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1. Wprowadzenie
W poprzednim numerze naszego biuletynu informa-
cyjnego High-Tech [styczeñ-marzec 2008- nr(32) 
1/2008] omówi³em zwi¹zek miêdzy kreatywnoœci¹ 
a wiedz¹ a tak¿e czynniki wspomagaj¹ce 
i ograniczaj¹ce kreatywnoœæ. Obecnie, spe³niaj¹c 
zapowiedŸ, pragnê omówiæ podstawowe techniki 
kreatywnoœci, stosowane g³ównie w generowaniu 
nowych produktów lub szerzej - nowych pomys³ów. 

W tzw. intuicyjnym myœleniu poszukiwanie nowych 
pomys³ów u rozwi¹zuj¹cego problem przebiega  
w podœwiadomoœci.W trakcie tej fazy tzw. inkubacji 
istniej¹ce informacje s¹ oceniane porównywane ze 
sob¹ i badane ich powi¹zania. Pomys³y i pojêcia 
powstaj¹ np. przez zdarzenia, asocjacje, analogie, 
przenoszenie struktur oraz przez symulacje. Ten 
tryb myœlenia nie dokonuje siê œwiadomie a zna-
lezione rozwi¹zanie lub nowy pomys³ pojawia siê, 
jako nag³y przeb³ysk, a okreœla siê go mianem 
intuicyjnego. Niekorzystne jest przy tym to, że 
pojawiaj¹ siê rozwi¹zania tylko w okreœlonym 
obszarze. 

W myœleniu logicznym, zwanym dyskursywnym, 
mamy do czynienia ze œwiadomym przebiegiem, 
który odbywa siê w kilku krokach myœlowych. 

W tym celu ca³y problem dzielony jest na kilka 
przejrzystych problemów czêœciowych, które s¹ 
rozwi¹zywane niezale¿nie. W œwiadomy sposób 
gromadzi siê informacje do problemu ca³kowitego 
i problemów czêœciowych. S¹ one wstêpnie ana-
lizowane, zmieniane, od nowa kombinowane, 
sprawdzane, odrzucane i ponownie rozwa¿ane.  
W ten sposób pokonywane s¹ blokady w  sposobie 
myœlenia. Korzystna strona tego sposobu w sto-
sunku do myœlenia intuicyjnego, polega na tym, ¿e 
mo¿na rozwa¿aæ bardziej kompleksowe problemy 
oraz to, ¿e pokonuje siê zasta³e problemy, ale nie-
korzystna jest w tym sposobie wiêksza strata czasu.
Bazuj¹c na wymienionych sposobach myœlenia 
stworzono wiele technik kreatywnoœci, które  
w mniejszym lub wiêkszym stopniu wspieraj¹, 
b¹dŸ to myœlenie intuicyjne, b¹dŸ logiczne. (Rys.).

2. Techniki wspieraj¹ce kreatywnoœæ 
Metoda analogii – polega na porównywaniu 
dwóch ró¿nych rozwi¹zañ, które przy okreœlonym 
sposobie rozpatrywania wzbudzaj¹ przypusz-
czenie, i¿ maj¹ ze sob¹ coœ wspólnego. Metodê 
analogii stosuje siê celem identyfikacji oraz 
lepszego zrozumienia problemów, pojawiaj¹cych 
siê przy realizacji pewnych typów rozwi¹zañ.

 
Metoda analizy znanych technicznych sys-
temów – polega na badaniu znanych struk-
tur z uwagi na zale¿noœci logiczne, fizycz-
ne oraz ich kszta³t. Znalezione zale¿noœci 
przenoszone s¹ na nowe techniczne systemy. 
Metoda analizy naturalnych systemów - zasadza 
siê na ich badaniu oraz na przenoszeniu tych 
rozwi¹zañ i zasad konstrukcji na techniczne twory.
 
Bionika to przenoszenie kszta³tów i struktur 
organizmów przyrodniczych oraz zjawisk biolo-
gicznych na techniczne rozwi¹zania. Odnosi siê 
to zw³aszcza do rozwi¹zañ i zasad konstrukcji 
naturalnych systemów odtwarzanych technicz-
nie. (Przyk³adem mo¿e byæ tzw. wiêza pszczela 
odtwarzana, jako tzw. konstrukcja sandwichowa).

