informacji o rodzaju osłon użytych  
do jego zamaskowania.  
 
 



181 
 

Partnerzy projektu  
Koordynatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet w Padwie, ponadto 
w konsorcjum znajdują się dwa przedsiębiorstwa z sektora MSP (Arktis Radiation 
Detectors Ltd, Szwajcaria oraz CAEN SpA, Włochy), trzy uniwersytety (ETH 
Zurich, Szwajcaria; University of Insurbia, Włochy; University of Liverpool, Wielka 
Brytania), Narodowe Centrum Badań Jądrowych i agencja celna występująca  
w roli użytkownika końcowego (Revenue Commissioners). Naukowcy z NCBJ 
brali udział w badaniach nad innowacyjnym układem detektorów i odpowiadali 
m.in. za sprawdzenie czułości urządzeń, oszacowanie czasu niezbędnego do 
wykrycia zadanej aktywności oraz optymalizację parametrów pracy w celu 
zapewnienia możliwie wysokiego prawdopodobieństwa wykrywalności przy 
jednoczesnej redukcji liczby fałszywych alarmów. 
 

Etapy projektu  
Kluczowymi etapami projektu było opracowanie i walidacja systemu. 
Rezultatem fazy badawczej jest prototyp urządzenia MODES SNM składający 
się z dziewięciu modułów detektorów, z których pięć odpowiada za detekcję 
neutronów prędkich, dwa są czułe na neutrony spowolnione, a kolejne dwa 
to detektory promieniowania gamma. Taki układ, w połączeniu z innowa-
cyjnym zespołem elektronicznym i dedykowanym układem analizy danych, 
pozwala na bardzo dokładną identyfikację materiałów radioaktywnych.  
 

Opracowany system został pomyślnie przetestowany w największych węzłach 
przeładunkowych, m.in. w portach morskich w Rotterdamie i Dublinie,  
na lotnisku Heathrow w Londynie i terenie centrów logistycznych Zurichu oraz 
Brukseli. Otrzymane wyniki są zgodne z rezultatami wypracowanymi  
w laboratoriach i pozwalają na wprowadzenie systemu do prac, m.in.  
na potrzeby służb granicznych i celnych. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 System został oparty na innowacyjnej technologii budowy detektorów przy 
użyciu wyspecjalizowanych scyntylatorów gazowych wysokiego ciśnienia 
(pracujących nawet przy 200 atm). W porównaniu z dotychczasowymi 
rozwiązaniami wykorzystującymi kryształy scyntylacyjne są one dużo trwalsze 
i tańsze w eksploatacji. 
 Zastosowanie trzech różnych, wzajemnie uzupełniających się technik 
pozwala na zwiększenie czułości wykrywania materiałów ekranowanych. System 
będzie się wyróżniać zwiększoną odległością skutecznego wykrywania, a jego 
mobilność pozwoli na szybkie sprawdzanie podejrzanych obiektów w terenie. 
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                                    Dobre praktyki  
 Projekt dotyczył badań nad bardzo ważnym 
aspektem jakim jest bezpieczeństwo globalne w zakresie 
terroryzmu jądrowego.  
 Konsorcjum zostało skonstruowane w sposób 
uwzględniający wszystkich interesariuszy opracowanego 
rozwiązania. Zaproszenie do konsorcjum stanowi 
potwierdzenie uznania dorobku naukowców z NCBJ  

na arenie międzynarodowej. 
 

Źródła informacji 
http://cordis.europa.eu/result/rcn/92413_pl.html 
http://www.ncbj.gov.pl/node/345 
http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/75/1/ruszaja-prace-nad-nowa-
generacja-urzadzen-do-wykrywania-materialow-rozszczepialnych.html 
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,401548,badacze-
pomagaja-w-walce-z-przemytem-uranu-i-plutonu.html 
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3.1.41 System analizy i syntezy ruchu człowieka  
 
 

Projekt: System wraz z biblioteką modułów dla 
zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu 
postaci ludzkiej 
Beneficjent: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik 
Komputerowych 
Okres realizacji: 01.04.2009-31.08.2012 
Źródło finansowania: Poddziałanie 1.3.1 POIG 
Wartość projektu / dofinansowania: 6 mln zł  

 

PJWSTK została ona założona w 1994 r. w Warszawie, na mocy porozumienia 
zawartego pomiędzy rządami Polski i Japonii. Uczelnia posiada własne centrum 
badawcze oraz cztery wydziały - Kultury Japonii, Informatyki, Sztuki Nowych 
Mediów oraz Zarządzania Informacją. 
 

Geneza projektu 
Projekt był odpowiedzią na zgłaszane przez jednostki 
służby zdrowia współpracujące z PJWSTK zapotrze-
bowanie dotyczące narzędzi wspomagających terapię 
narządów ruchu. Z danych wynikało m.in., że ok. 70%  
z przebadanej populacji dzieci klas IV, V i VI ma wady 
postawy, co czwarta osoba w wieku 70 lat i więcej nie jest 
w stanie przejść samodzielnie 500 m, około 45% 

niepełnosprawności jest wynikiem uszkodzeń i chorób narządu ruchu. W grupie 
osób rehabilitowanych, które mimo leczenia nie odzyskały sprawności fizycznej  
i otrzymały rentę z tytułu niezdolności do pracy, 50% stanowili pacjenci  
ze schorzeniami narządu ruchu. 
 

Cel projektu 
Celem projektu było opracowanie metod i wielomo-
dułowego systemu zaawansowanej analizy danych 
pomiarowych z systemu akwizycji ruchu pozwalającego 
na pomiar kinematyki, dynamiki ruchu i napięć 
mięśniowych. Praktycznym zastosowaniem systemu jest 
wykrywanie neurologiczno-motorycznych nieprawidło-
wości, porównywanie wzorców ruchu osób,  
w szczególności chorych i zdrowych, określenie nowych symptomów 
nienormalnych ruchów, określenie nowych metod diagnostycznych, planowanie 
i nadzorowanie rehabilitacji oraz jej optymalizacja, projektowanie 
i optymalizacja protez i implantów ortopedycznych oraz analiza skutków 
zabiegów medycznych. Stworzony system akwizycji ruchu umożliwia 
synchroniczny i jednoczesny pomiar ruchu jednej osoby.  
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Partnerzy projektu  
PJWSTK współpracowała ze specjalistami ortopedami z całego kraju,  
m.in. ze Szpitala Urazowego w Piekarach Śląskich, Centrum Zdrowia Dziecka  
w Warszawie czy z Instytutu Ortopedii i Traumatologii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz z firmami z branży gier komputerowych.   
 

Etapy projektu  
Głównym etapami projektu była analiza metod, technik pomiarowych i standardów 
w zakresie ruchu postaci oraz opracowanie podstaw i założeń dla tworzonych 
algorytmów i narzędzi. W ramach drugiego etapu przeprowadzono badania 
teoretyczne i numeryczne w celu stworzenia modelu mięśniowo-szkieletowego 
postaci ludzkiej wyposażonego w nowe funkcjonalności, których nie posiadają 
modele używane dotychczas zarówno w zastosowaniach medycznych,  
jak i przemyśle gier komputerowych, filmie i telewizji. Ponadto opracowano 
nowoczesny algorytm estymacji wektora stanu nieliniowego modelu dynamicznego 
na podstawie dyskretnych pomiarów wyjścia. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
Do najważniejszych korzyści z realizacji i wdrożenia wyników projektu zalicza się:   
 Obniżenie kosztów leczenia ponoszonych przez społeczeństwo oraz kosztów 
indywidualnych związanych z subiektywną oceną stanu zdrowia, np. 
trudnościami w poruszaniu się, wykonywaniu podstawowych czynności.  
 Rozwój innowacyjnych usług z zakresu ortopedii, rehabilitacji, które mogą 
być wykorzystywane przez lekarzy i fizjoterapeutów.  
 Uruchomienie mobilnego laboratorium, które poprawi dostępność 
diagnostyki narządu ruchu w szpitalach. 
 Zwiększenie konkurencyjności branży gier komputerowych, które będą 
mogły korzystać z gotowej bazy ruchu.  

 

Dobre praktyki  
Na uwagę zasługuje wysoka społeczna wartość projektu,  
a także uniwersalność wyników otrzymanych badań,  
z których może korzystać szeroko pojęta branża 
medyczna, jak i twórcy gier komputerowych W tej drugiej 
grupie w pierwszej kolejności wdrożono wyniki projektu. 
Projekt jest przykładem innowacji otwartych. 

 

Źródła informacji 
Ewaluacja procesu komercjalizacji wyników prac B+R oraz współpracy jednostek 
naukowych z przedsiębiorcami w ramach I osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Poddziałanie 1.1.2 oraz Poddziałanie 
1.3.1), NCBR 
http://hm.pjwstk.edu.pl/download/O%20projekcie.pdf 
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3.1.42 Automatyczna analiza obrazu w badaniach 
nanomateriałów 

 
 

Projekt: Automatyczna analiza obrazu dla potrzeb badań 
nanomateriałów 
Beneficjent: Maciej Wielgus, Politechnika Warszawska 
Okres realizacji: 07.2012-12.2013 
Źródło finansowania: Program Ventures 
Wartość projektu / dofinansowania: 94,6 tys. zł  
 

Maciej Wielgus jest doktorantem Politechniki Warszawskiej. Pracę doktorską 
wykonuje pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Krzysztofa Patorskiego 
w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki PW, IMiF. W grudniu 2013 r. otrzymał 
stypendium Ministra Nauki i Edukacji Wyższej za wybitne osiągnięcia naukowe 
związane z realizacją omawianego projektu. 
 

Geneza projektu 
Pomysł realizacji projektu wziął się bezpośrednio 
z obserwacji dotychczasowych metod analizy obrazów 
uzyskiwanych w mikroskopii elektronowej. Są one nie 
tylko niezwykle czasochłonne, ale również obarczone 
dużym ryzykiem błędu wynikającym m.in. ze znacznego 
udziału czynnika ludzkiego w trakcie wykonywanych 
obliczeń. Przedsięwzięcie zakłada stworzenie 

oprogramowania, które usprawni istniejący system poprzez jego 
zautomatyzowanie. Pozwoli to na udoskonalenie wykonywanych analiz oraz 
istotne skrócenie czasu niezbędnego do ich przeprowadzenia.  
 

Cel projektu  
Celem projektu było opracowanie systemu 
automatycznej analizy obrazu dla potrzeb badań 
własności nanomateriałów, przede wszystkim przy 
obrazowaniu mikroskopami elektronowymi. Program 
znacznie ułatwia pracę naukowcom, m.in. przy analizie 
cienkich nanokrystalicznych warstw tlenkowych mających 
zastosowanie w tworzeniu półprzewodników typu p dla 
potrzeb elektroniki przeźroczystej, optyki czy biomedycyny. Dzięki auto-
matycznemu doborowi optymalnych parametrów stworzone kody umożliwią 
również pracę osobom bez dokładnej znajomości algorytmu. Dla bardziej 
zaawansowanych użytkowników przewidziana została opcja ręcznej zmiany 
parametrów. Projekt zakładał także spopularyzowanie uzyskanego 
oprogramowania w środowisku naukowym. 
 



186 
 

Partnerzy projektu  
Koordynatorem przedsięwzięcia był mgr inż. Maciej Wielgus z Instytutu 
Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. 
W ramach realizacji współpracowano również z Instytutem Technologii 
Elektronowej, Wydziałem Inżynierii Materiałowej PW, Centrum Nanomateriałów 
Funkcjonalnych UMCS oraz Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk. 
 

Etapy projektu  
W trakcie realizacji projektu można było wyróżnić trzy główne etapy. W pierwszej 
fazie były przeprowadzone prace związane z prototypowaniem algorytmów 
w środowisku Matlab, a także testy efektywności algorytmów i nowych koncepcji. 
Kolejny krok to pozyskanie rzeczywistych obrazów mikroskopowych niezbędnych 
do ewaluacji. Etap trzeci zakładał optymalizację kodów z punktu widzenia czasu 
obliczeń w środowisku umożliwiającym uruchomienie kodów bez konieczności 
posiadania innego oprogramowania. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Prace prowadzone w ramach przedsięwzięcia umożliwią mgr inż. 
Wielgusowi nawiązanie dłuższej współpracy z Instytutem Technologii 
Elektronowej. 
 Sukces projektu będzie stanowił istotną część dorobku naukowego młodego 
badacza, pozwoli mu także na zdobycie niezbędnego doświadczenia i nawiązanie 
współpracy z naukowcami działającymi w ramach innych jednostek naukowych, 
a także zaowocuje napisaniem rozprawy doktorskiej. 
 Funkcjonalność i prostota obsługi opracowanych algorytmów pozwoli  
na obsługę programu już przy podstawowej jego znajomości oraz pozwoli  
na znaczną oszczędność czasu pracy naukowców przy badaniach wymagających 
przetwarzania dużego zbioru danych. 

 

                                          Dobre praktyki  
 Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie 
dokładności przeprowadzanych analiz oraz lepsze 
poznanie badanych materiałów, co z kolei umożliwi ich 
bardziej efektywne wykorzystanie w innych dziedzinach 
nauki. Przełoży się to bezpośrednio na rozwiązania mające 
zastosowanie, m.in. w przemyśle i medycynie. 
 Działania podejmowane przez beneficjenta 

zmierzające do komercjalizacji rozwiązania, m.in. nawiązanie kontaktów 
z producentami mikroskopów. 
 

Źródła informacji 
http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/672606,Te-odkrycia-przeloza-sie-na-
zycie-tysiecy 
Sprawozdania merytoryczne z realizacji projektu 
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3.1.43 Warstwy sorpcyjne w opakowaniach z surowców wtórnych 
 
 

Projekt: Zapobieganie migracji krytycznych substancji 
przez zastosowanie warstwy sorpcyjnej na materiale 
opakowaniowym pochodzenia celulozowego 
Koordynator (po stronie polskiej): Polska Izba 
Opakowań  
Okres realizacji: 1.05.2012-30.04.2014  
Źródło finansowania: NCBR Inicjatywa CORNET 
Wartość projektu: 0,92 mln zł  
Wartość dofinansowania: 0,90 mln zł 
 

Polska Izba Opakowań została utworzona w 1994 r. i jest organizacją samorządu 
przedsiębiorców skupiającą ponad 100 producentów opakowań, materiałów 
opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. 
 

Geneza projektu  
Według badań ośrodków europejskich opakowania mogą 
zawierać wiele krytycznych substancji, takich jak między 
innymi benzofenon, bisfenol A, ftalany i olej mineralny  
w ilości do 1000 mg/kg. Te krytyczne substancje pochodzą 
z farb i lakierów UV (światło utwardzalnych), klejów  
i lakierów farb drukarskich i makulatury. Ze względu  
na wysoki poziom recyklingu materiałów celulozowych  

w Europie powyższe krytyczne substancje można znaleźć w materiałach 
opakowaniowych. Dlatego ważne jest, aby mieć pewność, że substancje te nie 
mogą przenikać z materiału opakowaniowego do żywności. Rozpoczęły się 
dyskusje na temat zasadności i bezpieczeństwa wykorzystywania 
przetworzonego papieru do celów opakowaniowych, których konsekwencją były 
propozycje przejścia na papier nieprzetworzony. Ten pomysł nie spotkał się  
z aprobatą wytwórców ze względu na koszty. Skoro zmiana surowca nie jest 
możliwa, pojawiła się potrzeba rozpoczęcia prac nad taką konstrukcją opakowań, 
aby żywność była w nich chroniona przed przenikaniem substancji szkodliwych.  
 

Cel projektu  
Celem projektu była weryfikacja koncepcji dodania 
warstwy sorpcyjnej jako rozwiązania problemu 
przenikania szkodliwych substancji do żywności. W tym 
celu niezbędne jest opracowanie sposobów włączania 
materiałów sorpcyjnych do struktur opakowań 
spożywczych. Materiały te miałyby selektywnie 
pochłaniać benzofenon, bisfenol A, ftalany i olej 
mineralny. Substancje te znajdują się w barwnikach, lakierach i klejach 
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stosowanych do produkcji opakowań oraz w papierze z recyklingu. Warstwa 
opakowania od strony stykającej się z produktem spożywczym powinna 
zapobiegać przenikaniu szkodliwych substancji do pokarmu tak, aby nie były 
przekraczane normy dotyczące ich zawartości.  W ramach projektu były  
przeprowadzone badania nad właściwościami odpowiednich materiałów 
sorpcyjnych pod kątem ich wykorzystania w warstwie wewnętrznej opakowań 
oraz nad innowacyjnymi pomysłami dotyczącymi wytwarzania takich materiałów 
i ich optymalizacją pod kątem funkcjonalności i rentowności. W odniesieniu do 
tych rozwiązań planowane było stworzenie standardów i procedur badania 
przenikania substancji szkodliwych z opakowania do żywności.  
 

Naczelnym zadaniem projektu było wyłonienie najlepszego materiału 
sorpcyjnego lub kombinacji kilku materiałów zdolnej do wychwycenia jednej lub 
wielu substancji szkodliwych.  
 

Partnerzy projektu  
Projekt jest realizowany przez dziesięć podmiotów z Belgii, Niemiec i Polski, 
z czego 3 jednostki krajowe stanowią: Polska Izba Opakowań, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Opakowań oraz Centrum Bioimmobilizacji 
i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ponadto w ramach projektu 
nawiązania została współpraca z krajowymi firmami z rynku opakowań takimi jak 
YANKO Sp. z o.o., BESKID Sp. z o.o., AKPUD Sp. J., SANEX Sp. z o.o. oraz 
KARTONEX Sp. z o.o. 
 

Etapy projektu  
1. Selekcja materiałów – wybór i pozyskanie surowych materiałów oraz 

szkolenia w ramach konsorcjum dotyczące produkcji opakowań 
i inkorporacji warstw.  

2. Screening – celem tego etapu było zgromadzenie próbek używanego  
do produkcji opakowań papieru oraz zbadanie ich pod kątem zawartości 
benzofenonu, ftalatów, olejów mineralnych i bisfenolu A. Badane były 
również ilości tych substancji realnie przenikające do żywności.  

3. Inkorporacja materiałów sorpcyjnych – na tym etapie zbadane zostały 
barwniki stosowane do produkcji opakowań z dodanymi do nich 
substancjami sorpcyjnymi.  

4. Produkcja próbek – celem było wytworzenie próbek innowacyjnych 
materiałów do wyrobu opakowań i zbadanie ich właściwości.  

5. Modyfikacja materiałów sorpcyjnych – zbadanie właściwości sorpcyjnych  
w zależności od różnych czynników i wytworzenie materiału o optymalnych 
właściwościach.  

6. Optymalizacja – celem było wyprodukowanie zoptymalizowanych 
barwników do opakowań oraz samych opakowań.  
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Korzyści z realizacji projektu 
 Opracowanie rozwiązań technologicznych, których powszechne 
zastosowanie jest możliwe, a które nie tylko będą miały korzystny wpływ  
na jakość spożywanych produktów, ale również nie wpłyną negatywnie  
na aspekty ekonomiczne produkcji opakowań. 
 Współpraca międzynarodowa o ściśle określonej strukturze i podziale 
odpowiedzialności przyczynia się do tworzenia wyspecjalizowanych kadr. 

 

                                       Dobre praktyki  
 Jest to projekt przyczyniający się do globalnej 
poprawy jakości spożywanych produktów i tym samym 
do wynikających z tego korzyści zdrowotnych. 
Rozwiązanie globalne problemu będzie bardziej opłacalne 
niż rozwiązania indywidualne firm produkcyjnych. 
Wdrożenie wyników projektu przez firmy opakowaniowe 
wpłynie na poprawę wizerunku publicznego swoich 

wyrobów w Polsce jaki i zagranicą, co może prowadzić do wzrostu udziału  
w rynku. 
 Zakładane rezultaty projektu mogą być wykorzystywane przez producentów 
reprezentujących wszystkie ogniwa łańcucha produkcji opakowań oraz 
pakowania produktów żywnościowych. Łańcuch ten obejmuje: producentów 
papieru pakowego, producentów surowców chemicznych i dodatków, 
przetwórców papieru i opakowań, dystrybutorów i użytkowników końcowych. 
  

Źródła informacji 
www.cornet-solapack.eu 
www.cobro.org.pl 
www.pio.org.pl 
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3.1.44 Elementy rezystywne i pojemnościowe w płytkach drukowanych 
 
 

Projekt: Technologia doświadczalna wbudowywania 
elementów rezystywnych i  pojemnościowych wewnątrz  
płytki drukowanej 
Beneficjent: Instytut Tele- i Radiotechniczny (ITR) 
w Warszawie 
Okres realizacji: 01.04.2009 - 31.03.2012 
Źródło finansowania: Poddziałanie 1.3.1 POIG 
Wartość projektu: 1,86 mln zł 
Wartość dofinansowania: 1,75 mln zł  
 

ITR prowadzi kompleksowe i interdyscyplinarne badania naukowe i prace 
rozwojowe nad wysoko rozwiniętymi technologiami i innowacjami z wielu 
działów gospodarki. W działalności Centrum Zaawansowanych Technologii ITR 
dominują kierunki badań związane z wybranymi materiałami i podzespołami 
elektronicznymi, technologiami montażu elektronicznego oraz specjalizo-
wanymi systemami teleinformatycznymi. 
 

Geneza projektu 
Dynamiczny rozwój rynku urządzeń elektronicznych, np. 
telefonów komórkowych czy laptopów ukierunkowany 
jest na dostawę wysoko zaawansowanych, a jednocześnie 
tanich urządzeń, co przełożyło się m.in. na wzrost 
zainteresowania technologiami elementów biernych 
wbudowanych jak np. rezystory, kondensatory oraz 
elementy indukcyjne stanowiące niezbędną część każdego 

zespołu elektronicznego. Ze względu na ich dużą liczbę w wyrobie zajmują one 
znaczną powierzchnię na warstwach zewnętrznych płytki obwodu drukowanego 
i jednocześnie, ze względu na swoje małe gabaryty stają się kłopotliwe  
w automatycznym montażu elektronicznym i uciążliwe w kontroli jakości 
połączeń lutowanych. Wraz z postępem technologicznym producenci płytek 
obwodów drukowanych zmuszeni są do poszukiwania nowych, ekonomicznych 
rozwiązań umożliwiających wytwarzanie płytek o coraz większej gęstości 
upakowania połączeń. 
 

Cel projektu  
Celem projektu było opracowanie technologii wbudo-
wywania elementów rezystywnych i  pojemnościowych 
wewnątrz płytki drukowanej. W efekcie realizacji prac 
powstały następujące produkty, stanowiące ofertę 
komercyjną Instytutu:  
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 Wytyczne dotyczące zasad konstrukcji i projektowania rezystorów 
cienkowarstwowych do wbudowywania wewnątrz wielowarstwowej płytki 
drukowanej. 
 Wytyczne dotyczące zasad konstrukcji i projektowania rezystorów 
grubowarstwowych wraz z zakresami zmian rezystancji zachodzącymi na każdym 
etapie wytwarzania wielowarstwowej płytki drukowanej oraz sposobami 
korygowania tej rezystancji do rezystancji zakładanej. 
 Wytyczne dotyczące zasad konstrukcji i projektowania kondensatorów 
planarnych z wykorzystaniem materiału bazowego w postaci laminatu z cienką 
warstwą dielektryczną oraz z zastosowaniem mikropołączeń wewnętrznych. 
 Wytyczne i warunki umożliwiające formowanie rezystorów i kondensa-
torów przy użyciu nowej generacji cienkiego laminatu składającego się  
z warstwy rezystywnej i warstwy pojemnościowej. 
 Wytyczne do projektowania wielowarstwowych płytek drukowanych 
z wbudowanymi podzespołami biernymi. 
 Metoda korekcji rezystorów przy użyciu ablacji laserowej. 
 

Partnerzy projektu  
W trakcie realizacji prac badawczych ITR współpracował z przedstawicielami firm 
z branży takimi jak Eldos Sp. z o.o. (producent płytek obwodów drukowanych) 
czy Semicon Sp. z o.o. (zakład montażowy płytek elektronicznych).  
W realizację projektu zaangażowani zostali również naukowcy z Wydziału 
Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.  
 

Etapy projektu  
Zadania badawcze objęte projektem obejmowały opracowanie podstaw 
doświadczalnych sukcesywnie prowadzonych procesów wbudowywania,  
na wewnętrznych warstwach płytki drukowanej, planarnych rezystorów 
i kondensatorów stanowiących największą liczbę montowanych podzespołów 
biernych. Projekt obejmował także procesy formowania oraz badania 
elektryczne, fizykochemiczne i niezawodnościowe następujących podzespołów:  
 Rezystorów cienkowarstwowych formowanych w procesie trawienia 
warstwy rezystywnej NiP nałożonej na folię miedzianą. 
 Rezystorów grubowarstwowych formowanych w procesie druku sitowego 
past rezystywnych i past srebrnych. 
 Kondensatorów formowanych w procesie bazującym na wewnętrznie 
rozłożonej pojemności w postaci cienkiej modyfikowanej folii dielektrycznej 
wbudowanego między warstwy masy i zasilania. 
 Rezystorów cienkowarstwowych i kondensatorów planarnych formo-
wanych w jednym procesie, w którym wykorzystuje laminat nowej generacji 
składający się z warstw o strukturze rezystywnej i pojemnościowej. 
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Korzyści z realizacji projektu 
Wyniki projektu cieszą się zainteresowaniem producentów z branży 
elektronicznej ze względu na fakt, że w wyniku projektu ITR dostarcza 
innowacyjną technologię, która przekłada się na ograniczenie kosztów produkcji 
płytek drukowanych. Dodatkowo Instytut odnosi korzyści finansowe  
z komercjalizacji rozwiązania.  
 

                                       Dobre praktyki  
 Projekt powstał w odpowiedzi na specyficzne 
potrzeby sektora elektroniki, czego dowodem są 
dokonane wdrożenia wyników projektu w działalności 
producentów płytek drukowanych poprzez udzielanie 
licencji niewyłącznej. 
 Na uwagę zasługuje przejrzystość zasad 
komercjalizacji rozwiązań powstałych w ramach projektu, 

dobry dostęp do informacji o wypracowanych rozwiązaniach, korzyściach 
ekonomicznych z nich wynikających, jak również sposobie ich nabycia.  
 

Źródła informacji 
http://www.itr.org.pl/fileadmin/user_upload/documents/Strukturalne/Technol
ogia_doswiadczalna/podzespoly-wbudowane-informacja-ogolna.pdf 
http://www.itr.org.pl/technologia-doswiadczalna-wbudowywania-elementow-
rezystywnych-i-pojemnosciowych-wewnatrz-plytki-drukowanej/opis-projektu/ 
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3.2 Podsumowanie dobrych praktyk w projektach badawczych  

Skuteczny i efektywny projekt B+R to taki, w którym udało się osiągnąć 
zamierzone cele badawcze (skuteczność) oraz wykorzystać w praktyce jego 
rezultaty (efektywność wydatkowania środków). Co więc przesądza 
o skuteczności i efektywności projektów B+R? Poniżej przedstawiamy 
zidentyfikowane w oparciu o studia przypadków czynniki determinujące 
efektywność i skuteczność projektów innowacyjnych będących efektem prac 
badawczo-rozwojowych. 
 

 Inicjatywa prac B+R ze strony przedsiębiorstwa – gwarantuje 
zwiększenie prawdopodobieństwa wdrożenia z sukcesem rezultatów projektu. 
Przedsiębiorstwo jest również strażnikiem reżimu czasowego i kosztowego 
projektu. Czas realizacji i koszty projektu są bowiem podstawowymi 
wyznacznikami ostatecznej stopy zwrotu. Co więcej, w szybko skracającym się 
cyklu życia produktu, czas opracowywania stał się kluczową zmienną, 
decydującą o jego powodzeniu. Zbyt przeciągające się prace badawczo-
rozwojowe sprawiają, że konkurenci szybciej wejdą na rynek z nowym 
produktem i to oni zdobędą przewagę konkurencyjną na nim. Inicjatywa  
ze strony przedsiębiorstw zwiększa również prawdopodobieństwo, że projekt 
jest odpowiedzią na faktyczne potrzeby klientów, a nowe produkty czy usługi, 
będące efektem projektu, znajdą nabywców. 
 

 Jednostka naukowa jako akcelerator inicjatywy przedsiębiorstwa – 
sukcesem okazywały się te projekty, których geneza tkwiła we wspólnej 
identyfikacji celu i przedmiotu projektu – przedsiębiorstwo powinno mieć 
inicjatywę, niemniej nie posiada ono wystarczającej wiedzy co do możliwego 
celu, zakresu i rezultatów potencjalnych prac badawczo-rozwojowych.  
To z pomocą jednostki naukowej powinny być zdefiniowane problemy 
badawcze czy przedmiot prac B+R. To jednostka naukowa może wykonać ocenę 
aktualnego stanu techniki i zweryfikować zasadność realizacji prac badawczo-
rozwojowych. Dlatego powinna ona działać jako akcelerator pomysłów 
generowanych wspólnie z przedsiębiorstwem, gdyż sukces przyszłego projektu 
jest w interesie obu stron. 

 

 Przejrzysty i uczciwy podział własności intelektualnej – członkowie 
konsorcjum muszą obiektywnie oszacować swój wkład w sukces projektu. 
Jednostka naukowa musi zrozumieć, że wkład finansowy do projektu nie może 
być zmienną decydującą, gdyż przedsiębiorca wnosi dodatkowo szereg innych, 
pozafinansowych składników, takich jak kanały dystrybucji, marka, przyszłe 
wydatki związane z wdrożeniem rezultatów prac B+R. Z drugiej strony, 
przedsiębiorstwa muszą zaakceptować fakt, że coraz więcej jednostek 
naukowych działa jak klasyczne przedsiębiorstwa i nie mogą one zadowalać się 
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możliwością uzyskania wyłącznie refundacji ponoszonych kosztów – muszą 
generować nadwyżkę finansową, która powinna pochodzić z wpływów  
z komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych. 

 

 Zaufanie do partnerów – nie ma możliwości stworzenia umowy 
konsorcjum przewidującej wszystkie możliwe zdarzenia i zachowania 
partnerów. W praktyce, sukces konsorcjum zależy od wzajemnego zaufania 
stron. Zaufanie natomiast wynika przede wszystkim z wcześniejszej 
współpracy. W analizowanych studiach przypadków dominują więc raczej  
te konsorcja, które zostały stworzone przez partnerów już wcześniej 
współpracujących ze sobą. Konsorcja tworzone ad hoc na potrzeby 
konkretnego konkursu i mające na celu przede wszystkim zdobycie grantu 
okazywały się nietrwałe między innymi ze względu na brak wzajemnego 
zaufania pomiędzy członkami konsorcjum. Czynnik ten ściśle wiąże się 
z problemem niskiego kapitału społecznego. Dotychczasowe badania 
społeczne w tym obszarze wskazują na wysoki poziom zaufania do osób 
z najbliższego otoczenia, ale bardzo niski do osób z dalszego otoczenia. 
J. Czapiński nazywa to rozwojem molekularnym.18 Jego zdaniem: „Żyjemy 
w kraju coraz bardziej efektywnych jednostek i niezmiennie nieefektywnej 
wspólnoty. Dobro wspólne, mierzone choćby wielkością budżetu państwa, 
rośnie tylko dlatego, że bogacą się ci, którzy mają obowiązek odprowadzania 
znacznej części swoich dochodów do tej wspólnotowej skarbonki”. Niestety,  
po części dotyczy to również polskiej gospodarki – firmy całkiem nieźle radzą 
sobie w pojedynkę, jednak nie potrafią tworzyć efektywnych konsorcjów 
zorientowanych na osiąganie wspólnych korzyści.  
 

 Duże efekty zewnętrzne – sukcesem w wymiarze rynkowym okazywały 
się te projekty badawczo-rozwojowe, które charakteryzowały się efektywnym 
modelem wdrażania, zapewniającym dotarcie do dużej liczby odbiorców 
końcowych z nowym produktem czy technologią. Duże efekty zewnętrzne 
mogą być wygenerowane na różne sposoby. Na przykład mogą wynikać z faktu, 
że przedsiębiorca posiada rozległe kanały dystrybucji lub zaangażowano 
partnerów gwarantujących dotarcie do kanałów dystrybucji. Sukcesem 
okazywały się projekty realizowane zgodnie z koncepcją innowacji otwartych, 
czyli dzielenia się rezultatami B+R w ten sposób, że ich wykorzystanie 
generowało korzyść dla twórców. Efektywnym sposobem osiągania istotnych 
efektów zewnętrznych jest również udzielanie wsparcia dużym firmom, które 
następnie włączały małych i średnich przedsiębiorców w swoje łańcuchy 
dostaw, co skutkowało koniecznością korzystania przez tych przedsiębiorców 
z efektów prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez duże firmy. 

                                                            
18 J. Czapiński, Molekularny rozwój Polski, [w:] Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, red. 
J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008. 
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Czynnik ten ściśle wiąże się również ze wzrastającą rolą tzw. innowacji 
społecznych, czyli takich, które przyczyniają się do rozwiązywania konkretnych 
problemów społecznych. Projekty wyróżniające się innowacjami społecznymi 
charakteryzują się dodatkowymi efektami zewnętrznymi o charakterze 
społecznym dla interesariuszy projektu – klientów, dostawców, ogółu 
społeczeństwa.  
 

 Łączenie finansowania publicznego z prywatnym – środki publiczne 
powinny być kierowane na projekty charakteryzujące się dużym ryzykiem 
badawczym (ryzyko nieosiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów prac B+R), 
natomiast etap wdrożeniowy, w którym dominuje ryzyko rynkowe, powinien 
być finansowany w dużym stopniu kapitałem prywatnym. Eksperci 
zaangażowani w wybór projektów potrafią bowiem oceniać ryzyko badawcze, 
a dostawcy kapitału prywatnego (rynek giełdowy, fundusze seed i venture, 
banki) mają większe kompetencje w zakresie oceny ryzyka rynkowego.  

 

 Interdyscyplinarność projektów - dane rozwiązanie technologiczne 
stworzone w jednej branży może być wykorzystane w innej przy stosunkowo 
małym nakładzie środków. Występuje wtedy klasyczny mechanizm wartości 
dodanej, w której 2+2=5 dzięki oszczędnościom generowanym w wyniku 
wykorzystania już istniejącej wiedzy. Osiągany jest w ten sposób swego rodzaju 
efekt mnożnikowy – wydatki poniesione w jednej dziedzinie/branży mogą być 
z korzyścią wykorzystane w innych dziedzinach/branżach. Na szczególną 
efektywność projektów interdyscyplinarnych zwraca uwagę również Komisja 
Europejska, preferując tego typu projekty w tzw. FET (Future and Emerging 
Technologies), który jest częścią programu Horyzont 2020. FET finansuje 
projekty interdyscyplinarne łączące potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyki, 
informatyki, biologii, nauki o środowisku, naukach społecznych, 
humanistycznych i innych) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, 
tak aby badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe 
technologie. 

