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Wstęp

Od wielu lat Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspiera współpracę pomiędzy 

naukowcami a przedsiębiorcami na Dolnym Śląsku, w imię zwiększenia poziomu innowacyjności i kon-

kurencyjności dolnośląskiej gospodarki. Ważnym narzędziem w tworzeniu powyższego wsparcia są 

projekty stypendialne realizowane w Wydziale Gospodarki przez Dział ds. Współpracy Gospodarki i Nauki. Od 2008 

roku dzięki tym projektom wsparto ponad 350 młodych naukowców. W ciągu 2 najbliższych lat, zamierza się objąć 

wsparciem kolejnych 160 doktorantów. Realizowane projekty stypendialne to nie tylko działania z zakresu wypłacania 

stypendium dla doktorantów, ale również wsparcie współpracy pomiędzy doktorantami a przedsiębiorcami na Dolnym 

Śląsku, aby czynnie wspierać niezwykle ważny dla rozwoju regionalnego transfer technologii z ośrodków naukowych do 

przedsiębiorstw z możliwie największym stopniem komercjalizacji dorobku młodych naukowców.

Niniejsza publikacja jest poświęcona podsumowaniu realizacji projektu: „Przedsiębiorczy doktorant – 

inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie 

Innowacji. Okres realizacji projektu: 01.01.2010 r. – 31.05.2013 r.

1.  Charakterystyka projektu.

 1.1.   Potrzeba realizacji projektu, cel główny projektu.

Podstawowym celem w świetle założeń Strategii Lizbońskiej jest budowanie na terenie Unii 

Europejskiej  gospodarki opartej na wiedzy. Założenie to ma zostać zrealizowane poprzez zwiększenie 

innowacyjności gospodarki, a priorytetami stają się: edukacja, prace badawczo-rozwojowe oraz przepływ wiedzy

i informacji. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do podejmowania działań w zakresie 

poprawy rozwoju konkurencyjności gospodarczej.

W związku z powyższym, za cel główny w projekcie wyznaczono: zwiększenie innowacyjności gospodarki 

regionu poprzez zintensyfikowanie powiązań 

między nauką i przemysłem. Związane było to z fak-

tem, że współpraca pomiędzy sektorem nauki i gos-

podarką w momencie rozpoczęcia projektu była 

daleka od oczekiwań stawianych przez Komisję 

Europejską. W myśl Regionalnej Strategii Innowacji 

dla województwa dolnośląskiego postulowane było 

efektywniejsze wykorzystanie potencjału nauko-

wego na rzecz proinnowacyjnego rozwoju Dolnego 

Śląska. 

Wyniki badania działalności innowacyjnej 

wg GUS wskazywały, że w latach 2006-2008 jedynie 

21,3% przedsiębiorstw w kraju wprowadziło 

innowacje produktowe, a 23,2% procesowe, 
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natomiast nakłady na obie innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie to zaledwie 7,1% w skali 

kraju. Wymienione wskaźniki wskazywały na potrzebę zwiększenia wpływu wyników badań naukowych na powstanie 

wymiernych efektów gospodarczych. Zatem niezbędne było podniesienie potencjału innowacyjnych badań, istotnych 

dla gospodarki regionu oraz poprawy współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami. Założono, że poziom 

innowacyjności badań naukowych podniesiony zostanie poprzez dostępne narzędzia wsparcia unijnego w ramach 

PO KL tj. stypendia dla doktorantów w celu wsparcia badań, przyczyniających się do rozwoju województwa. Stypendia 

umożliwiają bowiem większą liczbę badań w ramach przewodu doktorskiego, udział w konferencjach i szkoleniach czy 

zakup specjalistycznego sprzętu. Przy czym, warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania będzie nawiązanie 

i skonkretyzowanie przez każdego z doktorantów współpracy z co najmniej 1 przedsiębiorcą z województwa 

dolnośląskiego.

1.2.   Cele szczegółowe projektu.

Cel główny projektu precyzuje 5 celów szczegółowych, zgodnych z:

- Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia;

- celami, priorytetami i planem działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

- Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego;

- Dolnośląską Strategią Innowacji;

- obowiązującym prawem wspólnotowym i krajowym.

Cel szczegółowy # 1 – ukierunkowanie 120 badań naukowych na sektory 

kluczowe dla rozwoju województwa;

Cel szczegółowy # 2 – poprawa współpracy sfery naukowej z przemysłem 

w zakresie badań i transferu technologii poprzez 120 porozumień 

o współpracy;

Cel szczegółowy # 3 – zwiększenie potencjału, innowacyjności i kon-

kurencyjności regionalnego przemysłu poprzez absorpcję nowych 

rozwiązań naukowych w formie 24 patentów, wzorów użytkowych lub 

rekomendacji odnośnie wdrożenia wyników prac badawczych w przed-

siębiorstwie;

Cel szczegółowy # 4 – podjęcie dodatkowej działalności w przemyśle przez 120 doktorantów;

Cel szczegółowy # 5 – propagowanie kluczowych dla regionu dziedzin badawczych wśród społeczeństwa przez 

120 doktorantów w formie publikacji, udziału w konferencjach i seminariach naukowych.

1.3.   Grupa docelowa projektu, system rekrutacji uczestników.

Wsparciem projektowym zostali objęci doktoranci mający otwarte przewody doktorskie w dolnośląskich 

uczelniach wyższych lub dolnośląskich instytutach naukowych, którzy realizowali prace doktorskie w ramach dyscyplin 

uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa dolnośląskiego. Problemy, jak i oczekiwania 

szczegółowe doktorantów zostały rozpoznane podczas dwóch spotkań z Dolnośląską Radą Doktorantów oraz 

przedstawicielami środowiska naukowego i doktoranckiego z dolnośląskich uczelni wyższych i instytutów naukowych, 

gdzie ustalono sposób realizacji projektu, a w tym także jego rezultaty i produkty. Podczas drugiego spotkania ustalono, 
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na podstawie Dolnośląskiej Strategii Innowacji, zakres dziedzin (uszczegółowionych w dyscypliny) uznanych za 

szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa dolnośląskiego. Zaliczono do nich:

- projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych,

- technologie informacyjne,

- nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia,

- odnawialne i alternatywne źródła energii.

Ubiegać się o dofinansowanie mogli jedynie ci doktoranci, którzy wykazali spójność tematyczną realizowanej pracy 

doktorskiej z wymienionymi wyżej dziedzinami. Bardzo ważnym założeniem projektowym i kolejnym wymogiem 

stawianym wobec doktorantów było (w związku z prowadzonymi przez nich badaniami) konieczność nawiązania 

i uszczegółowienia zakresu współpracy z co najmniej jednym przedsiębiorcą z województwa dolnośląskiego. 

Doktoranci – uczestnicy projektu, zostali wyłonieni w ramach dwóch edycji (dwóch corocznych naborów) na podstawie 

wniosków składanych na ogłoszony przez Beneficjenta Systemowego konkurs. Docelowo zaplanowano wypłatę 

stypendiów 120 doktorantom (I edycja – 50, II edycja - 70). Grupa ta została zwiększona w trakcie projektu do 

130 doktorantów (I edycja – 56 osób, II edycja – 74 osoby). 