Burza mózgu – Brain-storming oznacza w za-
sadzie tyle, co „B³ysk myœli”, „Burza myœli” lub 
„Przyp³yw idei”. Grupa osób ma bez uprzedzenia 
tworzyæ nowe pomys³y, a te z kolei maj¹ byæ 
inspiracj¹ do tworzenia dalszych nowych pomys³ów.

Niewerbalna burza mózgu – Brainwriting, jest 
pisemn¹ form¹ burzy mózgu. Ka¿dy uczestnik pi-
sze swoje pomys³y na kartce papieru, która przeka-
zywana jest s¹siadowi. S¹siad pomys³ ten wykorzy-
stuje do tworzenia dalszych w³asnych pomys³ów.

W metodzie delfickiej opracowany arkusz pytañ (ro-
dzaj ankiety) kieruje siê do ekspertów. Odpowiedzi 
s¹ gromadzone, porz¹dkowane i zestawiane. Te 
zbiorcze sformu³owania przedstawia siê ponownie 
ekspertom ze wskazaniem by odpowiedzi te zrewi-
dowali. Proces ten prowadzi siê tak d³ugo a¿ uzyska 
siê konsensus. Metoda ta mo¿e byæ tak¿e stoso-
wana dla uzyskania scenariuszy przysz³oœciowych.
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W metodzie galerii ka¿dy uczestnik przedstawia 
swoj¹ propozycjê na kartce papieru. Te propozycje 
przedstawiane i dyskutowane s¹ w ca³ej grupie 
uczestnicz¹cej w rozwi¹zywaniu problemu. Ka¿dy 
pobudzony przez te pomys³y uczestnik przedstawia 
swoj¹ now¹ propozycjê na kolejnej kartce papieru.

Katalogi konstrukcyjne to zbiory znanych  
i stosowanych rozwi¹zañ funkcji cz¹stkowych. 
(Przyk³ad funkcji: przetwarzanie energii; Za-
sada dzia³ania: zwiêkszenie si³y; rozwi¹zanie 
cz¹stkowe: dŸwignia, para kó³, dŸwignia kolanowa).

Myœlenie poboczne (lateralne), to pojêcie wpro-
wadzone przez Eduarda de Bono, które opisuje 
myœlenie poza uznan¹ i stosowan¹ drog¹ celem 
poszukiwania nowych rozwi¹zañ i alternatyw.

Kwiat lotosu to metoda, w której pomys³y s¹ 
równomiernie, jak p³atki kwiatu lotosu zbierane 
(grupowane) a nastêpnie s¹ dalej zestawiane. 
Autorem metody jest Japoñczyk Yasuo Matsu-
mura. W zasadzie w metodzie tej idzie o to by 
podczas rozwi¹zywania problemu wygenerowaæ 
pierwszy pomys³, który jest nastêpnie dalej prze-
twarzany. Kwiat lotosu s³u¿y tu za pewien geome-
tryczny wzór. Podobnie jak w innych technikach 
wspieraj¹cych kreatywnoœæ celem jest opracowa-
nie, mo¿liwie w krótkim czasie, oczywiœcie w pew-
nej grupie uczestników, du¿o nowych pomys³ów.

W metodzie 635 celem jest wzajemne pobu-
dzanie uczestników przez kolejne pomys³y. 
Ka¿dy z szeœciu uczestników pisze na kartce 
papieru 3 pomys³y, które przekazuje s¹siadowi. 
Bazuj¹c na tych pomys³ach s¹siad generuje 
i nanosi na tê kartkê ponownie 3 pomys³y. 
Kartki z pomys³ami s¹ tak d³ugo przekazywa-
ne kolejnemu s¹siadowi dopóki do ka¿dego  
z uczestników nie dotrze ka¿da z szeœciu kartek.

Mindmapping – mapowanie myœli, to me-
toda s³u¿¹ca do strukturyzacji i wizualizacji 

pomys³ów i dróg rozwi¹zañ dla zespo³u 
rozwi¹zuj¹cego okreœlony problem. Na œrodku 
kartki papieru opisuje siê istniej¹cy problem. Ob-
szary pojawiaj¹cych siê pomys³ów opisywane s¹ 
na ga³êziach wychodz¹cych ze œrodka kartki. Do 
tych g³ównych ga³êzi do³¹cza siê ga³¹zki i boczne 
ga³êzie, które przedstawiaj¹ grupy pomys³ów  
i poszczególne pomys³y.