 

 Zaangażowanie prywatnego kapitału w realizację prac B+R - zwiększa 
prawdopodobieństwo przyszłego zapotrzebowania na rezultaty projektu 
i w konsekwencji, zmniejsza ryzyko rynkowe projektu.  

 

 Duży potencjał merytoryczny i organizacyjny partnerów naukowych - 
zmniejsza ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanych rezultatów projektu badawczo-
rozwojowego.  

 

 Wcześniejsza współpraca partnerów projektu - zmniejsza ryzyko 
ewentualnych problemów organizacyjnych wewnątrz konsorcjum. 
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3.3 Rozwiązania innowacyjne jako efekt projektów inwestycyjnych 

3.3.1 Proekologiczna technologia śrutowania  
 
 

Tytuł: Dostosowanie KAMPOL sp. j. do wymogów BAT 
poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii śruto-
wania opartej na zawiesiowych turbinowych urządze-
niach śrutujących, mającej na celu ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń poniżej dopuszczalnych wartości NDS 
Beneficjent: KAMPOL Adam Kopczyński, Mieczysław 
Kopczyński sp.j.  
Okres realizacji: 01.02.2012–31.12.2012 
Źródło finansowania: Działanie 1.8 RPO WM 
Wartość projektu: 393,6 tys. zł 
Wartość dofinansowania: 160 tys. zł 
 

Firma KAMPOL sp.j. jest liderem produkcji szczęk hamulcowych w Polsce. 
Zajmuje się także wytwarzaniem innych części zamiennych do samochodów 
osobowych i dostawczych. Przedsiębiorstwo istnieje na ryku od ponad 25 lat, 
a jego siedziba znajduje się w Kamieńczyku w województwie mazowieckim. 
 

Geneza projektu  
Potrzeba realizacji projektu miała swoje źródło zarówno  
w czynnikach zewnętrznych, takich jak zapotrzebowanie 
rynku czy dyrektywy unijne, jak i potrzebach własnych 
firmy. Dogłębna analiza tych płaszczyzn wskazywała  
na konieczność modernizacji technologii stosowanych 
w zakładzie produkcyjnym. W procesie produkcji szczęk 
hamulcowych - flagowej pozycji w ofercie firmy - bardzo 

ważnym etapem jest przyklejenie okładziny ciernej do metalowej części 
produktu. Wytrzymałość tego połączenia zależna jest od przygotowania 
powierzchni metalowej do klejenia i stanowi o końcowej jakości wyrobu. Firma 
KAMPOL sp.j. ten etap produkcji prowadziła dotychczas za pomocą śrutownicy 
własnej konstrukcji wykonanej przed blisko 20 laty, która nie była w stanie 
sprostać obecnym wymogom zewnętrznym, jak i potrzebom samej firmy. 
Urządzenie było nie tylko uciążliwe w użyciu ze względu na wytwarzany hałas 
i dużą ilość pyłu, ale i mało wydajne, co ograniczało możliwości produkcyjne 
przedsiębiorstwa. Współczesne, profesjonalne śrutownice gwarantują z jednej 
strony znacznie większą wydajność, z drugiej - spełnienie wszystkich wymagań  
w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Co więcej, wysoka jakość 
procesu śrutowania wpływa pozytywnie na estetyczny wygląd gotowego 
produktu, co zgodnie z prześledzonymi przez przedsiębiorcę badaniami sektora 
motoryzacyjnego coraz częściej decyduje o sukcesie na rynku. Nie bez znaczenia 
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dla podjęcia decyzji o realizacji projektu była konieczność przystosowania 
procesu produkcji do obowiązujących aktualnie norm środowiskowych  
i dyrektyw unijnych, np. o ograniczeniu emisji NDS (substancji toksycznych)  
czy dostosowaniu gospodarki odpadami w Polsce do norm UE. 
 

Cel projektu  
Główny cel projektu łączył w sobie zarówno poprawę 
ekologicznych, jak i ekonomicznych wskaźników firmy 
poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego za 
pomocą zakupu innowacyjnej maszyny turbinowej 
i wdrożenie technologii śrutowania opartej na 
zawiesiowych turbinowych urządzeniach śrutujących. 
Proekologiczność zastosowanego rozwiązania techno-
logicznego polegała na zredukowaniu ilości szkodliwych odpadów, ilości ścieków 
przemysłowych, zużycia energii elektrycznej oraz emisji substancji toksycznych 
do atmosfery. Drugi aspekt celowości projektu dotyczył optymalizacji kosztów 
działalności, rozszerzenia oferty o produkcję nowych rodzajów wyrobów  
o wysokiej jakości, zapewnienia szybkiej realizacji pozyskanych zleceń  
i – podsumowując - wyprzedzenia konkurencji w zakresie jakości  
i kompleksowości oferty. 
 

Innowacyjność planowanych zmian przebiegała na trzech płaszczyznach. 
Po pierwsze – procesowej, polegającej na zmianie technologii produkcji, 
po drugie – produktowej, wyrażającej się poprzez włączenie do oferty sprzedaży 
nowych produktów o wysokiej jakości, nietypowych kształtach i wymiarach, 
po trzecie – organizacyjnej, osiągniętej dzięki zmianie zasad i organizacji pracy. 
Tezy te poparte są opinią o innowacyjności rozwiązania opracowaną przez 
pracowników Instytutu Papiernictwa i Poligrafii z Politechniki Częstochowskiej. 
 

Etapy projektu  
Pierwszy etap projektu polegał na skompletowaniu ofert od producentów 
maszyny turbinowej i wybraniu najkorzystniejszej z nich. Już na początku 
realizacji projektu rozpoczęto rekrutację trzech nowych pracowników, mając 
świadomość, że w branży motoryzacyjnej trudno obecnie o pozyskanie 
doświadczonych członków załogi. Po przystosowaniu hali produkcyjnej i zakupie 
maszyny przeszkolono pracowników w zakresie jej obsługi. Dzięki wymienionym 
działaniom proces produkcyjny szczęk hamulcowych zaczął przebiegać szybciej, 
a jego produkty charakteryzują się wyższą jakością i lepszą estetyką. Rozpoczęto 
również wytwarzanie elementów o nowych kształtach i wymiarach. Korzyści 
osiągnięto nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale i ekologicznym. 
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Korzyści z realizacji projektu 
 Poprawa jakości, trwałości i estetyki wykonania produktów.  
 Rozszerzenie oferty o nowe rodzaje detali (odmienne wymiary i kształty). 
 Optymalizacja cen produktów przy wzroście jakości wyrobu. 
 Wzrost wydajności pracy oraz skrócenie czasu realizacji zleceń. 
 Wzrost poziomu dochodów i rentowności przedsiębiorstwa. 
 Zdobycie nowych klientów w tym inicjacja sprzedaży eksportowej. Dzięki 
poprawie jakości, estetyki i uzyskanym certyfikatom firma z sukcesem realizuje 
rozwój eksportu, sprzedając swoje produkty firmom zagranicznym,  
w szczególności włoskim, niemieckim i rosyjskim. 
 Zwiększenie zakresu stosowania technologii przyjaznych środowisku 
naturalnemu oraz poprawa BHP w firmie. 
 Poprawa konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. 
 Stworzenie wizerunku firmy proekologicznej, innowacyjnej i dbającej 
o swoich pracowników. 

 

Dobre praktyki  
 Projekt został dobrze przygotowany, przedsiębiorca 
szczegółowo zidentyfikował kluczowe zagrożenia projektu  
i przedsięwziął kroki do ich zniwelowania, np. zapewnił 
finansowanie do czasu wypłaty dotacji.  
 Potrzeba realizacji projektu wynikała  
z wielopłaszczyznowej analizy potrzeb zewnętrznych, 
takich jak oczekiwania klientów czy wymogi prawne,  

jak i potrzeb własnych firmy - konieczności zwiększenia konkurencyjności firmy, 
pozyskania nowych rynków zbytu w tym wejścia na rynki zagraniczne czy dbałości 
o warunki i komfort pracy załogi zakładu produkcyjnego. 
 Wysoki stopień społecznej odpowiedzialności przedsiębiorcy,  
m.in. zadbanie o wpływ działalności zakładu na środowisko naturalne, warunki 
pracy załogi czy dostosowanie do wymogów prawnych przełożyło się  
na zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy.  
 Przedsiębiorcy udało się połączyć działania proekologiczne ze zwiększeniem 
konkurencyjności firmy. Przykład projektu pokazuje, że działania 
prośrodowiskowe nie muszą być wyłącznie czynnikiem kosztotwórczym,  
a mogą istotnie zwiększać przewagę konkurencyjną.  

 

Źródła informacji  
Materiały własne firmy Kampol 
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3.3.2 Technologia produkcji urządzeń grzewczych 
 
 

Tytuł: Wzrost konkurencyjności firmy Kratki.pl poprzez 
wdrożenie technologii produkcji urządzeń grzewczych 
Beneficjent: Kratki.pl Marek Bal 
Okres realizacji: 01.07.2012-31.12.2013 
Źródło finansowania: Działanie 4.3 POIG 
Wartość projektu: 4,6 mln zł 
Wartość dofinansowania: 1,6 mln zł 
 

Firma Kratki.pl jest producentem wkładów kominkowych powietrznych 
z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek 
kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków. 
Przedsiębiorstwo powstało we Wsoli koło Radomia w 1998 r. i od wielu lat 
znajduje się w czołówce firm kominkowych w Europie. 

 

Geneza projektu  
Obecnie podstawowym problemem rynku produktów 
i akcesoriów branży kominkowej jest wymóg produkcji 
wyrobów wykonanych według ściśle określonych, 
wysokich wymagań jakościowych oraz ilościowych, przy 
zachowaniu norm środowiskowych. Spełnienie tych 
oczekiwań jest bardzo trudne, tym bardziej, że rosną one 
z roku na rok, a przy tym dotyczą głównie tolerancji 

wymiarowych i precyzji wykonania. Przedsiębiorca doszedł do wniosku, że aby 
sprostać nieustannie zaostrzanym normom, konieczne są inwestycje 
w nowoczesny sprzęt i najnowsze technologie produkcji. Tylko dzięki nim firma 
jest w stanie oferować produkty o niższej cenie, które zarazem odznaczać się 
będą lepszymi, bardziej stabilnymi charakterystykami jakościowymi. 
 

Cel projektu  
Nadrzędnym celem projektu był wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstwa na rynku urządzeń grzewczych. Żeby to 
osiągnąć, konieczne było wdrożenie innowacyjnej 
technologii produkcji i uruchomienie nowoczesnej, 
w pełni zintegrowanej, sterowanej numerycznie linii 
produkcyjnej wraz z pomocniczym wyposażeniem. 
Zabiegi te umożliwiły wprowadzenie nowych  
i udoskonalenie istniejących produktów oferowanych przez firmę,  
m.in. przez wprowadzenie bezwzględnej powtarzalności produkcji cechującej się 
milimetrową dokładnością oraz komputeryzację etapu projektowania,  
nadzoru i produkcji. 
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W ramach przedsięwzięcia wdrożona została własna, dotąd niestosowana 
technologia wytwarzania materiału akumulującego ciepło Acumotte, który 
podwyższa temperaturę w komorze paleniska, poprawiając parametry spalania. 
Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną i dobrymi 
właściwościami akumulacyjnymi. Bardzo duże znaczenie ma fakt,  
że sadza osadzająca się w standardowych wkładach na ściankach, w tej 
technologii produkcji zostaje wypalona a ściany wkładu pozostają czyste,  
co skutkuje wyjątkową wygodą użytkowania kominka.  
 

Dzięki realizacji projektu powstała seria wkładów kominkowych Eko Aqua 
z zespołem wodnym. Zastosowane technologie i materiały tworzą wydajne, 
ekonomiczne oraz ekologiczne wkłady o wysokiej sprawności i niskim wskaźniku 
emisji CO. Dzięki tym parametrom paleniska spełniają surowe niemieckie normy, 
które są jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie. 
 

Etapy projektu  
Projekt miał charakter typowo inwestycyjny. W jego ramach zakupiono środki 
trwałe: maszynę do cięcia laserem, hydrauliczną prasę krawędziową, robota 
przemysłowego z obrotnikiem, linię do czyszczenia i malowania, system regałów 
składowych, wózek paletowy wysokiego składowania oraz wózek spalinowy 
ogólnego zastosowania. W tych maszynach zastosowano innowacyjne 
rozwiązania, które przełożyły się na wysoką jakość i trwałość otrzymanych 
produktów dla branży kominkowej. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Do oferty firmy wprowadzono nowe produkty i udoskonalono te dotychczas 
produkowane, co podniosło konkurencyjność firmy na rynku branży kominkowej. 
 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pozwoliło spełnić 
rygorystyczne normy obowiązujące w niektórych europejskich krajach, dzięki 
czemu Kratki.pl zyskały nowe rynki zbytu, w tym Niemcy i Austrię. 
 Zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji umożliwiło obniżenie cen 
produktów, co wpłynęło na częstsze wybieranie ich przez klientów. 
 Komputeryzacja etapu projektowania, nadzoru i produkcji usprawniła  
te procesy i wyeliminowała ewentualne pomyłki. 
 Zwiększyły się przychody firmy i tym samym jej rentowność. 
 Nastąpił wzrost liczby zatrudnionych pracowników. 
 Wdrożenie w przedsiębiorstwie nowoczesnego sprzętu zmniejszyło szkodliwe 
oddziaływanie prowadzonej produkcji na środowisko naturalne, ograniczając 
emisję szkodliwych substancji do środowiska. 
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                                       Dobre praktyki  
 Wdrożona została autorska technologia, która 
stanowi dla firmy trwałe źródło przewagi konkurencyjnej  
w kraju i zagranicą.   
 Realizacja projektu zmodernizowała działanie firmy 
na różnych poziomach, wprowadzając innowację 
produktową, procesową i organizacyjną. 
 Przedsięwzięcie miało pozytywne skutki dla ochrony 

środowiska naturalnego w aspekcie procesu produkcji (zakup urządzeń o niskim 
poborze energii elektrycznej), jak i użytkowania produktu finalnego (ekologiczne 
rozwiązania ograniczające emisję szkodliwych substancji do środowiska). 
 

Źródła informacji 
Materiały udostępnione przez Kratki.pl   
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3.3.3 Technologia produkcji szaf teleinformatycznych 
 
 

Tytuł: Wdrożenie nowej technologii w zakresie 
wytwarzania szaf teleinformatycznych 
Beneficjent: EL-BOX Krzysztof Kraszewski 
Okres realizacji: 01.01.2012–31.10.2012  
Źródło finansowania: Działanie 4.3 POIG 
Wartość projektu: 1,6 mln zł   
Wartość dofinansowania: 0,79 mln zł  
 

Przedsiębiorstwo EL-BOX świadczy kompletne usługi obróbki blach, począwszy 
od uzgodnienia z klientem wymagań i warunków technicznych, poprzez 
projektowanie, opracowanie technologii i wykonanie serii prototypowej,  
aż do wdrożenia seryjnej produkcji obudów, w tym wykonanie pokryć 
galwanicznych, lakierniczych oraz sitodruku. Firma specjalizuje się w produkcji 
obudów metalowych dla przemysłu elektrycznego, elektronicznego 
i telekomunikacji. 

Geneza projektu  
Wieloletnia obecność na rynku pozwoliła firmie EL-BOX 
precyzyjnie określić oczekiwania odbiorców swoich 
produktów. Z drugiej strony przedsiębiorstwo 
monitorowało ofertę konkurentów i zdawało sobie 
sprawę z konieczności inwestowania nie tylko 
w nowoczesne maszyny, ale również w innowacyjne 
technologie oraz wprowadzanie nowych produktów. 

Znając kluczowe wymogi stawiane przez klientów, słabe punkty tradycyjnych 
rozwiązań oraz chłonność rynku, firma podjęła się realizacji projektu 
wprowadzenia do sprzedaży znacząco udoskonalonych szaf teleinforma-
tycznych. Było to możliwe dzięki wdrożeniu własnej, opatentowanej technologii, 
umożliwiającej produkcję innowacyjnych szaf o znacznie lepszych 
właściwościach użytkowych i wizualnych niż produkty dostępne na rynku. 
 

Cel projektu  
Celem ogólnym projektu było podniesienie poziomu 
innowacyjności i konkurencyjności firmy. Służyło temu 
wdrożenie nowej technologii, wynalazku pt. „Sposób 
wytwarzania składanych szaf teleinformatycznych 
o zwiększonej odporności korozyjnej i walorach este-
tycznych w procesie jednoczesnego kształtowania stelaży 
modułowych wsporczych”, do którego w listopadzie 2011 
r. EL-BOX uzyskał prawo ochronne obejmujące terytorium Polski. 
W procesie tworzenia opisanego produktu wyeliminowano proces spawania 
oraz zastosowano wyłącznie wysokiej jakości materiał, czyli blachy 
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zabezpieczone antykorozyjnie poprzez naniesienie powłok cynkowych. Dzięki 
temu zabiegowi finalny wyrób jest dużo trwalszy, a tym samym może być 
znacznie dłużej eksploatowany. Na korzyść nowo opracowanej szafy 
teleinformatycznej przemawia także łatwość jej transportu i montażu,  
co wynika z zastosowania wewnętrznego stelaża wsporczego. Dodatkowo 
innowacyjna technologia pozwala na estetyczne wykonanie szaf 
teleinformatycznych, bez przebarwień powstałych w procesie spawania. 
Wymienione cechy sprawiają, że produkt znacznie odróżnia się od szaf 
produkowanych w tradycyjny sposób. Należy jednocześnie podkreślić, iż zgodnie 
z rozpoznaniem przeprowadzonym przez beneficjenta, zmiany produktu 
dotyczyły parametrów technicznych, które stanowią kartę przetargową przy 
podejmowaniu decyzji przez docelowego użytkownika. 
 

Zastosowane rozwiązanie, którego istotą jest wyeliminowanie procesu spawania 
i związanego z nim szlifowania oraz cynkowania galwanicznego, jest innowacyjne 
na skalę światową. 
 

Etapy projektu  
W pierwszej kolejności firma wyznaczyła część personelu odpowiedzialną  
za właściwą realizację projektu, a także opracowała harmonogram prac. 
Następnym krokiem było nabycie niezbędnych do wdrożenia nowej technologii 
środków trwałych, czyli prasy rewolwerowej, krawędziowej i hydraulicznej. 
Zakup poprzedzony był skrupulatnym wyborem dostawcy oraz przygotowaniem 
hali pod instalację nowoczesnych maszyn. Ostatni etap wdrożenia nowej 
technologii polegał na pozyskaniu materiałów do produkcji, czyli blach 
ocynkowanych i alucynkowych od sprawdzonych, dużych dostawców. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Dzięki wdrożeniu nowej oferty produktowej o unikalnych właściwościach 
nastąpił wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa. 
 Firma wprowadziła na rynek nowy produkt z zastosowaniem innowacyjnej 
technologii wytwarzania szaf teleinformatycznych, co stanowiło odpowiedź  
na zidentyfikowane oczekiwania odbiorców i podniosło stopień ich zadowolenia 
z usług EL-BOXU. 
 Realizacja projektu przyczyniła się do zbudowania wizerunku nowoczesnego, 
zaawansowanego technologicznie przedsiębiorstwa. 
 Przychody uzyskane z tytułu wdrożenia nowego produktu na rynek znacznie 
podniosły rentowność firmy. Efekt ten został wzmocniony za sprawą obniżenia 
kosztów produkcji wyrobów i zwiększenia wydajności zakładu, co wynikało 
z zastosowania technologii nowej generacji. 
 Eliminacja procesu spawania metali, który wiąże się z powstawaniem 
substancji niebezpiecznych dla zdrowia, poprawiła warunki pracy personelu.  
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 Projekt miał pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Wdrożenie 
nowoczesnych maszyn ograniczyło zużycie energii elektrycznej w zakładzie, 
a wyeliminowanie procesu spawania zlikwidowało emisję szkodliwych gazów  
do atmosfery. 

Dobre praktyki 
 Przedsiębiorca szczególny nacisk położył  
na prawidłowe przygotowanie zasobów ludzkich firmy do 
realizacji projektu. Przed rozpoczęciem prac wyznaczony 
został kierownik projektu oraz liderzy odpowiedzialni  
za realizację przedsięwzięcia w poszczególnych obszarach 
działalności firmy. Wybrana załoga zdefiniowała kolejne 
punkty każdego z etapów, sposoby komunikacji, składy 

zespołów oraz szczegółowy harmonogram prac. Wysokie kwalifikacje osób 
zaangażowanych we wdrożenie projektu były według właściciela firmy gwarancją, 
że projekt zakończy się pełnym sukcesem i pozwoli osiągnąć zakładane cele. 
 Podjęcie decyzji o wdrożeniu innowacyjnej technologii poprzedzone było 
wszechstronną analizą czynników kluczowych dla powodzenia projektu. 
Obejmowała ona m.in. szczegółową diagnozę oczekiwań odbiorców, rozpoznanie 
oferty konkurentów oraz określenie wielkości popytu na szafy teleinformatyczne. 
Przed dokonaniem zakupów inwestycyjnych firma zabezpieczyła środki finansowe 
dla terminowej realizacji inwestycji. 
 W projekcie uwzględniona została społeczna odpowiedzialność firmy – 
wprowadzenie nowej technologii pozytywnie wpłynęło na warunki pracy załogi 
zakładu, jak i na środowisko naturalne. 

 

Źródła informacji 
Materiały udostępnione przez El-Box 
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3.3.4 Innowacyjne opakowania na płyny  
 
 

Tytuł: Wdrożenie nowej technologii umożliwiającej 
uruchomienie produkcji innowacyjnych opakowań na 
płyny z wykorzystaniem rozdmuchu dwuwarstwowego  
Beneficjent: Fabryka Opakowań Kosmetycznych 
Pollena S.A. 
Okres realizacji: 19.09.2009-31.12.2012 
Źródło finansowania: Działanie 4.3 POIG 
Wartość projektu: 2,3 mln zł 
Wartość dofinansowania: 0,9 mln zł 
 

Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A. to wiodący w kraju producent 
opakowań z tworzyw sztucznych dla branży kosmetycznej, spożywczej oraz 
chemii gospodarczej. Przedmiotem działalności firmy jest kompleksowa 
realizacji procesu dostarczania opakowań, począwszy od projektu graficznego 
3D, poprzez budowę form, produkcję w technologii wtrysku, rozdmuchu  
i wtrysko-rozdmuchu, włączając zdobienia, aż do produktu finalnego.  

 

                                       Geneza projektu  
Potrzeba realizacji projektu wynikała z problemów 
technologicznych w dotychczasowym procesie 
produkcyjnym opakowań z tworzyw sztucznych na płyny. 
Oczekiwania klientów Polleny koncentrowały się nie tylko 
wokół wysokiej jakości produktów, ale i niskiej ceny,  
która miała ogromny wpływ na wybór dostawcy 
opakowań. Czynniki te były kluczowe dla podjęcia decyzji 

o wdrożeniu nowej technologii.  
 

Cel projektu  
Celem projektu było wdrożenie przez Fabrykę Opakowań 
Kosmetycznych POLLENA S.A. nowej technologii 
rozdmuchu COEX, pozwalającej na produkcję opakowań 
na płyny o dwuwarstwowej budowie ściany. Kluczowymi 
oczekiwanymi parametrami nowych opakowań były m.in. 
gwarancja szczelności oraz ochrona przez wpływem 
promieniowania UV na zawartość butelki.  
 

Etapy projektu  
Projekt miał charakter typowo inwestycyjny i polegał na zakupie linii 
technologicznej do produkcji opakowań na płynne kosmetyki i chemię 
gospodarczą.  
 
 



206 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Realizacja inwestycji przełożyła się na utrzymanie przez Pollenę pozycji lidera 
na rynku krajowym w branży produkcji opakowań na płynne kosmetyki i chemię 
gospodarczą. 
 Uzyskanie imponujących parametrów produktu, przy jednoczesnym 
ograniczeniu kosztów produkcji, przełożyło się na większą konkurencyjność 
Polleny na rynkach zagranicznych i wzrost eksportu produktów spółki.  
 Wdrożenie innowacyjnej technologii pozwoliło wprowadzić do sprzedaży 
nowe opakowania o wysokich parametrach jakościowych, charakteryzujące się 
wysoką szczelnością, gładszą powierzchnią i atrakcyjną kolorystyką w porównaniu 
do oferty konkurencji, a także właściwościami ochronnymi (ochrona przed 
promieniami UV i utlenianiem się produktów).  
 Nie bez znaczenia w branży jest aspekt cenowy oferowanych produktów. 
Dzięki wdrożonej technologii spółka może zaoferować tańsze i proekologiczne 
produkty na skutek mniejszego zużycia energii, większej produktywności oraz 
możliwości stosowania surowców wtórnych w procesie produkcji.  
 Wzrosło zainteresowanie i sprzedaż pozostałych wyrobów spółki w wyniku 
uzupełnienia gamy oferowanych produktów. 

 

Dobre praktyki  
Zrealizowana inwestycja stanowi przykład połączenia 
aspektów środowiskowych z korzyściami biznesowymi. 
Wdrożona w Pollenie technologia daje możliwość 
przetwarzania surowców wtórnych i wykorzystania ich  
do produkcji nowych butelek. Jednocześnie zapewnia ona 
spółce znaczące korzyści biznesowe w postaci redukcji 
kosztów produkcji, poprawy jakości produktów, a także 

zdobycia nowych rynków zbytu.   
 

Źródła informacji 
http://www.poig.gov.pl/Projekty/Documents/3_Pollena_LAST_wyp_1.pdf 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/sukcesdziekife/strony/nowa_technolo
gia_produkcji_opakowan_w_fabryce_pollena_sa.aspx 
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1152541 
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3.3.5 Platforma mintu.me 
 
 

Projekt: Mintu.me 
Beneficjent: The Sustainers Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 06.2013-08.2014 
Źródło finansowania: Działanie 8.1 POIG  
Wartość projektu: 700 tys. zł 
Wartość dofinansowania: 490 tys. zł 
 

Portal mintu.me to inicjatywa integrująca rynek produktów i usług 
ekologicznych, promująca świadome wybory konsumenckie, zdrowy styl życia 
oraz etyczny i odpowiedzialny biznes.  
 

Geneza projektu 
Pomysł projektu zrodził się kilka lat temu na podstawie 
doświadczenia zawodowego założycieli firmy, ich pasji 
oraz obserwacji dynamiki rozwoju rynku w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej konsumpcji 
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiosną 2013 
r. pozyskano dofinansowanie z PO IG na realizację 
projektu mintu.me, który umożliwił twórcom odejście 

z dotychczasowych etatów i skupienie się w pełni na rozwoju spółki. Platforma 
mintu.me odpowiada na potrzebę stworzenia przestrzeni skupiającej ludzi 
dbających o otaczający nas świat i umożliwienie im współdziałania. 
 

Cel projektu  
Portal mintu.me ma za zadanie integrować społeczność 
producentów, dostawców oraz konsumentów 
świadomych ekologicznie i społecznie. Mintu.me realizuje 
swoje cele poprzez trzy mechanizmy: sprzedaż, 
finansowanie społecznościowe (crowdfunding) oraz 
wspieranie wiedzą (crowdsourcing). Zakupy są możliwe 
po preferencyjnych cenach, co powoduje większą 
dostępność dla konsumentów. Finansowanie społecznościowe projektów 
proekologicznych i prospołecznych firm i organizacji pozarządowych umożliwia 
rozwój nowych przedsięwzięć, zdywersyfikowanie źródeł przychodu, testowanie 
nowych rozwiązań i promocję. Wspieranie wiedzą - tu użytkownicy platformy 
wspólnie wypracowują rozwiązania oraz dzielą się zasobami pozafinansowymi. 
Oznacza to możliwość sprawdzenia potencjału nowych pomysłów, pozyskanie 
pozafinansowych zasobów, nawiązanie kontaktów i promocję.  
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Partnerzy projektu  
Firma posiada szereg partnerów aktywnych w zakresie szerzenia wiedzy 
i popularyzacji ekologii, a także sprzedaży i produkcji produktów i usług 
przyjaznych środowisku. Można tu wymienić zarówno obecnych dostawców 
portalu, projektodawców pozyskujących finansowanie, jak również 
zaprzyjaźnione inicjatywy proekologiczne. 
 

Etapy projektu  
 Etap I – pozyskiwanie dostawców, rozwój platformy w wersji beta. 
 Etap II – uruchomienie platformy mintu.me i dwóch sekcji: zakupowej  

i crowdfounfingowej/crowdsourcingowej. 
 Etap III – rozwój sekcji informacyjno-edukacyjnej oraz dalsze prace 

rozwojowe platformy. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
Główną korzyścią z realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni dla firm, 
organizacji oraz osób indywidualnych pragnących rozwijać i promować, a także 
pozyskiwać fundusze na ekologiczne lub społecznie odpowiedzialne produkty, 
usługi i inicjatywy. Platforma mintu.me umożliwia dotarcie do potrzeb 
indywidualnego, świadomego konsumenta oraz edukowanie go w kwestiach 
społecznych i środowiskowych, a także zapewnia łatwy dostęp  
do proekologicznych i prospołecznych produktów oraz usług. 
 

                                       Dobre praktyki  
 Rozwój produktów i usług ekologicznych poprzez 
połączenie zakupów, crowdfoundingu i crowdsourcingu  
w jednej platformie oraz zwiększenie ich dostępności.  
 Stworzenie możliwości finansowania społecznego 
różnych inicjatyw społecznych i ekologicznych. 
 Projekt jest dowodem na to, że idee ekologii, 
zrównoważonego rozwoju czy CSR mogą być źródłem 

korzyści biznesowych. 
 Wsparcie, umożliwienie rozwoju i dotarcia do grupy docelowej lokalnym 
małym producentom i rzemieślnikom.  
 

Źródła informacji 
Materiały własne firmy The Sustainers Sp. z o.o. 
https://mintu.me/ 
https://www.facebook.com/www.mintu.me 
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3.3.6 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa DARMET 
 
 

Projekt: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa 
DARMET poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty 
produktowej przy jednoczesnym wzroście wydajności 
pracy 

Beneficjent: PPH DARMET 
Okres realizacji: 01.07.2012 – 28.02.2014 
Źródło finansowania: Działanie 1.5 RPO WM 
Wartość projektu: 1,05 mln zł 
Wartość dofinansowania: 0,43 mln zł  
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "DARMET" powstało w 1987 r. 
w Magnuszewie. Jest to jedna z wiodących firm w Polsce w branży elementów 
złącznych dla budownictwa i przemysłu, a jej specjalnością są wyroby śrubowe 
cynkowane ogniowo. 
 

Geneza projektu  
Rynek artykułów metalowych ulega coraz to szybszym 
zmianom i wchodzi na coraz wyższy poziom 
zaawansowania. Dlatego Darmet swoją strategię 
inwestycyjną opiera na szczegółowej analizie branży 
i symulacjach finansowo-organizacyjnych. Firma biorąc 
pod uwagę charakterystykę nabywców swoich produktów 
i ich udział w sprzedaży, dokładnie analizuje zgłaszane 

przez klientów zapotrzebowanie na konkretne produkty czy też potrzeby 
wprowadzenia modyfikacji do aktualnej oferty przedsiębiorstwa. W ten sposób 
może dostosować się do wymogów rynkowych i na czas sprostać wymaganiom 
klientów. Przykładowo, wiedząc, że 50% nabywców wyrobów Darmetu stanowią 
firmy budowlane, duże znaczenie przyłożono do zgłaszanego przez nie 
zapotrzebowania na elementy złączne i śrubowe produkowane  
za pomocą maszyn CNC oraz obróbki plastycznej na gorąco. Produkcja 
przebiegająca za pomocą tych technologii gwarantuje bowiem większą 
dokładność i wytrzymałość produktu, co jest szczególnie ważne przy 
konstrukcjach stalowych. 
 

Z poziomu szczegółowych analiz wyprowadzono w firmie także ogólną diagnozę 
– klienci domagają się nowatorskich produktów, a do ich produkcji niezbędne są 
innowacyjne maszyny. Inwestycja w rozwój parku maszynowego zakładu jest 
więc koniecznym warunkiem do podniesienia konkurencyjności firmy, bez czego 
nie tylko nie utrzyma ona swojej dotychczasowej pozycji, ale może w ogóle  
nie przetrwać na rynku.   
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Cel projektu  
Celem projektu było podniesienie konkurencyjności firmy 
poprzez wdrożenie produkcji z zastosowaniem obróbki 
plastycznej na gorąco, rozszerzenie i udoskonalenie oferty 
produktowej oraz wprowadzenie zmian w procesie 
produkcji poprzez jej automatyzację. Zakup 
nowoczesnych maszyn służył osiągnięciu rezultatów 
jakościowych, a więc uzyskaniu możliwości produkowania 
elementów złącznych i śrubowych o różnorakich gabarytach, odznaczających się 
doskonałymi parametrami technologicznymi. 
 

Za cel postawiono sobie także uzyskanie rezultatów ilościowych, czyli 
wprowadzenie produkcji seryjnej nowych produktów i zwiększenie ilości 
wykonywanych zamówień. Zastosowanie nowoczesnego sprzętu w zakładzie 
produkcyjnym miało skrócić czas realizacji zleceń i przełożyć się na poprawę 
obsługi klienta. Dzięki tym zabiegom firma chciała utrzymać dotychczasowych 
i pozyskać nowych, w tym zagranicznych kontrahentów, co skutkować miało 
także poprawą wskaźników ekonomicznych firmy. 
 

Każde z urządzeń zakupionych w ramach projektu służyło wprowadzeniu 
innowacyjnego rozwiązania. Frezarka CNC konieczna była do wprowadzenia 
nowego produktu, czyli skomplikowanych form i matryc. Jej wdrożenie 
stanowiło innowację technologiczną dzięki zastosowaniu w niej sterowania 
numerycznego. Taki sam rodzaj innowacji uzyskano dzięki nabyciu tokarki CNC, 
która zwiększa wydajność obróbki półfabrykatów kutych na gorąco i obróbki  
na gorąco wyrobów o skomplikowanych kształtach. Wprowadzone innowacje 
przebiegały w skali przedsiębiorstwa, jednak produkty wyprodukowane  
za pomocą nabytych urządzeń są innowacyjne w skali Europy.  
 