Ocena każdego z wniosków odbyła się dwuetapowo, tzn. najpierw wnioski zostały zweryfikowane pod względem 

formalnym przez pracowników zespołu projektowego, a następnie po pozytywnej ocenie formalnej, wnioski były 

kierowane do oceny merytorycznej. Została ona dokonana przez powołaną przez Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego Komisję Stypendialną (KS) oraz niezależnych recenzentów, wyłonionych podczas konkursu, którzy ze 

względu na swoją specjalizację zostali dopasowani przez KS do danego wniosku stypendialnego. Każdy wniosek został 

oceniony merytorycznie przez dwóch recenzentów pod względem konkretności, adaptacyjności w gospodarce oraz 

perspektywiczności praktycznego zastosowania i wdrożenia rezultatów badań na terenie województwa 

dolnośląskiego. Na podstawie dokonanej przez recenzentów oceny punktowej, KS wyłoniła listę doktorantów 

kwalifikujących się do otrzymania stypendium. Ostateczną decyzję o wyborze wniosków i przyznaniu bądź odmowie 
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przyznania stypendiów, podjął Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na podstawie rekomendacji KS. Na wypadek 

rezygnacji lub utraty prawa do pobierania stypendiów przez niektórych doktorantów KS wyłoniła także listę rezerwową 

doktorantów.

1.4.   Działania zrealizowane w projekcie.

W celu realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych projektu zaplanowano 4 główne zadania projektowe, 

składające się z poszczególnych podzadań. 

Zadanie # 1 – Kampania promocyjna.

Oferta projektowa musiała dotrzeć do możliwie najszerszego grona potencjalnych uczestników projektu, aby z nich 

wybrać tych, których udział w projekcie najbardziej przyczyni się do realizacji celów projektu. W ramach kampanii 

reklamowej zrealizowano również działania promocyjne na rzecz naboru recenzentów do projektu, oceniających prace 

doktorantów. Mając na uwadze powyższe postanowiono wykonać następujące działania promocyjne:

1) Kampania reklamowa w środkach masowego przekazu o zasięgu regionalnym, w tym: ogłoszenia w prasie oraz spoty 

reklamowe emitowane w stacjach radiowych i telewizyjnych. 

2) Utworzenie strony internetowej projektu: www.doktoranci.dolnyslask.pl strona ta została utworzona na witrynie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pełni ona funkcję informacyjną, zawiera 

m.in. wzory dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie, wytyczne odnośnie ich wypełniania, Regulamin KS, 

Regulamin przyznawania stypendium, aktualności dotyczące realizacji projektu.

3) Na wszystkich dolnośląskich uczelniach oraz instytutach naukowych, których doktoranci stanowili grupę docelową 

projektu, rozpowszechniono plakaty i ulotki promujące nabór do projektu. Na ich stronach internetowych 

zamieszczono ogłoszenia o naborze do projektu wraz z banerami reklamującymi projekt.

4) Rozesłano mailing do samorządów doktoranckich oraz kierowników studiów doktoranckich z ogłoszeniem 

o naborze do projektu. Należy zaznaczyć, że również został rozesłany mailing do wszystkich prorektorów ds. nauki 

uczelni wyższych w Polsce, promujący nabór recenzentów do projektu.

5) Zorganizowano dwie konferencje: inaugurującą i podsumowującą projekt.

Zadanie # 2 – Rekrutacja uczestników i wypłata stypendiów.

System rekrutacji uczestników został opisany w podrozdziale 1.3. Należy dodać, że stypendium było przyznawane na 

okres uczestnictwa doktoranta w projekcie, jednak okres ten nie mógł być krótszy niż pół roku i nie dłuższy niż półtora 

roku. Środki wypłacane były w kwartalnych transzach, na 

wskazany przez doktoranta rachunek bankowy. Wartość 

całkowita stypendium przypadająca na 1 osobę wynosiła 

maksymalnie 75 000 zł. Stypendium w całości stanowiło 

przychód doktoranta i mogło być wydatkowane na do-

wolny cel.

Zadanie # 3 – Monitoring i ewaluacja.

Każdy uczestnik projektu na podstawie umowy stypen-

dialnej oraz porozumienia z przedsiębiorcą deklarował 
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osiągnięcie następujących rezultatów:

- opublikowanie co najmniej 2 artykułów w czasopismach naukowych lub artykułów przyjętych do druku po recenzji; 

- uczestnictwo w co najmniej 1 konferencji lub seminarium naukowym w kraju lub za granicą z wystąpieniem;

- uczestnictwo w co najmniej 3 konferencjach lub seminariach naukowych w kraju lub za granicą z materiałami, 

posterami lub plakatami;

- udział w co najmniej 2 szkoleniach, stażach w kraju lub za granicą, bądź innej formie podnoszenia kwalifikacji;

- zrealizowanie zakresu co najmniej 1 porozumienia o współpracy z przedsiębiorcą;

- udział w konferencji inaugurującej lub podsumowującej projekt.

Doktoranci również określali czasowo, na podstawie złożonych 

harmonogramów, realizację powyższych wskaźników oraz 

wykonanie zadań z zakresu współpracy z przedsiębiorcą. Aby 

można było w pełni monitorować powyższe wskaźniki, doktoranci 

w trakcie uczestnictwa w projekcie, byli zobowiązani do składania 

2 sprawozdań okresowych z realizacji pracy doktorskiej i 2 rapor-

tów dotyczących współpracy z przedsiębiorcą (po 5 i 11 miesiącu) 

oraz 1 końcowego sprawozdania wraz z raportem, po zakoń-

czonym udziale.

W celu oceny jakości projektu oraz aby wspomóc jego realizację, poprzez dostarczenie informacji służących 

zwiększeniu jego efektywności, jeszcze w trakcie jego trwania oraz dla stworzenia pewnego rodzaju know-how dla 

przyszłych projektów stypendialnych, opracowano kompleksową ewaluację, obejmującą wszystkich uczestników 

projektu, składającą się z 3 badań ewaluacyjnych: 

1) Ex-ante: badanie realizowano w momencie rozpoczęcia uczestnictwa doktoranta w projekcie przede wszystkim na 

podstawie ankiety ewaluacyjnej ex-ante, dokumentów programowych PO KL, danych statystycznych zawartych 

w Banku Danych Regionalnych, roczników statystycznych GUS oraz publikacji dotyczących rozwoju nauki i techniki 

oraz innowacji w przemyśle.

2) Mid-term: badanie realizowano w trakcie uczestnictwa doktoranta w projekcie (po 11 miesiącu) na podstawie 

ankiety ewaluacyjnej mid-term oraz sprawozdań okresowych z realizacji pracy doktorskiej i raportów dotyczących 

zrealizowania zakresu porozumienia o współpracy z przedsiębiorcą.

3) Ex-post: badanie realizowano po zakończonym udziale doktoranta w projekcie na podstawie ankiety ewaluacyjnej 

ex-post oraz końcowego sprawozdania z realizacji pracy doktorskiej i końcowego raportu dotyczącego zrealizowania 

zakresu porozumienia o współpracy z przedsiębiorcą. 

Podsumowaniem każdego badania był raport ewaluacyjny, który przedstawiał analizę wyników badań, weryfikował 

problemy badawcze i postawione hipotezy. Raport przedstawiał szczegółowe wyniki badań ilościowych i jakościowych. 