Metoda morfologicznej skrzynki to w istocie sche-
mat porz¹dkuj¹cy, który w wierszach opisuje funkcje 
cz¹stkowe a w rubrykach pionowych odpowiadaj¹ce 
tym funkcjom rozwi¹zania cz¹stkowe. Powstaje  
w ten sposób kombinacja rozwi¹zañ cz¹stkowych, 
która prowadzi do rozwi¹zania zbiorczego.

Metody poszukiwañ to nic innego jak celowe 
poszukiwania w literaturze, opisach patentowych, 
ale tak¿e poprzez bibliometriê. Bibliometria 
np. pozwala z elektronicznych banków danych 
sporz¹dzanie ekspertyz i wizualizacjê zwi¹zków 
miêdzy okreœlonymi pojêciami. Interesuj¹ca 
nas tematyka musi byæ jednak zredukowana 
do okreœlonych pojêæ kluczowych. Powi¹zania 
miêdzy pojêciami kluczowymi mo¿na po opra-
cowaniu matematycznym graficznie przedstawiæ 
w formie sieci powi¹zañ. Mówi siê wówczas 
o  okreœlonej mapie wiedzy.

Metoda TRIZ, której ojcem jest Genrich Altschuler 
a skrót pochodzi od nazwy w jêzyku rosyjskim 
(Teorija reshenija izobretatjelskich zadacz). Nazwa 
ta t³umaczona na jêzyk angielski brzmi „Theory of 
Inventive Problem Solving”. W metodzie tej chodzi 
o pewien zbiór metod, które mog¹ doprowadziæ 
w sposób systematyczny do nowych pomys³ów. 
TRIZ to te¿ swego rodzaju filozofia, która ma 
przezwyciê¿aæ myœlowe blokady i umo¿liwiæ 
szybkie znalezienie rozwi¹zania na stosunkowo 
wysokim poziomie technicznym. Na podstawie 
analizy oko³o 40000 patentów z ró¿nych dziedzin 
Altschuler dokona³ wa¿nego odkrycia, które mo¿na 
scharakteryzowaæ przez trzy cechy:

a) obojêtnie, z jakiej dziedziny wiedzy czy dzia³u 
przemys³u bêd¹ rozpatrywane patenty to wyab-
strahowane problemy i ich rozwi¹zania bêd¹ siê 
stale powtarzaæ,
b) ewolucja systemów technicznych przejawia 
okreœlon¹ tendencjê,
c) rzeczywiste innowacje dadz¹ siê czêsto 
sformu³owaæ tylko przez naukowe rozpoznanie 
z zewn¹trz, tzn. zewn¹trz w³asnego obszaru 
dzia³ania.

3. Podsumowanie czêœci II
Jak to w olbrzymim skrócie przedstawiono, istnieje 
wiele metod poszukiwania nowych pomys³ów, 
jednak cz³owiek sk³ania siê do myœlenia o tym,  
o czym inni przed nim ju¿ myœleli. Dlatego 
wiêkszoœæ uzyskanych w ten sposób pomys³ów to 
nie s¹ pomys³y nowe a czêsto wrêcz banalne. Jed-
nak z uwagi na ich iloœæ s¹ one mozolnie oceniane  
i stosunkowo rzadko zdarza siê wœród nich z³ote 
ziarenko. Wiêkszoœæ z nich zawiera typowy kom-
promis (zrobiæ coœ lepiej nawet, gdy w innym miej-
scu coœ wypadnie gorzej). Te klasyczne metody, 
zw³aszcza gdy mamy trudniejsze zadania, mog¹ 
tylko przypadkowo daæ dobre rozwi¹zania.
TRIZ – teoria dla wynalazczego rozwi¹zywania 
zadañ, opisana tu jako ostatnia, to stosunkowo 
nowa koncepcja nadaj¹ca siê do rozwi¹zywania 
trudnych zadañ. Metoda ta zostanie bardziej 
szczegó³owo omówiona w kolejnym numerze 
naszego kwartalnika.