Etapy projektu  
Projekt miał charakter typowo inwestycyjny. W jego ramach zakupiono frezarkę 
CNC, wózek widłowy, tokarkę CNC oraz maszynę pakującą produkty w worki 
foliowe (ważąco-liczącą). W rezultacie realizacji projektu rozpoczęto produkcję 
nowych produktów o lepszych parametrach technicznych, bardziej 
zaawansowanych technologicznie, poprawiły się parametry ilościowe 
i jakościowe produkcji oraz usprawniła się logistyka magazynowa firmy. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Dzięki realizacji projektu oferta firmy wzbogaciła się o nowe produkty, takie 
jak skomplikowane formy oraz elementy złączne i konstrukcje stalowe 
produkowane metodą obróbki plastycznej na gorąco. Tym samym znacząco 
wzrosła konkurencyjność przedsiębiorstwa, które nie posiada w tej chwili na rynku 
krajowym konkurenta o równie szerokiej gamie artykułów złącznych i śrubowych. 
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 Jednocześnie śruby i złącza nienormowane oraz wyroby rysunkowe, które 
były dotychczas oferowane przez przedsiębiorstwo, zostały znacząco 
udoskonalone, zyskały m.in. na dokładności wykonania, powtarzalności serii, 
wytrzymałości i żywotności. 
 Wdrożenie nowoczesnych maszyn do procesu produkcyjnego zdecydowanie 
obniżyło koszty działalności firmy i wyeliminowało ewentualne pomyłki. 
 Usprawniony został system sprzedażowy, co przełożyło się na skrócenie czasu 
pracy nad przygotowaniem produktów do sprzedaży i zwiększenie mocy 
przerobowych zakładu produkcyjnego. 
 Dzięki szybszej realizacji zamówień wzrosła satysfakcja klientów. 
 Darmet zyskał nowych klientów, w tym w Europie Zachodniej. 
 Ograniczeniu uległy koszty i czas pracy co poprawiło rentowność i kondycję 
finansową przedsiębiorstwa. 
 Firma mogła także zaproponować klientom bardziej atrakcyjną niż dotychczas 
ofertę cenową.  
 Zwiększyło się zatrudnienie w firmie o cztery nowe miejsca pracy. 
 Poprawie uległy warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie. 

 

Dobre praktyki  
Decyzja o realizacji projektu poprzedzona została 
dogłębną analizą rynku i symulacjami finansowymi, dzięki 
czemu wybrano najbardziej realistyczny wariant działań 
inwestycyjnych, gwarantujący w największym stopniu 
osiągnięcie zamierzonych celów. Natomiast wybór 
poszczególnych maszyn nabytych w ramach projektu 
wynikał z analizy zgłaszanego przez klientów 

zapotrzebowania na produkty o określonych właściwościach. Projekt przyczynił 
się nie tylko do polepszenia wskaźników ekonomicznych firmy, ale poprawił 
także warunki pracy w zakładzie produkcyjnym, eliminując prace wykonywane 
ręcznie, co zwiększyło bezpieczeństwo wykonywania pracy. 

 

Źródła informacji  
Materiały własne firmy Darmet 
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3.3.7 Innowacyjne technologie produkcji galanterii betonowej 
 
 

Projekt: Wdrożenie innowacyjnych technologii 
w procesie wibroprasowania w produkcji galanterii 
betonowej 
Beneficjent: Galabeton Błażej Kostrzewa 
Okres realizacji: 21.11.2011 – 31.10.2013 
Źródło finansowania: 4.3 POIG 
Wartość projektu: 8,2 mln zł 
Wartość dofinansowania: 4 mln zł  
 

Galabeton jest producentem kostki brukowej i galanterii betonowej. Specjalizuje 
się w produkcji kostki brukowej przemysłowej, przeznaczonej do realizacji 
przedsięwzięć budowlanych, jak również kostki szlachetnej, stosowanej  
w aranżacji ogrodów klientów indywidualnych. 
 

Geneza projektu  
Galabeton od lat obserwowała ciągły wzrost liczby firm 
konkurencyjnych, a jej właściciel był świadomy innowacji 
wprowadzanych w branży wyrobów betonowych. Coraz 
więcej firm na całym świecie dodawało do mieszanki 
betonowej modyfikatory polimerowe, co przy 
zastosowaniu właściwych proporcji poprawia jakość 
produktu finalnego. Niepokojące stały się także dane 

wskazujące, że mimo dobrych wyników finansowych przedsiębiorstwa, jego 
produkcja od pewnego czasu stopniowo maleje. W ramach przygotowania opinii 
o innowacyjności na potrzeby projektu, Instytut Mechanizacji Budownictwa  
i Górnictwa Skalnego dokonał szczegółowej analizy sytuacji ekonomicznej  
i położenia na rynku wyrobów betonowych firmy Galabeton. Właściciel firmy 
doszedł do wniosku, że aby odwrócić zaobserwowaną tendencję i zdecydowanie 
podnieść konkurencyjność firmy, konieczne jest wdrożenie innowacyjnych 
technologii, zainwestowanie w urządzenia oraz rozszerzenie oferty produktowej.  
 

Cel projektu  
Celem projektu było wdrożenie dwóch innowacyjnych 
technologii i uruchomienie na ich bazie produkcji  trzech 
nowych produktów. Technologie, które były przedmiotem 
wniosku, opracowane zostały przez firmę zewnętrzną,  
a polegają one na produkcji elementów wibropra-
sowanych o wysokiej jakości powierzchni, przy 
zastosowaniu modyfikatorów polimerowych dodawanych 
do mieszanki betonowej oraz wykorzystaniu innowacyjnego systemu rolki 
wygładzającej zespołu formującego. Zakupione wyniki prac B+R obejmowały 
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receptury mieszanek betonowych, w tym ilość, rodzaje oraz proporcje 
modyfikatorów polimerowych dla zastosowania przy produkcji wysokiej jakości 
drobnowymiarowych elementów betonowych. Produkty uzyskane za sprawą 
opisanych technologii przewyższają wyroby tradycyjne w wielu aspektach. 
Zastosowanie modyfikatorów polimerowych zwiększa płynność mieszanki 
betonowej w stadium formowania co powoduje, że finalny produkt jest mniej 
nasiąkliwy, a bardziej elastyczny oraz odporny na erozję czy korozję 
spowodowaną warunkami atmosferycznymi. Z kolei użycie specjalistycznej rolki 
wygładzającej pozwala na równomierne rozprowadzenie mieszanki na całej 
powierzchni formy przed procesem zagęszczenia. Zabieg ten pozwala uniknąć 
uszkodzeń powierzchni zewnętrznej produktu, zwiększa jego wodoszczelność  
i mrozoodporność. Ponadto, część konstrukcyjna elementu zostaje mocniej 
powiązana z warstwą wierzchnią oraz wyraźnie poprawia się intensywność 
barwy produktu. Technologia ta pozwala też na uzyskanie większej wydajności 
wibroprasy. Zgodnie z powyższym, wdrożenie innowacyjnych technologii 
umożliwiło firmie rozpoczęcie produkcję kostki brukowej i innych 
drobnowymiarowych elementów betonowych o różnych wielkościach  
i kształtach, cechujących się znacznie wyższą trwałością i estetyką warstwy 
licowej. W efekcie wprowadzono do sprzedaży trzy nowe produkty: dziesięć 
rodzajów galanterii betonowej o podwyższonej trwałości, pięć rodzajów kostek 
dekoracyjnych oraz kostkę ekologiczną z dystansem umożliwiającym 
odprowadzenie wód opadowych.  
 

Etapy projektu  
Projekt miał charakter typowo inwestycyjny i obejmował zakup:  
 Dwóch technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej -  
technologię stosowania rolki wygładzającej do formowania powierzchni wyrobów 
wibroprasowanych oraz technologię stosowania modyfikatorów polimerowych  
do mieszanek betonowych. 
 Usług związanych ze skonstruowaniem wibroprasy oraz betoniarni 
planetarnej, w których możliwe było wdrożenie nowo nabytych technologii. 
 Urządzeń peryferyjnych niezbędnych do utworzenia ciągu techno-logicznego, 
czyli dojrzewalnię wyrobów gotowych, system blatów produkcyjnych i szesnaście 
form produkcyjnych. 
 

Następnie wykonane zostały prace własne dotyczące zrealizowanych inwestycji. 
W ich zakres weszło przeprowadzenie rozruchu poszczególnych urządzeń oraz 
wykonanie próbnej pracy linii produkcyjnej bez obciążenia i próbnych serii 
produkcyjnych dla poszczególnych asortymentów wyrobów. Ważnym 
elementem były również badania parametrów wymiarowych 
i wytrzymałościowych powstałych w ten sposób elementów. Po dokonaniu 
powyższych testów przeprowadzono niezbędne regulacje i rozpoczęto 
produkcję seryjną elementów wibroprasowanych. 
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Korzyści z realizacji projektu 
 Inwestycje poczynione w ramach projektu pozwoliły na wprowadzenie  
do oferty firmy trzech nowych typów produktów o udoskonalonych 
właściwościach, co podniosło konkurencyjność firmy na poziomie kraju. 
 Wdrożenie innowacyjnych technologii wyeliminowało szereg problemów 
występujących podczas produkcji elementów wibroprasowanych, podnosząc 
jakość produktów i tym samym satysfakcję odbiorców. 
 Nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenie ilościowe 
przetwarzanego betonu, co przełożyło się na poprawę rentowności 
przedsiębiorstwa. 
 Zakup wysoce zautomatyzowanych urządzeń, które mogą być obsługiwane 
zarówno przez kobiety, jak i przez pracowników niepełnosprawnych, pozwolił  
na realizację zasady równych szans w przedsiębiorstwie. Ponadto w firmie 
zwiększyło się zatrudnienie. 
 Projekt miał pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego,  
gdyż wdrożone technologie pozwalają uzyskać galanterię betonową, która  
nie wymaga użycia dodatkowych środków powierzchniowego zabezpieczenia, 
czyli farb i impregnatów do betonu zawierających toksyczne rozpuszczalniki 
ropopochodne. 

Dobre praktyki  
Decyzja o realizacji projektu wynikała z wszechstronnego 
rozpatrzenia czynników zewnętrznych, obecnych na rynku  
i wewnętrznych, dotyczących funkcjonowania firmy.  
Co więcej, bazowała ona na profesjonalnie przygotowanej 
analizie sytuacji ekonomicznej firmy i jej położenia  
na rynku wyrobów betonowych dokonanej przy pomocy 
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 

Pomysł wdrożenia nowych technologii pojawił się mimo tego, że wyniki finansowe 
firmy były dobre. Dogłębne analizy wykazały jednak, że Galabeton zawdzięcza je 
skutecznej polityce ograniczania kosztów oraz maksymalizacji zysków, podczas 
gdy produkcja przedsiębiorstwa pod względem ilościowym zaczyna maleć. 
Dalekowzroczność osób decyzyjnych w firmie pozwoliła nie tylko utrzymać 
dotychczasową pozycję na rynku, ale znaczne zwiększyć konkurencyjność 
producenta. 

 

Źródła informacji 
Materiały udostępnione przez Galabeton 
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3.3.8 Audioteka.pl 
 
 

Projekt: Wdrożenie oprogramowania na potrzeby 
świadczenia innowacyjnych usług cyfrowych 
dostosowanych do XXI wieku - wieku społeczeństwa 
informacyjnego 
Beneficjent: MDPL Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 16.09.2008-31.10.2009 
Źródło finansowania: Działanie 8.1  POIG   
Wartość projektu: 1,44 mln zł 
Wartość dofinansowania: 0,59 mln zł  
 

Audioteka Poland Sp. z o.o. to obecnie lider na rynku audiobooków. Zajmuje się 
dystrybucją audiobooków, tworzeniem treści audio i działalnością wydawniczą.   

                                  

                                       Geneza projektu  
Marcin Beme, jeden z twórców Audioteki lubi mówić,  
że już Lem w swoich książkach przepowiedział czasy, 
w których audiobooki zaczną wypierać książki. Dzięki 
dobremu pomysłowi i dofinansowaniu z POIG ta wizja 
przeistoczyła się w rzeczywistość. Rynek audiobooków lub 
w szerszym ujęciu książek elektronicznych,  
do których zaliczają się audiobooki i ebooki, rozwija się 

obecnie bardzo dynamicznie, ale kilka lat temu, gdy powstawała Audioteka, był 
jeszcze w powijakach. Ludzie rzadko mogą poświęcić czas wyłącznie na lekturę 
książki. Audiobooki maję tę zaletę, że można z nich korzystać, równolegle 
wykonując inne czynności – spacerując, prowadząc samochód, będąc 
z dzieckiem na placu zabaw. Twórcy Audioteki postanowili zrealizować projekt, 
który upowszechniłby korzyści wynikające z zastosowania nowych technologii 
przyczyniając się do zwiększenia dostępności książek elektronicznych  
na rynku polskim. 
 

Cel projektu  
Na początku działalności, Audioteka koncentrowała się na 
jednej sferze, mianowicie na dystrybucji audio-booków w 
formie plików do pobrania. Obecnie audiobooki są 
dystrybuowane przez aplikacje mobilne, za 
pośrednictwem partnerów handlowych i operatorów 
telekomunikacyjnych, a w 2014 roku wprowadzona 
została aplikacja Audioteka+, która łączy formę audio  
z tekstem – użytkownik może przełączać się pomiędzy słuchaniem a czytaniem, 
- aplikacja pamięta, w którym momencie przestaliśmy słuchać i otwiera  
e-booka w miejscu, w którym skończyliśmy słuchać go jako audiobooka. 
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Oferta audiobooków jest szeroka – od bajek po książki do nauki języków obcych. 
Do dyspozycji użytkowników jest szereg bezpłatnych rozdziałów do słuchania, 
aby mogli oni przetestować produkt. Serwis audioteka.pl jest przystosowany 
także dla osób, które nie mają doświadczenia z audiobookami. Co więcej, 
produkty cyfrowe można pobierać i odtwarzać wielokrotnie po zalogowaniu się 
na konto klienta. Audioteka współpracuje z wieloma wydawcami na rynkach 
zagranicznych. Wspomaga to proces szukania nowych sposobów na propa-
gowanie używania audiobooków i tworzenie ich w sposób bardziej atrakcyjny na 
klienta.  Obecnie oprócz dystrybucji Audioteka prowadzi również działalność 
produkcyjną, która jest niemal równie istotna. Tworzone są audiobooki 
wielogłosowe i jednogłosowe, za które Audioteka zdobyła wiele nagród.  
 

Partnerzy projektu  
Audioteka współpracuje z szeregiem partnerów zagranicznych, ale podsta-
wowym partnerem jest agencja K2 Internet S.A., która nie tylko przygotowała 
system dla Audioteki, ale również stała się jej 50% udziałowcem. 
 

Etapy projektu  
Projekt Audioteka.pl przy wykorzystaniu dofinansowania powstawał jako 
innowacja na rynku książek elektronicznych.  

1. Pierwszym etapem był pomysł i przygotowanie systemu przez firmę K2 
oraz zapełnienie go audiobookami. 

2. W następnej kolejności społeczeństwo uruchomiono działania 
promocyjne upowszechniające elektroniczną książkę.  

3. Równolegle trwały prace nad nowymi technologiami umożliwiającymi 
odbiór audiobooków m.in. z urządzeń mobilnych. 

4. Uruchomiono samodzielną produkcję i wydawanie audiobooków. 
5. Rozpoczęto wprowadzanie firmy na rynki zagraniczne. W chwili obecnej 

audioteka.pl działa m.in. we Francji, Czechach, Niemczech, Włoszech, 
Szwecji i Hiszpanii. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Audioteka.pl jest liderem na polskim i czeskim rynku audiobooków. 
Rozpoczęcie działalności o takim profilu tuż przed momentem, gdy rozpoczął się 
masowy popyt na jej produkty było kluczem do sukcesu. 
 Jako projekt innowacyjny i dynamicznie się rozwijający Audioteka otrzymała 
kolejne dofinansowania, przez co jej profil działalności stale się poszerza 
wychodząc stopniowo na rynki innych krajów. 
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                                       Dobre praktyki 
 Audioteka.pl od początku miała bardzo silnego 
partnera technologicznego – agencję K2 Internet S.A., która 
była odpowiedzialna za stworzenie systemu i prowadzenie 
kampanii promocyjnej. 
 Projekt charakteryzuje się dużymi korzyściami 
społecznymi – upowszechnia elektroniczną książkę  
na bardzo trudnym - jeśli chodzi o czytelnictwo - polskim 

rynku. Audioteka.pl ciągle rozwija swoje usługi – od momentu powstania w 2009 
roku, kiedy oferowała audiobooki w formie plików do pobrania, aż po dzisiaj, kiedy 
przygotowuje aplikację przeznaczoną na Google Glass. 
 

Źródła informacji 
www.blog.kurasinski.com 
www.audioteka.pl 
www.web.gov.pl 
www.komputerswiat.pl 
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3.3.9 Ćwiczenia do treningu mózgu  
 
 

Projekt: Neurogra – Fitness dla Mózgu 
Beneficjent: Anna Wieczorek i Szkoła Wyższa 
Psychologii Społecznej (SWPS) 
Okres realizacji: 03.2013-06.2015 
Źródło finansowania: Program VENTURES 
Wartość projektu / dofinansowania: 142 tys. zł  
  

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-
dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne 
w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 17 lat uczelnia jest 
jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie 
kształci ok. 14,4 tys. studentów. Jej częstymi gośćmi są światowej sławy 
naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS współpracuje  
z otoczeniem społeczno-gospodarczym – realizuje wiele ciekawych  
i innowacyjnych projektów komercyjnych z firmami, organizacjami rządowymi  
i pozarządowymi, instytucjami nauki i kultury.  
 

Geneza projektu  
Przełożenie teorii naukowych dotyczących treningu 
umysłu na gry, które mają za zadanie przede wszystkim 
usprawnienie zdolności intelektualnych było nie lada 
wyzwaniem. Skonstruowanie algorytmów, które będą 
śledzić postępy użytkowników, dobierając dla nich gry 
o odpowiednim stopniu trudności tak, aby trening był 
efektywny, było podstawą do powstania parametru WRI – 

Wskaźnika Rozwoju Intelektu. Wyzwania tego podjęła się Anna Wieczorek – 
doktorantka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Instytutu Biologii 
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN przy wsparciu ekspertów Neurogry. Anna 
Wieczorek zajmuje się neuronauką i procesami poznawczymi, bada neuronalne 
podłoże m.in. uwagi i pamięci. Szczególnie interesuje się zagadnieniami 
dotyczącymi starzenia się i neuronalnych podstaw zmian związanych z wiekiem.  
 

Warto podkreślić, że projekt badawczy od samego początku - choć w dużym 
stopniu dotyczy badań podstawowych - planowany był do wdrożenia. Prace 
związane z budową aplikacji internetowej oraz badania nad algorytmami 
Wskaźników Rozwoju Intelektu były prowadzone równolegle. Dzięki temu 
późniejsze wdrożenie rezultatów projektu badawczego obarczone będzie 
znacznie mniejszym ryzykiem wynikającym z technicznej wykonalności aplikacji. 
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Cel projektu  
Celem projektu jest stworzenie algorytmów, które będą 
śledzić postępy użytkowników ćwiczeń do treningu 
mózgu, dobierając dla nich gry o odpowiednim stopniu 
trudności tak, aby trening był efektywny. Algorytm ten 
uwzględnia zróżnicowanie według wieku oraz początkowy 
wskaźnik rozwoju intelektu osoby rozpoczynającej 
trening. Szerzej ujmując, celem projektu jest opracowanie 
sposobu zapobiegania niekorzystnym zmianom w sferze intelektualnej, które 
zachodzą wraz ze starzeniem się, a przede wszystkim, wspieranie rozwoju  
i dobrostanu intelektualnego osób dojrzałych. 
 

Partnerzy projektu 
Projekt Fitness dla mózgu realizowany jest w ramach współpracy biznesowej 
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z firmą SAKO, która udostępniła platformę 
internetową Neurogra służącą do interaktywnych ćwiczeń wspomagających 
rozwój intelektu, a tym samym będącą podstawowym narzędziem  
do prowadzenia badań naukowych w ramach projektu. Z drugiej strony należy 
podkreślić, że promocja badań, która była prowadzona w związku z rekrutacją 
uczestników przyniosła firmie istotne korzyści w postaci zwiększenia 
rozpoznawalności marki wśród jej grup docelowych. 
 

W ramach projektu SWPS pełni nadzór organizacyjny nad projektem oraz 
zapewnia wsparcie merytoryczne. Ponadto udostępnia laboratorium badawcze 
oraz wysokiej klasy sprzęt umożliwiający prowadzenie badań 
elektrofizjologicznych (EEG).  
 

Etapy projektu  
Projekt składa się z następujących etapów:  

1. Opracowanie narzędzi badawczych i skonstruowanie algorytmów 
umożliwiających stworzenie Wskaźników Rozwoju Intelektu. 

2. Rekrutacja uczestników i realizacja badań. 
3. Analiza danych i przygotowanie opracowania naukowego wyników. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Wprowadzenie na rynek innowacyjnych ćwiczeń do treningu mózgu 
dostępnych na platformie internetowej neurogra.pl. 
 Uwiarygodnienie proponowanej metody treningu mózgu dzięki 
zaangażowaniu naukowców w ich rozwój. 
 Promocja firmy i zwiększenie rozpoznawalności marki Neurogra.pl wśród grup 
docelowych. 
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                                       Dobre praktyki  
 Zaangażowanie firmy już na etapie badawczym 
pozwoliło zwiększyć szanse na wdrożenie wyników badań 
 i zmniejszyć koszty tego procesu. Projekt badawczy 
pozwolił nawiązać relacje nauka-biznes, które aktualnie są 
kontynuowane w ramach prac nad doskonaleniem 
i dalszym rozwojem platformy Neurogra.pl. Ponadto 
w planach są projekty, które będą realizowane z innymi 

jednostkami naukowymi oraz instytucjami.  
 Wdrożone rezultaty projektu mają charakter innowacji społecznych – 
przyczyniają się do poprawy sprawności intelektualnej osób w każdym wieku, 
przede wszystkim ludzi starszych, dla których proponowane ćwiczenia mają 
największą wartość dodaną. Projekt stwarza niszę – miejsce dla osób dojrzałych, 
które poszukują możliwości wspierania samorozwoju. 
 Projekt ma na celu również zwiększenie świadomości społeczeństwa 
dotyczącej możliwości rozwoju zdolności intelektualnych. Dzięki zaangażowaniu 
mediów (POLITYKA, PRI, PRII, TOK FM, Focus) udało się dotrzeć do wielu osób 
zainteresowanych tą tematyką.  
 

Źródła informacji 
Fitnessdlamozgu.neurogra.pl 
neurogra.pl 
Materiały przekazane przez firmą zarządzającą portalem Neurogra.pl 
Wywiady przeprowadzone z przedstawicielem firmy zarządzającej portalem 
Neurogra.pl 
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3.3.10 Analiza skuteczności multimedialnych treści reklamowych  
 
 

Projekt: Neuro Innovations – badanie emocji 
użytkownika za pomocą analizy aktywności mózgu 
Beneficjent: Neuro Innovations Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 2014-2015 
Źródło finansowania: Działanie 3.1 POG 
Wartość projektu: 700 tys. zł 
Wartość dofinansowania: 300 tys. zł 
 

Neuro Innovations Sp. z o.o. została powołana w 2014 r. i zajmuje się 
świadczeniem usług w zakresie badania treści reklamowych w oparciu o metodę 
elektroencefalografii.  
 

Geneza projektu 
Spółka powstała z inicjatywy dr. Marcina Kołodzieja, 
pracownika naukowego Instytutu Elektrotechniki 
Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, 
zajmującego się badaniami nad interfejsami mózg-
komputer oraz analizą emocji. Nad praktycznym 
wykorzystaniem rezultatów swojej wiedzy myślał  

od dawna, ostatecznie zmotywował go do tego udział w projekcie szkoleniowo-
doradczym „Start dla innowacyjnych firm II”. W efekcie doradztwa opracowano 
koncepcję biznesową wykorzystania elektroencefalografii w zupełnie 
nowatorskim na rynku polskim zastosowaniu – neuromarketingu.  
Po sprecyzowaniu i opracowaniu pomysłu, grupa doradców pomogła przekonać 
fundusz kapitału zalążkowego Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego do zainwestowania w pomysł. Na zlecenie 
jednej z firm z branży reklamowej przeprowadzono badanie treści reklamowych 
metodą EEG, co stanowiło pierwszy etap weryfikacji rynkowej pomysłu  
i utwierdziło twórcę w przekonaniu, że jego pomysł ma realne zastosowane 
biznesowe. 
 

Cel projektu  
Celem projektu jest wprowadzenie na rynek polski, 
a następnie europejski usługi analizy aktywności mózgu 
użytkownika na określone bodźce multimedialne, przede 
wszystkim mające charakter reklamowy. Analiza 
aktywności mózgu przeprowadzana jest z wykorzysta-
niem bezinwazyjnej metody zwanej elektroencefa-
lografią (EEG). Pod tym pojęciem rozumie się metodę 
diagnostyczną, która służy do badania bioelektrycznej czynności mózgu  
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i wykorzystywana jest najczęściej w medycynie. Polega na odpowiednim 
rozmieszczeniu elektrod na powierzchni skóry głowy, które to rejestrują zmiany 
potencjału elektrycznego pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej. 
Przy użyciu elektrod rejestrowane są potencjały elektryczne występujące  
w poszczególnych częściach mózgu.  
 

Usługa firmy Neuro Innovations dotyczy analizy treści reklamowych, takich jak 
film, ale także umieszczonych na nośnikach statycznych - reklama prasowa, 
billboardy, plakaty, ulotki itd. Pomiar stanu uwagi i relaksu pozwala 
zidentyfikować te fragmenty treści reklamowych, które pobudzają osobę 
oglądającą oraz te, które pozwalają się zrelaksować, wyciszyć. W konsekwencji, 
pomiar stanu uwagi i relaksu podczas oglądania reklamy pozwoli zidentyfikować 
te fragmenty treści multimedialnych, dzięki którym osiągnie się stawiane 
reklamie cele. 
 

Partnerzy projektu  
W firmie Neuro Innovations Sp. z o.o. kluczowymi udziałowcami są 
Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny oraz firma Atfin 
Sp. z o.o. Ponadto spółka nawiązała współpracę z Politechniką Warszawską 
w celu podjęcia wspólnych prac badawczych w obszarze badań nad interfejsami 
mózg-komputer.  
 

Etapy projektu  
Kluczowymi etapami realizacji projektu było opracowanie koncepcji biznesowej. 
Następnie w ramach staży współfinansowanych z projektów „Staż Sukcesem 
Naukowca” oraz „Tekla Stolica Staży”, pomysłodawca opracował metodę 
wykorzystywania zarejestrowanego sygnału EEG na użytek neuromarketingu  
z wykorzystaniem opracowanych przez niego skryptów do analizy 
zgromadzonego sygnału. Mając gotową do wyceny własność intelektualną, dr 
Kołodziej pozyskał jako inwestora fundusz kapitału złączkowego BKPPT Sp. z o.o.  
 

Ze względu na fakt, że usługa jest stosunkowo innowacyjna, klasyczne badania 
marketingowe, które miały zdefiniować potrzeby klientów zawodziły. 
Potencjalni klienci nie mogąc „doświadczyć” usługi, nie byli w stanie pomóc 
w zdefiniowaniu jej kształtu. Dlatego postanowiono rozwijać usługę razem 
z klientami, czyli oferować ją pilotażowo na zasadzie barteru, angażując tym 
samym potencjalnych klientów w proces jej rozwoju.  
 

Dzięki realizacji usług pilotażowych, firma poznała potrzeby klientów, 
dopracowała oprogramowanie do akwizycji i analizy sygnału EEG, oraz -  
co najważniejsze - wykreowała rynek na swoje pierwsze usługi świadczone  
na zasadach odpłatnych, gdyż już na etapie pilotażu firmy współpracujące  
z Neuro Innovations przekonały się o przydatności tego typu usługi.  
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 Korzyści z realizacji projektu 
 Pionierskie wdrożenie innowacyjnej metody na rynku krajowym. 
 Zapewnienie stosunkowo atrakcyjnej ceny badania dla klienta, dzięki 
znacząco niższym kosztom jego realizacji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej 
jakości pomiaru. 
 Wniesione aportem do spółki prawa własności intelektualnej pozwolą na 
stworzenie oprogramowania umożliwiającego wykorzystanie tańszych rozwiązań 
sprzętowych i zmniejszenie uciążliwości badania dla respondenta (a tym samym 
mniejsze koszty akwizycji danych). 
 

                                       Dobre praktyki  
 Komplementarne wykorzystanie dostępnych źródeł 
wsparcia w zakresie komercjalizacji wyników badań, m.in. 
programów stażowych oraz doradczo-szkoleniowych,  
a także duża motywacja i zaangażowanie pracownika 
naukowego w komercyjne wykorzystanie wyników swojej 
pracy naukowej. 
 Komplementarność kompetencji wspólników 

utworzonej spółki - pracownik naukowy rozwija technologię, natomiast firma Atfin 
jest odpowiedzialna za utworzenie kanałów dystrybucji gotowego produktu.  
 Projekt jest przykładem wykorzystania w praktyce metody Lean Startup – 
utworzenia ostatecznej wersji usługi razem z klientami – firma realizując usługi 
o charakterze pilotażowym równolegle poznawała ich potrzeby.  
 

Źródła informacji 
Materiały udostępnione przez Neuro Innovations Sp. z o.o. 
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3.3.11 Przekształcenie w Centrum Badawczo-Rozwojowe 
 
 

Projekt: Wzrost konkurencyjności JARS Sp. z o.o. przez 
inwestycje w działalność B+R  
Beneficjent: JARS Sp. z o.o.   
Okres realizacji: 01.04.2010–30.09.2011  
Źródło finansowania: Działanie 4.2 POIG  
Wartość projektu: 2,2 mln zł 
Wartość dofinansowania: 1,08 mln zł 
 

JARS Sp. z o. o. to akredytowane polskie laboratoria badawcze. W ich ofercie 
znajdują się m.in.: badania żywności, wody pitnej, produktów non-food, 
środowiska, konsulting środowiskowy, szkolenia i audyty. Spółka wchodzi 
w skład Grupy JARS. 
 

Geneza projektu  
W momencie podejmowania decyzji o realizacji projektu 
firma JARS Sp. z o.o., obok swojej głównej działalności, 
czyli badań akredytacyjnych, prowadziła już od kilku lat 
aktywność badawczo-rozwojową. Była ona wynikiem 
obserwacji coraz większego zainteresowania firm z branży 
spożywczej poprawą jakości swoich produktów. To z kolei 
miało źródło w panującej wśród konsumentów modzie 

na zdrowy tryb życia i naturalną, a jednocześnie smaczną i wizualnie estetyczną 
żywność o długoterminowej przydatności do spożycia. Aby pogodzić 
wymienione walory produktów spożywczych konieczne są skomplikowane prace 
B+R prowadzone w zaawansowanych technologicznie laboratoriach, na które 
małe czy średnie przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić. JARS dostrzegło  
w tym swoją szansę na rozwój, a po kilku latach działalności w tym zakresie 
doszło do wniosku, że warto zintensyfikować aktywność w tym obszarze  
i przekształcić się w centrum świadczące usługi badawcze i rozwojowe.  
 

Dodatkową niszę, jeśli chodzi o branżę spożywczą, firma dostrzegła w oznaczaniu 
zawartości produktów modyfikowanych genetycznie w żywności, przewidując 
powstanie rynku usług badawczych na rzecz oznaczania i eliminowania GMO.  
 

Drugiego głównego odbiorcę planowanych usług JARS upatrywał w samorządach 
zainteresowanych badaniami w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza 
poprawy jakości wody. Firma zauważyła gwałtowny wzrost zapotrzebowania  
na tego typu usługi wraz z napływem środków unijnych przeznaczonych  
na modernizację systemów wodno-kanalizacyjnych. 
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Znaczącym atutem spółki była doskonale wykształcona i doświadczona kadra 
naukowa. Jednak, aby idea transformacji firmy miała szanse powodzenia, 
konieczne były bardzo wysokie nakłady finansowe na sprzęt badawczy 
i powiększenie powierzchni laboratoriów.  
 

Cel projektu  
Celem projektu było rozszerzenie działalności firmy 
o usługi badawczo-rozwojowe przeznaczone dla 
przemysłu spożywczego i samorządów, do czego 
niezbędna okazała się rozbudowa laboratoriów 
i infrastruktury badawczej. Dzięki realizacji projektu firma 
chciała zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, 
zdywersyfikować świadczone usługi, a także rozpocząć ich 
eksport za granicę. Wybudowanie nowych, świetnie wyposażonych laboratoriów 
umożliwiło także nawiązanie współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych, które pod 
kątem praktycznym przygotowują studentów do zawodu mikrobiologa. Firma 
dostrzegła niewykorzystany potencjał jednostki naukowej, która dysponowała 
świetnie wykształconą, doświadczoną kadrą, jak i wiedzą niewykorzystaną  
w sektorze prywatnym. Wszystkie te działania miały na celu transformację firmy 
w Centrum Badawczo-Rozwojowe. Taki status przedsiębiorstwo powinno 
uzyskać z końcem 2016 r. 
 

Etapy projektu  
Pierwszym etapem realizacji projektu była rozbudowa budynku spółki 
o dodatkowe piętro, które przeznaczono przede wszystkim na nowe laboratoria. 
Drugim etapem był zakup specjalistycznego sprzętu badawczego,  
np. spektrofotometru, chromatografu gazowego, aparatu do pomiaru 
aktywności wody czy komory do pracy sterylnej. Urządzenia te są niezbędne  
do realizacji prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem metod 
badawczych, wprowadzaniem nowych produktów czy określaniem jakości  
i składu produktów żywnościowych oraz próbek środowiskowych - wody  
do spożycia, ścieków, odpadów, gleby. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Podwojenie powierzchni badawczych i wyposażenie ich w najnowo-
cześniejszy specjalistyczny sprzęt pozwoliło na poszerzenie oferty firmy  
o szereg nowych usług i znaczne zwiększenie jej konkurencyjności na rynku. 
 Poczynione inwestycje umożliwiły rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych 
 i ulepszenie stosowanych metod badawczych. 
 Projekt rozpoczął proces przekształcania przedsiębiorstwa w Centrum 
Badawczo-Rozwojowe, co pozwoli na uzyskiwanie ulg podatkowych. 
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 Spółka zaczęła oferować swoje usługi dużym międzynarodowym koncernom 
działającym na terenie Polski w branży spożywczej i środowiskowej. Dzięki tej 
owocnej współpracy prowadzone są dalsze kroki w celu rozszerzenia obszaru 
działania o kolejne kraje europejskie. 
 Zatrudniono nowych pracowników w dziale B+R, w dziale administracji i dziale 
handlowym. 
 Zakupiony sprzęt przyspieszył wykonywanie badań i tym samym skrócił czas 
realizacji zleceń, co przyczyniło się do wzrostu zadowolenia klientów, a inwestycje 
budowlane i sprzętowe poprawiły parametry ekologiczne działalności spółki, takie 
jak zużycie wody czy energii. 
 Dobudowa nowoczesnego piętra budynku firmy dostosowanego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz powiększenie zaplecza socjalnego pozytywnie 
wpłynęły na politykę równych szans oraz zadowolenie pracowników. 
 

