
Centrum Transferu Technologii UG

5 grudnia 2016 r.

Spotkanie informacyjne, dotyczące 
komercjalizacji wyników badań 

naukowych lub prac rozwojowych, a także 
know-how związanego z tymi wynikami, 

wygenerowanych przez pracowników UG.



Miejsce, Data prezentacji

1) Możliwość dofinansowania prac przedwdrożeniowych 
– Inkubator Innowacyjności+

2) Nadchodzące zmiany prawne w zakresie 
komercjalizacji w uczelniach wyższych

3)  „STARBIOS 2” (Structural Transformation to Attain
Responsible BIOSciences, HORIZON 2020)

Ramowy plan spotkania
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Centrum Transferu Technologii UG

5 grudnia 2016

Możliwość dofinansowania 
prac przedwdrożeniowych –
Inkubator Innowacyjności+



Miejsce, Data prezentacji

Celem programu pod nazwą „Inkubator 
Innowacyjności+” jest wsparcie procesu 

zarządzania wynikami badań naukowych i prac 
rozwojowych, w szczególności w zakresie 

komercjalizacji. 
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Miejsce, Data prezentacji

Wniosek do programu „Inkubator Innowacyjności+” 
złożony został do MNiSW dnia 14.10.2016 r. w 

konsorcjum:
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Miejsce, Data prezentacji

Realizacja programu II+ powinna przyczynić się do 
promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu 
na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy 
między środowiskiem naukowym a otoczeniem 
gospodarczym.

24.11.2016 MNiSW poinformowało, że Wniosek II+ 
Konsorcjum PG, Excento, UG, GUMed przeszedł pozytywną 
ocenę formalną.

6



Miejsce, Data prezentacji

Zadanie 1. 
Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym 
a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych 
wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję 
oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to 
business” 

Zadanie 2. 
Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego 
wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw 
własności przemysłowej
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Zadania w ramach II+



Miejsce, Data prezentacji

Zadanie 3. 
Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod
względem ich użyteczności praktycznej, analizy potrzeb rynku służące wyborowi
tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki
przed rozpoczęciem badań lub prac, prowadzenie bazy danych o realizowanych
projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w
praktyce, analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich
opublikowaniem

Zadanie 4. 
Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów
laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego
nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł

Zadanie 5. 
Działalność Brokerów Innowacji
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Zadania w ramach II+



Miejsce, Data prezentacji

1. Okres realizacji projektu: lata 2017-2018

2. Budżet przeznaczony na prace przedwdrożeniowe:
528 tys. PLN

1. Wymóg formalny zakwalifikowania „projektu” do 
finansowania: 
pozytywna opinia KOMITETU INWESTYCYJNEGO
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PRACE PRZEDWDROŻENIOWE w 
ramach II+ C.D.



Miejsce, Data prezentacji

4. Kategorie kosztów prac przedwdrożeniowych:
- Odczynniki
- Analizy gotowości wdrożeniowej (TRL)
- Wyceny patentów
- Analiza potencjału rynkowego
- Analizy wyników badań naukowych pod względem ich użyteczności 

praktycznej
- Analizy prac rozwojowych pod względem ich użyteczności 

praktycznej
- Plany komercjalizacji
- Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej
- Opłaty za zgłoszenia patentowe krajowe
- Opłaty za zgłoszenia patentowe międzynarodowe
- Usługa kancelarii patentowej
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PRACE PRZEDWDROŻENIOWE w 
ramach II+ C.D.



Miejsce, Data prezentacji

1) Możliwość dofinansowania prac przedwdrożeniowych –
Inkubator Innowacyjności+

2) Nadchodzące zmiany prawne w zakresie 
komercjalizacji w uczelniach wyższych

3)  „STARBIOS 2” (Structural Transformation to Attain
Responsible BIOSciences, HORIZON 2020)
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Ramowy plan spotkania



ZMIANY PRAWNE:

„Mała ustawa o innowacyjności”

Rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw 
określających warunki prowadzenia działalności 
innowacyjnej, przygotowany przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), 
wprowadzający system instrumentów premiujących 

i zachęcających do podejmowania działalności 
innowacyjnej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia (30.11.2016), ale część przepisów - m.in. 
dotyczących ulg podatkowych - obowiązywać będzie 

od 1 stycznia 2017 r.



ZMIANY PRAWNE:
„Mała ustawa o innowacyjności”

Zmiany dotyczące naukowców

Usunięcie ograniczenia dotyczącego okresu, 
w jakim naukowcom przysługiwałoby 

prawo do udziału w korzyściach z 
komercjalizacji 

(obecnie maksymalnie pięć lat od uzyskania pierwszych środków)



ZMIANY PRAWNE:
„Mała ustawa o innowacyjności”

Modyfikacja  procedury "uwłaszczenia naukowców" -
zasad nabywania przez naukowców praw 

majątkowych do wynalazków

Naukowiec pracujący na uczelni publicznej, 
zainteresowany tzw. „uwłaszczeniem”, czyli 

nabyciem pełni praw do wyników badań 
wytworzonych w ramach stosunku pracy –

otrzymuje możliwość poinformowania o tym 
uczelnię, w ciągu 14 dni od zgłoszenia 

informacji o wynikach badań do CTT, w 
przeciwnym przypadku uczelnia automatycznie 

zachowuje prawa do wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych.



Miejsce, Data prezentacji

Zgłoszenie
do CTT

Tak
Bezpośrednia

Pośrednia

Nie Obowiązek złożenia 
pracownikowi 

oferty zawarcia 
umowy 

Max. 3 miesiące

max. 30 dni

max. 3 miesiące

Decyzja o komercjalizacji Decyzja o rodzaju 
komercjalizacji

Modyfikacja  procedury zasad nabywania przez 
naukowców praw majątkowych do wynalazków

STARE ZASADY  Jak było?



Modyfikacja  procedury "uwłaszczenia naukowców" -
zasad nabywania przez naukowców praw majątkowych 
do wynalazków

NOWE ZASADY Jak będzie?

Zgłoszenie 
do CTT

Komercjalizacja 
przez uczelnię

Komercjalizacja 
bezpośrednia lub 

bezpośrednia

Zgłoszenie 
do CTT

Oświadczenie Twórcy 
o zainteresowaniu 

przeniesieniem praw 
do wyników 

Decyzja uczelni o 
komercjalizacji (czy UG 

jest zainteresowany 
komercjalizacją czy 
przenosi prawa na 

Twórcę)

max. 14 dni max. 3 miesiące 

Działanie CTT bez dodatkowych oświadczeń Twórców

W obu przypadkach Twórca zachowuje prawo do wynagrodzenia



ZMIANY PRAWNE:
„Mała ustawa o innowacyjności”

Zmiany dotyczące przedsiębiorców 
(oraz spółek celowych uczelni)

• uczelnia może utworzyć więcej niż jedną spółkę 
celową;

• możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania 
patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa;

• zwiększenie kwot kosztów kwalifikowanych 
wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć 
od podatku;

• wydłużenie z trzech do sześciu lat okresu, w jakim 
przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na 
działalność badawczo-rozwojową.

• zniesienie podatku dochodowego od własności 
intelektualnej wnoszonej do spółki (także spółki 
celowej uczelni);



ZMIANY PRAWNE:
„Mała ustawa o innowacyjności”

START-UP

Nowo powstające przedsiębiorstwa
(tzw. start-upy) prowadzące działalność 

badawczo-rozwojową 
mogą się ubiegać o zwrot gotówkowy w wysokości 

18 lub 19 proc. potencjalnego, 
ale niewykorzystanego odliczenia



Miejsce, Data prezentacji

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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