Rysunek z ksi¹zki: J. Gausemeier, 
P.Ebbesmeyer, F.Kallmeyr „Produktinnovation”
Hauser Verlag 2000

Konferencja - „Wzrost gospodarczy a innowacje”

Pod patronatem J.M Rektora 
Politechniki Wrocławskiej

Wrocław 13-14 października 2008 

Na konferencji przedstawione zostaną proble-
my związane z zasadniczymi czynnikami, 
które warunkują rozwój gospodarczy, ale tak-
że bardzo konkretne przykłady innowacyjnych 
pomysłów i ich transferu do gospodarki. 
Wszystkie informacje znajdą Państwo na
www.wctt.pl. Serdecznie zapraszamy!

Miejsce konferencji: 
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 
Politechniki Wrocławskiej, 
ul. Smoluchowskiego 48
tel. 071 320 33 18

PROGRAM 

13 października 2008
11:00-11:15 Otwarcie Konferencji 
11:15-11:45 Co decyduje o rozwoju gospodar-
 czym 
 Prof. Marian Noga (Rada Polityki 
	 Pieniężnej)
11:45-12:15 Metody generowania nowych
 pomysłów 

 Prof.	 Jan	 Koch	 (Wrocławskie	 
	 Centrum	 Transferu	 Technologii	 
	 PWr.)
12:15-12:45 Komercjalizacja wyników badań  
 Mgr	 inż.	 Grzegorz	 Gromada	 
	 (WCTT,	MCI.	Bio	Ventures)
12:45-14:00 Obiad
14:00-14:30 Zarządzanie wiedzą i technologią  
 przedsiębiorstwie 
14:30-15:00 Transfer wyników prac badaw- 
 czych do przedsiębiorstw 
	 Prof.	 Jacek	 Guliński	 (Fundacja	 
	 Uniwersytetu	 im.	Adama	Mickie- 
	 wicza	Poznań)	
15:00-15:30 Komercjalizacja wiedzy w firmach  
 typu spin-off 
	 Dr	 Piotr	 Tamowicz	 Niezależny	 
	 Konsultant
15:30-16:00 Przerwa
16:00-16:30 Wspieranie transferu technologii  
 w strategii gospodarczej rządu 
	 Dr	Krzysztof	Gulda	(Ministerstwo	 
	 Gospodarki)
16:30-17:00 Przykład polityki państwa  
 o wysokiej innowacyjności
19:00  Kolacja

14 października 2008
9:00-9:30 Przykłady transferów technologii  
 obsłużonych przez ośrodek 
 innowacyjności
	 Dr	Jarosław	Osiadacz	(Wrocław- 
	 skie	Centrum	Transferu	Techno-	
	 logii	PWr)
9:30-9:50 Novasome - przykład udanej ko- 
 mercjalizacji
	 Prof.	Marek	Langner	(NOVASOME)
9:50-10:10 Klaster Nutribiomed - przykład  
 współpracy między uczelnią  
 i przedsiębiorstwami
	 Prof.	Tadeusz	Trziszka	 (Uniwer- 
	 sytet	Przyrodniczy)
10:10-10:40 Przerwa
10:40-11:00 Lut-Spaw - przykład udanej  
 komercjalizacji
	 dr	 hab.	 inż.	Andrzej	Ambroziak,	 
	 prof.	nadzw.	PWr.	(LUT-SPAW)
11:00-11:20 Opticon Nanotechnology - przy- 
 kład udanej komercjalizacji
	 Dr	Krzysztof	Grzelakowski	(Opti- 
	 con	Nanotechnology)
11:20-13:00 Dyskusja panelowa 
13:00 Obiad

Prof. Jan Koch
Dyrektor WCTT
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Ju¿ dwa lata temu Wroc³awskie Centrum Transferu 
Technologii wprowadzi³o do swojej oferty us³ugê 
polegaj¹c¹ na opracowaniu studium wykonalnoœci 
projektu. Pocz¹tkowo obszarem naszego zainte-
resowania by³y studia wykonalnoœci projektów 
inwestycyjnych zgodnych z tzw. Metodyk¹ UNI-
DO – w tej metodyce wykonaliœmy jedno studium 
wykonalnoœci. Tymczasem w ostatnim okresie 
opracowaliœmy trzy studia wykonalnoœci du¿ych, 
ogólnopolskich projektów badawczych z „listy 
indykatywnej”. Id¹c za ciosem podjêliœmy siê 
opracowania studiów dwóch dalszych projektów 
przygotowywanych do z³o¿enia w procedurze 
konkursowej.