W raportach zawarto również informację dotyczącą słabych i mocnych stron występujących przy realizacji 

innowacyjnych przedsięwzięć, zarówno po stronie doktorantów jak i przedsiębiorców, wynikających z zawartego 

porozumienia. W poszczególnych ankietach ewaluacyjnych zamieszczono celowo zestaw zbieżnych pytań, których 

odpowiedzi pozwoliły na dokonanie analizy danego zagadnienia pod kątem zmienności w czasie. Dodatkowo, raport 

podsumowujący badanie ex-ante zawiera aktualną analizę stanu w badanym obszarze (na moment rozpoczęcia 
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udziału w projekcie przez uczestników I edycji) oraz płynące z niej wnioski. W przypadku drugiego i trzeciego badania 

ewaluacyjnego w raportach położono nacisk na porównanie informacji z bieżącego okresu z podanymi informacjami 

okresu poprzedniego. Raport podsumowujący badanie ex-post zawiera również wnioski płynące ze zrealizowanych 

badań fokusowych z doktorantami oraz z przeprowadzonych indywidualnych wywiadów z wybranymi 30 przed-

siębiorcami, którzy w ramach projektu współpracowali z doktorantami.

W badaniach ewaluacyjnych, dla uzyskania miarodajnych wniosków, bardzo ważnym aspektem jest spojrzenie na 

projekt przez „osobę trzecią”, dlatego właśnie przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz sporządzenie raportów, 

powierzono firmie zewnętrznej, wybranej w drodze przetargu nieograniczonego, firmie: „Instytut Badawczo - 

Szkoleniowy Pro Research”.

Wnioski końcowe ewaluacji wraz z rekomendacjami przedstawiono w rozdziale nr 2 niniejszego opracowania.

Zadanie # 4 – Zarządzanie projektem.

W ramach zadań przygotowawczych w pierwszej kolejności opracowano system zarządzania projektem. Stworzono 

zespół projektowy oraz powołano Komisję Stypendialną, jako ciało opiniodawczo-doradcze dla Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego. Zespół projektowy liczył 6 osób 

przypisanych bezpośrednio do poszczególnych zadań 

projektowych tj.: 

- kierownik projektu odpowiedzialny za koordynację, 

nadzór nad realizacją strony merytorycznej i for-

malnej projektu;

- menedżer ds. zarządzania finansowego projektu 

oraz asystent menedżera ds. zarządzania finan-

sowego projektu, którzy odpowiedzialni byli za 

bieżącą obsługę finansową projektu;

- 2 menedżerów ds. administracyjnych projektu, 

odpowiedzialni za przeprowadzenie naborów dok-

torantów i recenzentów oraz za obsługę dokto-

rantów w czasie ich uczestnictwa w projekcie;

- menedżer ds. promocji, który był odpowiedzialny za 

przygotowanie i przeprowadzenie kampanii pro-

mocyjnej;

- menedżer ds. monitoringu i ewaluacji, odpowiedzialny za pomiar wskaźników realizacji projektu oraz nadzór nad 

badaniami ewaluacyjnymi w pro-jekcie.

W pierwszym etapie realizacji projektu przygotowano wszystkie niezbędne dokumenty projektowe, m.in.: Regulamin 

przyznawania stypendium, Regulamin KS, formularze wniosków stypendialnych wraz z załącznikami, wzory 

sprawozdań z realizacji pracy doktorskiej oraz raporty dotyczące zrealizowania zakresu porozumienia o współpracy 

z przedsiębiorcą. Drugim etapem była kampania promująca projekt. Trzeci etap to nabór doktorantów i recenzentów 

do projektu. Czwartym etapem była ewaluacja projektu. Należy dodać, że etapy od drugiego do czwartego były 

realizowane dla I edycji i osobno dla II edycji naboru. 
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Budżet projektu z uwzględnieniem wszystkich kosztów poniesionych w związku z jego realizacją wyniósł nieco ponad 

10 000 000 zł, z czego 8 762 500 zł przeznaczono na wypłaty stypendiów dla uczestników projektu. 

1.5.   Rezultaty i produkty projektu.

Jak wspomniano w podrozdziale 1.3. niniejszego opracowania zespół projektowy w ramach przygotowań do 

realizacji projektu przeprowadził konsultacje z doktorantami i przedstawicielami dolnośląskich uczelni wyższych oraz 

instytutów naukowych nt. rodzaju, wielkości oraz sposobów pomiaru prognozowanych rezultatów i produktów 

projektu w odniesieniu do planowanych działań. Poniżej przedstawiono produkty i rezultaty projektu oraz ich wartości 

końcowe.

1) Produkty projektu:

- liczba uczestników projektu, którzy otrzymali stypendium – 130 osób;

- liczba prowadzonych prac badawczych z zakresu Dolnośląskiej Strategii Innowacji – 130;

- liczba przyznanych i wypłaconych stypendiów – 130;

- zorganizowanie konferencji inaugurującej – 1;

- zorganizowanie konferencji podsumowującej – 1;

- opracowanie raportu ewaluacyjnego ex-ante – 1;

- opracowanie raportu ewaluacyjnego mid-term – 1;

- opracowanie raportu ewaluacyjnego ex-post – 1.

2) Rezultaty twarde projektu:

- liczba opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych lub artykułów przyjętych do druku po recenzji – 240;

- uczestnictwo w konferencjach, seminariach naukowych krajowych, zagranicznych z wystąpieniem – 95;

- uczestnictwo w konferencjach, seminariach naukowych krajowych, zagranicznych z materiałami, posterami, 

plakatami – 360;

- udział w szkoleniach, stażach krajowych, zagranicznych lub innych formach podnoszenia kwalifikacji – 240;

- ilość porozumień o współpracy podpisanych z przedsiębiorcami – 130;

- liczba zgłoszonych i przyznanych patentów, wzorów użytkowych lub rekomendacji odnośnie wdrożenia uzyskanych 

wyników prac badawczych w przedsiębiorstwie – 24.

Powyższe wartości są wartościami docelowymi, jakie wszyscy uczestnicy projektu łącznie musieli zrealizować. Jednak 

większość tych wskaźników, uczestnicy projektu zrealizowali z 30% nadwyżką.

3) Rezultaty miękkie projektu:

- pozyskiwanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem badań naukowych z zakresu DSI;

- wzrost umiejętności pracowniczych, zdolności motywacyjnych oraz osobistych predyspozycji doktoranta.