Dobre praktyki  
 Planując realizację projektu, firma wzięła pod uwagę 
poprawę warunków pracy i zadowolenia swoich 
pracowników. Ze względu na przewagę rodziców wśród 
osób zatrudnionych wydzielono pokój z miejscem  
do przewijania dzieci i przewidziano możliwość stworzenia 
miniżłobka. Inwestycja w nowoczesny sprzęt pozwoliła 
również, aby część swoich obowiązków pracownicy mogli 

wykonywać zdalnie, co umożliwiło e-pracę i dzielenie jej z opieką nad dzieckiem. 
 Podejmując decyzję o realizacji projektu i planując jego szczegóły, firma 
bazowała na praktycznej znajomości rynku usług badawczo-rozwojowych, 
zdobytej podczas kilkuletniej obecności na nim. Dzięki temu mogła precyzyjnie 
zdefiniować, jaki rodzaj usług zamierza kierować do określonej grupy odbiorców 
 i na jakim rodzaju badań powinna się skoncentrować. Udało jej się również 
dostrzec nisze, które planowane usługi miały wypełnić. 
 Firma, dążąc do zintensyfikowania swoich prac badawczo-rozwojowych, 
dostrzegła i wykorzystała potencjał Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Dzięki nawiązaniu współpracy z jednostką naukową uzyskała 
dostęp do wiedzy doświadczonej kadry uniwersyteckiej, co znacznie ułatwiło  
jej prowadzenie planowanej działalności oraz zwiększyło jej efektywność. 

 

Źródła informacji 
Materiały udostępnione przez Jars Sp. z o.o. 
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3.3.12 Nieinwazyjne usuwanie guzów nowotworowych 
 
 

Tytuł: Wprowadzenie innowacyjnej na skalę światową 
usługi nieinwazyjnego usuwania guzów nowotworowych  
Beneficjent: Instytut Chirurgii Cybernetycznej Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 2010-2012 
Źródło finansowania: Działanie 4.4 PO IG  
Wartość projektu: 25,8 mln zł 
Wartość dofinansowania: 15,39 mln zł  
 

Instytut Chirurgii Cybernetycznej powstał w 2009 r. w celu wprowadzenia 
i upowszechnienia w Polsce technologii nieinwazyjnego usuwania guzów 
nowotworowych metodą radiochirurgii z zastosowaniem techniki CyberKnife 
(noża cybernetycznego). Nowoczesna placówka medyczna w Wieliszewie 
wyposażona jest w aparat CyberKnife obsługiwany przez wielospecjalistyczny 
zespół lekarzy, fizyków medycznych i techników elektroradiologii, 
przeszkolonych w stosowaniu technologii zarówno u producenta w USA,  
jak i w klinikach europejskich. 
 

Geneza projektu  
Instytut Chirurgii Cybernetycznej specjalizuje się w trudnej 
dziedzinie medycyny, jaką jest leczenie guzów 
nowotworowych. Firma za szczególną grupę odbiorców 
swoich usług obrała pacjentów, którzy cierpią  
na nowotwory dotychczas uznawane za nieoperacyjne, 
bądź położone w miejscach trudno dostępnych, gdzie 
tradycyjna operacja wiąże sie z dużym ryzykiem 

niepowodzenia lub powikłań. Aby wybrać najlepszą metodę leczenia tego typu 
przypadków, firma nabyła wyniki prac badawczo-rozwojowych w formie 
opracowań naukowych z zakresu metod leczenia nowotworów,  
jak i wykonywania procedur leczniczych. Zawierały one analizę danych 
klinicznych z ostatnich ośmiu lat i weryfikację innowacyjnej metody radioterapii 
z zastosowaniem techniki CyberKnife względem konwencjonalnie stosowanych 
metod oraz starszych technik radiochirurgicznych. Wyniki badań wykazały m.in., 
że nowatorska technika pozwala na rozszerzenie radiochirurgii na leczenie 
patologii zlokalizowanych na narządach ruchomych, co wcześniej było 
niemożliwe, a także na wyeliminowanie inwazyjnych czynności podczas operacji 
wewnątrzczaszkowych. Analiza zakupionych opracowań skłoniła Instytut 
Chirurgii Cybernetycznej do realizacji projektu, którego przedmiotem  
jest wdrożenie technologii CyberKnife, niedostępnej dotąd w Europie 
Południowo-Wschodniej.  
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Cel projektu  
Głównym celem projektu było uruchomienie nowoczesnej 
kliniki radiochirurgii stosującej nowatorską metodę 
operowania guzów nowotworowych. Dzięki realizacji 
przedsięwzięcia spółka wprowadziła na rynek medyczny 
innowacyjną na skalę międzynarodową usługę, 
prognozując duży popyt nie tylko wśród polskich,  
ale i zagranicznych pacjentów. CyberKnife jest bowiem 
jedynym na świecie w pełni zautomatyzowanym urządzeniem do radiochirurgii, 
które przewyższa tradycyjne metody leczenia skutecznością, szerokim zakresem 
wskazań, nieinwazyjnością i precyzją zabiegu oraz możliwością wykonywania 
 go w warunkach ambulatoryjnych.  Poza planami budowy kliniki spółce zależało 
również na rozpoczęciu badań nad zwiększeniem skuteczności urządzenia  
i poszukiwań nowych obszarów jego wykorzystania. Dlatego w ramach projektu 
przewidziano stworzenie działu B+R. 
 

Partnerzy projektu  
W celu rozwoju wdrażanej technologii spółka nawiązała współpracę 
z jednostkami naukowymi. Przedmiotem badań prowadzonych z Instytutem 
Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej jest m.in. optymalizacja planowania 
radioterapeutycznego. Z kolei wraz z Zakładem Fizyki Biomedycznej 
Uniwersytetu Warszawskiego klinika prowadzi badania w zakresie ochrony 
radiologicznej i optymalizacji algorytmu symulującego związki promieniowania 
radioterapeutycznego. 
 

Etapy projektu  
Pierwszym etapem realizacji projektu była budowa kliniki o powierzchni ok. 750 
m2. Kolejnym - zakup CyberKnife i innych urządzeń koniecznych do zaplanowania 
oraz przeprowadzenia leczenia, np. tomografu komputerowego, zestawów 
komputerowych o dużej mocy obliczeniowej oraz wyposażenia działu B+R. 
Zakupiono także system zarządzania ERP, który automatyzuje i optymalizuje 
wszystkie procesy biznesowe. Ponadto zatrudniono wysoko wykwalifikowaną 
kadrę - trzynaście osób - oraz zapewniono jej system szkoleń. Efektem 
końcowym przedstawionego procesu było uruchomienie kliniki stosującej 
innowacyjną technologię niszczenia guzów nowotworowych. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Uruchomienie nowej jednostki - kliniki terapii nowotworów, a także 
wdrożenie w placówce nowej, wysoce pożądanej przez potencjalnych odbiorców 
usługi, co przyczyni się do większej konkurencyjności firmy w skali europejskiej. 
 Poprawa efektywności funkcjonowania firmy dzięki wdrożeniu systemu typu 
ERP. 
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 Wzrost potencjału przedsiębiorstwa dzięki utworzeniu własnego działu B+R 
oraz nawiązaniu współpracy w zakresie badań z jednostkami naukowymi,  
co pozwoli na zwiększenie obszaru zastosowań i skuteczności technologii 
CyberKnife. 
 Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry placówki medycznej poprzez 
stworzenie trzynastu nowych miejsc pracy. 
 Wzrost kompetencji kadry placówki medycznej dzięki serii szkoleń 
specjalistycznych z zakresu stosowania wdrażanej technologii. 
 Poprawa wskaźników ekologicznych firmy dzięki zakupowi najnowo-
cześniejszej aparatury medycznej: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń odpadami 
radioaktywnymi i ograniczenie promieniowania. 

 

Dobre praktyki 
 Instytut Chirurgii Cybernetycznej niezwykłą wagę 
przyłożył do rozwoju potencjału zakupionej technologii, 
tworząc dział B+R oraz nawiązując współpracę 
z jednostkami naukowymi. Świadczy to o chęci ciągłego 
rozwoju i doskonalenia oferowanych usług. Dla przykładu, 
wspólnie z Instytutem Badań Jądrowych w Świerku  
oraz z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego firma 

prowadzi obecnie projekt pt. „Weryfikacja planów leczenia metodą niezależnych 
obliczeń”. Przedsięwzięcie ma na celu usprawnienie i skrócenie czasu trwania 
badań dozymetrycznych służących weryfikacji planów leczenia 
radiochirurgicznego. 
 Mając świadomość skali przedsięwzięcia, wdrożono system typu ERP, który 
umożliwił scentralizowane zarządzanie przedsiębiorstwem oraz szybki przepływ 
informacji pomiędzy komórkami firmy. 
 Przed zakupem specjalistycznego sprzętu ICC nabył wyniki prac badawczo-
rozwojowych, aby wybrać optymalne rozwiązania technologiczne i we właściwy 
sposób wdrożyć zakupioną technologię. 

 

Źródła informacji 
Materiały udostępnione przez Instytut Chirurgii Cybernetycznej Sp. z o.o. 
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3.3.13 Stenty do naczyń krwionośnych  
 
 

Tytuł: Wdrożenie do produkcji stentu wieńcowego 
pokrytego lekiem i stentu do bifurkacji pokrytego lekiem 
Beneficjent: Balton Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 01.07.2009-30.06.2012 
Źródło finansowania: Działanie 4.4 POIG 
Wartość projektu: 15,8 mln zł 
Wartość dofinansowania: 4,7 mln zł 
 

Firma Balton, producent jednorazowego sprzętu medycznego, powstała w 1980 
r. Przez 34 lata stworzyła szeroką gamę produktów dla anestezjologii, chirurgii, 
urologii, ginekologii, kardiologii i radiologii. Jednym z najważniejszych osiągnięć 
spółki jest opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji stentów do naczyń 
wieńcowych i obwodowych oraz stentów samorozprężalnych. Elementy te  
to niewielkich rozmiarów „sprężynki” wprowadzane do naczynia krwionośnego 
w celu przywrócenia jego drożności.  
Do dnia dzisiejszego firma pozostaje jedynym konstruktorem i producentem 
stentów w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Produkty Balton używane są  
w ok. 90 krajach świata i cieszą się uznaniem odbiorców i konkurentów  
m.in. w Argentynie, Brazylii, Ameryce Łacińskiej, Europie Zachodniej  
i Środkowo-Wschodniej, Afryce i Azji.  
 

Geneza projektu  
Od 2005 r. firma Balton Sp. z o.o. przygotowywała się do 
opracowania nowych konstrukcji stentów. Uruchomione 
zostały w firmie trzy programy badawcze, dokonano 
zakupu wyników prac B+R oraz nawiązano współpracę  
z jednostkami badawczymi.  
Uzyskane wyniki były podstawą do rozpoczęcia prac 
inwestycyjnych. Realizacja projektu bezpośrednio 

wpisywała się w strategię rozwoju realizowaną od 2000 r. w zakresie inwestycji 
w zaawansowane i innowacyjne technologicznie produkty. 
 

Cel projektu  
Celem projektu było wprowadzenie na rynek dwóch 
innowacyjnych w skali świata produktów medycznych. 
Pierwszy to stent metalowy do naczyń wieńcowych 
pokryty polimerem biodegradowalnym, który uwalnia lek 
antyproliferacyjny – drugiego tego typu wyrobu  
na światowym rynku. Drugi z produktów to stent  
do bifurkacji pokryty polimerem biodegradowalnym, 
uwalniający lek antypoliferacyjny – jedynej na świecie konstrukcji opartej  
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na systemie rozprężania na jednym balonie (pozostałe dostępne rozwiązania 
technologiczne oparte są na systemie rozprężenia na dwóch balonach). Projekt 
miał charakter inwestycyjny i polegał stworzeniu kompletnej linii 
technologicznej do produkcji stentów pokrytych lekiem, na którą składało się  
76 maszyn i urządzeń, które kompleksowo obsługują wszystkie procesy 
w produkcji stentów. 
 

Partnerzy projektu 
W trakcie realizacji projektu firma Balton miała wsparcie naukowe ze strony 
pięciu jednostek naukowych, zaangażowanych w zadania na zasadzie 
podwykonawstwa: 
 Polskiej Akademii Nauk i Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej – 
wsparcie w zakresie rozwoju polimerów. 
 Wojskowej Akademii Technicznej i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 
w Warszawie – współpraca w zakresie poprawy konstrukcji stentów i procesów 
ich produkcji. 
 Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki 
Wrocławskiej – współpraca w obszarze nowoczesnych materiałów medycznych,  
w tym prowadnika z pamięcią kształtu, stanowiącego element zestawu stentu 
do bifurkacji. 

 

Ponadto w realizację działań badawczych zaangażowany był dział badawczo-
rozwojowy Balton Sp. z o.o.  
 

Etapy projektu  
Kluczowymi etapami realizacji projektu było: 
 Przeprowadzenie prac badawczych wykorzystanych do opracowania 

materiałowego i konstrukcyjnego stentów.  
 Zakup kompletnej linii technologicznej. 
 Zatrudnienie dodatkowego personelu obsługującego procesy produkcyjne. 
 Wprowadzenie na rynek dwóch innowacyjnych produktów. 

 

 Korzyści z realizacji projektu 
 Wzrost potencjału innowacyjnego firmy Balton Sp. z o.o. 
 Wdrożenie dwóch innowacyjnych w skali świata produktów, co pozwoliło 
firmie zdobyć nowe rynki zbytu. 
 Rozwój sprzedaży i poziomu eksportu produktów spółki – produkty 
eksportowane są do ok. 42 krajów z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, 
Afryki i Azji. 
 Zacieśnienie relacji z jednostkami naukowymi, czego skutkiem są nowe 
koncepcje rozwoju kolejnych produktów. 
 Możliwość skutecznego konkurowania jakością i ceną stentów z kluczowymi 
producentami tego typu produktów na globalnym rynku medycznym. 
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Dobre praktyki 
 Realizacja projektu i wdrożenie do produkcji dwóch 
rodzajów innowacyjnych stentów wynikała z długofalowej 
strategii rozwoju spółki Balton i była poprzedzona pracami 
badawczo-rozwojowymi realizowanymi we współpracy  
z jednostkami naukowymi. 
 Wdrożone innowacje opierały się o autorskie 
rozwiązania firmy Balton, a wytworzona własność 

intelektualna została zgłoszona do ochrony w procedurach międzynarodowych, 
co pozwoliło spółce uzyskać trwałe źródła przewagi konkurencyjnej. Dostarczane 
przez Balton produkty są realną konkurencją dla czołowych producentów  
na rynku globalnym. 
 

Źródła informacji 
K. Bromski (red.) Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki  
wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007–2013, Warszawa 2013 
Materiały uzyskane od firmy Balton Sp. z o.o.   
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3.3.14 Technologia produkcji profili zimnogiętych 
 
 

Projekt: BUDMAT - innowacyjna technologia produkcji 
kształtowników [profili] zimnogiętych C, Z, U, S - 
IV etap tworzenia „Polskiego oryginalnego systemu 
modułów dla budownictwa przemysłowego, 
przemysłowo-rolnego i użyteczności publicznej” 

Beneficjent: BUDMAT Bogdan Więcek 
Okres realizacji: 01.10.2008-30.06.2010 
Źródło finansowania: Działanie 1.5 RPO WM 
Wartość projektu: 6,7 mln zł 
Wartość dofinansowania: 2,07 mln zł  
 

Firma BUDMAT została utworzona w 1991 r. i należy do czołowych polskich 
producentów stalowych pokryć dachowych i systemów rynnowych  
oraz stalowych profili i akcesoriów do zabudowy w systemie karton-gips.      

Geneza projektu 
Strategia działania firmy BUDMAT opiera się na ciągłym 
wdrażaniu innowacyjnych procesów i produktów oraz 
stałym rozszerzaniu oferty produktowej dla branży 
budowlanej. Odpowiadając na rosnące wymagania rynku, 
szczególnie w zakresie jakości i powtarzalności wyrobów, 
coraz krótszych terminów wykonania i niższych kosztów 
eksploatacji, jak również oczekiwania możliwości 

zintegrowanych zakupów elementów budowlanych u jednego producenta, firma 
BUDMAT opracowała strategię rozwoju, która zakłada m.in. dywersyfikację 
działalności poprzez stworzenie w pełni innowacyjnego zintegrowanego 
„Polskiego sytemu modułów dla budownictwa przemysłowego, przemysłowo-
rolnego i użyteczności publicznej” opartego na produkcji najwyższej jakości 
produktów w najnowocześniejszych dostępnych technologiach. Profile 
zimnogięte to jeden z elementów systemu modułów. 
 

Cel projektu  
Celem projektu było uruchomienie nowoczesnego 
centrum wytwórczego profili zimnogiętych dla przemysłu 
budowlanego. Projekt miał charakter typowo 
inwestycyjny i dotyczył zakupu i uruchomienia innowa-
cyjnego centrum składającego się z linii profilująco-
wykrawającej do produkcji profili. Zakupione zostało 
także wyposażenie pomocnicze do produkcji - system 
regałów składowych dla wsadu do produkcji, produktów gotowych, urządzenie 
rozładunkowo-załadunkowe do transportu surowca i gotowych elementów. 
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Korzyści z realizacji projektu 
 W efekcie możliwe jest oferowanie produktów, wykonanych 
w innowacyjnych technologiach dla odbiorców wymagających profili o wysokim 
stopniu jakości i powtarzalności geometrii wyrobu.  
 Automatyzacja linii produkcyjnych centrum wytwórczego pozwoliła osiągnąć 
dużą wydajność maszyn, utrzymanie stałego cyklu pracy oraz skrócenie czasu 
trwania procesów produkcyjnych.  
 Zwiększenie pozycji konkurencyjnej firmy BUDMAT na rynku regionalnym 
i krajowym oraz pozyskanie nowego segmentu odbiorców poprzez wdrożenie 
innowacyjnych w skali kraju i świata technologii produkcji profili zimnogiętych.  

 

Dobre praktyki  
Realizacja projektu jest jednym z etapów wdrażania 
kompleksowej strategii firmy, której celem jest 
dywersyfikacja produkcji i utrzymanie wiodącej pozycji  
w branży. Jak wynika z historii spółki jest ona nastawiona na 
opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów, 
które cieszą się dużą popularnością w branży budowlanej.  

 

Źródła informacji 
http://www.budmat.pl/userfiles/unia.pdf 
www.budmat.pl  
Badania, innowacje, technologie. Prezentacja dobrych praktyk w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-
2013 
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3.3.15 Platforma B2B kancelaryjnego obiegu dokumentów 
 
 

Projekt: System B2B dla firm tworzących środowisko 
kancelaryjnego obiegu dokumentów  
Beneficjent: Exell Systemy Zarządzania Informacją 
Sp. z o.o.  
Okres realizacji: 01.01.2010-31.12.2010 
Źródło finansowania: 8.2 POIG  
Wartość projektu: 650 tys. zł 
Wartość dofinansowania: 350 tys. zł   
 

Exell Systemy Zarządzania Informacją Sp. z o.o. od niemal 15 lat jest 
producentem oraz dostawcą systemów informatycznych związanych 
z zarządzaniem dokumentami, informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie. Firma 
zarządza także wdrożonymi systemami wraz z kompatybilną infrastrukturą, 
oferując swoim klientom kompleksowe wsparcie informatyczne. Wśród 
odbiorców oprogramowania firmy znajdują się m.in.: PZU S.A., Kancelaria Senatu 
RP, Trybunał Konstytucyjny, MSZ, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polskie 
Radio S.A., Philip Morris, centrale banków - PKO BP S.A., NBP, BRE Bank S.A., 
urzędy 60 gmin na terenie kraju, urzędy dzielnic Warszawy, Starostwa 
Powiatowe, Izby Celne, instytuty naukowe i inne instytucje.  

Geneza projektu 
Przed rozpoczęciem realizacji projektu firma związana 
była umowami handlowymi z ok. 60 partnerami, przy czym 
z dwoma spośród nich zbudowała szczególne relacje, 
które dały podstawę wspólnemu ubieganiu się o środki  
w ramach Działania 8.2 POIG promującego rozwój 
współpracy między firmami. Firma ATI specjalizuje się  
w produkcji i wdrażaniu systemów zarządczych,  

w szczególności w zakresie rozwiązań finansowo-księgowych oraz handlowo-
magazynowych tworzonych w oparciu o bazę danych SQL. Drugi partner – firma 
FAMMA - jest przedsiębiorstwem zajmującym się świadczeniem usług 
archiwistycznych oraz działalnością szkoleniową w tym zakresie. Przed 
rozpoczęciem projektu wszystkie firmy świadczyły usługi wspólnej grupie 
odbiorców, oferując wsparcie w wybranych aspektach działania 
przedsiębiorstwa. Rozpoznanie rynku, przeprowadzone w ramach usług 
świadczonych przez sieć European Enterprise Network, pokazało potencjał 
możliwej do osiągnięcia synergii działań biznesowych firm partnerskich.  
U podstaw decyzji o wspólnym przedsięwzięciu leżała chęć integracji 
oferowanych przez wszystkich partnerów rozwiązań i usług oraz możliwość 
zaoferowania klientom kompleksowego systemu informatycznego, 
wyczerpującego potrzeby w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. 
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Cel projektu  
Omawiany projekt był przede wszystkim inwestycją 
w budowę i uruchomienie kompleksowej platformy B2B. 
Jej celem jest integracja i automatyzacja procesów 
biznesowych w partnerskich przedsiębiorstwach 
ułatwiających pracę oraz eliminujących błędy i dotych-
czasową czasochłonność procesów przy wspólnych 
przedsięwzięciach - począwszy od przyjmowania pism od 
kontrahentów, poprzez dokumenty księgowe oraz rejestrację spraw 
eksportowaną do Biuletynu Informacji Publicznej, aż do złożenia akt  
w archiwum. Głównym celem projektu na poziomie produktowym było przede 
wszystkim wdrożenie systemu B2B, który zintegrował sześć istotnych procesów 
transferu pomiędzy partnerami:  
 usystematyzowanych dokumentów i informacji o kliencie, 
 sklasyfikowanych potrzeb klienta, 
 projektowanych rozwiązań informatycznych oraz archiwizacyjnych  

na rzecz klienta, 
 dokumentów archiwizowanych. 

 

W efekcie realizacja projektu pozwoliła na usprawnienie efektywności w trzech 
najważniejszych dla przedsiębiorstw obszarach:    
 zarządzanie dokumentami i obiegiem informacji,  
 integracja systemów zarządzających dokumentami i obiegiem informacji 

z systemami klasy ERP,  
 zintegrowanie relacji biznesowych: klient, przedsiębiorstwo, składnica akt 

(weryfikacja: diagnoza stanu i protokół odbioru funkcjonalności systemu). 
 

O sukcesie i osiągnięciu założonych celów świadczy wymiar finansowy - dzięki 
realizacji projektu partnerzy przedsięwzięcia zanotowali znaczący wzrost 
przychodów i liczby zrealizowanych zleceń. 
 

Etapy projektu  
W ramach projektu wyróżnić można trzy kluczowe etapy tj. analizy 
przygotowawcze i studium wykonalności systemu, opracowanie i wdrożenie 
systemu informatycznego B2B oraz promocja projektu.            
                               

Partnerzy projektu 
Podstawowym założeniem projektów składanych w ramach Działania 8.2 jest 
wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami, w szczególności w zakresie 
informatyzacji i istniejących procesów, zatem dla omawianego projektu aspekt 
współpracy między firmami jest kluczowy.  Wspólna realizacja przedsięwzięcia 
ugruntowała współpracę między partnerami - nowe rozwiązanie cały czas jest 
rozwijane i z sukcesem oferowane klientom.  
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Korzyści z realizacji projektu 
Podstawowym wskaźnikiem sukcesu projektu jest jego efektywność 
ekonomiczna – przychody uczestników konsorcjum znacząco wzrosły w związku 
z realizacją projektu. W wymiarze ekonomicznym niewątpliwie pozytywnym  
i odczuwalnym rezultatem było zmniejszenie kosztów dystrybucji świadczonych 
przez konsorcjantów - wspólne doświadczenie oraz długoletnia współpraca  
z przedsiębiorstwami pracującymi na naszych systemach kancelaryjnych 
pozwoliło na wykorzystanie istniejących już kanałów dystrybucji bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. 
 

Projekt zapewnił firmie Exell rozwój kompetencji – powstały dwa nowe miejsca 
pracy, a część pracowników przeszła specjalistyczne szkolenia. 
 

Realizacja projektu przyczyniła się również do osiągnięcia celów jakościowych –
przede wszystkim w zakresie poszerzenia oferty beneficjenta i partnerów, a tym 
samym zwiększenia ilości potencjalnych kontrahentów, pozyskania nowych 
kontaktów w ramach branży i poza nią, dostępu do rozszerzonej wiedzy, 
doświadczeń, materiałów, podniesienia kwalifikacji personelu poprzez 
uczestnictwo w pracach i projektach o wysokim stopniu zaawansowania 
technologicznego. 

Dobre praktyki  
 U podstaw realizacji projektu w Działaniu 8.2 POIG 
leży ścisła współpraca przedsiębiorców. Charakter dobrej 
praktyki ma przede wszystkim wymierność i długofalowa 
perspektywa ciągle trwającej współpracy. Partnerzy 
opierają swoje działania na komplementarności 
świadczonych usług i w pełni świadomie wykorzystują efekt 
biznesowej synergii. 

 Jednym z ważniejszych długofalowych efektów realizacji projektu jest 
powołanie nowej spółki - Instytut Sieci Semantycznej Sp. z o.o. - komercjalizującej 
rozwiązania, którym podstawę dały działania wypracowane w ramach projektu. 
ISS Sp. z o.o. oferuje zaawansowane usługi w formule SaaS w zakresie 
dedykowanej archiwizacji w oparciu o struktury znaczeniowe baz danych,  
przy czym odbiorcami ich są często jednostki naukowo-badawcze, m.in. Instytut 
Maszyn Matematycznych. 
 

Źródła informacji  
Materiały udostępnione przez firmę Exell 
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3.3.16 Linia sortowania i odzysku odpadów 

Projekt: Wdrożenie technologii efektywnego 
sortowania i odzysku odpadów z wykorzystaniem 
separatorów 
Beneficjent: „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz 
Okres realizacji: 16.12.2010-31.03.2012 
Źródło finansowania: Działanie 4.3 POIG  
Wartość projektu: 4,5 mln zł 
Wartość dofinansowania: 1,35 mln zł 
 

Firma BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz powstała w 1976 r. jako firma transportowa. 
Obecnie jest jedną z kluczowych firm w branży zbiórki i segregacji odpadów.  

Geneza projektu 
Największym wyzwaniem wynikającym z wymogów UE,  
do których Polska musi się dostosować jest ograniczenie 
ilości składowanych na składowiskach odpadów 
biodegradowalnych. W założeniach, do 2020 r. powinno 
być ich maksymalnie 35% masy, która trafiała na wysypiska 
w 1995 r. Do tego też roku znacznie zwiększyć się musi 
poziom odzysku surowców wtórnych. Wojciech 

Byśkiniewicz od 1993 r., kiedy stanął na czele firmy, przewidywał trendy na tym 
rynku i z wyprzedzeniem przygotowywał do nich firmę, począwszy od wprowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów w związku ze zmianami w ustawie Prawo 
Ochrony Środowiska, poprzez uzyskanie certyfikatów zarządzania jakością, 
wdrożenie systemu do zarządzania i kontroli zleceń wspomaganego 
oprogramowaniem GPS do lokalizacji samochodów, aż po usługę odbioru 
odpadów w minikontenerach. W efekcie doświadczeń, jakie właściciel firmy 
zdobył w innych krajach europejskich podjął decyzję o rozwoju działalności 
związanej z selektywną zbiórką i rozpoczął działania inwestycyjne zmierzające  
do uruchomienia sortowni o dużej wydajności.  

Cel projektu  
Realizacja projektu miała na celu wdrożenie autorskiej 
technologii efektywnego sortowania i odzysku odpadów. 
Koncepcja linii sortowniczej została opracowana przez 
właściciela i polega na zastosowaniu separatorów 
optopneumatycznych opartych na technologii czujników 
bliskiej podczerwieni NIR i światła widzialnego VIS oraz 
separatorów metali nieżelaznych na liniach do sortowania 
odpadów komunalnych. Urządzenia te, w oparciu o czujniki bliskiej podczerwieni  
i światła widzialnego, wyłapują wybrany materiał oraz separują go od reszty  
za pomocą sprężonego powietrza.  



239 
 

Zakres projektu  
Projekt miał charakter typowo inwestycyjny i polegał na zakupie środków 
trwałych, takich jak separatory optopneumatyczne, separatory metali, stację 
kompresorów, a także przenośniki i konstrukcje stalowe. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
W wyniku wdrożenia tej innowacyjnej technologii powstała jedna 
z najnowocześniejszych linii sortowniczych w Europie. Inwestycja pozwoliła 
przystosować zakład do przesortowania 150 tys. ton, zarówno zmieszanych,  
jak i surowcowych odpadów rocznie, a zwiększenie mocy przerobowych, 
automatyzacja i wzrost efektywności procesu przekładają się na znaczne korzyści 
finansowe dla firmy. 

 

                                       Dobre praktyki  
 Działalność firmy to dowód na to, że działania 
proekologiczne mogą przełożyć się na wymierne korzyści 
biznesowe, jednocześnie poprawiając stan środowiska 
naturalnego.  
 Na uwagę zasługuje także proinnowacyjna postawa 
właściciela firmy, który w oparciu o nowatorskie 
rozwiązania stara się być zawsze krok przez konkurencją.  

 

Źródła informacji 
http://online.smartlink.pl/PolskaInnowacyjna/I_edycja/ekosortowanie 
http://www.poig.gov.pl/dzialaniapromocyjne/documents/innowacyjni_5_2011
.pdf 
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/sites/default/files/upload/article/pko_ 
bp__1a.pdf 
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3.3.17 System kontroli ruchu pojazdów i osób 
 
 

Projekt: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa 
poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego 
systemu TCS II wykorzystującego technologie 
lokalizacyjne oraz biometryczne 
Beneficjent: T4B Sp. z o.o.  
Okres realizacji: 11.2009-12.2010 
Źródło finansowania: Działanie 1.5 RPO WM 
Wartość projektu: 8,0 mln zł   
Wartość dofinansowania: 3,9 mln zł  
 

T4B Sp. z o.o. jest spółką z wyłącznym kapitałem polskim, która zajmuje się 
kompleksowym projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań IT, a także 
elektronicznych i z zakresu automatyki, których podstawowym celem jest 
realizacja nowych, jak i optymalizacja istniejących procesów biznesowych 
klientów. Firma wdraża swoje produkty w wielu branżach, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora IT, inteligentnego budownictwa, technologii 
przyjaznych środowisku oraz energetyki.  
 

Geneza projektu  
Firma T4B powstała w 2003 r. W tym czasie datuje się 
większość inwestycji w infrastrukturę i rozwiązania 
techniczne, zatem przed złożeniem wniosku w 2008 r. 
środowisko sprzętowe zaczynało odbiegać od 
najnowszych standardów. Uruchomienie nowoczesnego 
zaplecza technologicznego w Ciechanowie pozwoliło  
na rozszerzenie oferty w odpowiedzi na dynamicznie 

pojawiające się potrzeby klientów. Na decyzję dotyczącą ubiegania się o środki 
wpływ miała także dokonująca się w strukturze projektów T4B zmiana – 
w kierunku projektowania i wytwarzania własnych autorskich systemów 
informatycznych.  
 

Cel projektu  
Podstawowym celem projektu było wprowadzenie  
na rynek innowacyjnego systemu typu Traffic Control 
System II, wykorzystującego technologie biometryczne  
i lokalizacyjne do elektronicznej identyfikacji  
oraz ewidencji obiektów i osób, dzięki budowie  
i uruchomieniu nowego działu produkcyjno-testowego  
w Ciechanowie.  
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Etapy projektu  
 Prace przygotowawcze, związane z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami 
budowlanymi. 
 Zakup nieruchomości, budowa i prace adaptacyjne nowego oddziału 
w Ciechanowie, mieszczącego zaplecze technologiczne, produkcyjne oraz 
środowisko testowe dla innowacyjnego systemu TCS II. 
 Zakup specjalistycznych urządzeń, stanowiących kompleksowe wyposażenie 
Software House, Data Center, Działu Produkcyjno-Montażowego oraz środowiska 
testowo-pomiarowego, zlokalizowanych w nowym oddziale w Ciechanowie. 
 Zakupy pozostałego wyposażenia, uruchomienie pełnej funkcjonalności 
oddziału wraz z zatrudnieniem jedenastu nowych pracowników. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Rozszerzenie oferty produktowej firmy T4B umożliwiło nawiązanie kontaktu  
z partnerami z nowych dla przedsiębiorstwa rynków – hutnictwa, petrochemii, 
przemysłu ciężkiego, a także zarządzających dużymi obiektami infrastrukturalnymi 
(np. stadiony, dworce lotnicze i kolejowe). 
 Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności firmy T4B przez budowę nowego 
oddziału – lokalizacja w Ciechanowie jest dla firmy strategiczna. 
 Powstałe w efekcie realizacji projektu specjalistyczne zaplecze 
programistyczne pozwoliło także na zaspokojenie potrzeb obecnych klientów 
w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i integracji z systemami ICT klienta.  
 Wprowadzenie do firmy T4B innowacji na kilku różnych poziomach – 
produktu (system TCS II), realizowanych procesów, czyli produkcji 
oprogramowania, przechowywania danych, testowania nowych wyrobów oraz 
montażu/produkcji.  
 Ostatecznym i najbardziej wymiernym rezultatem zrealizowanego przez firmę 
projektu jest wzrost rentowności i dochodów zanotowany w długofalowej 
perspektywie. 
 

Partnerzy projektu  
Lokalizując nowoczesne zaplecze programistyczne w Ciechanowie firma T4B 
nawiązała kontakt z lokalnymi dostawcami układów, urządzeń i usług,  
co przełożyło się na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa, ale przede 
wszystkim na zwiększenie tempa realizowanych zleceń.  
W wyniku realizacji projektu spółka nawiązała także obiecującą współpracę 
z jednym z największych światowych producentów stali - Grupą Arcelor 
w zakresie kompleksowego wdrażania innowacyjnego systemu TCS II w jej 
fabrykach.  
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                                       Dobre praktyki  
 Na realizację inwestycji firma T4B wybrała 
Ciechanów – powiat o wysokiej stopie bezrobocia –  
co pozytywnie wpłynęło na gospodarkę lokalną. 
Dodatkowo, w ramach inwestycji, powstało centrum 
nowoczesnych technologii, stanowiące środowisko pracy 
informatyków, elektroników i innych profesji w dyna-
micznie rozwijającej się branży IT, co stanowi szansę  

dla młodych absolwentów studiów z powiatu. T4B wprowadziła do swojej oferty 
produkt oparty na innowacyjnych w skali kraju rozwiązaniach – technologiach 
biometrycznych i lokalizacyjnych. Wdrożone jądro systemu pozwala  
na zakwalifikowanie rozwiązania jako „uczącego się”, zatem posiadającego 
zdolność do analizy coraz to nowych rejestrów danych wyjściowych. 
 Przygotowując się do realizacji projektu i implementacji systemu TCS II firma 
odwiedziła kraje, w których wdrożono najskuteczniejsze rozwiązania związane 
z kontrolą ruchu na obiektach sportowych, przejściach granicznych itp. 
W opracowaniu założeń systemu TCS II T4B wykorzystała doświadczenia 
i informacje, uzyskane w czasie tych wizyt studyjnych, w szczególności dotyczące 
algorytmów biometrycznych i rozwiązań optoelektronicznych. 
  