Tzw. „metodyka UNIDO” opiera siê de facto na 
dwóch filarach: na podrêczniku W. Behrensa 
i P.M. Hawranka „Poradnik Przygotowywania 
Przemys³owych Studiów Feasibility” oraz opro-
gramowaniu Comfar III. Promocj¹ i dystrybucj¹ 
obu narzêdzi zajmuje siê Biuro – Centrala UNIDO 
(United Nations Industrial Development Orga-
nization) we Wiedniu. Pracownicy WCTT mieli 
mo¿liwoœæ zapoznania siê z w/w metodyk¹ na 
szkoleniu bezpoœrednio w siedzibie UNIDO, jak 
te¿ dysponujemy licencj¹ na u¿ywanie oprogra-
mowania Comfar III w najbardziej rozbudowanej 
wersji – Expert. Daje nam to mo¿liwoœæ przy-
gotowania najbardziej nawet skomplikowanych 
studiów wykonalnoœci.

Wdra¿anie funduszy europejskich (zw³aszcza 
w obszarach objêtych wsparciem EFRR – 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 

Studia Wykonalności (Feasibility) – nowa usługa WCTT
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ przygotowania ze 
strony potencjalnych beneficjentów odpowiedniej 
dokumentacji projektowej. Jednym ze sk³adników 
takiej dokumentacji (oprócz w³aœciwego Wniosku) 
jest studium wykonalnoœci. Studia takie wykony-
wane by³y w okresie programowania 2004-2006 
w wiêkszoœci projektów infrastrukturalnych (drogi, 
wodoci¹gi, oczyszczalnie œcieków). W nowym 
okresie programowania WCTT zetknê³o siê z tym 
wymogiem jako jedna z pierwszych i nielicznych 
instytucji. Zostaliœmy w³¹czeni w proces przygoto-
wywania Studiów Wykonalnoœci projektów z „listy 
indykatywnej” Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka – Priorytet I (dla którego instytucj¹ 
wdra¿aj¹c¹ jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wy¿szego). Dzia³ania nasze rozpoczêliœmy 
w listopadzie roku 2007 a zakoñczyliœmy w kwietniu 
2008. W chwili, gdy piszemy te s³owa, wszystkie 
trzy przygotowane przez nas Studia Wykonalnoœci 
przesz³y pozytywnie ocenê formaln¹ – czekamy 
na ocenê merytoryczn¹. 

W chwili obecnej jesteœmy ju¿ pewni interpretacji 
wiêkszoœci z zapisów Zaleceñ, i mo¿emy siê 
œmia³o uznaæ za ekspertów w tej dziedzinie. 
Jednak¿e bywa³y chwile, kiedy „logika” Zaleceñ 
sta³a w sprzecznoœci z nasz¹ wczeœniejsz¹ 
wiedz¹ i doœwiadczeniem. Na potrzeby Studiów 
Wykonalnoœci skonstruowaliœmy w³asne narzêdzia 
do bud¿etowania projektów oraz opracowaliœmy 
w³asn¹ „metodykê w metodyce” – umiejêtnoœæ 
odpowiadania na pytania, których cel i powi¹zanie 
z projektem nie s¹ widoczne od pierwszego 
spojrzenia – a s¹ wymagane zgodnie z logik¹ 

interwencji. Zgodnoœæ ta dotyczyæ musi wielu doku-
mentów Ÿród³owych i roboczych, a kto wie, czy nie 
najistotniejszym z nich jest Rozporz¹dzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Bior¹c pod uwagê listê dokumentów na jakich 
oparli siê twórcy Zaleceñ dla priorytetu I i II mo¿na 
siê spodziewaæ ich du¿ej zgodnoœci z nastêpnymi 
dzia³aniami w pozosta³ych osiach priorytetowych 
PO IG. Pozwala nam to zaoferowaæ naszym Czy-
telnikom – zarówno ze œrodowiska naukowego
jak i z sektora przedsiêbiorstw nasze us³ugi 
polegaj¹ce na przygotowywaniu studiów 
wykonalnoœci. W koñcu jesteœmy w chwili 
obecnej jednym z niewielu Oœrodków w Polsce 
ju¿ doœwiadczonych w tej stosowaniu nowej 
metodyki.