Wartością dodaną projektu jest rozpowszechnienie badań naukowych doktorantów w celu ich komercjalizacji wśród 

przedsiębiorców na Dolnym Śląsku.
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1.6.   Projekt w liczbach – statystyki projektu.
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L.p. Rodzaj danych

 

Wartość 
danych

 
1

Liczba uczestników projektu łącznie 130 osób

 

- liczba kobiet

 

61 osób

 

- liczba mężczyzn

 

69 osób

 

2

Liczba uczestników I edycji projektu

 

56 osób

 

- liczba kobiet

 

27 osób

 

- liczba mężczyzn

 

29 osób

 

3

Liczba uczestników II edycji projektu

 

74 osoby

 

- liczba kobiet

 

34 osoby

 

- liczba mężczyzn

 

40 osób

 

4 Liczba kandydatów do projektu w I edycji

 

78 osób

 

5 Liczba kandydatów do projektu w II edycji

 

119 osób

 

6

Długość uczestnictwa w projekcie

 

-

 

- 6 miesięcy

 

4 osoby

 

- 9 miesięcy

 

5 osób

 

- 12 miesięcy

 

21 osób

 

- 15 miesięcy

 

2 osoby

 

- 18 miesięcy

 

98 osób

 

7

Uczelnie i instytuty uczestników projektu -

Politechnika Wrocławska 81 osób

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 27 osób

Uniwersytet Wrocławski 14 osób

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 4 osoby

Akademia Wychowania Fizycznego 1 osoba

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1 osoba

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej 1 osoba

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 1 osoba

8

Dziedziny prac naukowych uczestników 
projektu zgodnych z DSI -

projektowanie, wytwarzanie i zastos
materiałów zaawansowanych

owanie 
35 osób

technologie informacyjne 52 osoby

nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia 111 osoby

odnawialne i alternatywne źródła energii 35 osób



    

2.   Ewaluacja projektu – wybrane fragmenty raportu ewaluacyjnego.

Zakres ewaluacji projektu został opisany w podrozdziale 

1.4. niniejszego opracowania. Poniżej zaprezentowano wnioski 

końcowe z ewaluacji wraz z rekomendacjami, które zostały 

opracowane przez firmę: „Instytut Badawczo - Szkoleniowy Pro Research”.

2.1.   Wnioski z ewaluacji ex-post projektu.

Badani zostali poproszeni o propozycje rozwiązań jakie można przyjąć aby 

usprawnić współpracę jednostek naukowych z przemysłem oraz o ocenę 

możliwości wdrożenie badań naukowych do przedsiębiorstw i ewentualnie 

występujących w tym zakresie barier. W celu odpowiedzi na powyższe, zostały 

postawione 4 pytania badawcze. Poniżej zaprezentowano je wraz z odpo-wiedziami:

Czy projekt przebiega prawidłowo i odpowiadał potrzebom Beneficjentów Ostatecznych?

Na podstawie odpowiedzi uczestników projektu można uznać, że projekt przebiegł prawidłowo 

i spełnił oczekiwania doktorantów, o czym mogą świadczyć poniższe odpowiedzi:

- wszyscy beneficjenci projektu pozytywnie oceniają jego przebieg, tylko 1,4% badanych 

wykazało, że osoby zaangażowane w obsługę projektu nie spełniły ich oczekiwań;

- uczestnicy projektu w większości stwierdzili, że strona projektu spełniała ich oczekiwania, 

przeciwnego zdania było tylko 1,9% badanych z I edycji i 2,8% badanych II edycji, jeśli chodzi o to czy 18-miesięczny 

okres udziału w projekcie był wystarczający do zrealizowania założonych celów we wniosku stypendialnym, 

odpowiedź „tak” częściej wskazywali badani z II edycji – 93% niż z I edycji – 86,8%;

- w pytaniu, czy respondent otrzymywał stypendium terminowo, zgodnie z zapisami umowy stypendialnej, nie zaszły 

znaczne różnice pomiędzy wynikami badań I i II edycji, niezmienna jest więc opinia badanych o terminowej wypłacie 

stypendium;

- w pytaniu, czy respondent uważa, iż bez otrzymywania stypendium osiągnąłby obecny stan zaawansowania swojej 

pracy doktorskiej, 59,3% badanych z I edycji i 59,5% z II edycji wskazało odpowiedź „nie”, a „zdecydowanie nie” 

wskazało odpowiednio 18,5% oraz 10,3% ankietowanych, odpowiedź „raczej tak” wskazało ponad 20% 

respondentów z I edycji i ponad 16% z II edycji, tylko ankietowani z II edycji wskazali odpowiedź „tak” – 4,1%; 

- wszyscy respondenci z II edycji i ponad 98% z I edycji projektu jest zdania, że otrzymane środki mają wpływ na 

podniesienie jakości ich pracy doktorskiej;

- w pytaniu, czy respondent uważa, że obecna współpraca między nauką a przemysłem jest wystarczająca, nastąpił 

wzrost badanych, którzy wskazali odpowiedź „tak” z 14,8% w I edycji do 16,7% w II edycji. Z kolei odpowiedź „nie” 

wskazało 85,2% ankietowanych z I edycji i 83,3% z II edycji projektu, niezmienne jest więc przekonanie badanych

 o tym, że współpraca między nauką a przemysłem jest niewystarczająca; 

- w pytaniu, czy respondent uważa, że uczestnictwo w projekcie (nawiązana współpraca z przedsiębiorstwem) 

podniosło jego pozycję na rynku pracy? – w porównaniu badań z I i II edycji, wystąpiły nieznaczne różnice: na „tak” 

było o 7,8% więcej uczestników w I edycji niż w II (wzrost z 51,9% do 59,7%), za to „raczej” zdecydowanych było 

więcej uczestników w I edycji niż w II (spadek z 42,6 % do 37,5%), odpowiedź „nie” wskazało 5,6% ankietowanych 

z I edycji i 2,8% z II edycji. 
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Czy projekt wpłynął na innowacyjność badań doktorantów i usprawnia współpracę jednostek 

naukowych z przemysłem?

Badani mają dużą świadomość jak można wpłynąć na usprawnienie współpracy przemysłu 

z jednostkami naukowymi, aby badania naukowe były odpowiedzią na zapotrzebowanie 

gospodarki Dolnego Śląska.

W pytaniu, czy respondent uważa, że obecna współpraca (poza współpracą w ramach projektu) między nauką 

a przemysłem jest wystarczająca, nastąpił wzrost badanych, którzy wskazali odpowiedź „tak” z 14,8% w I edycji do 

16,7% w II edycji. Z kolei odpowiedź „nie” wskazało 85,2% ankietowanych z I edycji i 83,3% z II edycji projektu. 

Niezmienne jest więc przekonanie badanych o tym, że współpraca między nauką a przemysłem jest niewystarczająca. 

Respondenci, zarówno z I jak i II edycji, którzy wyrazili opinie, że współpraca przemysłu z jednostkami naukowymi  jest 

niewystarczająca wymienili różne przyczyny takiego stanu rzeczy:

- brak ukierunkowania programu studiów na działania związane z promocją własnej pracy badawczej;

- brak przełożenia badań naukowych na zastosowanie w gospodarce;

- słaba komunikacja pomiędzy nauką i biznesem, brak przepływu informacji pomiędzy światem nauki a światem 

biznesu powoduje, że wiele badań zostaje „na półce”, aby badania naukowe trafiały do gospodarki należy 

mobilizować uczelnie, do nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami, umożliwi to skierowanie badań na 

odpowiednie „tory”, przedsiębiorcy dzięki tej współpracy będą mieli możliwość wdrożenia innowacyjnych 

pomysłów, które mogą wpłynąć np. na skrócenie czasu pracy linii produkcyjnej, obniżenie kosztów produkcji lub 

poprawę jakości produktu;

- brak wystarczających informacji o tym, którzy przedsiębiorcy byliby zainteresowani współpracą z doktorantami.