Źródła informacji 
Materiały udostępnione przez firmę T4B  
http://www.t4b.com.pl/content/view/890/353/ 
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3.3.18 Stacja serwisowa agregatów chłodniczych 
 
 

Projekt: Budowa w Gręzowie stacji serwisowej wraz 
z wyposażeniem przez TT-Thermo King Sp. z o.o. 
Beneficjent: TT-Thermo King Sp. z o.o.   
Okres realizacji: 18.02.2008-30.06.2012 
Źródło finansowania: 1.5 RPO WM 
Wartość projektu: 6,9 mln zł 
Wartość: dofinansowania: 2,8 mln zł  
 

Firma TT-Thermo King jest największym dealerem amerykańskiej firmy Thermo 
King w Europie Środkowo–Wschodniej, która od 1938 r. jest czołowym 
producentem agregatów chłodniczych do środków transportu. Firma TT-Thermo 
King Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą agregatów i części zamiennych  
oraz serwisowaniem produktów Thermo King. 
 

Geneza projektu 
Przedmiotem projektu była budowa i wyposażenie szóstej 
z kolei stacji serwisowej agregatów chłodniczych będącej 
własnością TT-Thermo King. Wybór lokalizacji nie był 
przypadkowy, okolice Siedlec to zagłębie firm 
transportowych, liczące około 2,5 tys. naczep 
chłodniczych. Od 2008 r. TT-Thermo King notuje wzrost 
popytu na wyposażanie aut w agregaty chłodnicze oraz 

zainteresowanie innych branż montażem urządzeń chłodniczych, np. wśród 
producentów farb.  
 

Cel projektu  
Celem projektu była budowa i wyposażenie stacji 
serwisowej agregatów chłodniczych montowanych 
w naczepach samochodów dostawczych. Stacja została 
utworzona na działce liczącej 10 tys. m2 i obejmuje halę 
serwisową o powierzchni 800 m2 pozwalającą na 
jednoczesną obsługę czterech zestawów z naczepami. 
Hala została wyposażona we wszelkie narzędzia oraz 
urządzenia pozwalające na dokonywanie przeglądów, diagnostyki, napraw oraz 
remontów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w samochodach 
dostawczych, ciężarówkach, naczepach, przyczepach, a także w autobusach. 
Ponadto wybudowany został magazyn o powierzchni 500 m2.  
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Korzyści z realizacji projektu 
Realizacja projektu umożliwiła inwestycję na skalę światową i utworzenie jednej 
z najnowocześniejszych tego typu stacji w Europie Środkowo–Wschodniej. Poza 
oczywistymi korzyściami, tj. generowaniem zysków dla firmy, inwestycja 
spowodowała, że wzrósł prestiż TT-Thermo King w oczach producenta marki 
Thermo King ze Stanów Zjednoczonych, co przekłada się na kolejne wyróżnienia 
przyznawane polskiemu dystrybutorowi.  

 

                                       Dobre praktyki  
Kluczową dobrą praktyką w projekcie jest jego 
oddziaływanie na kapitał ludzki. Inwestycja przyczyniła się 
do utworzenia co najmniej jedenastu etatów  
dla techników obsługujących serwis. Osoby te zostały 
zatrudnione z najbliższych okolic Gręzowa i wysłane  
na trwające ponad dwa miesiące szkolenie w serwisie 
w Komornikach pod Poznaniem, który również wchodzi  

w skład sieci serwisowej TT-Thermo King. Projekt przyczynił się do zwiększenia 
liczby wysokiej jakości miejsc pracy i nabycia wysoko specjalistycznych 
kompetencji przez pracowników z lokalnego rynku pracy.  
 
Źródła informacji 
www.thermoking.com.pl 
Biuletyn „Fundusze Europejskie dla rozwoju Mazowsza Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013” 
G.Rutka [w:] Trailer 7-8/2012, str. 18 
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3.3.19 Przetwórstwo ciekłych silikonów 
 
 

Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwa-
rzania form do przetwórstwa ciekłych silikonów  
w TOPSIL 
Beneficjent: TOPSIL T. Padée, T. Mąka Spółka Jawna 
Okres realizacji: 08.07.2009-31.08.2010 
Źródło finansowania: 1.5 RPO WM 
Wartość projektu: 2,4 mln zł 
Wartość dofinansowania: 1,35 mln zł 
 

TOPSIL istnieje od 1988 r. i specjalizuje się w przetwórstwie silikonów  
za pomocą wszystkich znanych obecnie technologii, elastomerów 
termoplastycznych metodą wtrysku i wytłaczania, a także w projektowaniu 
i wytwarzaniu form oraz narzędzi. Wyroby firmy cechuje szerokie spektrum 
zastosowań, m.in. w elektronice, sprzęcie gospodarstwa domowego, artykułach 
dla niemowląt, medycynie, motoryzacji czy budownictwie. 
 

Geneza projektu 
Potrzeba inwestycyjna pojawiła się wraz rozwojem firmy, 
wkroczeniem na nowe rynki zbytu oraz zagospo-
darowaniem nisz rynkowych, np. zastosowaniem 
wyrobów silikonowych w oświetleniu, w szczególności 
LED. Silikon w początkowej fazie obróbki jest materiałem 
ciekłym, który jest wtryskiwany do formy i poddawany 
obróbce cieplnej. W technologii wytłaczania staje się 

materiałem o konsystencji plasteliny, który „przeciska się” przez formę w celu 
nadania mu pożądanego kształtu. W procesie produkcyjnym ogromną rolę 
odgrywają właśnie formy, które nawet poddawane działaniu wysokich 
temperatur nie zmieniają swoich właściwości, a także precyzja ich wykonania. 
Zamawianie form od zewnętrznych dostawców wpływało negatywnie na czas 
realizacji zleceń, jak również efektywność kosztową procesu produkcyjnego  
w TOPSIL. 
 

Cel projektu  
Celem projektu było utworzenie w zakładzie 
produkcyjnym TOPSIL nowoczesnego centrum 
wytwarzania form do przetwórstwa ciekłych silikonów 
(LSR). W ramach projektu zakupiono zaawansowane 
technologicznie maszyny, które połączone z nowoczesną 
myślą techniczną pozwoliły na stworzenie całkowicie 
nowych procesów wytwarzania form. 
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Etapy projektu  
Projekt miał charakter inwestycyjny i obejmował zakup środków trwałych, 
służących do wyposażenia narzędziowni, takich jak frezarka czy maszyna 
pomiarowa.  
 

Korzyści z realizacji projektu 
 W efekcie realizacji projektu przedsiębiorca uniezależnił się od dostawców 
form wtryskiwanych, co przełożyło się na większą efektywność kosztową procesu 
produkcyjnego, a także wpłynęło na skrócenie czasu realizacji zamówień.  
 Wdrożenie innowacyjnej technologii umożliwiło produkcję dla nowych 
z perspektywy firmy branż takich jak motoryzacyjna czy elektroniczna. 
 Dzięki rezygnacji z wytwarzania na prasach zmniejszyła się ilość trudnych  
do zagospodarowania odpadów silikonowych, a także liczba przestojów 
wtryskarek z powodu awarii form.  
 

                                       Dobre praktyki  
 Projekt stanowi przykład innowacyjnej inwestycji 
o wymiernych korzyściach dla przedsiębiorcy, 
a jednocześnie wpłynął na utworzenie relatywnie dużej  
(w stosunku do kwoty dotacji) liczby miejsc pracy na terenie 
wiejskim - utworzonych zostało jedenaście etatów. 
 Dzięki realizacji projektu firma miała możliwość 
jednoczesnego zwiększenia potencjału badawczego 

i zapoczątkowania prac nad własną koncepcją modułowej budowy form, a także 
w niedługim czasie kontynuacji inwestycji i utworzenia laboratorium 
technologicznego.  
 

 

Źródła informacji 
Biuletyn „Fundusze europejskie - dla rozwoju Mazowsza Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, 3/2013 
 

Raport z badania ewaluacyjnego pt. „Ocena stopnia osiągania celów Strategii 
Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013”, listopad 2011 
 

http://www.topsilglobal.com/ 
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3.4 Podsumowanie dobrych praktyk w projektach inwestycyjnych  

Rozwiązania innowacyjne będące efektem podejmowanych przez przedsię-
biorstwa inwestycji są realizowane w celu zdobycia trwałej, długoterminowej 
przewagi konkurencyjnej. Co więc przesądza o sukcesie tego typu projektów?  

Poniżej przedstawiamy zidentyfikowane w oparciu o studia przypadków czynniki 
determinujące efektywność i skuteczność rozwiązań innowacyjnych będących 
efektem inwestycji. 

 Projekt odpowiedzią na potrzeby rynku – dobrymi praktykami są  
te projekty, które wprost wynikają z potrzeb klientów, a przedsiębiorstwo 
potwierdziło zapotrzebowanie rynku na nowy / udoskonalony produkt lub 
usługę, realizując badania marketingowe. Czynnik ten premiuje ustabilizowane 
na rynku firmy, posiadające rozpoznawalną markę, przetarte kanały dystrybucji 
oraz lojalnych klientów. Dzięki temu ryzyko, że zwiększone moce produkcyjne 
nie zostaną wykorzystane są zminimalizowane. Warto jednak podkreślić,  
że czynnik ten nie premiuje startupów czy innowacji przełomowych, 
zmieniających dotychczasowy status quo na rynku. 

 

 Społeczna odpowiedzialność biznesu i chęć wdrażania innowacji 
społecznych – przedsiębiorstwa, które zdecydowały się w praktyce zastosować 
zasady CSR i przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych osiągają 
z tego tytułu również korzyści ekonomiczne. W długim okresie postawa taka 
procentuje większą lojalnością klientów i możliwością osiągania wyższych marż 
na działalności operacyjnej.  

 

 Rozwiązania ekologiczne jako czynnik zwiększający zyskowność 
operacyjną – analizowane studia przypadków potwierdzają, że ekologia nie 
musi i nie powinna być traktowana przez przedsiębiorstwa w kategoriach 
kosztów. Zmniejszając zapotrzebowanie na zasoby (wodę, energie, surowce) 
dzięki efektywniejszym procesom technologicznym, przedsiębiorstwo może 
poprawić swoją pozycję konkurencyjną. Podobnie jak CSR oraz innowacje 
społeczne, ekologia może być źródłem przewagi konkurencyjnej.  

 

 Zapewnienie wysokiej jakości kadry, która umożliwi pełne 
wykorzystanie rezultatów projektu – inwestycja w innowacyjne rozwiązania 
często wiąże się z koniecznością zapoznania pracowników z całkowicie nowymi 
kompetencjami (np. do obsługi nowej maszyny produkcyjnej). Analizowane 
studia przypadków wskazują, że równoległe inwestowanie w kapitał ludzki 
wraz z realizacją inwestycji zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie 
zasobów materialnych będących efektem projektu inwestycyjnego.  
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 Zapewnienie kapitału obrotowego – pełne wykorzystanie rezultatów 
projektu inwestycyjnego wiąże się z koniecznością zapewnienia kapitału 
obrotowego na sfinansowanie zwiększonych obrotów firmy. Realizacja 
projektu inwestycyjnego wymusza konieczność finansowania zwiększonych 
zapasów, należności, a nawet gotówki na rachunku bankowym, niezbędnej  
w celu utrzymania dotychczasowych wskaźników rotacji zobowiązań. Wydatki 
związane z rozwojem nie kończą się bowiem na sfinansowaniu kosztów 
inwestycji w środki trwałe. W celu zapewnienia sprzedaży, w związku  
ze zwiększonymi mocami produkcyjnymi, przedsiębiorstwo powinno również 
zagwarantować środki niezbędne do pozyskania nowych klientów,  
np. wydatki na reklamę, rozbudowa kanału dystrybucji i  inne.  
Te przedsiębiorstwa, które przeprowadziły symulację całkowitych kosztów 
rozwoju i zapewniły im finansowanie, efektywniej wykorzystały rezultaty 
projektu inwestycyjnego.  
 

 Posiadanie praw własności intelektualnej do przedmiotu wdrożenia 
w ramach projektu inwestycyjnego – analiza studiów przypadków pozwala 
stwierdzić, że firmy, które stały się właścicielami wdrażanej technologii lub 
które inwestowały we wdrożenie własności intelektualnej opracowanej 
samodzielnie bądź w wyniku wcześniejszej współpracy z jednostką naukową, 
zdobyły bardziej trwałą przewagę konkurencyjną. Inwestowanie jedynie  
w środki trwałe, które charakteryzują się wyłącznie lepszymi parametrami 
technicznymi, zwiększa tę przewagę wyłącznie w krótkim okresie – po 3-4 
latach pojawia się bowiem konieczność ponownej wymiany tych maszyn  
na jeszcze wydajniejsze. Inwestowanie w coraz lepsze maszyny utrwala jedynie 
w przedsiębiorstwie możliwość realizacji strategii lidera kosztowego, która  
w długim okresie może być stosowana przez niewielu przedsiębiorców 
działających na rynku. Posiadanie praw własności intelektualnej i realizacja 
inwestycji w celu ich eksploatacji pozwala wdrażać bardziej opłacalną  
w długim okresie strategię różnicowania, a w konsekwencji, osiągać wyższe 
marże na oferowanych produktach/usługach (por. Porter).  
 

 Pełne przygotowanie projektu pod kątem prawno-organizacyjnym – 
uzyskanie koniecznych pozwoleń, zapewnienie zdolności organizacyjnych  
do realizacji projektu, weryfikacja technicznej wykonalności projektu skutkuje 
zmniejszeniem ryzyka niepowodzenia projektu. 
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3.5 Infrastruktura wsparcia innowacyjności 

3.5.1 Specjalistyczne powiązanie kooperacyjne w obszarze peptydów 
 
 

Tytuł: Tworzenie Mazowieckiego Klastra Peptydowego  
Beneficjent: Instytut Medycyny Doświadczalnej 
i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN 
Okres realizacji: 01.04.2011-31.12.2014 
Źródło finansowania: Działanie 1.6 RPO WM 
Wartość projektu: 6,9 mln zł 
Wartość dofinansowania: 5,87 mln zł 
 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej 
Akademii Nauk jest wiodącym specjalistycznym ośrodkiem naukowym  
o uznanej, międzynarodowej renomie. Naukowcy IMDIK zajmują się badaniami 
podstawowymi i klinicznymi w zakresie: fizjologii, neurobiologii, neuroimmu-
nologii, neurochemii, neuropatologii, neurologii, neurochirurgii, transplant-
ologii eksperymentalnej, nefrologii, genetyki, epigenetyki, farmakologii, chemii 
medycznej oraz biologii komórki na poziomie ultrastrukturalnym: 
immunocytochemicznym i histochemicznym. Jednym z obszarów zaintere-
sowań naukowych IMDiK PAN są peptydy. Instytut posiada w swojej strukturze 
Zakład Neuropeptydów, który jest jednym z wiodących na świecie ośrodków 
prowadzących badania naukowe nad zastosowaniem peptydów.  

  
Geneza projektu  
Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych 
firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek 
świadczących usługi, firm działających w pokrewnych 
sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersy-
tetów, jednostek normalizujących, stowarzyszeń 
branżowych, instytucji wspierających) konkurujących 
między sobą, ale i współpracujących. Inicjatywa 

klastrowa powstała w ramach niniejszego projektu jest efektem wcześniejszej 
współpracy innowacyjnych firm zajmujących się zastosowaniem i rozwojem 
peptydów z IMDiK PAN. Instytut, jako pomysłodawca projektu oraz jednostka 
posiadająca szerokie doświadczenie naukowe i międzynarodowe kontakty 
związane z badaniami nad peptydami, został koordynatorem klastra.  
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Cel projektu  
Celem projektu jest utworzenie klastra, tj. realizacja 
działań inwestycyjnych i doradczych zmierzających do 
opracowania i komercjalizacji nowych produktów. 
Utworzona struktura kooperacyjna ma zwiększyć 
potencjał badawczy, ułatwić komercjalizację wyników 
badań oraz zoptymalizować przepływ wiedzy 
i doświadczeń między członkami klastra w zakresie 
zastosowania peptydów.  
 

Partnerzy projektu 
Formalnie beneficjentem projektu jest IMDiK PAN, jednakże inne podmioty 
uczestniczące w inicjatywie klastrowej mogą na równych zasadach korzystać 
z powstałej infrastruktury oraz usług doradczych. W chwili obecnej powiązania 
kooperacyjne dotyczą 8 podmiotów: 
 

A. Przedsiębiorstwa:  
 Action for Development of Research Sp. z o.o. 
 CELON PHARMA S.A. 
 Dr Piotr Koziej Centrum Kosmetyków Sp.j. 
 USP Life Sciences Sp. z o.o. 
 Instytut Homeostazy Sp. z o.o. 
 

B. Jednostki naukowo–badawcze:  
 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława 

Mossakowskiego PAN 
 Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 

 

C. Instytucje otoczenia biznesu:  
 WTS Rzecznicy Patentowi –Witek, Śnieżko i Partnerzy 
 

Etapy projektu  
Realizacja projektu składała się z następujących faz:  
 remont i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych,  
 zakup urządzeń i sprzętu laboratoryjnego, 
 badania nad nowymi produktami i technologiami, 
 komercjalizacja produktów i technologii.  

 

W ramach klastra powstaje wspólna oferta produktowa, do której zaliczać się 
będą: 
 naturalna substancja nośnikowa do hodowli komórek macierzystych, 
 substancje peptydowe o działaniu przeciwbólowym, 
 analogi peptydu naturalnego do stosowania w chorobach neurologicznych, 
 naturalne substancje białkowe jako opatrunki do leczenia i gojenia ran, 
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 sposób otrzymywania form nośnikowych dla substancji bioaktywnych, w tym 
leków dermatologicznych, 
 sposób otrzymywania nowych analogów peptydowych do stosowania jako 
środków przeciwbólowych. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Głównym oczekiwanym efektem wsparcia jest zapewnienie zaplecza 
aparaturowego, które umożliwi i przyspieszy realizację projektów badawczo-
rozwojowych ze środków np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. IMDiK jako 
koordynator posiada sprzęt laboratoryjny i badawczy, jednakże specyfika 
działalności w ramach klastra wymaga w wielu przypadkach wyłączności 
w stosowaniu aparatury. Przykładem tego są komory starzeniowe, w których test 
preparatu może trwać nawet 24 miesiące, podczas których urządzenie jest 
wyłączone z innych zastosowań.  
 Powstała infrastruktura pozwala na realizację wspólnych projektów 
badawczych, które łącząc ze sobą partnerów ze świata nauki oraz biznesu 
skutkować będą wdrażaniem innowacji o dużym potencjale aplikacyjnym. 

 

                                       Dobre praktyki 
 Projekt został zrealizowany bazując de facto na 
nawiązanej wcześniej, długoletniej współpracy między 
jednostką naukową a przedsiębiorcami działającymi 
w branży peptydowej, co zwiększa prawdopodobieństwo 
trwałości powiązań w ramach klastra. Koordynatorem 
działań jest instytucja o dużym potencjale i dorobku 
naukowym uznanym w kraju i zagranicą.  

 Powiązanie klastrowe skupia komplementarne względem siebie podmioty 
z sektora biznesu, nauki oraz instytucji otoczenia biznesu, które zapewniają 
kompleksowość tworzenia innowacyjnych rozwiązań poczynając od pomysłu, 
poprzez badania i ochronę własności intelektualnej, aż po wdrożenie na rynek. 
 Klaster dotyczy bardzo wąskiej specjalizacji – peptydów, co zapewnia 
zbieżność celów wszystkich członków.  

 

Źródła informacji  
http://www.imdik.pan.pl/pl/klastry/mazowiecki-klaster-peptydowy 
Informacje udzielone przez przedstawiciela koordynatora klastra 
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86365.asp?soid=5EC79E83E26E49EFB8EE
74C53E257AA7 
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3.5.2 Mazowiecki Klaster ICT 
 
 

Projekt: Innowacyjna platforma współpracy online 
dla podmiotów Mazowieckiego Klastra ICT 
Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego „Wiedza” 
Okres realizacji: 1.06.2010–30.11.2011 
Źródło finansowania: Działanie 1.6 RPO WM 
Wartość projektu: 1,3 mln zł 
Wartość dofinansowania: 1,1 mln zł 
 

Projekt realizowany był w ramach Mazowieckiego Klastra ICT, który powstał 
z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w 2007 r. 
Początkowo uczestniczyło w nim 10 firm i instytucji z województwa 
mazowieckiego. Obecnie w klastrze funkcjonuje ok. 120 członków. Fraunhofer 
Institute for Systems and Innovation Research ISI z Niemiec zaliczył Mazowiecki 
Klaster ICT do 15 klastrów ICT o największym potencjale spośród 270 regionów 
w Unii Europejskiej. Mazowiecki Klaster ICT w 2011 r. uzyskał Brązową Odznakę 
Jakości dla najbardziej konkurencyjnych klastrów w Europie przyznawaną przez 
European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). 
 

Geneza projektu  
Głównym zadaniem Mazowieckiego Klastra ICT jest 
niwelowanie różnic w warunkach działania i rozwoju firm 
MSP pomiędzy obszarem metropolitarnym a pozostałą 
częścią województwa mazowieckiego poprzez 
nawiązywanie i rozwijanie współpracy między 
przedsiębiorstwami z branży informatyki, teletechniki, 
telekomunikacji i mediów elektronicznych, jednostkami 

B+R, szkołami wyższymi oraz instytucjami otoczenia biznesu i samorządów 
lokalnych. Dla zwiększenia efektywności realizacji powyższych założeń 
rozpoczęto tworzenie platformy współpracy online.  
 

Cel projektu  
Głównym celem projektu było stworzenie skutecznych 
narzędzi do współpracy online. Przy wykorzystaniu 
nowych technologii uruchomiono platformę internetową, 
dającą możliwość nieodpłatnego korzystania z czterech 
usług: zarządzania projektami online, kojarzenia 
inwestorów, e-learningu oraz tworzenia zespołów 
roboczych. Efektem realizacji projektu była nie tylko 
poprawa komunikacji wewnętrznej i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach klastra, ale również zwiększenie ich liczby 
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oraz udziału jednostek naukowych zaangażowanych w powiązania kooperacyjne 
w regionie. W ramach projektu prowadzono również badania, które pozwoliły  
na określenie rzeczywistych potrzeb w zakresie planowanych usług wśród 
przedsiębiorców branży ICT na Mazowszu. Pomogło to wyznaczyć kierunki  
i strategię rozwoju klastra w przyszłości.  
 

Partnerzy projektu 
Projekt w całości realizowany jest przez Mazowiecki Klaster ICT. Jego partnerami 
są wszystkie przedsiębiorstwa korzystające z usług dostępnych na stworzonej 
platformie internetowej, która zwiększyła aktywność firm klastra. 
 

Etapy projektu  
Realizacja projektu składała się z następujących etapów: 
 Analiza sytuacji i potencjału branży ICT na Mazowszu. 
 Wykonanie badań rynku dotyczących zapotrzebowania na usługi online oraz 
typów usług najbardziej pożądanych przez firmy z branży ICT i ich klientów. 
 Zakup i rozbudowa strony specjalistycznych usług doradczych w zakresie 
innowacji – opracowanie koncepcji innowacyjnych usług dla firm zrzeszonych 
w ramach porozumienia. 
 Zakup czterech platform internetowych umożliwiających realizację 
zaplanowanych usług dla przedsiębiorstw działających w klastrze. 
 Promocja działalności klastra. 
 Zatrudnienie jednej osoby do obsługi klientów usług udostępnionych 
w projekcie. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Lepsza wymiana wiedzy pomiędzy członkami klastra, co zaowocowało m.in. 
znacznym usprawnieniem w procesie tworzenia projektów i zarządzania nimi, 
a tym samym zwiększeniem potencjału innowacyjnego. Przykładowo członek 
Mazowieckiego Klastra ICT – MaxiMapa Sp. z o.o. – wygrał pierwszą edycję Galileo 
Masters European Satellite Navigation Competition w Polsce zorganizowaną  
w 2012 r. Zwycięzcy zgłosili ideę automatycznej, pływającej jednostki pomiarowej. 
Urządzenie, rozwijane w ramach projektu badawczo-rozwojowego, wykorzystuje 
sonar, system nawigacyjny oraz autopilot w celu prowadzenia zdalnych pomiarów 
zbiorników wodnych. 
 Znaczne zwieszenie liczby członków klastra – obecnie inicjatywa liczy  
ok. 120 podmiotów.  
 Mazowiecki Klaster ICT należy do dwóch Europejskich Strategicznych 
Partnerstw Klastrów „ICT4Future” oraz „Energy in Water”. Klaster dzięki 
wspomnianemu partnerstwu stawia sobie za cel współpracę przy opracowaniu 
rozwiązań odpowiadających na najważniejsze wyzwania społeczne 
i technologiczne. Współpraca przekraczająca granice geograficzne i sektorowe ma 
doprowadzić do powstania nowych łańcuchów wartości, obejmujących firmy  
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z różnych sektorów, jak również zapewnić lepsze wsparcie MSP w warunkach 
konkurencji globalnej. Oczekuje się, że każde partnerstwo wspólnie opracuje 
długoterminową strategię współpracy pomiędzy różnymi sektorami działalności 
gospodarczej oraz przygotuje plan wdrożenia. 
 Łatwiejsze pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych projektów. 
 Poprawa jakości świadczonych usług, a tym samym konkurencyjności  
na rynku firm zrzeszonych w klastrze. 

 

Dobre praktyki 
 Realizacja projektu przyczyniła się do zgromadzenia 
licznej grupy członków, co pozwoliło na wyodrębnienie 
tematycznych zespołów roboczych dla realizacji projektów 
badawczych i wdrożeniowych. 
 Działania promocyjne i oferta klastra zaowocowały 
dużą liczbą członków, którzy wraz z koordynatorem biorą 
udział w misjach gospodarczych i pozyskiwaniu nowych 

rynków zbytu na produkty i usługi klastra i jego członków. Przykładowo w 2013 r. 
Mazowiecki Klaster ICT brał udział w misji gospodarczej (matchmaking event)  
dla przedstawicieli organizacji i zarządzających klastrami oraz dla MŚP działających 
w klastrach, organizowanej przez Komisję Gospodarczą (DG Eneterprise and 
Industry) w Indiach. Misja skierowana była do sektorów technologicznych 
związanych z ochroną środowiska i efektywnością zasobów (resource efiiciency 
and clean technologies). W 2012 r. Mazowiecki Klaster ICT uczestniczył w misji 
gospodarczej do Japonii. Podczas Green Innovation Expo 2012 odbyło się 
spotkanie matchmakingowe, adresowane do menedżerów klastrów i firm sektora 
MŚP. Wydarzenie było częścią projektu Dyrektoriatu Generalnego Komisji 
Europejskiej, którego celem jest budowanie i wzmacnianie partnerstwa oraz 
biznesowej kooperacji w ramach klastrów na światowych rynkach. 
 Rozwój struktur klastra na rynkach zagranicznych – utworzony został oddział 
w Japonii, a w trakcie organizacji jest biuro klastra w Indiach. 
 

Źródła informacji 
http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/15178.pdf str. 57 
http://www.klasterict.pl/projekty/39-rozwoj-mazowieckiego-klastra 
Wywiad z Mariuszem Stachnikiem, prezesem koordynatora klastra 
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3.5.3 Inkubator Innowacyjności - SGGW 
 
 

Projekt: Inkubator Innowacyjności SGGW  
Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
Okres realizacji: 1.03.2014–30.09.2015  
Źródło finansowania: Inkubator Innowacyjności MNiSW  
Wartość projektu: 1,5 mln zł 
Wartość dofinansowania: 1,5 mln zł 
 

SGGW to najstarsza, a zarazem jedna z najbardziej nowoczesnych uczelni 
o profilu przyrodniczym w Polsce. Jej początki sięgają 1816 r., kiedy to został 
założony Instytut Agronomiczny w Marymoncie.  
 

Geneza projektu  
W sierpniu 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego ogłosiło konkurs w ramach przedsięwzięcia pod 
nazwą „Inkubator Innowacyjności”, którego zadaniem jest 
ułatwienie komercjalizacji wyników badań naukowych  
i prac rozwojowych w jednostkach naukowych. 
Z terenu całej Polski wyłoniono dwanaście Inkubatorów 
tworzących krajową sieć. Jednym z laureatów konkursu 

została Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
 

Cel projektu  
Głównym celem przedsięwzięcia „Inkubator 
Innowacyjności” jest wspieranie procesu zarządzania 
wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, 
w szczególności w zakresie komercjalizacji. Wśród zadań 
projektowych Inkubatora SGGW zaplanowano m.in. 
przeprowadzanie audytu technologicznego, sporządzenie 
portfolio rozwiązań wdrożeniowych opracowanych przez 
ekspertów uczelni, nawiązywanie relacji z przedsiębiorcami potencjalnie 
zainteresowanymi wdrażaniem wyników badań naukowych, poznawanie 
kluczowych potrzeb rynku w dziedzinie life science oraz analizy wybranych 
rozwiązań pod kątem możliwości ich urynkowienia (w tym także ochrony 
własności intelektualnej).   
W ramach projektu zaplanowano również zorganizowanie w 2015 r. dużego 
wydarzenia o charakterze konferencyjno-wystawienniczym, podczas którego 
byłoby możliwe zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań pochodzących  
z uczelni. Wydarzenie to odbędzie się z udziałem potencjalnych odbiorców oferty 
SGGW oraz przedstawicieli funduszy typu Venture Capital / Private Equity. 
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Partnerzy projektu 
Projekt „Inkubatory Innowacyjności” jest realizowany w całości przez Szkołę 
Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prace podjęto na wszystkich 
trzynastu wydziałach uczelni. Koordynacji projektu podjął się Wydział Nauk 
o Zwierzętach we współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii. 
Przyszłymi partnerami przedsięwzięcia staną się przedsiębiorcy zainteresowani 
wdrożeniem wybranych wyników badań naukowych i prac rozwojowych.  
 

Etapy projektu  
Główne etapy realizacji projektu to:  

1. Monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 
pod względem ich użyteczności praktycznej. Powołanie w tym celu 
Brokerów Technologicznych – ekspertów branżowych (na każdym wydziale 
uczelni).  

2. Wyłonienie w ramach uczelni sześciu dobrze rokujących pod względem 
przydatności rynkowej pomysłów, które zostaną poddane wstępnej ocenie 
technologicznej i ekonomicznej. 

3. Wybranie trzech pomysłów, które zostaną dofinansowane i wprowadzone 
do fazy przedwdrożeniowej, czyli do momentu przygotowania oferty  
dla potencjalnego przedsiębiorcy. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Promocja Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jako uczelni dysponującej 
ofertą innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych dla gospodarki. 
 Spotkania z przedsiębiorcami, wydarzenia organizowane na terenie uczelni,  
a także udział w wystawach i targach typu „science to business” – działania 
promujące SGGW jako centrum naukowe aktywnie uczestniczące 
w innowacyjnych badaniach naukowych oraz stwarzające studentom możliwość 
rozwoju w różnych dziedzinach nauki. 
 Prace systematyzujące działania w obszarze komercjalizacji wyników badań 
naukowych na poszczególnych wydziałach mogą wpłynąć korzystnie na sposób 
postrzegania w środowisku akademickim współpracy z gospodarką. 
 Skrócenie okresu komercjalizacji badań, co wiąże się z szybszym dostępem  
do nowych technologii dla podmiotów otoczenia gospodarczego SGGW. 
 

Dobre praktyki  
 W ramach realizacji projektu na każdym z trzynastu 
wydziałów uczelni zostanie wytypowany Broker 
Technologiczny. Zadaniem tej osoby będzie dostarczanie 
informacji o pomysłach i badaniach realizowanych 
w ramach danego wydziału, które dobrze rokują pod 
względem przydatności dla gospodarki. 
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 Promocja i wyróżnianie studentów I i II stopnia, którzy w swych pracach 
inżynierskich i magisterskich chcą rozwiązywać problemy mające przełożenie  
na gospodarkę i zawierają praktyczne rozwiązania dla sektora przedsiębiorstw. 
 

Źródła informacji 
http://inkubator.sggw.pl/ 
http://inkubator.sggw.pl/aktualnosci/ 
http://www.ppr.pl/artykul-inkubator-innowacyjnosci-sggw-181571.php 
http://www.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci/ 
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398985,resort-nauki-
wylonil-dwanascie-inkubatorow-innowacyjnosci.html 
Wywiady radiowe z osobami zarządzającymi projektem – audycja w Radiu 
Kampus pt. „Kulisy nauki cz. 1 i cz.2” z dnia 04.05.2014 r. z ekspertami CiiTT - 
Marcinem Gołębiewskim i Michałem Borowym  
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3.5.4 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej 
 
 

Projekt: Kreator innowacyjności - wsparcie 
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 
Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 
Okres realizacji: 01.03.2012-30.06.2013 
Źródło finansowania: Kreator Innowacyjności, NCBR   
Wartość projektu: 550 tys. zł  
Wartość dofinansowania: 480 tys. zł 
 

                                       Geneza projektu  
Jak pokazuje wiele wskaźników European Innovation 
Scoreboard, w dziedzinie zarządzania własnością 
intelektualną i świadomego wykorzystywania potencjału 
jednostek naukowych w kontaktach z biznesem Polska 
wciąż ma wiele do zrobienia.  
Dla absolwenta szkoły wyższej zarządzanie własnością 
intelektualną powinno być wiedzą podstawową, 

wykorzystywaną zarówno w rozbudowanych strukturach organizacyjnych,  
jak i przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej.  
 

Biorąc odpowiedzialność za proces wsparcia akademickiej przedsiębiorczości, 
UKSW zdecydował zatem o opracowaniu projektu, który w kompleksowy sposób 
zmierzyłby się z przygotowaniem systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy  
i przedsiębiorczości w uczelni. Czynnikiem najważniejszym, który zdecydował 
o  przygotowaniu projektu, była chęć wsparcia studentów i absolwentów UKSW 
wchodzących na rynek pracy i wprowadzenie ich do elity kształtującej przyszłość 
badań naukowych, zaawansowanych technologii i nowoczesnej gospodarki.  
 