7. Program Ramowy jest najwiêkszym progra-
mem finansowania badañ naukowych w latach 
2007-2013. Mog¹ w nim braæ udzia³ nie tylko 
jednostki naukowo badawcze, centra badawczo 
rozwojowe, ale równie¿ przedsiêbiorstwa w tym 
szczególnie ma³e i œrednie. 

W artykule tym chcielibyœmy wskazaæ Pañstwu 
istniej¹ce liczne mo¿liwoœci w ramach 7. Programu 
Ramowego dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. 
Warto podkreœliæ, ¿e KE stara siê aby procedura 
ubiegania siê o finansowanie by³a jak naj³atwiejsza. 
Dlatego te¿ wnioski na realizacje projektu sk³ada 
siê w systemie elektronicznym. KE zamierza 
równie¿ uproœciæ procedury zwi¹zane z podpisy-
waniem umów oraz wydaje szereg przystêpnych 
przewodników dotycz¹cych uczestnictwa MŒP 
w 7 Programie Ramowym (przewodniki te zosta³y 
przet³umaczone na wszystkie jêzyki obowi¹zuj¹ce 
w UE). W broszurze „FP7 Fact Sheets” znajduj¹ 
siê informacje dla firm zainteresowanych udzia³em 
w 7. Programie Ramowym http://ec.europa.eu/
research/fp7/pdf/fp7-brochure_pl.pdf. Oprócz tego 
dostêpny jest tak¿e serwis KE SME TechWeb – 
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb, na 
którym mo¿na znaleŸæ ³atwy w obs³udze arkusz 
umo¿liwiaj¹cy obliczenie szacunkowej wielkoœci 
wk³adu Wspólnoty.
 

Aby zachêciæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorców do 
udzia³u w projektach, KE zwiêkszy³a wspó³czynnik 
dofinansowania dzia³añ w dziedzinie badañ i roz-
woju technologicznego a¿ do 75%. Dotycz¹ one 
generowania nowej wiedzy, nowych technologii, 
produktów i us³ug. Przedsiêbiorstwa mog¹ uzyskaæ 
czêœciowe finansowanie kosztów prowadzonych 
przez siebie prac b¹dŸ te¿ uzyskaæ fundusze na 
prace wykonywane na ich rzecz przez inne pod-
mioty (niezale¿ne podmioty badawcze). Projekty 
finansowane s¹ zaliczkowo a ponoszone koszty 
rozliczane s¹ w trybie rocznym. 

Programy badawcze Unii Europejskiej kiero-
wane s¹ zarówno do przedsiêbiorstw MŒP 
stosuj¹cych najbardziej zaawansowane tech-
nologie i prowadz¹cych samodzielnie badania, 
jak i do tych o niewystarczaj¹cym potencjale 
badawczym, ale zainteresowanych opracowaniem 
nowego procesu, produktu lub nowej technologii. 
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w wiêkszoœci przypadków, 
aby uzyskaæ dofinansowanie, nale¿y realizowaæ 
w partnerstwie miêdzynarodowym. Oznacza 
to utworzenie miêdzynarodowego konsorcjum, 
spoœród którego wy³aniany jest lider projektu.

Wszyscy Partnerzy projektu wykonuj¹ prace 
merytoryczne projektu, ponosz¹c solidarn¹ 
odpowiedzialnoœæ za realizacjê projektu (nie  

dotyczy odpowiedz ia lnoœc i  f inansowej )  
i przygotowuj¹ cz¹stkowe raporty z realizacji  
prac  pod wzglêdem merytorycznym i finanso-
wym.

Mo¿liwoœci uczestnictwa w 7. Programie Ra-
mowym dla firm sektora MŒP.