Na pytanie, co należałoby zmienić we współpracy przemysłu z nauką, uczestnicy projektu wymienili następujące 

propozycje:

- poprawa komunikacji pomiędzy sektorami nauki i przemysłu w celu łatwiejszego przekazywania informacji na temat 

potrzeb podmiotów gospodarczych;

- tworzenie stron internetowych dla jednostek naukowych i przemysłu, z informacjami o realizowanych przez 

naukowców projektach badawczych i poszukiwanych rozwiązaniach dla przedsiębiorców;

- możliwość dotacji zarówno dla nauki jak i biznesu; budowa gospodarki opartej na wiedzy możliwa jest dzięki 

współpracy dwóch sektorów, poprzez stypendia dla naukowców oraz bony na innowacyjne pomysły dla 

przedsiębiorców, służące rozwiązaniu konkretnych problemów poprzez grupy naukowców;

- uproszczenie procedur formalnych przy podejmowaniu współpracy między nauką a biznesem;

- zbyt mało inicjatyw podejmowanych przez uczelnie i same przedsiębiorstwa; stawiając sobie za cel realny wzrost 

gospodarczy, przez wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorców, konieczne jest 

dostosowanie tematyki badawczej do potrzeb przemysłu; 

- organizowanie spotkań z przedstawicielami firm, w formie szkoleń lub konferencji na których firmy będą mogły 

przedstawić swoje plany rozwoju i oczekiwania a doktoranci będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia.

Praktycznie większość uczestników projektu – 98 %, pozytywnie oceniła jego efektywność, odnośnie wpływu 

projektu na innowacyjność prowadzonych badań. Tylko 1,9% badanych z I edycji i 1,4% z II edycji projektu wskazało 

w badaniu ankietowym odpowiedź „nie”.
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Czy projekt w efektywny sposób wpłynął na wdrożenie badań naukowych do przemysłu?

Na podstawie odpowiedzi udzielanych przez uczestników projektu można uznać, że projekt może 

przyczyniać się do wdrożenia badań naukowych do przemysłu i podniesienie innowacyjności 

badań, prowadzonych w ramach współpracy doktorantów z przedsiębiorcami. Świadczy o tym 

fakt, że do najczęściej wskazywanych przez uczestników projektu działań, na jakich skupiają się 

priorytety rozwojowe przedsiębiorstwa zarówno w I edycji jak i II wymieniano: rozwój nowego produktu/technologii 

(wzrost o 17,9%), a także inwestowanie w maszyny i urządzenia (I edycja – 30,4% i II edycja – 31,9%), a pośrednio jest to 

związane z możliwością wdrożenia innowacyjnych rozwiązań oraz dostępem do najnowszej wiedzy, którą mogą 

zapewnić uczestnicy projektu. 

Uczestnicy projektu odpowiedzieli także na pytania dotyczące czynników utrudniających uruchomienie i pro-

wadzenie innowacyjnej działalności gospodarczej. W korelacji wyników badań, uczestnicy z II edycji projekt, częściej 

wskazywali odpowiedzi: ograniczony dostęp do kapitału, brak wiedzy o instrumentach otoczenia biznesu, ograniczony 

popyt w regionie a także obawa przed ryzykiem. Z kolei ankietowani z I edycji częściej wskazywali takie odpowiedzi jak: 

wysokie koszty tworzenia przedsiębiorstwa, zbyt duża biurokracja urzędnicza jak również koncesje, zezwolenia.

Współpraca doktorantów z przedsiębiorcami w ramach projektu pozwoliła na wdrożenie wyników badań do 

gospodarki na poziomie 13,2% wśród doktorantów I edycji i 20,8% wśród doktorantów II edycji projektu. Ci którzy nie 

znaleźli się w powyższej grupie, deklarowali wdrożenie wyników badań w najbliższej przyszłości: 83,3% doktorantów 

I edycji i 77,8% doktorantów II edycji.

Czy Projekt wpłynął znacząco na umiejętności Beneficjentów Ostatecznych w tym na nabywanie 

przez nich wiedzy na temat specyfiki programów unijnych i zdolności skorelowania prac 

badawczych z zapotrzebowaniem przemysłu?

Obecnie często proces wdrożeń badań naukowych do przemysłu jest związany z pozyskiwaniem 

dofinansowań ze źródeł zewnętrznych np. z funduszy unijnych. Zadano więc respondentom 

pytanie: czy respondent poprzez uczestnictwo w projekcie, rozwinął swoje umiejętności 

korzystania z Funduszy Europejskich? Korelacje wyników z I i II edycji nie wykazały różnic. W II edycji odpowiedź „tak” 

wskazało 58,9%, a w I – 53,7%. Odpowiedź raczej tak wskazało 42,6% badanych z I edycji i 32,9% z II edycji.

Prawie cała grupa uczestników projektu zarówno z I jak i II edycji jest zdania, że uczestnictwo w projekcie przełoży 

się na nawiązanie przez nich dodatkowych kontaktów ze specjalistami z danej dziedziny tematycznej, co może 

świadczyć o wysokiej efektywności projektu w tym zakresie. 

Efektywność projektu, pod względem wzrostu umiejętności uczestników projektu, można ocenić pozytywnie. 

Prawie wszyscy badani uważają, że udział w projekcie przyczynił się do rozwoju ich innowacyjnych pomysłów. 

Uczestnictwo w projekcie zarówno w I jak i II edycji dało większości badanych szansę na poprawę praktycznego 

wykorzystania wiedzy, na samodzielne wyznaczanie sobie zadań i konsekwentne doprowadzenie do ich realizacji oraz 

zwiększyło motywację do podjęcia działań i realizacji założonych celów.

2.2. Rekomendacje wynikające z przeprowadzonej ewaluacji projektu.

Na podstawie przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że projekty typu „Przedsiębiorczy doktorant – 

inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” powinny być w dalszym ciągu realizowane, gdyż zdecydowanie ułatwiają 
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młodym naukowcom osiągnięcie postępu naukowego swoich prac doktorskich a także rozwijają współpracę pomiędzy 

nauką i biznesem. Do szczegółowych korzyści jakie płyną z uczestnictwa w projekcie respondenci zaliczali np. zakup 

aparatury badawczej, odczynników i drobnego sprzętu badawczego tj. szkła laboratoryjne, niezbędne elementy 

aparatury pomiarowej, literatura, surowce do badań itp. Również bardzo ważnymi korzyściami wynikającymi z udziału 

w projekcie według badanych z I i II edycji były: 

- możliwość wzięcia udziału w szkoleniach, konferencjach, seminariach czy stażach, często w placówkach 

zagranicznych; 

- realizacja badań terenowych, wyjazdy związane z podnoszeniem kwalifikacji i przeprowadzanymi badaniami, kursy 

językowe. 

Zasadnym jest więc prowadzenie tego typu projektów, umożliwiających skupienie uwagi doktoranta na jego pracy 

naukowej, a nie zarobkowej.

Respondenci zgodnie uznali, że projekt przyczynił się do poprawy współpracy nauki z biznesem. Wskazywali również 

propozycje co jeszcze należałoby zrobić na rzecz takiej współpracy: 

- poprawa komunikacji pomiędzy sektorami nauki a przemysłem w celu łatwiejszego przekazywania informacji na 

temat potrzeb podmiotów gospodarczych;

- tworzenie stron internetowych dla jednostek naukowych i przedsiębiorców z informacjami o realizowanych przez 

naukowców projektach badawczych i poszukiwanych rozwiązaniach dla przedsiębiorców;

- oddziaływanie na wzrost świadomości naukowców i przedsiębiorców o wzajemnych korzyściach;

- dotacje zarówno dla nauki jak i biznesu (stypendia i bony na innowacje); 

- uproszczenie procedur formalnych przy podejmowaniu współpracy między nauką a biznesem; 

- zwiększenie ilości samodzielnych inicjatyw, podejmowanych przez uczelnie i przedsiębiorstwa;

- dostosowanie tematyki badawczej do potrzeb przemysłu;

- organizowanie spotkań z przedstawicielami firm w formie szkoleń lub konferencji na których firmy będą mogły 

przedstawić swoje plany rozwoju i oczekiwania a doktoranci będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia.