Cel projektu  
Celem projektu zrealizowanego przez UKSW było przede 
wszystkim zdynamizowanie rozwoju przedsiębiorczości 
akademickiej na uczelni jako jednego z elementów 
ułatwiających dialog sfery nauki i gospodarki na 
Mazowszu. Najbardziej wymiernym rezultatem projektu 
było stworzenie modelu i procedur dla systemu 
komercjalizacji na UKSW.  
Z kolei przeprowadzony w ramach projektu audyt zasobów i własności 
intelektualnej pozwolił na przygotowanie bardziej atrakcyjnej dla rynku oferty 
uczelni. Celem projektu było też podniesienie wiedzy i kompetencji absolwentów 
oraz pracowników naukowych UKSW w zakresie zarządzania własnością 
intelektualną.  
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W ramach projektu podejmowano tematy: 
 Przedsiębiorczości, w szczególności kształcenia, wspierania i promowania 
osobowości asertywnych w celu podejmowania przez nie innowacyjnej 
działalności gospodarczej (w tym firm spin-off i spin-out). 
 Skutecznych standardów nauczania w zakresie ochrony prawnej własności 
intelektualnej na wszystkich kierunkach studiów. 
 Zagadnień ekonomicznych w zakresie zarządzania, komunikacji, negocjacji 
i marketingu. 
 Zagadnień prawnych, w tym: prawa własności intelektualnej i ich wycena, 
komercjalizacja i obrót prawami własności intelektualnej, ustawa o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, prawo mediów elektronicznych i nowych technologii. 
 Zagadnień technicznych i technologicznych oraz rynkowych relacji pomiędzy 
nauka – biznes. 
 Problematyki psychologicznej i socjologicznej (w tym podejmowanie decyzji 
strategicznych oraz przywództwo i budowanie społeczności kreatywnych). 

 

Na poziomie nieformalnym niezmiernie istotne było zaangażowanie studentów 
w proces dydaktyczny prowadzonych zajęć, co pozwoliło na wsparcie 
umiejętności pracy w interdyscyplinarnych, międzykulturowych, kreatywnych 
zespołach, a także rozwijanie cech przywódczych i umiejętności kierowniczych. 
 

Etapy projektu  
Projekt został podzielony na następujące etapy:  

1. Stworzenie i wdrożenie zintegrowanego systemu komercjalizacji 
nowoczesnych technologii i wiedzy w UKSW, w ramach którego 
opracowana została koncepcja powołania i późniejszego funkcjonowania 
spółki celowej odpowiedzialnej za wdrażanie i komercjalizację wiedzy na 
uczelni. Opracowano także program studiów przedmiotu 
„Przedsiębiorczość akademicka i komercjalizacja wiedzy”, przeprowadzono 
audyt własności intelektualnej w zasobach UKSW w Warszawie. 

2. Przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną 
na uczelni, w ramach którego przeprowadzono konsultacje ze środo-
wiskiem akademickim i zaproponowano Regulamin Zarządzania Własnością 
Intelektualną w UKSW. Ponadto przeszkolono 10 pełnomocników  
do wdrażania procedur zarządzania wiedzą w UKSW. Odbyły się też dyżury 
i konsultacje ekspertów zewnętrznych, w tym: rzeczników patentowych, 
ekspertów w zakresie baz patentowych, ekspertów rynku finansowego  
i GPW. 

3. Tworzenie i obsługa baz danych zawierających informacje o wynikach badań 
naukowych. W ramach tego działania przeprowadzono audyt zasobów 
UKSW i stworzono ogólnouczelnianą bazę danych zawierającą informacje  
o wynikach badań naukowych UKSW. 
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4. Przeprowadzenie szkoleń i doradztwa dla pracowników naukowych 
i studentów studiów doktoranckich w ramach 100-godzinnego Studium 
Przedsiębiorczości Akademickiej i Patentowania. 

5. Udział w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek 
naukowych z przedsiębiorcami. 

6. Prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących komercjalizacji wiedzy, 
transferu technologii i przedsiębiorczości wśród studentów i kadry 
naukowej - www projektu, blog, konferencja, konkursy wiedzy, kampania 
informacyjno-promocyjna projektu oraz cykl otwartych seminariów  
pt. „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Innowacyjnej”. 

 

Współpraca z przedsiębiorstwami  
Jednym z pośrednich celów projektu było uświadomienie jego uczestnikom 
wymiernej finansowej wartości właściwie chronionej własności intelektualnej. 
Podczas warsztatów i w przygotowanych publikacjach omówiono rynek 
instytucjonalnego pośrednictwa w zakresie transferu technologii,  
ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania wdrażania innowacji, 
transferu technologii, nowych instrumentów finansowych (np. poręczenia 
kredytowe).  

W trakcie realizacji projektu UKSW utrzymywało kontakty z następującymi 
firmami: Dawtona, Toyota, BZWBK. Dodatkowo w samym procesie realizacji 
projektu aktywny udział brała firma BTFG, która współprowadziła warsztaty, 
wykłady oraz udzielała konsultacji. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
Projekt pozwolił na stworzenie kompleksowego systemu komercjalizacji wiedzy, 
którego najważniejsze elementy to: model organizacyjny obecnie wdrażany na 
uczelni wraz z towarzyszącymi procedurami oraz audyt własności intelektualnej 
i istniejących zasobów, który pozwolił na stworzenie i rozwijanie oferty w pełni 
odpowiadającej potrzebom rynku.  
Przeprowadzono też bardzo intensywne działania edukacyjne i szkoleniowe, 
które przyczyniły się do znacznego zwiększenia poziomu kompetencji 
i umiejętności absolwentów i pracowników naukowych w zakresie zarządzania 
własnością intelektualną i przedsiębiorczości. 
Realizacja tych elementów pozwoliła na pełniejsze wykorzystanie potencjału 
intelektualnego i technicznego uczelni oraz wypracowanie zestawu standardów, 
których stosowanie zmniejszy bariery między sferą nauki i gospodarki, 
skutecznie wpłynie na kształtowanie postaw proinnowacyjnych, świadomych 
znaczenia własności intelektualnej jako narzędzia rozwoju gospodarczego.  
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                                       Dobre praktyki  
 UKSW postrzegany jest głównie jako uczelnia 
o charakterze humanistycznym, zajmująca się dziedzinami 
wiedzy trudnymi do wyceny, a zatem i komercjalizacji. 
Szeroko zakrojone działania szkoleniowe i promocyjne 
pozwoliły na aktywizację środowiska UKSW w zakresie 
komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych 
realizowanych w UKSW, uświadomienie wagi skutecznych 

kontaktów z biznesem dla rozwijającej się gospodarki.  
 Seminaria i warsztaty pozwoliły na nawiązywanie i podtrzymywanie 
kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
 Stworzenie sprofesjonalizowanego modelu komercjalizacji wiedzy w UKSW, 
jasnych standardów i procedur sprawiło, że uczelnia stała się atrakcyjniejszym 
partnerem dla biznesu. 
 Podczas projektowania warsztatów i działań edukacyjnych duży nacisk 
położony został na ich aktywizującą formę, co pozwoliło na wykształcenie 
umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz wykorzystanie narzędzi 
ochrony własności intelektualnej i umiejętności budowania atrakcyjnej dla rynku 
oferty badawczej.  
 

Źródła informacji 
Materiały udostępnione przez UKSW 
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3.5.5 Wsparcie młodych naukowców w badaniach o dużych szansach 
komercjalizacyjnych 

 
 

Projekt: Program Ventures - projekty aplikacyjne 
realizowane przez studentów, absolwentów i doktoran-
tów mające zastosowanie w gospodarce 
Beneficjent: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  
Okres realizacji: 01.04.2007-31.12.2015 
Źródło finansowania: Działanie 1.2 POIG 
Wartość projektu / dofinansowania: 14,6 mln zł 
 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, 
samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit, która realizuje 
misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem 
finansowania nauki. 
                                       Geneza projektu  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od zawsze przywiązywała 
ogromną wagę do jakości finansowanych przez nią badań, 
która rozumiana jest nie tylko jako sama wartość 
naukowa, ale także możliwość przełożenia jej na praktykę 
gospodarczą i zwykłe życie. Za szczególnie istotne FNP 
uznała propagowanie aplikacyjnego podejścia w bada-
niach naukowych wśród młodych naukowców. Ta myśl 

przyświecała twórcom założeń Programu Ventures. 
 

Cel projektu  
Celem programu było podniesienie atrakcyjności pracy 
naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych 
pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, 
których wyniki mogą być wdrożone w działalności 
gospodarczej. 
 

Założenia  projektu  
Program adresowany był do najmłodszych naukowców: 
 studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku 
studiów) lub studiów II stopnia, 
 absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) 
zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych, 
 doktorantów (uczestników studiów doktoranckich). 
 

Program Ventures nie preferował określonych z góry dziedzin tematycznych – 
finansowanie dostępne było dla wszystkich dyscyplin nauki, przy czym największe 
znaczenie miała przydatność danego projektu dla gospodarki, a realizacja 
projektów badawczych młodych naukowców mogła trwać do trzech lat.   
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W ramach programu Ventures FNP sfinansowała 91 projektów realizowanych  
w 52 jednostkach naukowych, tym na Mazowszu dofinansowano 37 projektów 
w 20 jednostkach naukowych. 
 

Dobre praktyki  
Program Ventures jest przykładem projektu promującego 
aplikacyjny charakter badań wśród młodych naukowców, 
który przy relatywnie niewielkiej kwocie dofinansowania 
zdołał wygenerować rozwiązania o wysokim potencjale 
komercjalizacyjnym. Program cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem – w 11 konkursach złożono 1036 
wniosków, a wskaźnik sukcesu wyniósł 9%. Na uwagę 

zasługują kryteria i proces wyboru projektów, które przyczyniły się do identyfikacji 
projektów innowacyjnych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.  
 

Już w pierwszych latach realizacji programu zauważalne były jego pozytywne efekty 
w postaci komercjalizacji wyników badań uczestników, np.:  
 Egzoszkielet rehabilitacyjny kończyn dolnych - Michała Mikulskiego 

i Politechniki Śląskiej; 
 Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym 

- Dawida Nidzworskiego i Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego; 

 Modelowanie procesu zgazowania i spalania otrzymanego gazu – Kamila 
Kwiatkowskiego i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego; 

 Otrzymywanie nowych polimerowych materiałów o aktywności 
antydrobnoustrojowej - Grzegorza Gorczycy i Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej; 

 Innowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu się. Wykorzystanie metod 
psychologii poznawczej do trenowania zdolności intelektualnych seniorów - 
Anny Marii Wieczorek i SWPS; 

 Molekularne podstawy choroby Alzheimera. Możliwości projektowania 
nowych inhibitorów agregacji białka Tau - Mariusza Jaremki i Instytutu 
Biochemii i Biofizyki PAN; 

 Automatyczna analiza obrazu dla potrzeb badań nanomateriałów - Macieja 
Wielgusa i Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. 

 

Źródła informacji 
http://www.fnp.org.pl 
Podsumowanie Programu Ventures – przygotowane przez FNP 
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3.5.6 Park Naukowo Technologiczny w Świerku  
 
 

Projekt: Budowa Parku Naukowo - Technologicznego 
wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej 
ośrodka w Świerku 
Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych im. 
Andrzeja Sołtana w Świerku  
Okres realizacji: 01.01.2010-31.12.2014 
Źródło finansowania: Działanie 1.4 RPO WM  
Wartość projektu: 50,0 mln zł  
Wartość dofinansowania: 42,5 mln zł 
 

Instytut Badań Jądrowych (IBJ) w Świerku został założony w 1955 r. W 1982 r. 
podzielono go na Instytut Problemów Jądrowych, Instytut Energii Atomowej oraz 
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. W 2011 r., w wyniku połączenia Instytutu 
Energii Atomowej i Instytutu Problemów Jądrowych, powstało Narodowe 
Centrum Badań Jądrowych. To obecnie jeden z największych instytutów 
naukowych w kraju, dysponujący jedynym w Polsce jądrowym reaktorem 
badawczym „Maria”. NCBJ prowadzi głównie badania z zakresu fizyki 
subatomowej, jądrowej i technologii jądrowych.  
 

Geneza projektu  
Park Naukowo-Technologiczny Świerk powstaje 
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie stworzenia 
placówki oferującej usługi badawcze, wsparcie prac 
rozwojowych oraz kompleksowe usługi doradcze 
i prawne, które wspomogą rozwój innowacyjnych firm 
z branży zaawansowanych technologii (szczególnie 
związanych z energetyką jądrową). Warto zauważyć,  

że PNT Świerk jest członkiem Otwockiego Klastra Nowych Technologii,  
do którego należy również Instytut Wysokich Ciśnień PAN. Współpraca  
w ramach klastra umożliwia nie tylko wymianę doświadczeń naukowych,  
ale również ułatwia aktywne reagowanie na bieżące potrzeby rynku. 
 

Cel projektu  
Głównym celem budowy Parku Naukowo-
Technologicznego w Świerku jest stworzenie zaplecza dla 
szybkiego wdrażania wyników badań naukowych do 
gospodarki. Podmioty gospodarcze funkcjonujące 
w obszarze zaawansowanych technologii (przede 
wszystkim jądrowych) będą mogły otrzymać wsparcie 
technologiczne i pomoc merytoryczną bazujące na wiedzy 
i doświadczeniu NCBJ. Realizacja projektu ma wspomóc rozwój technologii 
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jądrowych oraz wykorzystanie ich w przemyśle, medycynie, energetyce, 
ochronie środowiska, biologii czy inżynierii materiałowej. W ramach Parku 
Technologicznego funkcjonować mają laboratoria, pracownie i firmy  
z dziedziny chemii, fizyki i wysokich technologii. O jego unikalnym charakterze 
stanowią także dwa duże urządzenia badawcze: reaktor jądrowy „Maria” oraz 
laser na swobodnych elektronach „Polfel”, powstający w ramach europejskiego 
konsorcjum IRUVX FEL Network we współpracy z ośrodkiem DESY. 
 

Partnerzy projektu  
Park Naukowo-Technologiczny Świerk powstał z inicjatywy Instytutu Problemów 
Jądrowych przy współpracy z Instytutem Energii Atomowej IEA i Urzędem Miasta 
Otwock. Celem jego istnienia jest ścisła współpraca z sektorem przedsiębiorstw 
oraz innymi jednostkami naukowymi. Narodowe Centrum Badań Jądrowych silny 
nacisk kładzie na komercjalizację niektórych rozwiązań poprzez spółki typu  
spin-off. Przykładem może być firma Imaginert Sp. z o.o. komercjalizująca 
detektory radiograficzne.  
 

Etapy projektu  
Realizacja projektu przebiega w dwóch fazach. W pierwszej z nich dokonano 
rewitalizacji budynku znajdującego się na terenie ośrodka. Faza druga zakłada 
wybudowanie kolejnych budynków. Kluczowe zadania w ramach projektu to:  
1. Wydzielenie z terenu 44,1 ha zajmowanego aktualnie przez ośrodek 

w Świerku obszaru o powierzchni ok. 4,5 ha na Park Technologiczny. 
2. Rewitalizacja pierwszego budynku (pow. 6 tys. m²), gdzie zlokalizowane 

będą przede wszystkim biura, laboratoria, hale produkcyjne, nowoczesne 
sale konferencyjne oraz infrastruktura techniczna. 

3. Zmodernizowanie i wyposażenie w nową aparaturę czterech istniejących 
laboratoriów:  
 struktur akceleracyjnych,  
 wiązek jonowo-plazmowych,  
 radiograficznego, 
 pomiarów środowiskowych.   

4. Wybudowanie dodatkowych powierzchni użytkowych (24 tys. m²). 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Dzięki realizacji projektu możliwe będzie lepsze wykorzystanie potencjału 
badawczego Narodowego Centrum Badań Jądrowych. 
 Budowa Parku umożliwi NCBJ systematyczne wdrażanie prac badawczo-
rozwojowych do sfery gospodarczej. 
 Działalność prowadzona na terenie Parku Technologicznego zwiększy 
użyteczność prac badawczo-rozwojowych na rzecz otoczenia naukowego 
i przemysłowego.  
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                                       Dobre praktyki  
 Realizacja projektu pozwoli na lepszy rozwój 
nowoczesnych technologii, ich szerokie zastosowanie oraz 
aktywny transfer do przemysłu. Narodowe Centrum Badań 
Jądrowych wielką wagę przykłada do komercjalizacji 
opracowywanych w jednostce technologii. Wiele rozwiązań 
tam powstających nadaje się do komercjalizacji poprzez 
spółki typu spin-off. Instytut aktywnie propaguje ten 

najwyższy model komercjalizacji wśród swoich współpracowników, tworząc 
pierwsze spółki, dla których park będzie docelową siedzibą.  
 Park zapewni optymalne warunki nie tylko do prowadzenia działalności 
gospodarczej, będzie również oferować szeroki wachlarz usług, co pomoże 
zaistnieć na rynku młodym firmom opierającym swoją działalność na 
innowacyjnych efektach badań naukowych. 
 Powstanie Parku Naukowo-Technologicznego w Świerku jest szansą dla 
lepszego rozwoju regionu - umożliwi przyciągnięcie kapitału krajowego 
i zagranicznego oraz utworzenie nowych miejsc pracy. 
 

Źródła informacji 
http://www.ncbj.gov.pl/pnt 
http://www.centrumatomistyki.pl/?key=2,,28 
http://mazowia.eu/media-wydarzenia/instytut-problemow-jadrowych-
zbuduje-park-naukowo-technologiczny-w-swierku.html  
http://firma.pb.pl/3733763,77236,atom-w-sluzbie-biznesu 
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3.5.7 Centrum laboratoryjne nauk przyrodniczych 
 
 

Projekt: Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk 
Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu 
wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki 
wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej  
Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie 
Okres realizacji: 01.01.2007-31.05.2015 
Źródło finansowania: Działanie 1.1 RPO WM  
Wartość projektu: 60,9 mln zł  
Wartość dofinansowania: 27,8 mln zł 
  

Geneza projektu  
Punktem wyjścia do realizacji projektu były problemy, 
które są wspólne dla całego publicznego sektora nauki 
w Polsce – niedoinwestowanie infrastruktury naukowo-
badawczej, brak wzrostu nakładów na edukację i naukę 
z budżetu państwa, niedostateczne powiązanie nauki 
i szkolnictwa wyższego z gospodarką i rynkiem pracy, brak 
należytego wykorzystania potencjału badawczego uczelni, 

programy nauczania w szkołach wyższych niedostatecznie przygotowujące do 
aktywnego wejścia absolwentów na szeroko rozumiany rynek pracy oraz brak 
analiz i prognoz rynku pracy dotyczących zapotrzebowania na absolwentów  
o określonych kwalifikacjach.  
 

Stan aparatury UKSW umożliwiał jedynie wypełnianie zadań dydaktycznych 
i badawczych wynikających z minimum programów kształcenia, niemożliwe było 
natomiast prowadzenie szeroko zakrojonych projektów badawczych, zwłaszcza 
w partnerstwie z przedstawicielami biznesu. Braki aparaturowe były również 
przyczyną niskiego stopnia wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych 
prowadzonych przez UKSW. Parametry techniczne użytkowanej aparatury nie 
przystawały do obowiązujących standardów infrastruktury naukowo-badawczej, 
co powodowało konieczność zlecania niektórych prac badawczych jednostkom 
zewnętrznym.  
 

W odniesieniu do kształcenia, brak odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego 
sprawiał, że proporcje między teorią a praktyką z konieczności kształtowały się 
na korzyść tej pierwszej. Studenci, mimo świetnego przygotowania 
teoretycznego, nie mieli możliwości uczestnictwa w wystarczającej liczbie zajęć 
praktycznych. Brak uczelnianych laboratoriów, a co za tym idzie szeroko 
zakrojonej współpracy i programu badań naukowych powodował, że studenci 
mieli ograniczoną możliwość brania udziału w rzeczywistych projektach 
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badawczych, a tym samym rzadko uczestniczyli w wymianach studenckich. Mała 
atrakcyjność kampusu UKSW pod względem infrastruktury laboratoryjnej 
powodowała, że uczelnie zagraniczne były mniej zainteresowane podjęciem z nią 
współpracy.  
 

Cel projektu  
Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie 
konkurencyjności uczelni dzięki poprawie dostępności 
i jakości infrastruktury badawczo-rozwojowej. W oparciu 
o nową infrastrukturę możliwe będzie rozszerzenie 
programu prowadzonych badań i wzrost efektywności 
prac badawczych. Te elementy w sposób konkretny 
wpłyną na wzmocnienie istniejących i nawiązanie nowych 
relacji z partnerami biznesowymi przy realizacji wspólnych innowacyjnych 
wdrożeń.  
 

Etapy projektu  
Projekt został podzielony na następujące etapy:  
1. Prace przygotowawcze, zakładające przygotowanie koncepcji projektu, 

planów badawczych w odniesieniu do planowanej infrastruktury, badanie 
rynku celem porównania inwestycji na Mazowszu i w Polsce, konsultacje  
ze środowiskiem akademickim – analiza potrzeb badawczych i naukowych. 

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej oraz uzyskanie 
pozwolenia na budowę.  

3. Budowa obiektu Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych (CLNP) 
z infrastrukturą instalacyjną, przyłączami i wyposażeniem wbudowanym 
wraz z niezbędnymi odbiorami i zagospodarowaniem terenu. 

4. Opracowanie wstępnego programu rozwoju dydaktyki i badań uczelni 
w oparciu o CLNP w toku konsultacji z potencjalnymi użytkownikami 
laboratoriów i przygotowanie planów badawczych na podstawie potencjału 
naukowego oraz strategii rozwoju UKSW.  

5. Zakup i montaż infrastruktury badawczej i dydaktycznej laboratoriów 
naukowo-badawczych przypisanych do wydziałów i kierunków: Wydział 
Biologii i Nauk o Środowisku (Biologia, Inżynieria środowiska), Wydział 
Filozofii Chrześcijańskiej (Ochrona środowiska, Psychologia), Wydział 
Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych (Fizyka, Chemia, 
Informatyka), Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (Socjologia). 

6. Aktualizacja programu rozwoju dydaktyki i badań uczelni w oparciu 
o konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  
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Współpraca z przedsiębiorstwami 
Obszary prowadzonych w CLNP badań przede wszystkim ukierunkowane będą 
na rozwiązywanie konkretnych problemów i zaspokajanie potrzeb 
przedsiębiorstw, w szczególności zlokalizowanych na terenie województwa 
mazowieckiego w ramach współpracy UKSW z instytucjami otoczenia biznesu.  
W laboratoriach CLNP prowadzone będą projekty wsparcia dla przedsiębiorstw 
we wprowadzaniu przyjaznych środowisku technologii oraz usprawnienia 
zarządzania środowiskiem, w zakresie pozwoleń zintegrowanych, oczyszczania 
ścieków przemysłowych, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami 
przemysłowymi i niebezpiecznymi, a także przedsięwzięć wprowadzających 
proekologiczne technologie (energooszczędność, materiałooszczędność, 
zmniejszenie wodochłonności produkcji, energia odnawialna, zmniejszenie ilości 
wytwarzanych odpadów) przy zachowaniu warunku dostosowywania 
technologii i produktów do wymagań środowiskowych i dyrektyw unijnych. 
 

Jednym ze wskaźników projektu jest liczba przedsiębiorstw korzystających 
z usług utworzonych laboratoriów. W chwili obecnej trwają zaawansowane 
rozmowy z przedsiębiorcami z sektora chemicznego, spożywczego, 
kosmetycznego oraz farmaceutycznego. Zainteresowane współpracą z CLNP są 
także firmy świadczące usługi, przede wszystkim z zakresu psychologii 
i socjologii, ochrony i inżynierii środowiska.  
 

Przygotowując się do realizacji projektu, przeprowadzono analizę sektorów 
rynku, na które mogą mieć wpływ wyniki i rezultaty badań, a także 
zdiagnozowano potrzeby przedsiębiorstw w zakresie możliwych do wykonana  
w CLNP badań i wstępnie określono szanse nawiązania współpracy.  
Te działania zaowocowały powstaniem programów badań CLNP dostosowanych 
do potrzeb rynku. Ponadto program rozwoju dydaktyki ma za zadanie sprzyjać 
transferowi technologii i rozwojowi współpracy między MŚP a uniwersytetem,  
a także, pośrednio, między innymi uczelniami w ramach realizacji partnerskich 
projektów naukowo-badawczych w konsorcjach międzynarodowych oraz 
krajowych. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Realizacja inwestycji CLNP jest jednym z kluczowych dla UKSW projektów. 
Dzięki temu powstaną nowoczesne laboratoria na czterech wydziałach UKSW 
pozwalające w sposób konkurencyjny odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstw.  
 Wyposażenie laboratoriów mazowieckiego CLNP w specjalistyczną aparaturę 
naukowo-badawczą przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów 
UKSW. Planowane działania umożliwią podjęcie i prowadzenie większej liczby 
projektów badawczych o znaczeniu i zasięgu regionalnym, krajowym, a także 
międzynarodowym. 
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 Pozyskanie nowoczesnej infrastruktury i aparatury naukowo-badawczej 
umożliwi UKSW zbudowanie kompleksowej oferty badawczej pozwalającej  
na prowadzenie złożonych prac laboratoryjnych o wysokim stopniu 
innowacyjności i dokładności. Badania oparte na zamawianej aparaturze pozwolą 
m.in. na rozwój w zakresie oceny związku między czynnikami środowiskowymi 
a zaburzeniami w stanie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych 
chorób niezakaźnych, które są kluczowym problemem zdrowia publicznego 
w naszym kraju. Ponadto stworzenie lepszych warunków infrastrukturalnych 
przyczyni się do bardziej optymalnego rozwoju współpracy międzynarodowej, 
w tym realizacji programów zarówno dydaktycznych, jak i badawczych. Dzięki 
realizacji projektu, UKSW będzie mogło w pełni cieszyć się statusem 
równorzędnego partnera w zakresie współpracy badawczej z zagranicznymi 
jednostkami badawczo-rozwojowymi. 
 

                                       Dobre praktyki  
 Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji wykonano 
analizę przyszłego otoczenia CLNP, co pozwoliło na rzetelną 
analizę sytuacji i potrzeb przedsiębiorców. 
 Zarówno na etapie projektowania, jak i podczas 
późniejszej realizacji budowy i odbiorów zaangażowano  
do konsultacji przyszłych użytkowników CLNP, szczególnie 
w zakresie dopasowania konstrukcji budynku, poszcze-

gólnych pomieszczeń, laboratoriów, rozkładu elementów pod przyszłe 
wykorzystanie pod kątem planów badawczych, kierunków studiów, 
zainteresowań studentów i późniejszych możliwości prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych. O konsultacje przy realizacji projektu poproszono też ekspertów 
nowych technologii, co pozwoliło w bardziej efektywny sposób zdefiniować plany 
badawcze CLNP. 
 Koncepcje planów badawczych konsultowano ze środowiskiem naukowym 
UKSW oraz innych uczelni w województwie, co pozwoliło na lepsze dostosowanie 
planów badawczych do aparatury oraz ukierunkowanie ich na innowacyjność. 
 Podczas realizacji projektu dbano o możliwą elastyczność założeń – na bieżąco 
wprowadzano zmiany w projekcie wynikające z doprecyzowania wymagań 
naukowców. 
 

Źródła informacji  
Materiały udostępnione przez UKSW 
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3.5.8 Akcelerator Innowacji NOT 
 
 

Projekt: Zwiększenie liczby innowacyjnych 
przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie 
pomysłodawców projektów innowacyjnych 
Beneficjent: Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o.   
Okres realizacji: 01.01.2010—30.09.2014 
Źródło finansowania: Działanie 3.1 POIG 
Wartość projektu: 22,56 mln zł 
Wartość dofinansowania: 22,56 mln zł  
 

Akcelerator Innowacji NOT jest funduszem kapitału zalążkowego, inwestującym 
w innowacyjne pomysły biznesowe na wczesnym etapie rozwoju. Fundusz 
oferuje wsparcie finansowe i zapewnia profesjonalną opiekę potrzebną 
pomysłodawcom do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.  
 

Geneza projektu  
Akcelerator Innowacji NOT (AINOT) jest spółką 
o charakterze non-profit powołaną przez SATUS Venture 
przy udziale Federacji Stowarzyszeń Naukowo - 
Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT 
NOT) w celu inicjowania działalności innowacyjnej. 
Struktura organizacyjna wynika z dążenia obu instytucji do 
wspierania współpracy pomiędzy nauką a biznesem. 

 

Cel projektu  
Celem AINOT jest pomoc innowacyjnym pomysłom  
w zaistnieniu na rynku. Oprócz wsparcia inwestycyjnego, 
fundusz zapewnia pomoc doradczą i szkoleniową na 
etapie preinkubacji. Wtedy to, pomysł biznesowy 
poddawany jest analizie oraz przygotowywany jest 
biznesplan. Oferowany zestaw usług doradczych na etapie 
preinkubacji obejmuje m. in. doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, doradztwo finansowe, strategiczne, inwestycyjne, 
podatkowe, prawne, marketingowe, księgowe, techniczne oraz badań 
technicznych i rynkowych.  Najbardziej obiecujące pomysły, w zamian za udziały 
w firmie, otrzymują dokapitalizowanie w kwocie do 200 tys. Euro. Jeśli pomysł 
okaże się sukcesem, spółka ma szansę uzyskać II turę finansowania z funduszu 
Satus Venture w kwocie maksymalnie 1,5 mln Euro. 
 

Partnerzy projektu 
Partnerem projektu, a jednocześnie mniejszościowym udziałowcem 
Akceleratora Innowacji NOT jest FSNT NOT. Dzięki zaangażowaniu partnerów, 
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Fundusz ma dostęp do ekspertów branżowych, którzy pomagają oceniać 
wykonalność techniczną i stopień innowacyjności pomysłów biznesowych.  
 

Etapy projektu  
Projekt składa się z 3 etapów:  

1. Nabór pomysłów biznesowych prowadzony w trybie ciągłym. 
2. Identyfikacja i preinkubacja najlepszych pomysłów biznesowych. 
3. Inwestycje kapitałowe w najbardziej obiecujące pomysły biznesowe.  

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Do końca czerwca 2014 r. AINOT zainwestował w 20 spółek oferujących 
innowacyjne produkty lub usługi. Niektóre spółki osiągnęły już sukcesy rynkowe  
i przynoszą zyski udziałowcom.  
 Część spółek otrzymała II turę finansowania z SATUS Ventures i dzięki 
dokapitalizowaniu zwiększyło skalę działania. Są to m.in. Antikeye, Duckie Deck, 
Ekoautonomia, eventb2b, Outlet Budowlany, SentiOne, Social WiFi, FlyTech, 
Tequila Mobile. 
 AINOT stał się rozpoznawalną marką na rynku kapitału zalążkowego, dzięki 
czemu znacząco obniża się koszt identyfikacji i selekcji pomysłów biznesowych. 

 

Dobre praktyki  
 AINOT współpracuje z funduszem SATUS Venture, 
dzięki czemu spółki należące do jego portfela mają szansę 
pozyskać II turę finansowania, a inwestorzy prywatni mają 
dostęp do atrakcyjnych ofert inwestycyjnych. Kapitał 
publiczny angażowany na wczesnym etapie rozwoju 
biznesu jest mnożnikiem inwestycji prywatnych już na 
etapie zalążkowym.  

 Zarząd AINOT skład się z osób posiadających kompetencje i doświadczenie 
biznesowe oraz liczne kontakty, co ułatwia identyfikację i selekcję pomysłów 
biznesowych a także wsparcie merytoryczne dla założonych firm w pierwszym 
okresie funkcjonowania. 
 Współpraca z FSNT NOT, uwiarygodniając ofertę funduszu wśród 
przedstawicieli środowiska naukowo-technicznego, zwiększyła skuteczność 
dotarcia do Pomysłodawców. Przedstawiciele AINOT biorą aktywny udział 
w spotkaniach organizowanych przez jednostki NOT.  
 Pomysłodawcy, zaangażowani w rozwój swoich pomysłów biznesowych we 
współpracy z AINOT podkreślają partnerskie relacje ze strony AINOT. Takie 
podejście przyczynia się do budowania zaufania pomiędzy Pomysłodawcą 
a funduszem, które jest kluczowe dla powodzenia tego typu przedsięwzięć. 
 

Źródła informacji 
Ainot.pl oraz Satus.pl 
Materiały przekazane przez AINOT  
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3.5.9 Doskonalenie kwalifikacji kadr polskiej nauki  
 
 

Projekt: SKILLS 
Beneficjent: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 
Okres realizacji: 2011-2015 
Źródło finansowania: Działanie 4.2 POKL  
Wartość projektu: 36 mln zł 
Wartość dofinansowania: 36 mln zł 
 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 r. Jest to organizacja 
pozarządowa i apolityczna typu non profit, a jej misją jest wspieranie nauki. FNP 
jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. 
 

                                       Geneza projektu 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ma bogate doświadczenie 
w realizacji programów wpierających naukę i naukowców 
w Polsce. Cele statutowe realizowane są przez wspieranie 
wybitnych uczonych i zespołów badawczych, a także 
wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i pomoc  
w komercjalizacji wyników badań naukowych. Realizacja 
projektu szkoleniowego to inicjatywa o nowym dla 

fundacji charakterze, a zakres wsparcia jest uzupełnieniem dotychczasowej 
oferty programowej o nowe propozycje, komplementarne w stosunku do 
dotychczas udzielanej przez nią pomocy finansowej. 

 

Cel projektu  
Projekt SKILLS ma na celu doskonalenie kwalifikacji 
pracowników sektora badawczego i rozwojowego oraz 
doktorantów i absolwentów studiów doktoranckich 
w zakresie zarządzania projektami i zespołami 
badawczymi, a także rozwój umiejętności z zakresu 
komunikacji naukowej. Dodatkowym zadaniem 
projektu jest kształtowanie postaw proinnowacyjnych. 
W ramach projektu SKILLS realizowany jest szereg szkoleń prowadzonych przez 
specjalistów polskich i zagranicznych. Mają one różnorodny charakter i skupiają 
się na aspektach naukowo-rozwojowych badań z dużym naciskiem  
na komercjalizację i udostępnianie ich wyników szerokiemu gronu odbiorców. 
Nabór na poszczególne szkolenia odbywa się w trybie ciągłym. 
 

Partnerzy projektu  
FNP realizuje projekt samodzielnie, jako jedyny beneficjent, natomiast tak 
szeroko zakrojona skala projektu wymaga współpracy z uczelniami, jednostkami 
naukowymi oraz przedsiębiorstwami.  
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Założenia projektu 
Projekt SKILLS zakłada prowadzenie szeregu działań mających na celu nabycie 
nowej wiedzy, rozwój umiejętności i kompetencji pod okiem najlepszych 
specjalistów z Polski i zagranicy. Na projekt składają się następujące moduły:  

1. Mentoring – jego celem jest wspieranie młodych naukowców 
w nawiązywaniu współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi  
z Polski i zagranicy. 

2. Coaching – jest modułem programu mentoringowego, a jego celem jest 
udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań 
zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie 
podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się 
w pracy zawodowej. 

3. INTER – jego celem jest zachęcanie uczonych do podejmowania współpracy 
interdyscyplinarnej oraz rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki. 

4. IMPULS – jego zadaniem jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój 
umiejętności naukowców w zakresie komercjalizacji wyników ich prac 
badawczo-rozwojowych. 

5. Program stażowy – który zakłada podniesienie kwalifikacji z zakresu 
zarządzania badaniami naukowymi i zespołami badawczymi, a także 
współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz 
przedsiębiorczości w ramach stażu w zagranicznej firmie bądź jednostce 
naukowej. 