Program Wspó³praca (Coopertion) umo¿liwia fir-
mom prowadz¹cym w³asn¹ dzia³alnoœæ badawcz¹, 
prowadzenie samodzielnych badañ we wspó³pracy 
z partnerami europejskimi, w celu zdobycia nowej 
wiedzy potrzebnej do opracowania b¹dŸ udoskona-
lenia procesów, technologii, produktów lub us³ug.

Program Mo¿liwoœci (Capacities) umo¿liwia MŒP, 
które nie prowadz¹ w³asnej dzia³alnoœci badaw-
czej, zlecenie us³ug badawczych na zewn¹trz. 
Us³ugi te mog¹ wykonywaæ na ich rzecz jednostki 
badawczo-naukowe i firmy prowadz¹ce dzia³alnoœæ 
badawczo-rozwojow¹.

Program Ludzie (People) umo¿liwia firmom 
nawi¹zanie wspó³pracy naukowej z jednostk¹ 
naukowo-badawcz¹ poprzez wymianê personelu, 
organizacjê wspólnych konferencji czy seminariów. 
Program ma na celu stworzenie ciekawych miejsc 
pracy naukowej równie¿ w sektorze prywatnym 
oraz kszta³cenie specjalistów odpowiadaj¹cych na 

Jaros³aw Osiadacz
Z-ca Dyrektora WCTT

j.osiadacz@wctt.pl
(071) 320-41-87
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potrzeby gospodarki europejskiej. Poprzez udzia³ 
w Programie przedsiêbiorstwa maj¹ mo¿liwoœæ 
nie tylko podnoszenia kwalifikacji w³asnych 
pracowników, ale tak¿e mog¹ aktywnie wp³ywaæ 
na sposób kszta³cenia przysz³ych specjalistów 
zgodnie z zapotrzebowaniem w danej bran¿y. 

W artykule tym nie podajemy wymogów formal-
nych dotycz¹cych poszczególnych programów 
7PR. Chcemy tylko zasygnalizowaæ istniej¹ce 
mo¿liwoœci w 7PR. Wszystkich Pañstwa zain-
teresowanych udzia³em w 7. Programie Ramo-
wym zapraszamy na bezp³atne konsultacje do 
Regionalnego Punktu Kontaktowego Progra-
mów Badawczych UE, mieszcz¹cego siê we 
Wroc³awskim Centrum Transferu Technologii 
Politechniki Wroc³awskiej przy ulicy Smolu-
chowskiego 48 we Wroc³awiu (tel. 071 320 41 92, 

071 320 3318), w ramach, którego œwiadczymy 
nastêpuj¹ce us³ugi:
* udzielamy informacji o 7 Programie Ramowym, 

o zasadach uczestnictwa, budowy konsorcjum, 
zarz¹dzania projektem,

* dokonujemy analizy tekstów nowych konkur-
sów,

* pomagamy w wyborze programu,
* doradzamy w kalkulowaniu i rozliczaniu kosztów 

projektu na wszystkich jego etapach,
* doradzamy przy formu³owaniu wniosków projek-

towych do 7PR,
* weryfikujemy gotowe wnioski,
* poœredniczymy w poszukiwaniu partnerów,
* rozpowszechniamy informacje o 7PR po-

przez szkolenia, konferencje i warsztaty –  
www.wctt.pl.

Zapraszamy na konsultacje, ale równie¿ zachê-
camy Pañstwa do aplikowania o œrodki z 7 PR. 
Przezwyciê¿ajmy tê g³êbok¹ nierównowagê 
i dysproporcjê w œwiecie nauki i techniki w Polsce 
w stosunku do Europy i œwiata.

W 2008 roku Wroc³awskie Centrum Transferu 
Technologii wyst¹pi z kolejnym wnioskiem 
o dotacjê na realizacjê projektu szkoleniowego. 
Projekt finansowany bêdzie ze œrodków Unii 
Europejskiej na lata 2007-2013 oraz budżetu 
państwa, a realizowany pod Nadzorem Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Projekt 
realizowany bêdzie w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapita³ Ludzki (POKL). Umo¿liwi on 
przedsiêbiorcom i ich pracownikom skorzystanie 
z dofinansowania w wysokoœci 80% lub 60%.

Nasze Centrum od wielu ju¿ lat prowadzi 
dzia³alnoœæ szkoleniow¹, specjalizuj¹c siê w ob-
szarach zwi¹zanych z zarz¹dzaniem technologi¹, 
produkcj¹ oraz szeroko pojêt¹  dzia³alnoœci¹ 
innowacyjn¹.
 