Respondenci, zarówno z I jak i II edycji, zwrócili uwagę na potrzeby szkoleniowe, które powinny być realizowane 

w ramach projektów dotyczących współpracy doktorantów z przedsiębiorcami. Wymienili bardzo zróżnicowaną 

tematykę, począwszy od ochrony patentowej w praktyce, komercjalizację wyników badań, sposoby pozyskiwania 

dofinansowania na badania naukowe; szkolenia z baz danych, pisania artykułów naukowych czy regulacji prawnych, 

związanych z zapewnieniem jakości badań naukowych a skończywszy na szkoleniach typowo kierunkowych. Zatem 

warto byłoby w ramach przyszłych projektów w których grupą docelową również będą doktoranci, realizować 

szkolenia z wyżej wymienionej tematyki.

3.   Przykłady współpracy naukowców i przedsiębiorców w projekcie.

Współpraca pomiędzy doktorantami a przedsiębiorcami w projekcie, była realizowana na 

podstawie podpisanego przez obydwie strony porozumienia o współpracy, stanowiącego załącznik do 

wniosku o przyznanie stypendium, składanego przez doktoranta w momencie naboru do projektu. 

Podpisane porozumienie określało zasady i tryb współpracy doktoranta z przedsiębiorcą. Intencją porozumienia dla 

projektodawców było przyczynienie się do osiągnięcia:
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- poprawy współpracy sfery naukowej z przemysłem w zakresie badań 

i transferu technologii;

- wzrostu ilości oraz poprawy jakości i poziomu innowacyjności 

prowadzonych prac badawczych wśród doktorantów;

- zwiększenia potencjału, innowacyjności i konkurencyjności re-

gionalnego przemysłu poprzez absorpcje nowych rozwiązań nauko-

wych;

- ukierunkowania badań naukowych na sektory kluczowe dla rozwoju 

województwa.

Doktorant jak i przedsiębiorca w podpisanym porozumieniu określał:

- cel priorytetowy współpracy stron;

- cele szczegółowe współpracy stron;

- doktorant mógł zadeklarować w ramach współpracy, pomoc przedsiębiorcy w realizacji bieżących zadań z zakresu 

swojej specjalizacji (w większości przypadków, doktoranci deklarowali takową pomoc);

- przedsiębiorca mógł zadeklarować w ramach współpracy, chęć praktycznego wdrożenia wyników badań, w przy-

padku pomyślnego ich zakończenia (w większości przypadków, przedsiębiorcy deklarowali chęć wykorzystania 

wyników badań);

- zadania służące realizacji ustalonych celów współpracy wraz z podziałem na etapy i z określeniem czasów realizacji 

poszczególnych zadań.

Poniżej przedstawiono przykłady współpracy doktorantów i przedsiębiorców w ramach projektu, które mogą stać się 

dobrymi praktykami w zakresie współpracy nauki z biznesem.

Agnieszka Świst – doktorantka Politechniki Wrocławskiej. Tytuł pracy doktorskiej: „Synteza symetrycznych 

pochodnych heteroaromatycznych projektowanych do zastosowań w immobilizacji enzymów 

białkowych”. Współpraca w ramach projektu z Lediko Walendowski i Wilanowski Sp. j. z siedzibą we 

Wrocławiu.

Celem współpracy stron było otrzymanie nowych, organicznych materiałów półprzewodnikowych (pochodnych 

bis(arylo)akrydonu oraz bis(arylo)tiantrenu) o potencjalnie atrakcyjnych właściwościach optycznych. 

Elektroprzewodzący oraz luminescencyjny charakter materiałów wytworzonych z bis(arylo)pochodnych układów 

heterocyklicznych miał umożliwić ich zastosowanie w budowie konkurencyjnych diod OLED o różnym zastosowaniu. 

Diody tego typu są coraz szerzej stosowane w wyświetlaczach urządzeń codziennego użytku. Stanowią one materiał dla 

zaawansowanych technologicznie (większy kąt widzenia – bliski 180°, szersza skala barw), jak i przyjaznych środowisku 

produktów (wydajność energetyczna, minimalna emisja ciepła). Diody OLED nie wymagają dodatkowego 

podświetlania, gdyż same emitują światło. Są lekkie, cienkie i elastyczne, dzięki czemu dają wiele możliwości 

konstrukcyjnych (duże powierzchnie świecące, możliwość zastosowania elastycznego podłoża). Właściwości te 

pozwolą na otrzymanie atrakcyjnych materiałów z zakresu półprzewodnikowych systemów oświetleniowych. Te 

nowatorskie rozwiązania są obiektem zainteresowań wielu firm. Między innymi wrocławska firma Lediko Walendowski 

i Wilanowski Sp. j. zaoferowała doktorantce swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie wykorzystania diod oraz 
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zapotrzebowania rynku. Firma dokonała oceny funkcjonalnej oraz marketingowej przydatności zsyntetyzowanych 

związków w konstrukcji diod OLED. Istotnym elementem współpracy była również optymalizacja procesu syntezy 

wybranych przez przedsiębiorcę związków, które zostałyby zaimplementowane w produkcie końcowym. Pozwoliło to 

na właściwe ukierunkowanie prowadzonych badań w celu komercjalizacji nowej technologii w branży systemów 

oświetleniowych. Otrzymane przez doktorantkę wyniki badań zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP, co będzie 

również istotne w procesie wdrażania produktu. 

Mimo zakończonego po 12 miesiącach udziału doktorantki w projekcie współpraca wciąż trwa. Prowadzone są 

prace mające na celu skonstruowanie prostych diod OLED oraz określenie ich skuteczności świetlnej i żywotności. 

Wyniki tych pomiarów będą kluczowe przy podjęciu decyzji o wprowadzeniu na rynek zsyntetyzowanych przez 

doktorantkę organicznych półprzewodników w postaci elementów oświetleniowych.

Agnieszka Bronowicka-Szydełko – doktorantka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu. Tytuł pracy doktorskiej: „Badania właściwości biologicznych produktów glikacji białek i próby 

ich zastosowania diagnostycznego”. Współpraca w ramach projektu z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ 

Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Celem współpracy stron było opracowanie i wdrożenie immunoenzymatycznego testu diagnostycznego 

(ilościowe oznaczanie nowo odkrytych przez zespół prof. dr hab. Andrzeja Gamiana epitopów glikacji obecnych 

w znaczących ilościach w białkach osocza i macierzy komórkowej) do wykrywania powikłań cukrzycowych. Test ten 

charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności oraz szerokimi możliwościami zastosowania w firmach z branży 

biomedycznej i farmaceutycznej, wyróżnia się wysoką specyficznością oraz konkurencyjną ceną w porównaniu do 

obecnie stosowanych czasochłonnych metod oznaczania produktów glikacji wymagających specjalistycznej, 

wielkogabarytowej aparatury np. chromatografu HPLC, czy spektrometru masowego. Będzie można go stosować 

w zwykłych laboratoriach diagnostycznych, a czas oczekiwania na wynik będzie wynosił dwa dni. Warto zaznaczyć, że 

choć obecnie znane są metody immunologiczne wykrywania niektórych z produktów glikacji, to oznaczane za pomocą 

nich związki nie występują powszechnie w patologii cukrzycy, a tym samym są zbyt selektywne i w konsekwencji nie 

pozwalają na wykrycie cukrzycy we wczesnym jej stadium. 