6. eNgage – konkurs ten ma na celu rozwój umiejętności związanych 
z popularyzacją nauki oraz prezentacją wyników badań naukowych w taki 
sposób, aby docierały one do różnych grup odbiorców nie będących 
naukowcami. 

7. Spotkania uczestników projektu – ta forma opiera się na prezentacji 
najnowszych kierunków badań, wymianie myśli i doświadczeń oraz 
integracji środowiska naukowego. 

8. Akademia Menadżerów Programowych – celem programu jest podnoszenie 
umiejętności zarządzania programami grantowymi i stypendialnymi, a także 
zacieśnianie współpracy w środowisku menadżerów nauki w Polsce. 

 

Korzyści z realizacji projektu 
Projekt SKILLS jest szeroko zakrojony i złożony z szeregu mniejszych programów, 
co sprawia, że każdy z zainteresowanych odbiorców może znaleźć coś 
odpowiedniego dla siebie w zależności od etapu rozwoju swojej kariery 
naukowej czy rodzaju umiejętności, które chce rozwijać. Polska kadra naukowa 
ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności ukierunkowanych na działania 
proinnowacyjne. 
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                                     Dobre praktyki  
Dobrą praktyką projektu SKILLS, którą warto wskazać jako 
rekomendowany sposób działania w innych projektach, 
jest komplementarność instrumentów wsparcia,  
co oznacza, że uczestnik najpierw uczestniczy  
w szkoleniach a następnie ma możliwość zweryfikowania, 
wykorzystania i rozwinięcia zdobytych umiejętności  
w praktyce poprzez udział w jednym z modułów 

konkursowych. Projekt podejmuje działania na rzecz podniesienia świadomości 
grupy pracowników sektora badawczo-rozwojowego, adresatów projektu 
SKILLS, w zakresie planowania i zarządzania własną karierą naukową oraz 
wprowadza do polskiego środowiska naukowego nowe, niewykorzystywane 
dotąd na szerszą skalę indywidualne formy wsparcia dla naukowców, takie  
jak mentoring i coaching. Każda z nich umożliwia naukowcom skuteczne 
rozwijanie umiejętności przydatnych do prowadzenia badań naukowych 
i współpracy z biznesem. 
 

Źródła informacji 
www.fnp.org.pl 
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3.5.10 Business Link 
 
 

Projekt: Droga do Polski Przedsiębiorczej 
Beneficjent: Fundacja Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości 
Okres realizacji: 2008-2015 
Źródło finansowania: Poddziałanie 5.2 POIG 
Wartość projektu: 54,98 mln zł 
Wartość dofinansowania: 46,73 mln zł  
 

W ramach projektu powstało do chwili obecnej siedem nowoczesnych 
akceleratorów dla start – upów pod wspólną nazwą Business Link (BL), które 
dostarczają młodym firmom atrakcyjną powierzchnię biurową oraz wsparcie 
szkoleniowo-doradcze w zakresie rozwoju biznesu. Docelowo do końcu roku 
2014 zostaną uruchomione jeszcze trzy Business Linki w Lubinie, Szczecinie oraz 
Łodzi. 

Geneza projektu 
Idea powstania akceleratorów Business Link wynika  
ze zidentyfikowanych trzech najczęściej występujących 
barier, które spotykają start-upy tj. utrudniony dostęp  
do atrakcyjnej infrastruktury wspomagającej kreatywność 
i innowacyjność młodych firm oferowanej na elastycznych 
zasadach i za stosunkowo niską cenę, brak wiedzy  
i doświadczenia w zakresie prowadzenia firmy oraz brak 

możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych przyspieszających proces 
wprowadzania na rynek nowych pomysłów. 
 

Cel projektu  
Celem głównym projektu jest stworzenie ekosystemu, 
łączącego twórców start-upów z otoczeniem bizneso-
wym i instytucjami wspierającymi rozwój młodych spółek. 
Cele szczegółowe to przede wszystkim zapewnienie 
atrakcyjnej powierzchni biurowej, usług o charakterze 
akceleracyjnym tj. szkoleniowo-doradczych, mentoringu  
i coachingu, a także dostępu do największej społeczności 
start-upowej w Polsce.  
 

Korzyści z realizacji projektu 
Dzięki realizacji projektu, sieć akceleratorów biznesu Business Link jest 
największym w Europie Środkowo-Wschodniej ekosystemem wspierającym 
młode przedsiębiorstwa w kolejnych etapach ich rozwoju. Taka skala 
funkcjonowania pozwala osiągać istotne korzyści skali – gdyż wydarzenie mające 
miejsce w jednej lokalizacji często jest transmitowane online do innych miast, 
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oraz zakresu, gdyż stosunkowo duża społeczność firm pozwala efektywnie dzielić 
się wiedzą oraz generować interakcje pomiędzy nimi, co w konsekwencji 
przyczynia się do nawiązywania biznesowej współpracy. Start-upy korzystające  
z oferty Business Link mogą skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu. 
Oprócz kwestii materialnych takich jak powierzchnia biurowa, sale spotkań i sale 
szkoleniowe, infrastruktura informatyczna (drukarki, Internet), obsługa poczty, 
zapewnione jest również wsparcie szkoleniowo-doradcze. Swoją wiedzą  
i doświadczeniem ze start-upami działającymi w BL dzielą się guru biznesu  
z całego świata. Program Akceleracji Business Link oferowany każdemu start-
upowi w BL to atrakcyjny pakiet usług, który pomaga startującym firmom  
w rozwoju. BL oferuje program „READY to GO”, dzięki któremu start-upy  
z ekosystemu Business Link mają szansę na akcelerację globalną w Dolinie 
Krzemowej, Szanghaju i Londynie. Celem tego programu jest pomoc firmom  
w ekspansji na rynki globalne, pozyskaniu inwestorów oraz kontaktów 
biznesowych. Punktem kulminacyjnym pobytu w wybranej destynacji jest tak 
zwany Pitch Event, podczas którego uczestnicy programu prezentują walory 
swojego produktu przed zagranicznymi inwestorami. 
 

Dzięki funduszom europejskim, stworzono model działania instytucji 
wspierającej przedsiębiorczość, która w długim okresie będzie zdolna do 
samofinansowania, co już widać na przykładzie Business Linku Warszawa, który 
osiągnął próg rentowności rozumiany jako zrównanie się przychodów z kosztami 
operacyjnymi. Ewentualne wsparcie w przyszłości może być przeznaczone nie na 
utrzymanie trwałości projektu, ale dalszy rozwój działalności. 
 

                                       Dobre praktyki  
 Komplementarność z innymi działaniami 
Beneficjenta – przede wszystkim AIP Seed Capital oraz 
Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości zlokalizo-
wanymi głównie przy uczelniach. Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości są praktyczną szkołą prowadzenia 
biznesu dla start-upów. AIP umożliwiają przetestowanie 
pomysłów na rynku na preferencyjnych warunkach, bez 

konieczności rejestracji działalności gospodarczej lub spółki. AIP to także jedyny 
ekosystem w Polsce umożliwiający uzyskanie finansowania na rozwój 
w najprostszym modelu inwestycji w funduszu AIP Seed Capital - 100/15, czyli 
100 tys. zł za 15% udziałów w start-upie. 
 Atrakcyjne lokalizacje wszystkich Business Linków w centrach miast. 
 Zgrany zespół osób zarządzających, które posiadają duże doświadczenie 
w zakładaniu i rozwijaniu start-upów, dlatego bardzo dobrze znają potrzeby grupy 
docelowej. 
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 Szeroka oferta wydarzeń, szkoleń, coachingu realizowana przez najlepszych 
specjalistów z kraju i ze świata. 
 Elastyczność oferty – krótkie terminy wypowiedzenia, różne rodzaje 
abonamentów, możliwość indywidualnej konfiguracji zgodnie z potrzebami 
konkretnego start-upu. 
 Wysoka jakość oferowanej infrastruktury zaprojektowanej tak, aby pobudzać 
nawiązywanie relacji i generować interakcje pomiędzy lokatorami. 
 Dobre warunki do networkingu zarówno pomiędzy start-upami, 
jak i z instytucjami i osobami wspierającymi młode firmy, w tym inwestorami, 
a także aktywne włączanie partnerów w realizację usług – w ten sposób 
społeczność Business Link stała się platformą umożliwiającą wymianę wiedzy 
i pomysłów. 
 Uwiarygodnienie pomysłów start-upów marką Business Link zwiększa szanse 
na sukces tych firm. 
 

Źródła informacji 
Wywiady z osobami zarządzającymi Business Link Warszawa 
bl.przedsiebiorca.pl 
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3.5.11 Wspólna infrastruktura badawcza lotniczych silników turbinowych 
 
 

Projekt: Modernizacja i budowa nowej infrastruktury 
naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej  
i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych 
numeryczno - doświadczalnych badań lotniczych 
silników turbinowych. 

Beneficjent: Wojskowa Akademia Techniczna  
Okres realizacji: 1.01.2010-31.12.2014 
Źródło finansowania:  Działanie 2.2 POIG  
Wartość projektu: 34,4 mln zł 
Wartość dofinansowania: 33,1 mln zł  
 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego jest największą 
w Polsce uczelnią cywilno-wojskową o charakterze politechnicznym. W ciągu  
60 lat tradycji przekształciła się ze szkoły oficerskiej w nowoczesny i otwarty 
uniwersytet naukowo-badawczy.  
 

                                       Geneza projektu  
Dzisiejszy kształt przemysłu lotniczego w Polsce jest 
skutkiem przekształceń własnościowych rozpoczętych na 
przełomie lat 80. i 90. oraz bezpośrednich inwestycji 
koncernów międzynarodowych realizowanych poprzez 
prywatyzację lub inwestycję typu green field.  
W wyniku tych przekształceń w Polsce reprezentowane są 
niemal wszystkie większe koncerny międzynarodowe 

specjalizujące się w wytwarzaniu statków powietrznych i komponentów 
lotniczych, przy czym rynek lotniczy odnotowuje ciągłą tendencję wzrostową. 
Jednym z głównych obszarów produkcji lotniczej usytuowanej w Polsce jest 
projektowanie i produkcja komponentów silników lotniczych (GE, Avio Polska, 
MTU). Obecność głównych graczy oraz wysoki poziom polskiej kadry 
inżynierskiej upewniły firmy obecne na polskim rynku o zasadności zwiększenia 
ich zaangażowania w rozwój lotniczej infrastruktury badawczej w Polsce. 
 

W tym celu powołane zostało konsorcjum POLONIA AERO (w oparciu o Avio 
Polska, WZL 4, WAT i Politechnikę Warszawską), będące jedną z tego typu 
inicjatyw w sektorze lotniczym. Ideą przyświecającą założeniu konsorcjum było 
opracowanie założeń i budowa laboratorium zimnych przepływów w instalacjach 
silników turbinowych w Zielonce pod Warszawą. Laboratorium to będzie jednym 
z nielicznych tej klasy ośrodków na świecie. Jako komplementarną do tej 
inwestycji założono budowę wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej 
Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspól-
nych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych. 
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Cel projektu  
Bezpośrednim celem projektu jest modernizacja i budowa 
nowej zintegrowanej infrastruktury badawczej WAT i PW 
w postaci dwóch współpracujących ze sobą laboratoriów: 
Laboratorium Badań Napędów Lotniczych (LBNL) w WAT 
oraz Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych 
i Spalania (LATiS) w PW. Dalekosiężnym celem projektu 
jest stworzenie zaplecza naukowo-badawczego dla 
dynamicznie rozwijającego się polskiego przemysłu silników lotniczych (Avio 
Polska, Pratt & Whitney, GE, WSK PZL Rzeszów i inni), który do tej pory 
wykorzystywał infrastrukturę badawczą głównie poza granicami Polski.  
 

Partnerzy projektu  
Projekt realizowany jest w konsorcjum Wojskowej Akademii Technicznej 
i Politechniki Warszawskiej, dwóch wiodących uczelni technicznych w kraju.  
Oba ośrodki mają bogatą tradycję badawczą oraz liczną kadrę naukową 
zapewniającą realizację prac rozwojowych i badań naukowych na najwyższym 
światowym poziomie. Ponadto Politechnika Warszawska jest uczelnią, która 
dysponuje największym wachlarzem kierunków, specjalności i specjalizacji 
dyplomowych spośród uczelni technicznych w Polsce, dzięki czemu jej 
absolwenci to wysoko wykwalifikowani specjaliści – przedstawiciele 
nowoczesnych kadr polskiej gospodarki.  
 

Etapy projektu  
Główne etapy realizacji projektu tu:  

1. Modernizacja i dostosowanie posiadanej infrastruktury do realizacji 
wyznaczonych zadań badawczych. 

2. Zakup, projektowanie i dostawa aparatury naukowo-badawczej. 
3. Wydzielenie jednostki organizacyjnej w ramach uczelni oraz określenie 

zasad współpracy pomiędzy uczelniami w laboratorium utworzonym  
na bazie zakupionej i zmodernizowanej infrastruktury. 

4. Zwiększenie liczby stanowisk badawczych i stanowisk pracy. 
5. Realizacja wraz z partnerami przemysłowymi i naukowymi projektów 

naukowo-badawczych na bazie powstałej infrastruktury. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
Oprócz realizacji celu głównego tj. budowy wysokospecjalistycznych 
laboratoriów pozwalających w długofalowej perspektywie na obsługę firm 
z branży lotniczej, inwestycja pozwoli też zespołom obydwu uczelni na pełniejsze 
uczestnictwo w międzynarodowych programach badawczych (np. Horyzont 
2020), a także w programach sektorowych lotnictwa, w tym przede wszystkim 
dotyczących badania i rozwoju konstrukcji turbinowych silników lotniczych  
(np. programu sektorowego NCBR jak INNOLOT oraz CleanSky II).  
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Budowa Laboratorium Badań Napędów Lotniczych w WAT i Laboratorium 
Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania na PW pozwoli także, dzięki 
współpracy ze światowymi liderami branży lotniczej, na dalsze pogłębianie, 
akumulację i dystrybucję wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań 
technicznych, metod badania i projektowania konstrukcji lotniczych, a także 
zwiększy wartość polskich ośrodków naukowych w szczególności dla polskiego  
i ulokowanego w Polsce przemysłu lotniczego oraz partnerów zagranicznych.  
 

                                       Dobre praktyki  
 Obecny projekt jest na gruncie badawczym 
komplementarny do projektu budowy Laboratorium Badań 
Napędów Lotniczych POLONIA AERO proponowanego 
przez to samo konsorcjum, którego celem są badania  
w pełnej skali przemysłowej. 
Niniejszy projekt dotyczy infrastruktury do badań 
podstawowych, testowania nowych koncepcji, przygoto-

wywania nowych rozwiązań, metodologii projektowania i optymalizacji silników 
lotniczych. Komplementarność obu przedsięwzięć zagwarantuje spójność procesu 
powstawania, rozwoju i wdrażania innowacji naukowych w przemyśle lotniczym. 
 Współpraca dwóch uczelni o największym potencjalne technicznym w kraju 
zwiększy efekt synergii podejmowanych prac badawczych. 
 Budowa Laboratoriów PW i WAT wraz z komplementarnym projektem 
konsorcjum POLONIA AERO pozwoli na stworzenie w Polsce konkurencyjnego 
zaplecza badawczego dla międzynarodowego przemysłu lotniczego pracującego  
z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi na światowym poziomie. 
 W zakresie zamówień publicznych stworzono na bazie powołanego zespołu  
i istniejącego działu zamówień publicznych schemat działania pozwalający  
na sprawny przepływ informacji merytorycznych i administracyjnych 
umożliwiający realizację, często bardzo złożonych postępowań dotyczących 
niestandardowych wyrobów. 

 

Źródła informacji  
Materiały udostępnione przez Politechnikę Warszawską 
http://www.silnikiturbinowe.pl/ 
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3.5.12 Instrumenty poręczeniowe wspierające innowacyjność  
 
 

Projektu: Rozwój instrumentów finansowych 
Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 
poprzez dokapitalizowanie funduszu   
Beneficjent: Mazowiecki Fundusz Poręczeń 
Kredytowych   
Okres projektu: 09.11.2009–31.12.2011 
Źródło finansowania: Działanie 1.4 RPO WM 
Wartość projektu: 70,0 mln zł 
Wartość dofinansowania: 70,0 mln zł  
  

Geneza projektu  
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
(MFPK) powołany został przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego w 2003 r. w ramach programu tworzenia 
ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych  
i pożyczkowych, będącego połączeniem inicjatyw  
i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych 
celem wspierania rozwoju mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców (MSP) działających na terenie Polski. Statutowym zadaniem 
MFPK jest pomoc MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych 
źródeł finansowania poprzez udzielanie poręczeń prawa cywilnego, 
zabezpieczających spłatę kredytów i pożyczek bankowych.  
Maksymalny stosunek wartości wszystkich udzielonych przez fundusz poręczeń 
do wysokości kapitału doręczeniowego (tzw. mnożnik kapitałowy) nie może 
przekroczyć 3,0, zatem warunkiem rozwoju działalności przez MFPK jest 
cykliczne podnoszenie kapitału poręczycielskiego. Dodatkowo, w wyniku 
konsultacji z przedsiębiorcami, w ramach projektu wprowadzono nowe typy 
instrumentów finansowych, związanych przede wszystkim z poręczeniami 
działalności innowacyjnej, zatem wpisującymi się w ogólną politykę wspierania 
innowacyjności Mazowsza.  
 

Cel projektu  
Nadrzędnym celem projektu był rozwój instrumentów 
finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej 
funduszu poręczeniowego MFPK działającego w regionie 
mazowieckim, przez dokapitalizowanie. Dzięki realizacji 
projektu udało się stworzyć skuteczne narzędzie  
do wspierania i aktywizacji MSP, które jest ważnym 
instrumentem, opartym o finansowanie zwrotne, 
stymulującym rozwój tego sektora.  
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Przekładając to na konkretne rezultaty – dokapitalizowanie udzielone w ramach 
projektu umożliwi udzielenie ok. 330 poręczeń o średniej wartości 210 tys zł  
na inwestycje proponowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu 
Mazowsza.  
 

Etapy projektu  
Projekt został podzielony na następujące etapy:  
1. Prace przygotowawcze  
2.  Administracyjna obsługa projektu – niezbędne inwestycje Administracyjna  

i merytoryczna obsługa projektu – koszty osobowe  
3. Koszty usług zewnętrznych, w tym wsparcia prawnego, księgowego, usług 

analitycznych i technicznych  
4. Działania związane z promocją  
5. Dokapitalizowanie Mazowieckiego Funduszu Poręczeniowego  

 

Partnerzy projektu 
Dla działalności Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych kluczowa jest 
współpraca z przedsiębiorcami. W chwili obecnej fundusz współpracuje 
z szeroką grupą instytucji finansowych, a realizacja projektu przyczyniła się  
do uzupełnienia tego grona o m.in.: Bank Millenium S.A., Noble Bank S.A., Bank 
Polskiej Spółdzielczości S.A., w szczególności w zakresie udzielania tzw. poręczeń 
portfelowych. W wymiarze praktycznym realizacja projektu pozwoliła na 
wsparcie ponad 300 mazowieckich przedsiębiorców. Z przeprowadzonych przez 
fundusz analiz wynika, że do 2016 r. przy pełnym wykorzystaniu zaangażowa- 
nego kapitału MFPK, udzielone poręczenia będą przekładały się na wzrost 
aktywów MSP w regionie o ponad 1,2 mld zł, zatem w sposób znaczący 
przyczynią się do rozwoju gospodarczego Mazowsza. Fundusz współpracuje 
i aktywnie korzysta z konsultacji z instytucjami zrzeszającymi małych i średnich 
przedsiębiorców, takich jak BCC czy Związek Pracodawców Warszawy 
i Mazowsza.   
 

Korzyści z realizacji projektu 
Projekt dokapitalizowania funduszu odegrał kluczową rolę w dalszym rozwoju 
systemu poręczeń udzielanych mazowieckim przedsiębiorcom. Oprócz realizacji 
celu nadrzędnego, czyli wsparcia rozwoju konkurencyjności MSP na Mazowszu, 
udało się zwiększyć atrakcyjność oferty funduszu na rynku usług poręczeniowych 
i utrzymać na nim pozycję lidera.  
 
Dokapitalizowanie miało wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa udzielanych 
poręczeń i wiarygodności MFKP. Odpowiedzialnie traktując pozycję lidera  
na regionalnym rynku poręczeniowym, dzięki pozyskaniu kapitału, MFKP mógł 
sobie pozwolić na udzielanie pomocy organizacyjnej i nawiązywanie współpracy 
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z funduszami lokalnymi, a także na rozwój siatki regionalnych placówek w byłych 
miastach wojewódzkich Mazowsza, co z kolei znacznie ułatwiło dostępność 
świadczonych usług.  

Dobre praktyki  
 Przygotowanie projektu i wybór instrumentów 
finansowych, które zostały wprowadzone w ramach 
projektu, poprzedzono konsultacjami z przedsiębiorcami, 
instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami finansowymi. 
 W działalności biznesowej wyznacznikiem sukcesu 
jest często czas – w przygotowanych usługach poręcze-
niowych dwie z trzech są usługami świadczonymi  

w przyśpieszonym trybie. Poręczenia portfelowe są dostępne w ramach 
bezpośrednich umów z bankami partnerskimi, a tzw. Szybka Linia Poręczeniowa 
skraca czas rozpatrywania wniosku z 14 do 3 dni. 
 W ramach nowych instrumentów finansowych na uwagę zasługują też 
Poręczenia Projektów Innowacyjnych, skierowane tylko do przedsiębiorców 
zamierzających w ramach dokonywanej inwestycji wprowadzać innowacyjne 
rozwiązania. W tym przypadku podwyższono też maksymalny limit poręczenia  
dla kwoty zobowiązania do 70%, a w przypadku pozostałych usług do 80%.  
 Usługi poręczeniowe statutowo świadczone przez fundusz mają charakter 
motywującego i aktywnego wspierania rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu – 
nie są usługami typu pomocy bezzwrotnej, skierowane są do przedsiębiorców, 
którzy korzystają z kredytowego wsparcia inwestycji. 
 Realizacja projektu pozwoliła na wdrożenie autorskiego systemu 
komputerowego, który zwiększył efektywność pracy analityków oceniających 
wnioski, co realnie przełożyło się na zwiększenie ilości rozpatrywanych wniosków.  
 

Źródła informacji 
Materiały przesłane przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych  
www.mpfk.com.pl 
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3.5.13 Coaching - integracja społeczna i zawodowa wykluczonych 
 
 

Projekt: Coaching – nowa metoda wsparcia procesów 
integracji społecznej i zawodowej 
Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie 
Okres realizacji: 01.05.2012–31.12.2013 
Źródło finansowania: Poddziałanie 7.2.1. POKL  
Wartość projektu / dofinansowania: 1,95 mln zł  
 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest państwową uczelnią o profilu 
społecznym wywodzącym się z Akademii Teologii Katolickiej. Wydziały uczelni 
funkcjonują w ramach systemu publicznej oświaty, ale dodatkowo nad czterema 
z nich nadzór sprawują władze kościelne.  
 

Geneza projektu  
Od lat wskazuje się na nieskuteczność metod i form 
wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
zwracając uwagę na potrzebę poszukiwania nowych 
podejść, integrujących perspektywę indywidualno-
osobowościową i środowiskową. W wielu krajach 
wypracowano i wdrożono standardy wykorzystania 
założeń coachingu w przezwyciężaniu sytuacji 

kryzysowych, wsparciu ludzi w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak np. 
długotrwałe bezrobocie, wsparciu młodzieży w trudnej sytuacji czy aktywizacji 
społeczno-zawodowej. W Niemczech, uchodzących za jednego z liderów takiego 
podejścia, działania te mają długą tradycję – tak praktyczną, jak i koncepcyjno-
teoretyczną, zatem do współpracy zaproszono jeden z wiodących ośrodków  
w tym zakresie – Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt, współpracujący 
w lokalnych sieciach (m.in. Caritas) w zakresie rozwoju i wykorzystania metod 
coachingowych w obszarach działań społecznych, wychowawczych 
i edukacyjnych. 
 

Cel projektu  
Ideą projektu było wypracowanie, ukazanie, opisanie 
i wdrożenie spójnego, zabezpieczonego koncepcyjno-
teoretycznie podejścia do pracy z osobami będącymi 
w trudnej sytuacji życiowej, wykorzystującego założenia 
oraz techniki i narzędzia znane z coachingu, wzorowanego 
na rozwiązaniach niemieckich. 
Rekomendowane było, aby model ten powstał w oparciu 
o wielosektorową współpracę realizującą ideę partnerstwa, w tym ponad- 
n-rodowego i wykorzystującą potencjał różnych podmiotów.  
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Partnerzy projektu  
Projekt realizowany był w szerokim międzysektorowym partnerstwie. 
Kompetencje naukowe reprezentowane były przez lidera projektu – UKSW. 
Zaangażowanie Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego (KARAN) pozwoliło  
na wdrożenie coachingu i dostosowanie go do realnie prowadzonego przez 
polskie instytucje wsparcia. Firma Akademia Szybkiej Nauki (AKN) wniosła 
wiedzę i doświadczenie w zakresie metod szkoleniowych i ewaluacji, które były 
niezbędne do maksymalnego wykorzystania potencjału projektu. Udział 
partnera niemieckiego był kluczowy dla wypracowania modelu coachingu 
społecznego adaptującego rozwiązania niemieckie.  
 

Etapy projektu  
Projekt został podzielony na następujące etapy:  

1. Opracowanie metody coachingu społecznego (UKSW) dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym – prace koncepcyjno-wdrożeniowe. 

2. Opracowanie systemu szkoleń i stworzenie internetowej platformy 
wspomagającej oraz systemu zarządzania jakością (AKN). 

3. Adaptacja rozwiązań dotyczących coachingu społecznego wypracowanych 
w Bawarii (moduł współpracy ponadnarodowej). 

4. Wdrożenie metody coachingu społecznego (KARAN) – przeprowadzenie 
sesji coachingowych, superwizji, w tym wizyt superwizyjnych 
prowadzonych przez ekspertów z Niemiec (wsparciem coachingowym 
objętych zostało 100 osób z warszawskiej Pragi).  

5. Upowszechnienie metody coachingu (UKSW) – publikacja podręczników, 
realizacja spotów radiowych i organizacja konferencji w kraju 
i w Niemczech. 

6. Ewaluacja wypracowanych rezultatów (AKN). 
 

Partnerzy projektu 
W realizację projektu była zaangażowana Akademia Szybkiej Nauki – wieloletni 
partner UKSW w projektach edukacyjno-społecznych. Wypracowane rezultaty 
przyczyniły się także do nawiązania bliższej współpracy UKSW z przedsiębiorcami 
poszukującymi specjalistycznego wsparcia w rozwijaniu nowych produktów 
usługowych opartych na założeniach coachingu. Jednym z podjętych działań, 
będących następstwem projektu, było przygotowanie we współpracy EDU 
Research Sp. z o.o. z UKSW projektu badawczego, który został laureatem  
w konkursie o charakterze grantowym dla partnerstw przedsiębiorców  
z instytucjami naukowymi, realizowanym w ramach systemowego projektu 
Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji 
(MSODI).  
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Korzyści z realizacji projektu 
 Innowacyjne rozwiązania wypracowane w ramach projektu przyczyniły się 
do rozwoju i upowszechnienia interdyscyplinarnego obszaru wiedzy z zakresu 
coachingu społecznego.  
 Pogłębiony został poziom współpracy między naukowcami, praktykami oraz 
przedsiębiorcami zainteresowanymi wdrażaniem tego typu rozwiązań – w Polsce 
i Niemczech.  
 Rozwinięciem idei projektu były i są dalsze prace prowadzone nad 
profesjonalizacją wsparcia społecznego (coaching i superwizja w obszarze działań 
społecznych) oraz nad wypracowaniem całkowicie nowych, atrakcyjnych form 
pomocowych (coaching rodzinny), które wprost nawiązują do osiągnięć i efektów 
projektu.  
 Realizacja projektu pozwoliła też na wypracowanie komplementarnych 
inicjatyw z przedsiębiorcami, czego przykładem jest projekt z firmą EDU Research.  
 W trzecim kwartale 2014 r. planowane jest uruchomienie 
interdyscyplinarnych studiów podyplomowych dotyczących coachingu, 
realizowanych w formule międzynarodowej i z wykorzystaniem bliskiej 
współpracy z dotychczasowymi partnerami. 

 

                                   Dobre praktyki 
 Zaangażowanie partnera niemieckiego pozwoliło  
na wykorzystanie sprawdzonych, a jednocześnie innowa-
cyjnych wzorców zagranicznych, co zdecydowanie 
podniosło praktyczną wartość projektu. 
 Grupa docelowa zrealizowanego w projekcie 
coachingu społecznego została wybrana w przemyślany 
sposób. Lokalizacja usług coachingowych związana była 

przede wszystkim z twardymi danymi statystycznymi dotyczącymi warszawskiej 
Pragi, wskazującymi m.in. że jej mieszkańcy korzystają z pomocy społecznej 
przeszło dwukrotnie częściej niż reszta mieszkańców Mazowsza. 
 W realizację projektu od fazy koncepcyjnej zaangażowane były podmioty 
z różnych sektorów, zajmujące się różnymi aspektami pomocy społecznej 
i edukacją w tym zakresie, co pozwoliło na wypracowanie rozwiązań maksymalnie 
dostosowanych do praktyki, jednocześnie opisanych w kryteriach naukowych. 
Partnerstwo nawiązane dzięki realizacji projektu wykracza poza jego ramy  
i owocuje nowymi inicjatywami.  
 

Źródła informacji  
Materiały udostępnione przez UKSW  
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3.5.14 Park Naukowo-Innowacyjny - UNIPRESS  
 
 

Projekt: Park Naukowo Innowacyjny Celestynów – 
UNIPRESS 

Beneficjent: Instytut Wysokich Ciśnień PAN 
Okres realizacji: 17.10.2010-30.06.2015 
Źródło finansowania: Działanie 1.1 i 1.4 RPO WM  
Wartość projektów: 49,0 mln zł 
Wartość dofinansowania: 35,2 mln zł 
 

Instytut Wysokich Ciśnień PAN jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk, 
założonym w 1972 r. Jego misją jest zastosowanie metod wysokociśnieniowych jako 
narzędzi badawczych oraz mających zastosowanie technologiczne.  
 

                                          Geneza projektu  
Powstanie Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress 
związane jest z potrzebą tworzenia miejsc i schematów 
ułatwiających wdrażanie osiągnięć naukowych. Mając  
20-letnie doświadczenie w komercjalizacji opracowywanych 
technologii, w IWC PAN dostrzeżono potrzebę stworzenia 
miejsca do prowadzenia innowacyjnej działalności 
gospodarczej opartej na nowoczesnych technologiach.  

 

Cel projektu  
Głównym celem powstania Parku Naukowego jest 
komercjalizacja technologii opracowanych przez 
naukowców z IWC PAN. Jego infrastruktura techniczna ma 
ułatwić oraz przyśpieszyć proces przenoszenia wyników 
badań naukowych do zastosowań praktycznych. 
Zaplanowane linie doświadczalne (m.in. laboratoryjna 
produkcja pilotażowa) pozwolą również na realną ocenę 
kosztów produkcji i nakładów niezbędnych do wdrożenia danego pomysłu 
naukowego. Istotnym obszarem działalności ma być również aktywne wsparcie 
w nawiązywaniu współpracy między istniejącymi firmami a instytucjami naukowymi 
oraz pomoc w uzyskiwaniu funduszy publicznych i prywatnych. 
 

Partnerzy projektu 
Projekt Innowacyjnego Parku w Celestynowie jest w całości realizowany przez IWC 
PAN. Przyszłymi partnerami będą jednostki naukowe, np. Politechnika Warszawska, 
AGH czy Konsorcjum Fotoniki Krótkofalowej.  
Infrastruktura obiektu, przeznaczona głównie do rozwijania najbardziej 
obiecujących technologii laboratoryjnych do etapu technologii produkcyjnych,  
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będzie udostępniana w przyszłości na zasadach komercyjnych instytucjom 
naukowym oraz firmom zainteresowanym wdrożeniem wybranych wyników badań 
i prac naukowych. 
 

Etapy projektu  
Realizacja projektu Innowacyjnego Parku Celestynów w początkowej fazie opierała 
się przede wszystkim na budowie samego obiektu oraz wyposażeniu go  
w niezbędną infrastrukturę. W ramach budowy i rozwoju wyróżnić można 
następujące etapy:  
 

1. Projektu koncepcyjny Parku Innowacyjnego w Celestynowie, w którym 
założono utworzenie 20 obiektów, każdy składający się z budynku 
laboratoryjno-technologicznego i hali laboratoryjno-produkcyjnej.   

2. Budowa czterech zespołów budynków (pracownie naukowe wraz z halami 
laboratoryjno-produkcyjnymi) oraz modernizacje budynków w Lasku w gm. 
Celestynów (w tym zaplecze konferencyjne i biznesowe). 

3. Modernizacja budynku na potrzeby Laboratorium Ceramiki i Szkła, w tym linii 
doświadczalnej do produkcji ceramiki specjalnej. 

4. Wyposażenie pięciu laboratoriów oraz trzech modułów aplikacyjnych 
z prototypowymi liniami doświadczalnymi. Będą to laboratoria zajmujące się: 
 wytwarzaniem aparatury wysokociśnieniowej dla zastosowań 

w technologiach paskalizacji żywności, 
 krystalizacją podłoży GaN oraz ich zastosowaniem (poza optoelektroniką 

w platformach SERS i w technologiach THz), 
 wytwarzaniem elementów złącznych o ultrawysokiej wytrzymałości 

z materiałów o strukturze mikro- i nanokrystalicznej uzyskanej metodami 
hydroekstruzji, 

 produkcją ceramik przemysłowych, badaniami szkieł specjalnych, 
 technologią wysokociśnieniowego utrwalania żywności (paskalizacja), 
 wytwarzaniem prototypowej aparatury badawczej. 

 

W przyszłości przewiduje się organizacyjne wydzielenie Parku ze struktur Unipressu 
oraz zwiększenie zakresu usług związanych z wdrażaniem na rynek wyników badań. 
Jednocześnie Park zakłada kontynuację ścisłej współpracy z podmiotami zależnymi 
od Unipressu, w tym z działem Komercjalizacji IWC PAN oraz spółką celową UIF S.A., 
którą IWC PAN ma zamiar powołać w ramach realizowanego obecnie programu 
SpinTech (NCBR). 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Powstanie Parku to ogromne wsparcie dla działalności naukowców IWC PAN, 
którzy będą chcieli przenieść wyniki swoich badań na grunt gospodarczy. 40% 
badań prowadzonych przez instytut to badania stosowane, które do tej pory dały 
początek sześciu firmom typu spin-off. Ocenia się, że kolejne dziesięć technologii 
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może przyczynić się do powstania tego typu działalności. Obecnie daleko 
zaawansowane są prace związane z powołaniem trzech spółek wdrażających 
technologie IWC PAN: produkcji ceramik specjalnych, wytwarzania podłoży SERS, 
produkcji elementów złącznych podwyższonej wytrzymałości z materiałów 
przetwarzanych metodami hydroekstruzji. Przedsięwzięcia realizowane w ramach 
działalności Parku spowodują istotny wzrost potencjału komercyjnego IWC PAN, 
co związane jest z aspektem finansowym, jak i możliwością realizacji kolejnych 
badań naukowych. Budowane laboratoria pomogą w wypełnieniu tzw. luki 
technologicznej identyfikowanej w procesie komercjalizacji. Realizowany 
jednocześnie projekt SpinTech ma pomóc w wypełnianiu luki finansowej poprzez 
kontakt z inwestorami, finansowanie badań uzupełniających i wkładu własnego  
w przypadku projektów współfinansowanych z UE. 
 Realizacja projektu pomoże naukowcom zaistnieć na arenie 
międzynarodowej, zarówno w świecie naukowym, jak i gospodarczym. 

