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 okres realizacji: od 01.02.2012r. do 31.10.2015r.; 
 
 budżet: 15 000 000,00 PLN (z czego 12 000 000,00 PLN stypendia dla 
doktorantów; 3 000 000,00 PLN kampania promocyjna, rekrutacja 
recenzentów i inne); 
Ostateczny budżet projektu:  14 508 018,89 PLN 
 
 grupa docelowa: 240 doktorantów z Dolnego Śląska kształcących się na 
kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz 
kierunkach strategicznych dla rozwoju województwa, o których mowa  
w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego. 
Ostateczna grupa docelowa:  249 doktorantów z Dolnego Śląska  
 



 
 

Uczestnicy projektu: ,,Grant Plus”  wg edycji 

  

 

 

 

 
   

         

  
 

•UCZESTNICY I EDYCJA :   
79 doktorantów w podziale na uczelnie 
 
 
 

 

•UCZESTNICY II EDYCJA :   
89 doktorantów w podziale na uczelnie 
 

 

 

 

 

 

•UCZESTNICY III EDYCJA :   
81 doktorantów w podziale na uczelnie 
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Uczestnicy projektu: ,,Grant Plus”   

  

 

 

 

 
   

         

  
 

UCZESTNICY w podziale na uczelnie: 
 

• Politechnika Wrocławska  - 149   (60%) 

• Uniwersytet Przyrodniczy -   59   (24%) 

• Uniwersytet Wrocławski  -   22   ( 9%) 

• Uniwersytet Medyczny -   12   ( 5%) 

• IIiTD   -     6    (2%) 

•INTiBS   -      1   (0%) 

 

Zawarte porozumienia (542) : 

•Przedsiębiorstwa    - 322  (59%) 

•Jednoosobowa działalność gospodarcza  - 156  (29%) 

•Inne(uczelnie, szpitale, gospodarstwa rolne, stow.) -   64  (12%) 
 

 



 
 Ankiety: Przedsiębiorczy doktorant oraz I i II edycja uczestników  projektu: 

,,Grant Plus”   

 

 Wnioski z ankietyzacji doktorantów w ramach projektów: 
1.   Dla zdecydowanej większości doktorantów czynnikiem decydującym o wzięciu 

udziału  w projekcie był czynnik finansowy,  następnie współpraca z przemysłem oraz 
możliwość szybszej implementacji  wyników badań do przemysłu.  

2.   W ocenie doktorantów istnieje konieczność podejmowania działań na  rzecz 
zacieśniania współpracy między sektorem nauki a gospodarką,  

3.   Projekty realizowane przez UMWD w dalszej fazie powinny skupić się  na 
usuwaniu barier z jakimi może spotkać się doktorant, chcący  wdrożyć wyniki badań do 
gospodarki, takich jak np. brak chęci  przedsiębiorców do wdrażania konkretnych 
wyników badań. 

4.   Zdaniem badanych projekt wpływa również na wdrożenie badań  naukowych do 
przemysłu i podniesienie innowacyjności ich badań.  Świadczy o tym fakt, że do 
najczęściej wskazywanych przez doktorantów korzyści, jakie płyną dla firmy ze 
współpracy z naukowcami wymieniano: „możliwość wdrożenia innowacyjnych  
rozwiązań” (blisko 77%) oraz „dostęp do najnowszej wiedzy” (70%).   

         

  
 

 
 

 

 
 

 



 
    
  

 

         

 Sposób nawiązania współpracy doktoranta z podmiotami gospodarczymi 

Samodzielnie; 
71% 

Poprzez 
uczelnię ; 20% 

Inaczej; 9% 

  

Nadal trwa  
57% 1-3 m-ce 

20% 

3-6 m-cy 
13% 

6-12 m-cy 
10% 

Czas trwania współpracy po zakończeniu udziału w    
projekcie 

 
 Ankiety: Przedsiębiorczy doktorant oraz I i II edycja uczestników  projektu: 

,,Grant Plus”   
 



 
 

 
  

 

 

 

         

8 os. 

45 os. 

22 os. 

65 os. 

90 os. 

Żadne z wymienionych  

Nowa koncepcja lub strategia 

Oferta dotycząca procesów logistycznych  

Oferta technologczna  

Oferta produktowa 

Rozwiązanie, z którego skorzystał podmiot gospodarczy  

 
 Ankiety: Przedsiębiorczy doktorant oraz I i II edycja uczestników  projektu: 

,,Grant Plus”   
 



 PROJEKTY STYPENDIALNE  W LICZBACH: 

 

„GRANT – wsparcie prac 

 badawczych poprzez stypendia 

 naukowe  dla doktorantów „ 

Przedsiębiorczy doktorant Grant Plus 

• Stypendium na okres 6 miesięcy 

z możliwością przedłużenia do 

12 miesięcy 

• 159 doktorantów  

• 38 400 zł brutto max wysokość 

stypendium – transze 

miesięcznie po   3 200 zł 

• stypendium składa się z 2 części: 

- s. motywacyjne  9 000 zł 

- grant badawczy 10 200 zł – 

część podlegająca rozliczeniu 

• konieczność podpisania l istu 

intencyjnego z podmiotem 

gospodarczym, brak 

sprawozdawczości  

Stypendium na okres do 18 miesięcy 

130 doktorantów  

75 000 zł max wysokość stypendium 

– transze kwartalne po 12 500 zł  

stypendium nie podlega rozliczeniu 

konieczność podpisania porozumienia 

z podmiotem gospodarczym i 

konieczność sprawozdania się z 

efektów jego realizacji   

 (sprawozdania podpisywane przez podmiot 

gospodarczy) 

Stypendium na okres do 12 miesięcy 

249 doktorantów docelowo 

80 doktorantów będzie objętych 

wsparciem w 2014 roku 

50 000 zł max wysokość stypendium – 

(transze kwartalne po 12 500 zł) 

stypendium nie podlega rozliczeniu 

konieczność podpisania porozumienia 

w formie listu intencyjnego z 

podmiotem gospodarczym i opisanie 

efektów zrealizowanej współpracy 

(sprawozdania podpisane przez 

doktoranta) 

Środki  na stypendium : 

2008 -      480 000 zł 

2009 -  3 331 200 zł 

2010 -     969 600 zł 

ŁĄCZNIE : 4 780 800 zł  

   

Środki  na stypendium:  

•2010 – 625 000 zł 

•2011 – 3 375 000 zł 

•2012 – 4 125 000 zł 

•2013 –  875 000 zł 

 ŁĄCZNIE : 9 000 000 zł 

          

Środki  na stypendium:  

•2012 –     987 500z ł 

•2013 –  3 962 500 zł 

•2014 –  4 237 200 zł 

•2015 –  2 918 800 zł 

ŁĄCZNIE:  12 106 000 zł 

159 doktorantów 130 doktorantów 249 doktorantów 



Oferowane wsparcie 

• 538 – liczba doktorantów, którzy otrzymali 
stypendia 

• 48 117 zł - średnia kwota stypendium 

• 25 886 800 zł – wartość środków przeznaczona 
na stypendia w latach 2008 – 2015 

• 14 miesięcy – średnia  długość wypłaty 
stypendium 
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Dziękuję za uwagę! 
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