Cukrzyca, według Światowej Organizacji Zdrowia, jest jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych 

(liczba chorych na świecie wynosi około 250 mln osób). Co roku zapada na nią 7 mln ludzi. Na Dolnym Śląsku na 

cukrzycę choruje ok. 180 tys. osób, czyli 6,1% mieszkańców naszego regionu. Wdrożenie testu do wykrywania powikłań 

cukrzycowych będzie stanowić ważny krok w walce z tą chorobą. Korzyścią ze współpracy z doktorantką dla 

przedsiębiorcy, spółki EIT+, jest możliwość opatentowania i wdrożenia powyższego testu, co spowoduje powiększenie 

panelu usług diagnostycznych świadczonych na terenie Dolnego Śląska. 

Po zakończonym 18 miesięcznym udziale w projekcie, współpraca między doktorantką, a przedsiębiorcą będzie 

trwała nadal, a projektowany test będzie wymagał jeszcze standaryzacji, czyli dobrania wartości referencyjnych 

w ilościowej ocenie oznaczanego epitopu dla różnych stadiów cukrzycy. Ważnym etapem będzie również dobór 

odpowiedniej grupy kontrolnej, czyli surowic pacjentów zdrowych dla danego przedziału wiekowego, gdyż glikacja jest 

zjawiskiem fizjologicznym i nasila się podczas procesów starzenia. Być może produkty glikacji będą również oznaczane 

w żywności i do tego celu we współpracy z przedsiębiorcą zostanie również opracowany oddzielny test diagnostyczny.

Przedsiębiorczy doktorant - 
inwestycja w innowacyjny rozwój regionu

15



Artur Kierzkowski – doktorant Politechniki Wrocławskiej. Tytuł pracy doktorskiej: „Model obiektu 

technicznego z ograniczeniami czasowymi”. Współpraca w ramach projektu z Portem Lotniczym Wrocław 

S.A.

Celem współpracy stron było zbudowanie modelu oceny funkcjonowania przewoźnika lotniczego oraz symulacji 

komputerowej odzwierciedlającej poruszanie się statków powietrznych pomiędzy portami lotniczymi. Zadaniem 

tworzonego modelu było wyznaczenie prawdopodobieństw przebywania w poszczególnych stanach eksploatacyjnych. 

Analizami oraz modelami niezawodnościowymi i prognostycznymi zainteresowane były trzy przedsiębiorstwa 

działające na Dolnym Śląsku, z którymi doktorant podjął współpracę w ramach projektu. Kluczowym zagadnieniem 

podjętym we współpracy z Portem Lotniczym Wrocław było zbadanie zależności pomiędzy następującymi zmiennymi: 

liczbą pasażerów, poziomem zapełnienia statku powietrznego, opóźnieniem przylotu oraz opóźnieniem odlotu. 

Interesujące z punktu widzenia Portu Lotniczego Wrocław było wykonanie modelu matematycznego prognozowanej 

liczby pasażerów na poszczególnych połączeniach oraz całkowitej liczby pasażerów wraz ze wskazaniem sezonowych 

wzrostów liczby pasażerów, które w krótkich przedziałach czasu mogą spowodować powstawanie zakłóceń w ruchu 

lotniczym. Odpowiednia separacja takich połączeń umożliwiłaby zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania 

zakłóceń. Wykonanie analiz oraz wykonanie modelu prognostycznego zmian liczby pasażerów na poszczególnych 

połączeniach może umożliwić, osobom odpowiedzialnym w Porcie Lotniczym Wrocław S. A., podjęcie działań 

związanych z promowaniem danych połączeń. Analizie poddany został również system lotniczego transportu 

towarowego. Przedsiębiorstwami zainteresowanymi powyższymi rozwiązaniami były Polskie Linie Lotnicze LOT Biuro 

Cargo i Poczty we Wrocławiu oraz Lufthansa Cargo. Ze względu na brak odpowiednio dużych statków powietrznych na 

połączeniach do i z Portu Lotniczego Wrocław, większość obrotu towarowego odbywa się za pomocą samochodów 

ciężarowych, które przystosowane są do przewozu lotniczych jednostek ładunkowych. Zbudowanie modelu 

minimalizującego liczbę pojazdów przy maksymalnym zapełnieniu przestrzeni ładunkowej statków powietrznych oraz 

samochodów ciężarowych, jak również uwzględniającego założenie terminowości realizacji przesyłek lotniczych, były 

kluczowymi zagadnieniami jakim powyżsi przewoźnicy byli zainteresowani we współpracy z doktorantem. 

Mimo zakończonego po 18 miesiącach udziału doktoranta w projekcie współpraca wciąż trwa. W ramach 

współpracy z Portem Lotniczym Wrocław S.A. złożone zostały dwa wnioski o finansowanie badań B+R. Celem 

projektów będzie opracowanie praktycznego do zastosowania modelu wsparcia logistycznego funkcjonowania Portu 

Lotniczego Wrocław S. A. ze szczególnych uwzględnieniem realizacji procesów obsługi pasażerów w sprzężeniu 

zwrotnym z terminowością realizacji siatki połączeń oraz terminowością realizacji obsługi naziemnej (lub technicznej) 

statku powietrznego. Opracowany model umożliwi m.in. wyznaczanie optymalnego (ze względu na koszty obsługi) 

harmonogramu funkcjonowania stanowisk odprawy biletowo-bagażowej oraz stanowisk odprawy bezpieczeństwa. 

Model umożliwi sprawdzenie realizacji procesów transportowych w porcie lotniczym przed rozpoczęciem realizacji 

rozkładu lotów. Opracowany model poprzez opracowanie narzędzia informatycznego będzie zastosowana w procesie 

funkcjonowania Portu Lotniczego Wrocław S. A. oraz będzie mógł być wykorzystany przy tworzeniu nowoczesnych 

portów lotniczych (oraz modyfikacji istniejących) dla poprawy konkurencyjności oraz rozwoju gospodarki 

i społeczeństwa.
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Martyna Pieniążek – doktorantka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Tytuł 

pracy doktorskiej: „Badanie pupillometryczne u pacjentów z chorobą Alzheimera”. Współpraca w ramach 

projektu z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu 

Sp. z o.o.