W 2008 roku z sukcesem zakoñczyliœmy realizacjê 
projektów finansowanych z funduszy struktu-
ralnych na lata 2002-2006: „Szkolenia Kadr 
mened¿erskich dla podniesienia konkurencyjnoœci 
przedsiêbiorstw” oraz „Usprawnienie organi-
zacji przedsiêbiorstw poprzez szkolenia Lean 
Manufacturing i Six Sigma”. W ci¹gu ostatnich 
3 lat  szkoleniami objêtych zosta³o ponad piêæ 
tysiêcy Beneficjentów z ponad oœmiuset firm. 
G³ównym za³o¿eniem projektów by³a reali-
zacja trzyletnich kompleksowych programów  

szkoleniowych podnosz¹cych kwalifikacjê  
i  umie jê tnoœc i  p rzeds iêb io rców,  kadry 
mened¿erskiej oraz pracowników. Programy by³y 
ró¿norodne, obejmowa³y obszary zarz¹dzania 
zasobami ludzkimi, sprzeda¿y, negocjacji, 
zarz¹dzania jakoœci¹, kursy jêzykowe oraz spe-
cjalistyczne szkolenia dedykowane firmom 
produkcyjnym. 

W nowym projekcie zaproponujemy równie 
bogat¹ gamê kursów, poszerzaj¹c j¹ o szko-
lenia z obszaru marketingu, innowacyjnoœci 
i kreatywnoœci oraz specjalistyczne (technicz-
ne). Projekt bêdzie swego rodzaju kontynuacj¹ 
dwóch uprzednio zrealizowanych przez nas 
projektów. Planujemy przeszkoliæ oko³o 2000 be-
neficjentów z ca³ej Polski. Szczegó³owy program 
szkoleñ zostanie dopasowany do specyficznych 
potrzeb rynkowych popartych uprzednio zrealizo-
wanymi badaniami. Program bêdzie obejmowa³ 
zarówno szkolenia miêkkie (zarz¹dzanie, motywo-
wanie, kursy jêzykowe) jak i bardzo specjalistycz-
ne (techniczne) dedykowane firmom dzia³aj¹cym 
w poszczególnych bran¿ach. Zale¿y nam aby 
realizowane przez nas programy szkoleniowe 
zawsze charakteryzowa³y siê najwy¿sz¹ jakoœci¹ 
oraz efektywnoœci¹. Daje to gwarancje budowy 
w firmie beneficjenta szerokiego wachlarza stabil-
nych i trwa³ych kompetencji niezbêdnych do tego 

aby ci¹gle poprawiaæ sytuacjê konkurencyjnoœci 
firmy oraz sprawnie realizowaæ zak³adane cele. 
Dodatkowo, ciekawie zaprojektowane progra-
my szkoleniowo - rozwojowe bêd¹ silnymi, 
pozytywnymi motywatorami dla Pañstwa 
pracowników, a potencja³ œrodków POKL daje 
w tym zakresie potê¿ne mo¿liwoœci.

Wsparcie doœwiadczonego partnera, jakim jest 
WCTT pozwoli Pañstwu na pe³ne korzystanie ze 
wszystkich zalet dedykowanych programów szko-
leniowych, bez koniecznoœci poœwiêcania znacznej 
iloœci czasu oraz œrodków na spe³nienie trudnych 
wymogów formalnych, jakimi obwarowane jest 
korzystanie z dotacji unijnych. Gwarantujemy pro-
fesjonalnie przygotowane i zrealizowane szko-
lenia, które z pewnoœci¹ przynios¹ Pañstwu 
wymierne korzyœci, przy minimalnym wk³adzie 
w³asnych œrodków (szkolenia dofinansowanie 
nawet do 80%).

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiêbior-
ców na szkolenia. Szczegó³y odnoœnie oferty 
dostêpne bêd¹ na stronie www.wctt.pl.

Nowe szkolenia dla przedsiębiorstw z dofinansowaniem

Elżbieta Olejnik
Kierownik RPK

e.olejnik@wctt.pl
tel. (071) 320-41-92