  

                                          Dobre praktyki 
 Budowa Parku wypełni lukę pomiędzy technologią 
laboratoryjną a wymaganiami technologii przemysłowej  
w obszarze rozwiązań wysokociśnieniowych. Dzięki 
możliwości stworzenia linii produkcji pilotażowej, Park 
Innowacyjny w Celestynowie będzie miejscem 
powstawania nowych firm typu spin-off. Dobrą praktyką  
w projekcie jest fakt, że beneficjent nie zaczyna  

od tworzenia mechanizmów i struktur na potrzeby komercjalizacji, ale posiada już 
doświadczenie w tworzeniu spółek typu spin-off oraz zidentyfikowane 
technologie, które zamierza skomercjalizować w ten sposób. Zakładania tego typu 
spółek jest istotną metodą komercjalizacji w UNIPRESS-ie.  
 W ramach Parku Naukowego spółki typu spin-off będą miały dostęp  
do komplementarnych usług, od infrastruktury badawczej poprzez doradztwo 
w zakresie prowadzenia firmy, kodeksu spółek handlowych, ochrony własności 
intelektualnej itp., aż po wsparcie w zakresie pozyskania finansowania, co daje 
możliwość elastycznego dopasowania pomocy do wymagań powstającej firmy.  
 Budowana infrastruktura ma już w pełni zdefiniowane przeznaczenie 
i finansowanie inwestycyjne. 

 

Źródła informacji 
http://www.unipress.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5
4&Itemid=102&lang=pl 
„Park Innowacyjny Celestynów – Unipress, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej 
Akademii Nauk”. Opracowanie: mgr inż. Jerzy Masiak, Pełnomocnik Dyrektora IWC 
– PAN ds. komercjalizacji 
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3.5.15 Infastruktura dla interdysypilnarnych badań materiałowych  
 
 

Projekt: Centrum Zaawansowanych Materiałów 
i Technologii 
Beneficjent: Politechnika Warszawska 
Okres realizacji: 01.08.2008–30.06.2015 
Źródło finansowania: Działanie 2.1 POIG  
Wartość projektu: 385 mln zł 
Wartość dofinansowania: 360 mln zł 
 

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT to powstające  
w Warszawie centrum badawczo-wdrożeniowe współtworzone przez 
warszawskie uczelnie i instytuty naukowe. CEZAMAT jest jedynym ośrodkiem 
badawczym w Polsce, który ma szansę stać się liderem w dziedzinie 
nanotechnologii, biotechnologii i technologii MOEMS (Micro-Opto-Electro 
Mechanical Systems). 
 

                                       Geneza projektu 
CEZAMAT to ośrodek, który tworzy kompleks 
specjalistycznych laboratoriów wyposażonych w unika-
towy sprzęt badawczy. Ideą, jaka przyświecała decyzji  
o jego budowie, było stworzenie miejsca, gdzie naukowcy 
z różnych dziedzin będą mogli prowadzić unikatowe, 
interdyscyplinarne badania na najwyższym poziomie, 
testować, a następnie wdrażać opracowane innowacyjne 

rozwiązania, służące przede wszystkim podnoszeniu jakości życia obywateli. 
 

Cel projektu 
Celem projektu jest prowadzenie interdyscyplinarnych 
badań nad nowoczesnymi materiałami i technologiami. 
Budynek Laboratorium Centralnego znajdować się będzie 
przy ulicy Poleczki w Warszawie. Centrum zostanie 
wyposażone w ultranowoczesną aparaturę dostępną nie 
tylko dla poszczególnych członków konsorcjum, ale 
również dla studentów, naukowców, badaczy z zagranicy 
czy przedsiębiorców zainteresowanych wprowadzaniem na rynek innowa-
cyjnych rozwiązań. W skład najnowocześniejszego zaplecza technologicznego 
będą wchodziły także tzw. clean-roomy, niezbędne do prowadzenia badań,  
w takich dziedzinach jak: nanotechnologia, mikro- i nanoelektronika, fotonika, 
biotechnologia czy zaawansowane materiały. 
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Partnerzy projektu  
Projekt realizowany jest przez konsorcjum dziewięciu jednostek naukowych. 
Koordynatorem i beneficjentem projektu jest Politechnika Warszawska. 
Pozostali członkowie to: Instytut Fizyki PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, 
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki PAN Uniwersytet Warszawski, Instytut Wysokich Ciśnień 
PAN, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Instytut Technologii Elektronowej. 
 

Zakres realizacji projektu  
Projekt CEZAMAT obejmuje powstanie sieci pięciu laboratoriów, w skład której 
wchodzą: Laboratorium Centralne (przy ul. Poleczki), laboratorium kwantowych 
struktur azotkowych oraz zaawansowanych technik ich charakteryzacji  
(na terenie IWC PAN), specjalistyczne laboratorium nanotechnologii laserowych 
(zlokalizowane w WAT), specjalistyczne laboratorium badań spektroskopowych 
i magnetycznych (na terenie UW) oraz specjalistyczne laboratorium wytwarzania 
precyzyjnych masek chromowych oraz mikrooptycznych struktur dyfrakcyjnych 
(w ITME).   

 

Korzyści z realizacji projektu 
 Konsorcjum CEZAMAT będzie dysponować najnowocześniejszym zapleczem 
technologicznym w Polsce, co zwiększy potencjał badawczy jednostek naukowych. 
 Interdyscyplinarny charakter projektu zapewni solidną podstawę do realizacji 
skomplikowanych, wielowątkowych projektów wymagających ścisłej współpracy 
naukowców z różnych dziedzin. Promocja członków konsorcjum jako jednostek 
aktywnie wdrażających innowacyjne pomysły technologiczne i dysponujących 
wysokiej klasy zapleczem badawczym przyciągnie zagranicznych naukowców  
i studentów, co nie tylko zwiększy prestiż tych jednostek na arenie 
międzynarodowej, ale pozwoli na szerszą wymianę myśli technologicznej 
i uzyskiwanie coraz lepszych wyników naukowych. 
 Nastawienie na komercyjny charakter prowadzonych badań umożliwi 
inwestorom biznesowym wdrażanie zaawansowanych technologii w różnych 
sektorach gospodarki. Ludzie i zasoby skupione wokół CEZAMAT przyczynią się  
do rozwoju gospodarczego i wzrostu przewagi konkurencyjnej regionu, jak i całego 
kraju w dziedzinie nowoczesnych materiałów i technologii.  
 Możliwość samorealizacji utalentowanych jednostek w Polsce 
i zagwarantowanie ścieżek kariery dla dobrze wyedukowanych absolwentów 
wyższych uczelni, a także stworzenie pozytywnych bodźców w społeczeństwie 
oraz zachęta do zdobywania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii. 
 Możliwość efektywnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań technolo- 
gicznych, które przyczynią się do podniesienia jakości życia obywateli.  
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                          Dobre praktyki  
 Powstająca ogromna infrastruktura skupia wokół 
siebie kluczowe jednostki w dziedzinie rozwoju nowych 
materiałów uznane w kraju i zagranicą. Inwestycja 
infrastrukturalna jest kwestią wtórną w stosunku  
do potencjału naukowego i wdrożeniowego członków 
konsorcjum, tzn. posłuży dalszemu rozwojowi potencjału 
naukowego, a nie jego zainicjowaniu. Członkowie 

konsorcjum mają także wypracowane powiązania z sektorem przedsiębiorstw 
i innymi jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą, co zaowocuje wspólną 
realizacją przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych. 
 Realizacja projektu ma służyć upowszechnianiu i wdrażaniu nowoczesnych 
technologii, a jednym z priorytetów ma być utylitarność i aplikacyjność 
prowadzonych badań. 
 CEZAMAT ma przyciągnąć do Polski wybitnych naukowców i badaczy, 
prowadzących aktualnie swoje badania w placówkach zagranicznych,  
co z pewnością zaowocuje zwiększeniem potencjału naukowego w naszym kraju. 
Ponadto będzie aktywnie integrował środowisko naukowe i przemysłowe – 
umożliwi wspólne (również międzynarodowe) prowadzenie badań i prac 
rozwojowych naukowcom z różnych dziedzin. 
 

Źródła informacji 
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,401091,instytut-technologii-
elektronowej-dziewiatym-czlonkiem-cezamat-u.html 
http://warszawa.dlastudenta.pl/studia/artykul/PW_rozpoczyna_budowe_ 
CEZAMAT_u,103267.html 
http://www.cezamat.eu/ 
http://evertiq.pl/news/3869 
Katalog CEZAMAT 
https://www.fuw.edu.pl/tl_files/ogloszenia/CEZAMAT.pdf 
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3.5.16 Staże nauka – biznes 
 
 

Projekt: VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży  
Beneficjent: Consulting Plus Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 01.04.2013-31.03.2015 
Źródło finansowania: Poddziałanie 8.2.1 POKL  
Wartość projektu / dofinansowania: 4,96 mln zł  
 
 

Projekt TEKLA PLUS jest kontynuacją projektu TEKLA, który odniósł duży sukces 
jako innowacyjne spojrzenie na możliwość kooperacji nauka-biznes. Projekt 
prowadzony jest przez istniejącą od 1996 r. firmę doradczą Consulting Plus  
Sp. z o.o. specjalizującą się w zarządzaniu w przedsiębiorstwach.   
 

                                       Geneza projektu 
Z powodu widocznej w Polsce przepaści między światem 
nauki i biznesu, kilka lat temu powstała na Mazowszu 
inicjatywa mająca na celu jej zmniejszenie. Finansowany  
z funduszy europejskich projekt TEKLA odniósł ogromny 
sukces, funkcjonując jako pomost pomiędzy młodą kadrą 
naukową a innowacyjnymi przedsiębiorstwami. 
Pośrednictwo polegało na organizacji staży w firmach  

dla studentów, absolwentów i doktorantów. Projekt TEKLA PLUS nie tylko 
zachowuje cechy funkcjonalne swojego poprzednika, ale dodatkowo stawia  
na wykorzystanie potencjału państwowych jednostek naukowych – świetnych 
fachowców i zaawansowanej aparatury niedostępnej dla prywatnych 
przedsiębiorców. Działania podejmowanie w ramach projektu skupiają się  
na wzmocnieniu gospodarki na poziomie regionalnym oraz zmniejszeniu skali 
problemów wynikających z niskiego popytu na wyniki prac badawczo-
rozwojowych w przedsiębiorstwach. 
 

Cel projektu  
Celem działań w ramach Projektu TEKLA PLUS jest przede 
wszystkim przełamanie barier i stereotypów oddziela-
jących biznes od nauki. Jednym z jego zadań jest 
zwiększenie świadomości środowisk akademickich  
w kwestii możliwości komercjalizacji posiadanej wiedzy. 
Badania potwierdzają, że relatywnie niewielu studentów  
i przedstawicieli kadry naukowej prowadzi własny biznes. 
W ramach projektu prowadzone są szeroko zakrojone działania informacyjne 
promujące przedsiębiorczość akademicką i transfer wiedzy z nauki do biznesu. 
Efekty zorganizowanych w ramach TEKLA PLUS staży są namacalne. Przykładem 
może być firma Bujno Synthesis specjalizująca się w pozyskiwaniu substancji 
odżywczych z awokado, w której młodzi naukowcy pomogli rozwiązać ważny 
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problem technologiczny, dzięki czemu zwiększyła się opłacalność produkcji. Inny 
przykład to Elproma Elektronika, zajmująca się zaawansowanymi rozwiązaniami 
dla telekomunikacji. Firma ta po sześciu miesiącach stażu zyskała 
oprogramowanie sterujące skomplikowanym detektorem dźwięku. Również 
Neuro Innovations, założona przez pracownika naukowego Politechniki 
Warszawskiej wraz z firmą Atfin Sp. z o.o., to efekt projektu stażowego,  
w ramach którego powstała własność intelektualna gotowa do komercjalizacji.  
 

Partnerzy projektu  
Partnerem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa. 
 

Założenia projektu 
Głównym założeniem VI edycji projektu TEKLA PLUS jest zwiększenie liczby 
wspólnych inicjatyw instytucji naukowych i przedsiębiorstw. Jest ono 
realizowane przez organizację cyklu staży w mazowieckich przedsiębiorstwach  
i jednostkach naukowych, gdzie naukowcy mają możliwość pracować w firmie,  
a pracownicy naukowi w przedsiębiorstwach. Dzięki temu stażyści-naukowcy 
biorący udział w projekcie zdobywają praktyczne doświadczenie 
w projektowaniu i wdrażaniu projektów innowacyjnych, co pozwala 
pracownikom naukowym wzbogacić badania o aspekty ich praktycznego 
wykorzystania. Z kolei dzięki nim przedsiębiorcy zwiększają potencjał naukowy 
swojej firmy przy zachowaniu niskich kosztów. Zakres i przebieg stażu jest 
każdorazowo indywidualnie ustalany i służy zapewnieniu przepływu wiedzy 
między jednostką naukową i przedsiębiorstwem. Dodatkowo do realizacji 
założeń stażu naukowcy mogą korzystać z zasobów jednostek naukowych 
i wybrać sobie szkolenia bądź doradztwa dotyczące określonego problemu 
w ramach wprowadzania innowacji będącej przedmiotem stażu.  
W czasie realizacji projektu ze staży w przedsiębiorstwach będzie mogło 
skorzystać 60 naukowców, natomiast ze w placówkach badawczych –  
40 pracowników warszawskich przedsiębiorstw. W przypadku tych pierwszych 
trwają one średnio sześć miesięcy, drudzy natomiast zapewnione mają średnio 
120 godzin w okresie min. 3 miesięcy. W przypadku staży pracowników 
naukowych w firmach, naukowcom przysługuje dodatek stażowy pokrywany 
przez beneficjenta, natomiast za staż pracownika firmy w jednostce naukowej, 
ta otrzymuje wynagrodzenie w ramach projektu. 
 

Korzyści z realizacji projektu 
 Nawiązanie relacji między warszawskim środowiskiem naukowo-
biznesowym. 
 Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do warszawskich przedsiębiorstw 
poprzez udostępnienie im wiedzy i kreatywności młodych naukowców. 
 Budowanie praktycznego podejścia do zdobywanej wiedzy wśród młodej 
kadry naukowej. 
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 Propagowanie idei komercjalizacji pomysłów poprzez poszukiwanie ich 
zastosowania i umiejętność sprzedaży ostatecznego produktu. 
 Szereg opatentowanych rozwiązań będących efektem współpracy środowiska 
naukowego ze światem biznesu. 
 

                                        Dobre praktyki  
 Pozytywne przykłady rozwiązań innowacyjnych 
opracowanych w ramach staży skutecznie przełamują 
stereotypowe myślenie, że świat nauki jest bardzo odległy 
od biznesu, a reprezentujący te dwa środowiska ludzie 
porozumiewają się innymi językami, jak również,  
że innowacje wymagają zawsze prowadzenia szeroko 
zakrojonych i skomplikowanych badań z dużymi 

budżetami. Działania podejmowane w ramach staży dają możliwość 
przetestowania relacji nauka-biznes w „skali pilotażowej”, a te z kolei mogą 
w przyszłości zaowocować wspólną realizacją znacznie większych przedsięwzięć.  
 Projekty TEKLA przez lata wypracowały silną i rozpoznawalną markę 
w regionie. Realizowane przez jednego beneficjenta kumulują pozytywne 
doświadczenia z poprzednich programów, co pozytywnie wpływa na skuteczność 
w osiąganiu założeń projektu. Dzięki niemu rodzi się dialog i poczucie wzajemnego 
dopełniania między światami biznesu i nauki. 
 

Źródła informacji 
www.staze.teklaplus.pl  
www.mapadotacji.pl 
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3.5.17 Centrum grafenu i nanotechnologii 
 
 

Projekt: Centrum grafenu i innowacyjnych 
nanotechnologii – etap I 
Beneficjent: Instytut Technologii Materiałów 
Elektronicznych 
Okres realizacji: 01.10.2013- 31.12.2015 
Źródło finansowania: Działanie 1.1 RPO  
Wartość projektu: 42,5 mln zł 
Wartość dofinansowania: 36,1 mln zł 
 

ITME jest krajowym liderem i uznanym w świecie instytutem badawczym 
w obszarze kompleksowych i interdyscyplinarnych badań w takich dziedzinach 
naukowych jak: inżynieria materiałowa, fizyko-chemia materiałów, elektronika, 
energetyka, optoelektronika, fotonika, technika laserowa, technika 
podczerwieni, telekomunikacja.  
Tu opracowywane są wysoko zaawansowane, innowacyjne technologie 
wytwarzania materiałów o perfekcyjnej strukturze krystalograficznej 
i specyficznych właściwościach. Wytwarzane są monokryształy materiałów 
półprzewodnikowych, optycznych, piezoelektrycznych, a także super czyste 
metale, aktywne szkła i włókna światłowodowe, nowe tworzywa ceramiczne 
i kompozytowe oraz inne materiały i przyrządy o szerokich zastosowaniach.  
 

Tematyka prowadzonych przez ITME projektów w zakresie badań nad 
metamateriałami, kryształami fotonicznymi, nanokompozytami, oraz 
w szczególności nad grafenem, stanowi jedną z najbardziej innowacyjnych, 
rozwojowych i perspektywicznych dziedzin w badaniach światowych i stanowić 
będzie podstawę dla rozwoju nowej generacji produktów. Wśród światowej 
czołówki ośrodków badawczych prowadzących intensywnie zaawansowane 
badania nad grafenem i jego aplikacjami  miejsce swoje znajduje także Instytut 
Technologii Materiałów Elektronicznych.  
 

Według danych opublikowanych w raportach Future Markets Inc. (czołowy 
ośrodek analiz światowego rynku hi-tech) przedstawionych w opracowaniu  
„The World Market for graphene” podsumowującym najważniejsze osiągnięcia 
naukowców na świecie w latach 2010-2011 i w prognozach na lata 2010-2017 
dotyczące grafenu (Prominent graphene research center) ITME, jako jedyny 
ośrodek naukowy z Europy Środkowej i Wschodniej, znajduje się w ścisłej 
światowej czołówce centrów badawczych grafenu (obok Stanford University, 
Cornell University czy Massachusetts Institute of Technology - MIT). 
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Geneza projektu 
Grafen, od momentu eksperymentalnego potwierdzenia 
w 2004 r. przez profesorów A. Geima i K. Novoselowa 
z University of Manchester, laureatów Nagrody Nobla 
w 2010 r. w dziedzinie fizyki,  jego unikalnych  właściwości, 
stał się obiektem coraz większego zainteresowania  
na świecie, zarówno w sferze nauki jak i gospodarki.  
Ta dwuwymiarowa warstwa węgla jest stabilna i posiada 

szereg właściwości niespotykanych w materiałach trójwymiarowych, a przez to 
jest uważana za materiał XXI wieku.  
Niezwykłe właściwości grafenu sprawiają, że pokładane są w nim nadzieje  
na zrewolucjonizowanie wielu sektorów przemysłu. Prace nad grafenem są 
priorytetem Unii Europejskiej. Po pozytywnej ocenie Komitetu Programowego 
ds. Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT Committee), Komisja 
Europejska w ramach europejskiego programu „Nowe Technologie i Technologie 
Przyszłości” (FET) wybrała do finansowania flagowy projekt badawczy  
pt.: „Graphene Science for ICI and Beyond”. Na jego realizację, która ma potrwać 
10 lat przeznaczono budżet wynoszący ok. jednego miliarda euro.  
 

Celem przedsięwzięcia jest rozwój badań naukowych nad wykorzystaniem 
grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych.  Projekt ten, nadzorowany 
bezpośrednio przez Komisję Europejską, a koordynowany przez Chalmers 
University of Technology w Göteborgu (Szwecja), będzie realizowany przez  
74 beneficjentów, w skład których wchodzą jednostki naukowe, uczelnie 
i przedsiębiorcy. Wśród tej elitarnej grupy zespołów naukowych z 17 państw 
z Unii Europejskiej znalazł się także Instytut Technologii Materiałów 
Elektronicznych, jako jedyny nie tylko z Polski ale także z Europy Środkowej 
i Wschodniej. 
 

Cel projektu  
Projekt zakłada utworzenie na terenie Instytutu ośrodka 
badawczego o wysokim potencjale naukowym  
i badawczo-rozwojowym pn. Centrum grafenu i innowa-
cyjnych nanotechnologii. Jego realizacja przebiegać 
będzie w co najmniej dwóch etapach.  
 

Etapy projektu  
Docelowo cały projekt kluczowy polegający na utworzeniu Centrum grafenu 
i innowacyjnych nanotechnologii będzie realizowany w ramach dwóch głównych 
etapów. W pierwszym etapie projektu pt.: „Centrum grafenu i innowacyjnych 
nanotechnologii-etap I” będzie przeprowadzona modernizacja laboratoriów 
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wchodzących w skład zakładów badawczych Instytutu oraz zakup aparatury 
niezbędnej do prowadzenia prac naukowo-badawczych i rozwojowych.  
W ramach przeprowadzonej modernizacji powstaną trzy nowe laboratoria:  

1) laboratorium charakteryzacji i pomiarów grafenu oraz materiałów 
pochodnych o pow. 300 m², 

2) laboratorium technologii grafenowych o pow. 170  m², 
3) laboratorium pasywacji materiałów półprzewodnikowych o pow. 200 m². 

 

Prace modernizacyjne, które zostaną przeprowadzone w istniejących 
laboratoriach, mają na celu dostosowanie ich do istniejących i obowiązujących 
standardów, szczególnie w odniesieniu do wymogów klas czystości pomieszczeń, 
z uwzględnieniem norm serii 14644, umożliwiając przez to prowadzenie prac 
badawczych na wysokim poziomie i w odpowiednich, nowoczesnych warunkach. 
Łączna powierzchnia zmodernizowanych laboratoriów (w tym nowoutwo-
rzonych) wyniesie ok. 1600 m². W nowoutworzonych i w zmodernizowanych 
laboratoriach będą kontynuowane badania związane z obszarem badawczym 
dotyczącym nanotechnologii, a także zostanie wprowadzony nowy program 
badawczy, uzupełniający szerokie badania nad grafenem, których główny 
kierunek będzie realizowany w nowym obiekcie (etap II Projektu).  
 

W drugim etapie projektu pt.: „Centrum grafenu i innowacyjnych 
nanotechnologii - etap II” będzie wybudowany nowy budynek o kubaturze  
ok. 34 600 m³ i powierzchni netto wynoszącej ok. 5 900 m², funkcjonalnie 
tworzący dwa segmenty: laboratoryjny ze strefami czystymi (część niższa) oraz 
segment obejmujący pracownie opracowywania badań laboratoryjnych (część 
wyższa), pomieszczenia techniczne, porządkowe, socjalne, węzły higieniczno-
sanitarne, recepcję wraz z wykonaniem robót instalacyjno-montażowych 
(elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych), z jego wyposażeniem, także 
w niezbędną do badań aparaturę, wraz z zagospodarowaniem przyległego 
terenu i wykonaniem przyłączy mediów, placów i parkingów (wraz z włączeniem 
działki do pasa drogowego). W budynku zostanie ulokowana główna część 
Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologii, którą będzie tworzyć ciąg  
15 nowych laboratoriów, pracowni specjalistycznych, sal konferencyjnych  
i pomieszczeń spotkań.  Powstałe laboratoria z pracowniami wyposażone 
zostaną w infrastrukturę technologiczną i badawczą, którą tworzyć będzie 
najnowocześniejszy, unikalny, a jednocześnie bardzo czuły sprzęt i aparatura 
naukowo-badawcza.  
 

Korzyści z realizacji projektu 
 W zmodernizowanych laboratoriach będą kontynuowane badania związane 
z obszarem badawczym dotyczącym nanotechnologii, a przede wszystkim zostanie 
wprowadzony nowy program badawczy, uzupełniający badania nad grafenem.  
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 W Centrum powstaną doskonałe warunki do prowadzenia na  światowym 
poziomie badań i prac rozwojowych w zakresie wysoko zaawansowanych, 
innowacyjnych  technologii wytwarzania materiałów o perfekcyjnej strukturze 
krystalograficznej i specyficznych  właściwościach. 
 Uruchomienie produkcji grafenu w skali przemysłowej pozwoli na ogromne 
możliwości rozwoju gospodarczego.  
 

                                       Dobre praktyki  
Kluczową dobrą praktyką w kontekście tego projektu jest 
angażowanie ogromnych środków publicznych 
w inwestycję infrastrukturalną dopiero w momencie 
uznania światowego dorobku jednostki naukowej 
w dziedzinie grafenu. Finalnym potwierdzeniem uznania 
dorobku ITME na forum międzynarodowym  jest fakt 
udziału Instytutu we flagowym (Flagship) Projekcie 

Grafenowym finansowym przez KE, co jest tylko potwierdzeniem, iż osiągnięcia 
i pozycja ITME w dziedzinie badań nad niezwykle innowacyjnym materiałem 
przyszłości jakim jest grafen są niepodważalne. Inwestycja z funduszy 
europejskich ma na celu zwiększenie i tak znaczącego potencjału 
merytorycznego Instytutu, a nie dopiero jego tworzenie.  
 

Źródła informacji 
Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09.2013. Obszar „Badania  
i Rozwój” 
Informacja prasowa z dnia 31 marca 2014 r. pt. Unijne środki na dalsze prace nad 
grafenem 
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3.6 Podsumowanie dobrych praktyk w projektach otoczenia 
innowacyjności  

Inwestycje w infrastrukturę wsparcia innowacyjności mają na celu pobudzanie 
innowacji przede wszystkim na styku nauka-biznes. Z jednej strony tworzona jest 
infrastruktura o charakterze badawczym, z drugiej strony konieczne jest 
podejmowanie działań zwiększających skalę przyszłego jej wykorzystania dla 
celów praktycznych i maksymalizujących stopień wdrożenia rezultatów badań 
prowadzonych w oparciu o nią. Co więc decyduje o tym, że tego typu projekty 
możemy uznać za sukces?  

Poniżej przedstawiamy zidentyfikowane, w oparciu o studia przypadków, 
czynniki determinujące efektywność i skuteczność inwestycji w infrastrukturę 
wsparcia innowacyjności. 

 Komplementarność z innych działaniami – efektywność i skuteczność 
projektów realizowanych przez instytucje otoczenia biznesu rosną, jeśli 
rezultaty projektu zostały zmultiplikowane lub zwiększono ich trwałość dzięki 
temu, że posłużyły jako wkład do innych działań beneficjenta lub interesariuszy 
projektu. Tego typu komplementarność może zostać osiągnięta w przypadku 
kooperacji z podmiotami o uzupełniających się kompetencjach i potencjałach.  

 

 Konieczność osiągnięcia masy krytycznej – efektywność i skuteczność 
infrastruktury wsparcia innowacyjności w dużym stopniu zależy od osiągnięcia 
konkretnej masy krytycznej jej użytkowników ze względu na stały koszt jej 
funkcjonowania oraz niekonkurencyjną konsumpcję (konsumpcja dobra przez 
jeden podmiot nie ogranicza możliwości skorzystania z niej innym podmiotom 
– por. Samuelson, Stiglitz). 

 

 Rozpoznawalna marka instytucji realizującej projekt – silna 
i rozpoznawalna przez odbiorców marka beneficjenta zwiększa zaufanie do 
oferty będącej rezultatem projektu oraz zmniejsza koszty dotarcia do nich przez 
beneficjenta. Dlatego sukcesem okazały się te projekty, które realizowane były 
przez podmioty stosunkowo silne i aktywne w obszarze innowacyjności  
i transferu technologii.  

 

 Wsparcie publiczne jako akcelerator dotychczasowych działań 
podmiotu działającego na rzecz innowacyjności – dofinansowanie instytucji 
otoczenia innowacyjności w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy 
powinno być udzielane tym podmiotom, które we własnym zakresie, przed 
rozpoczęciem projektu, wykonały już prace przygotowawcze. Dofinansowanie 
ze środków publicznych powinno być swego rodzaju nagrodą dla najlepszych  
i już podejmujących aktywność w zakresie transferu i komercjalizacji 
technologii, a nie tych podmiotów, które rozpoczną jakiekolwiek działania pod 
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warunkiem uzyskania dofinansowania. Analogicznie, w przypadku budowy 
infrastruktury badawczej, preferowane powinny być projekty tych zespołów 
badawczych czy obszarów badań naukowych, w których osiągnięto istotny 
dorobek. Innymi słowy, środki publiczne powinny stanowić czynnik 
akceleracyjny dla już wypracowanych źródeł przewagi konkurencyjnej regionu.  

 

 Interdyscyplinarność projektu – infrastruktura wsparcia innowacyjności, 
jeśli ma służyć praktycznym zastosowaniom wyników badań naukowych  
w gospodarce, musi mieć charakter interdyscyplinarny. O ile badania 
podstawowe można realizować na poziomie bardzo specjalistycznym, o tyle 
praktyczne wykorzystanie wiedzy w konkretnych produktach i usługach wiąże 
się z koniecznością włączenia w prace rozwojowe interdyscyplinarnych 
zespołów dysponujących potencjałem z różnych dziedzin nauki. Ujmując to 
prostymi słowami, problemy badawcze w dziedzinie chemii organicznej można 
rozwiązywać w laboratorium chemii organicznej, ale receptura nowego 
tworzywa sztucznego wykorzystywanego w przemyśle samochodowym  
do produkcji konkretnej części wymaga zaangażowania specjalistów wielu 
innych dziedzin.  

 

 Współpraca z przedsiębiorstwami – projekty w zakresie infrastruktury 
wsparcia innowacyjności powinny być realizowane w partnerstwie 
z przedsiębiorstwami. Aktywny udział przedsiębiorstw oraz, jeśli to możliwe, 
ich finansowe zaangażowanie może być czynnikiem gwarantującym 
użyteczność gospodarczą podejmowanej interwencji. 

 

 Duży potencjał merytoryczny, organizacyjny i doświadczenie 
beneficjenta - zmniejsza ryzyko wystąpienia zagrożeń dla prawidłowej realizacji 
projektu. 
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4 Podsumowanie 

Analiza przedstawionych w niniejszej publikacji przypadków pozwala 
zidentyfikować kluczowe czynniki, które decydują o skuteczności i efektywności 
projektów z zakresu transferu wiedzy i innowacji. 

Potencjał naukowy i organizacyjny 

Projekty zidentyfikowane jako dobre praktyki mają jeden wspólny mianownik – 
są realizowane przez instytucje posiadające ustaloną, silną pozycję na swoim 
rynku. Projekt nie był sposobem na pozyskanie środków europejskich,  
to środki europejskie pozwoliły osiągnąć firmom długofalowe cele, a projekt 
wpisywał się w realizowaną przez nie strategię. Rozpoznawalna marka pozwoliła 
również przyciągnąć partnerów, których zaangażowanie zwiększało szanse 
komercjalizacji i/lub zdolność do efektywnego wykorzystania rezultatów 
pomysłu. Silne i ustabilizowane podmioty realizujące projekty w zakresie 
transferu wiedzy i innowacji są zdolne do osiągnięcia niezbędnej masy krytycznej 
(użytkowników infrastruktury, podmiotów wdrażających rezultaty B+R itd.), 
która uzasadnia koszty ich realizacji. Co więcej, w takich przypadkach fundusze 
publiczne służą jako akcelerator wcześniejszych, często komplementarnych do 
projektu działań beneficjenta, zwiększając efektywność ich wykorzystania.  

Kapitał społeczny 

Skuteczne i efektywne projekty z zakresu transferu wiedzy i innowacji często 
mają charakter interdyscyplinarny i z reguły wymagają współpracy. Dlatego 
podmioty chcące je realizować muszą posiadać zdolność do tworzenia 
efektywnie działających konsorcjów. Muszą potrafić uzgodnić zasady podziału 
własności intelektualnej, zasady przepływów finansowych między partnerami, 
komunikacji i sprawozdawczości oraz wiele innych. Dobrze, jeśli partnerzy 
konsorcjum mają również wspólną koncepcję komercjalizacji rezultatów prac 
B+R. Zdolność do tworzenia i sprawnego zarządzania konsorcjami jest funkcją 
interakcji instytucji z otoczeniem oraz poziomu zaufania do innych podmiotów – 
innymi słowy – zależy ona od poziomu kapitału społecznego wśród jednostek 
naukowych, przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. 

Zgodność ze strategiami oraz inteligentnymi specjalizacjami regionu / kraju 

W długim okresie skuteczność i efektywność pojedynczego projektu transferu 
wiedzy i innowacji w dużym stopniu zależy od tego, czy wpisuje się  
on w realizację długofalowej strategii rozwoju na poziomie regionu lub kraju. 
Prawdopodobnie, dzięki strategicznemu podejściu, projekty dotyczące grafenu 
mają dużą szansę na sukces, gdyż skala i zakres przedsięwzięć w tym obszarze 
pozwalają mieć nadzieję, że Mazowsze będzie liczącym się graczem na tym 
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rynku. Podejście to jest zgodne z koncepcją inteligentnych specjalizacji, która 
podkreśla korzyści wynikające z korzystania z endogenicznych, już istniejących 
przewag regionalnej gospodarki.  

Łączenie finansowania publicznego i prywatnego 

Zidentyfikowane w niniejszej publikacji dobre praktyki potwierdzają,  
że współpraca na linii nauka-biznes może przynosić korzyści obu stronom. Wkład 
finansowy przedsiębiorstw jest gwarancją użyteczności podejmowanych prac 
B+R oraz adekwatności kosztów do skali podejmowanych działań.  

Sprzyjające otoczenie instytucjonalne 

Zidentyfikowane w niniejszej publikacji dobre praktyki potwierdzają,  
że pomimo oczywistych trudności i faktycznych barier, współpraca nauka-biznes 
może być korzystna dla obu stron, a powstawanie spółek typu spin jest możliwe. 
Coraz więcej jednostek naukowych sprzyja przedsiębiorczym naukowcom  
i otwiera się na współpracę z przedsiębiorstwami. Poszerza się również oferta 
funduszy kapitału zalążkowego czy inkubatorów przedsiębiorczości, które powoli 
stają się istotnym wsparciem dla procesów wdrażania rezultatów prac B+R.  
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