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Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego – beneficjent systemowy kilkunastu wdrożonych 
z sukcesem projektów (w tym międzynarodowych) z zakresu 
wsparcia innowacyjności, przedsiębiorczości, klastrów i łączenia 
nauki z biznesem, współfinansowanych ze środków Unii Europej-
skiej. Koordynuje działania związane z wdrażaniem i monitoro-
waniem Dolnośląskiej Strategii Innowacji. W projekcie Dolnoślą-
ska Sieć Wzornictwa Przemysłowego pełni rolę Lidera.

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego 
to projekt, w którym do współpracy zapraszamy 
przedsiębiorców, naukowców, projektantów oraz 
wszystkich, którzy chcą pracować nad wdrażaniem 
nowych produktów i usług. W trakcie spotkań 
i warsztatów będą mieli Państwo okazję dowie-
dzieć się jak ulepszać swoje produkty, podnosząc 
ich walory funkcjonalne, ergonomiczne, estetycz-
ne. Seminaria i konferencje staną się zachętą do 
wprowadzenia nowych wzorów w Waszych fir-
mach, a dla projektantów wyzwaniem do stworze-
nia nowoczesnych projektów, dopasowanych pod 
względem materiałoznawczym i technologicznym.

Audyty internetowe i technologiczne, wdrożenia 
wzornicze w Państwa firmach, a także seminaria, 
konferencje i wystawy przybliżą nie tylko proble-
matykę wzornictwa przemysłowego, ale przede 
wszystkim związane z nim korzyści biznesowe. 
Mamy nadzieję, że Centrum Innowacji i Design, po-
wstające w ramach projektu przy wrocławskiej ASP, 
stanie się naszym miejscem spotkań, współpracy 
i twórczych dyskusji.

Serdecznie zapraszamy – Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Akademia Sztuk Pięk-
nych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz 
Urząd Miejski Wrocławia. 

Biuro Rozwoju Gospodarczego (BRG) Urzędu Miejskiego Wrocła-
wia odpowiada za m.in. realizację zadań i projektów związanych 
ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości. Wzornictwo prze-
mysłowe, jako jedna ze strategii wdrażania innowacji w przedsię-
biorstwach jest obecne w działaniach Biura od 2008 roku, wraz 
z powstaniem inicjatywy Akcelerator Designu i partnerstwem 
w projekcie Zaprojektuj Swój Zysk. W projekcie Dolnośląska Sieć 
Wzornictwa Przemysłowego BRG odpowiada m.in. za realizację 
warsztatów, audytów i wdrożeń w przedsiębiorstwach.

Wrocławska Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, 
jako Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, została powołana w 1946 
roku. ASP obecnie kształci na czterech wydziałach: Malarstwa 
i Rzeźby, Grafiki i Sztuki Mediów, Architektury Wnętrz i Wzornic-
twa Przemysłowego, oraz wydział Ceramiki i Szkła. 

10 kierunków kształcenia powoduje, że 1100 studentów studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych ma do wyboru studia na trzech 
stopniach w systemie jednolitym magisterskim i dwustopnio-
wym na wydziałach projektowych oraz studia doktoranckie. 

Kadrę dydaktyczną stanowi 215 nauczycieli akademickich, w tym 
32 prof. zwyczajnych, 42 prof. nadzwyczajnych, 45 adiunktów, 31 
wykładowców i starszych wykładowców oraz 65 asystentów. 

W projekcie Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego, ASP 
powołuje Centrum Innowacji i Design, które stanie się miejscem 
spotkań, współpracy i twórczych dyskusji. 
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wystawy
W ramach projektu zostaną zaprezentowane dwie wystawy. 
Pierwszy pokaz będą mogli Państwo zobaczyć w grudniu 2012 
roku i będzie dotyczył wykorzystania wzornictwa przemysłowe-
go w przedsiębiorstwach. 

