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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+” 

REALIZOWANYM PRZEZ CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII UG 
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 

zwany dalej Zasadami 
 

§1 
DEFINICJE 

Ilekroć w Zasadach używa się zwrotu: 
1. Centrum Transferu Technologii UG należy przez to rozumieć – jednostkę ogólnouczelnianą 

powołaną do zarządzania własnością intelektualną Uczelni, umocowaną do przeprowadzenia 

projektu „Inkubator Innowacyjności+”, zwaną dalej CTT; 

2. Uczelnia – Uniwersytet Gdański; 

3. Projekt „Inkubator Innowacyjności+” – projekt współfinansowany w ramach 

przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt pozakonkursowy „Wsparcie 

zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), zwany dalej Projektem; 

4. Komercjalizacja – działania podejmowane przez CTT polegające na udostępnieniu innym 

podmiotom wyników prac badawczych i rozwojowych określonych w § 3 niniejszych Zasad,  

w celu uzyskania korzyści majątkowych; 

5. Uczestnicy Projektu – osoby uprawnione do udziału w Projekcie wskazane w § 2 ust. 4 Zasad; 

6. Pracownicy naukowi – osoby zatrudnione w Uczelni w ramach stosunku pracy, będące 

twórcami wyników prac badawczych i rozwojowych, o których mowa w § 3 Zasad, uprawnione 

do udziału w Projekcie Inkubator Innowacyjności+; 

7. Doktoranci – uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelnię; 

8. Studenci – osoby kształcące się na studiach wyższych tj. stacjonarnych bądź niestacjonarnych 

studiach pierwszego lub drugiego stopnia, bądź jednolitych studiach magisterskich 

prowadzonych przez Uczelnię; 

9. Karta Projektu- formularz zgłoszeniowy uprawniający do udziału w Projekcie, zawierający 

opis zgłaszanych wyników badań naukowych i prac rozwojowych, stanowiący załącznik nr 1 

do Zasad; 

10. Harmonogram Prac Przedwdrożeniowych – formularz zawierający opis prac 

przedwdrożeniowych, wymienionych przez Uczestnika Projektu, stanowiący załącznik nr 2 do 

Zasad; 

11. Komitet Inwestycyjny – zespół osób powołany przez Członków Konsorcjum (Uniwersytet 

Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Excento Sp. z o.o.) w celu 

monitorowania i ewaluacji działań realizowanych w ramach Projektu oraz zatwierdzania 

decyzji dotyczących wsparcia prac przedwdrożeniowych. 

§2 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze Zasady określają warunki uczestnictwa w Projekcie, w szczególności etap zgłaszania 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych osób uprawnionych do udziału w Projekcie. 
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2. Projekt jest współfinansowany w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Projekt pozakonkursowy „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi  

i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i  przedsiębiorstwach”, 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 

4.4). 

3. Projekt realizowany jest w Konsorcjum: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański 

Uniwersytet Medyczny, Excento Sp. z o.o. Podmiotem kierującym Projektem w Uniwersytecie 

Gdańskim jest CTT UG. 

4. W Projekcie mogą brać udział: 

a) pracownicy naukowi Uczelni, 

b) doktoranci, 

c) studenci. 

5. Głównym celem Projektu jest promocja i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych jego uczestników oraz nawiązanie współpracy z otoczeniem biznesowym 

uczelni. 

6. Realizacja Projektu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich 

wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem 

naukowym a otoczeniem biznesowym. 

§3 
WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ZGŁASZANE DO PROJEKTU 

1. Przedmiotem zgłoszenia do Projektu są wszelkie gospodarczo użyteczne wyniki badań 

naukowych i prac rozwojowych, powstałe w Uniwersytecie Gdańskim, które nie zostały 

dotychczas skomercjalizowane. 

2. Przedmiotem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 mogą być wyniki badań, co do których 

prawa własności intelektualnej należą do Uczelni w całości lub części o ile Uczelnia 

uprawniona jest do ich komercjalizacji w drodze umowy z pozostałymi uprawnionymi. 