Druga wystawa, we Wrocławiu w 2014 roku, pokaże kobiety - 
projektantki z Katedry Wzornictwa Przemysłowego Akademii 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Obie wystawy będą 
„podróżowały” po Dolnym Śląsku do końca 2014 roku.

centrum innowacji i design
Stworzone w ramach projektu Centrum Innowacji i Design przy 
ASP to miejsce koordynacji współpracy pomiędzy nauką a bizne-
sem w zakresie wzornictwa przemysłowego. 

Głównym zadaniem nowo powstałego biura będzie zapewnienie 
sprawnego przepływu informacji pomiędzy podmiotami uczest-
niczącymi w sieci współpracy: naukowcami, przedsiębiorcami, 
projektantami. Dzięki wsparciu ze strony konsultantów i eksper-
tów wszyscy zainteresowani dowiedzą się jak poszukiwać part-
nerów, wzmacniać swoje kompetencje, wykorzystywać potencjał 
wiedzy do wdrażania nowych produktów i usług. 

wzorniczy audyt technologiczny
W ramach projektu powstanie internetowe narzędzie ankietowe 
dla przedsiębiorstw, umożliwiające zbadanie ich potencjału w za-
kresie wykorzystania wzornictwa przemysłowego. Dodatkowo 40 
przedsiębiorstw z regionu, które uzyska pozytywną rekomenda-
cję po wypełnieniu ankiety internetowej, będzie mogło przejść 
specjalistyczny audyt technologiczny z zakresu aplikacji wzornic-
twa przemysłowego. 

platforma internetowa
Dzięki platformie internetowej będą mogli Państwo skorzystać ze 
zbioru informacji, który pozwoli na kojarzenie podmiotów zwią-
zanych z wzornictwem przemysłowym. Narzędzia, za pomocą 
których nasze plany staną się rzeczywistością to dwie bazy da-
nych: przedsiębiorców z Dolnego Śląska oraz naukowców-pro-
jektantów i projektantów-freelancerów. Platforma to również 
możliwość wymiany interesujących koncepcji, dyskusji, artykułów 
i wydarzeń dotyczących wzornictwa przemysłowego. 

wdrożenia wzornicze
Projekt przewiduje wsparcie współpracy dolnośląskich przedsię-
biorstw z instytucjami naukowo-badawczymi w obszarze wzor-
nictwa przemysłowego przy realizacji projektów wdrożeniowych 
– np. opracowaniu dokumentacji technologicznej lub prototypu 
produktu. Z tego narzędzia będzie mogło skorzystać 10 przed-
siębiorstw, a maksymalna wartość wsparcia na usługi wzornicze, 
specjalistyczne i eksperckie dla pojedynczego projektu wdroże-
niowego wyniesie max. 30 tys. złotych.

warsztaty z zakresu wzornictwa 
przemysłowego
W ramach projektu organizowane będą trzy rodzaje warszta-
tów: dla przedstawicieli przedsiębiorstw, dla projektantów, oraz 
sieciujące, na których będą mogli się spotkać z sobą zarówno 
podmioty świadczące, jak mogące korzystać z usług wzorni-
czych. Warsztaty te będą poświęcone przede wszystkim ta-
kiemu kształtowaniu współpracy w ramach procesu rozwoju 
produktów i usług, które obu stronom pozwolą wzmocnić po-
tencjał regionalny w oparciu o lokalne zasoby naukowe, badaw-
cze, projektowe i wzornicze. 
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warsztaty
Warsztaty dla przedsiębiorców: projektowanie produktów 
z perspektywy zarządzającego firmą – korzyści biznesowe, 
organizacja procesu, wsparcie merytoryczne

Warsztaty dla projektantów: projektowanie dla rynku, 
ekonomika projektu, biznsowa prezentacja koncepcji 
produktu, prawo własności intelektualnej.

Warsztaty sieciujące projektanci – przedsiębiorcy: współpraca 
przy realizacji projektów wzorniczych, studia przypadków 
projektowania produktów, wymiana kontaktów.
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