§4 
OFEROWANE OBSZARY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

W ramach Projektu oferowane jest wsparcie prac B+R w następujących obszarach: 
1. Promocja oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business” - 

w związku z poszukiwaniem podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań  

i prac rozwojowych.  

2. Wsparcie komercjalizacji wyników prac B+R - obejmuje przygotowanie, m. in. analiz 

potencjału rynkowego wynalazków, analiz ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw 

własności przemysłowej. 

3. Badania rynku w celu projektowania prac B+R – obejmują, m. in. analizy potrzeb rynku służące 

wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki 

przed rozpoczęciem badań lub prac; analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz 

możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich 

opublikowaniem. 

4. Wsparcie finansowania prac przedwdrożeniowych - uczestnicy Projektu mogą skorzystać ze 

wsparcia finansowego pozwalającego na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym 

dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wyników prac B+R do potrzeb 

zainteresowanego nabywcy. Wsparcie finansowe nie obejmuje wynagrodzenia dla 

pracowników naukowych, doktorantów i studentów.  
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§5 
POZIOM ZAAWANSOWANIA ZGŁASZANYCH DO PROJEKTU PRAC B+R 

W ramach Projektu poszukiwane są wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na 
następujących poziomach zaawansowania: 

1. Wstępne wyniki badań naukowych (faza koncepcji). 

2. Zaawansowane technologicznie badania naukowe (faza prototypu). 

§6 
PROCEDURA ZGŁOSZENIA PRAC B+R DO PROJEKTU 

1. Przedstawiciel twórców zgłasza wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, o których 

mowa w §3 Zasad na formularzu Karty Projektu dostępnym na stronie internetowej CTT UG 

lub w CTT UG. Zgłaszający swój udział w Projekcie może samodzielnie pobrać i wypełnić 

formularz Karty Projektu ze wskazanej powyżej strony lub skontaktować się z zespołem  

Centrum Transferu Technologii UG (biuro@ug.edu.pl) w celu otrzymania pomocy  

w procedurze zgłoszeniowej. 

2. Po wypełnieniu Karty Projektu należy ją wydrukować, podpisać i odesłać na adres Centrum 

Transferu Technologii UG lub dostarczyć ją osobiście do CTT UG. Rozpatrywane będą 

wyłącznie zgłoszenia złożone i podpisane na wskazanym formularzu Karty Projektu, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad. 

3. CTT UG prowadzi nabór ciągły do Projektu, jednak nie później niż do 30.06.2018r. 

§7 
OCENA PROJEKTU 

1. Po merytorycznym sprawdzeniu poprawności treści Karty Projektu CTT przekazuje ją do 

Komitetu Inwestycyjnego, który decyduje o zakwalifikowaniu zgłoszenia do Projektu 

„Inkubator Innowacyjności+”. 

2. Informacja o wyborze wyników prac B+R do udziału w Projekcie zostanie przekazana 

uczestnikom oraz udostępniona na stronie internetowej CTT w zakładce Inkubator 

Innowacyjności+. 

§8 
KOMERCJALIZACJA PROJEKTU 

1. CTT po otrzymaniu wytypowanych przez Komitet Inwestycyjny zgłoszeń do Projektu przystąpi 

do opracowywania strategii komercjalizacji we współpracy z uczestnikami wybranych 

technologii.  

                                                                                  §9 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 
1. Wszystkie zgłoszenia dokonywane w ramach Projektu zgodnie z procedurą przewidzianą  

w § 6 Zasad są traktowane jako poufne i nie będą wykorzystane w ramach Projektu i poza nim 

bez wiedzy i zgody jego uczestników. 

§10 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Wyniki rekrutacji do Projektu przeprowadzone przez Komitet Inwestycyjny są ostateczne. 

2. CTT zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany niniejszych Zasad. Zmiana Zasad każdorazowo 

zostanie ogłoszona na stronie internetowej CTT. 

3. Niniejsze zasady nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań prawnych. 

Załączniki: 
1. Karta Projektu. 
2. Harmonogram Prac Przedwdrożeniowych. 
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