Celem współpracy stron było zrealizowanie innowacyjnych badań pupillometrycznych u pacjentów Łużyckiego 

Centrum Medycznego w Lubaniu, celem udowodnienia hipotezy badawczej o użyteczności diagnostycznej badania we 

wczesnej fazie chorób neurodegeneracyjnych. Pacjenci powyżej 65 roku życia stanowią znaczną część 

hospitalizowanych oraz leczonych ambulatoryjnie w NZOZie osób, a ta właśnie grupa jest najczęściej dotknięta 

chorobą Alzheimera. W związku z brakiem optymalnego narzędzia do wczesnej diagnostyki zaburzeń otępiennych, 

innowacyjne podejście do pupillometrii mogłoby się stać pomocnym w pierwszych stadiach choroby. Zauważalnym 

jest postępujące starzenie się społeczeństwa oraz wzrost świadomości zdrowotnej, co pociąga za sobą wzmożenie 

potrzeb diagnostycznych u ludzi starszych. Nieinwazyjność, powtarzalność i niski koszt przeprowadzenia badania 

niewątpliwie są jego atutami, które zadecydowały o włączeniu się we współpracę z doktorantką, NZOZ-u – Łużyckie 

Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. Choroba Alzheimera dotyka około 6 % osób powyżej 65 roku życia. W skali 

regionu jest to dość istotna liczbowo grupa ludzi. Na całym świecie żyje obecnie 22 miliony osób cierpiących na tę 

chorobę. Postępujące starzenie się społeczeństw będzie zwiększać tę liczbę. Obecnie diagnostyka i opieka nad osobami 

otępiałymi w wyniku postępu późno zdiagnozowanej choroby generują duże koszty, będące obciążeniem dla szpitali. 

W związku z tym, iż pupillometria jest metodą nieinwazyjną, powtarzalną i niskobudżetową, jej zastosowanie 

w praktyce nie nastręcza trudności. Automatyczny pupillometr, używany do wczesnej diagnostyki choroby Alzheimera, 

mógłby zostać upowszechniony, zwiększając innowacyjną konkurencyjność Województwa oraz obniżając koszty 

diagnostyczne. Przyspieszając wykrycie choroby, metoda ta dałaby możliwość jej leczenia we wczesnej fazie, co 

znacznie zredukowałoby stopień inwalidztwa wśród osób w wieku podeszłym. 

Udział w projekcie Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. zapewnił przedsiębiorstwu pełniejsze 

dopasowanie profilu działalności NZOZ-u do aktualnego zapotrzebowania na regionalnym rynku, w zakresie 

świadczonych usług medycznych, w aspekcie starzejącego się społeczeństwa. Mimo zakończonego po 18 miesiącach 

udziału doktorantki w projekcie współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem a doktorantką została przedłużona, dając 

wymierne korzyści dla obu stron. Do szerokiej oferty Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu dodane zostały 

usługi okulistyczne świadczone od stycznia 2012 w zakresie Oddziału Okulistycznego, co pozwoliło na przepływ nie 

tylko wiedzy i umiejętności akademickich, ale także stworzyło forum wymiany praktycznych doświadczeń klinicznych 

pomiędzy ośrodkiem akademickim a jednostką regionu ościennego Województwa.

Michał Szczepanik – doktorant Politechniki Wrocławskiej. Tytuł pracy doktorskiej: „Rozpoznawanie 

odcisków palców w warunkach ich uszkodzeń na bazie algorytmu wykorzystującego grupy minucji”. 

Współpraca w ramach projektu z Bitbar Services Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu.

Celem współpracy stron było opracowanie oraz wdrożenie systemu biometrycznego rozpoznawania odcisków 

palców, który uwzględnia częste uszkodzenia fizyczne odcisku, do zapewnienia bezpieczeństwa obiegu dokumentów 

i ochrony informacji. We współpracy skupiono się na praktycznym przetestowaniu oraz określeniu dodatkowych 

wymagań funkcjonalnych odnośnie opracowywanego algorytmu. Ostatnim etapem współpracy było wdrożenie 

wyników badań w tym systemu rozpoznawania odcisków palców opartego o proponowane rozwiązanie. Współpraca 
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z przedsiębiorcą umożliwiła doktorantowi dostęp do najnowocześniejszych czytników linii papilarnych, których 

zastosowanie ułatwiło opracowanie i testowanie algorytmu oraz dostęp do materiałów pomocnych w realizacji badań 

(dane czytników, szczegółowe parametry obecnych rozwiązań). Przedsiębiorca udostępnił także zasoby obliczeniowe 

oraz posiadane bazy odcisków palców, a dzięki temu zwiększona została jakość przeprowadzonych badań. Dzięki tej 

współpracy możliwe było lepsze dostosowanie opracowywanego systemu do potrzeb rynku poprzez pozyskanie od 

przedsiębiorcy szczegółowych wymagań odnośnie systemu oraz listy nierozwiązanych dotąd problemów z zakresu 

daktyloskopii. Przedsiębiorca także monitorował bieżące zapotrzebowanie oraz zmiany trendów na rynku technologii 

biometrycznych. Przekazanie wyników badań, prowadzonych przez doktoranta, nad wpływem uszkodzeń fizycznych 

odcisku, na istniejące algorytmy odcisków palców, umożliwiły przedsiębiorcy weryfikację istniejących rozwiązań oraz 

dzięki temu łatwiejsze wprowadzenie produktów na rynek. Nowe metody przetwarzania obrazu odcisku oraz analizy 

jego uszkodzeń opracowywane przez doktoranta pozwoliły pracodawcy wprowadzić istotne zmiany w istniejących 

systemach w celu poprawy ich jakości i niezawodności, a także pozwoliły na optymalne opracowanie czytników linii 

papilarnych. Dzięki prowadzonym badaniom przedsiębiorca może udoskonalać stosowane przez siebie systemy 

rozpoznawania odcisków palców, poprzez zastosowanie opracowywanego algorytmu, a także wprowadzać 

innowacyjny produkt, który może znacznie zwiększyć jego konkurencyjność na rynku. 

Mimo zakończonego po 18 miesiącach udziału doktoranta w projekcie współpraca będzie kontynuowana 

i z dużym  prawdopodobieństwem przyczyni się do wypuszczenia innowacyjnego systemu na rynek. Współpraca 

będzie obejmować opracowanie systemów zabezpieczeń aplikacji mobilnych. Dodatkowo będzie realizowana 

współpraca związana z innymi produktami przedsiębiorcy, tj. „Testdroid” – czyli chmura mobilnych urządzeń 

umożliwiająca zdalne testowanie aplikacji.

Bartłomiej Ćmielewski – doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tytuł pracy doktorskiej: 

„Ocena metod pozyskiwania danych dla systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami 

osuwiskowym”. Współpraca w ramach projektu z Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Inżynieryjnym WiM 

Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwem Podstawowych Badań i Robót  

Geotechnicznych Geostandard Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Celem współpracy stron było opracowanie i praktyczne przetestowanie systemu prostych i niedrogich urządzeń 

kontrolno – pomiarowych, wczesnego ostrzegania, które tworzyłyby system rejestrujący wystąpienie pierwszych 

ruchów powierzchniowych warstw gruntu, co stanowiłoby sygnał do rozpoczęcia geodezyjnego i geotechnicznego 

monitorowania potencjalnego osuwiska. Jest to system działający w czasie rzeczywistym, dokonujący zapisu 

obserwacji do relacyjnej bazy danych, zawierający stronę WWW, do obserwacji występujących przemieszczeń mas 

ziemnych, jak i aplikację powiadamiania o istotnych przemieszczeniach drogą telefoniczną (SMS). Opracowany system 

pozwala na monitorowanie stanu skarp i zboczy naturalnych stoków górskich, na których mogą występować ruchy 

masowe (np. osuwiska), zagrażające bezpieczeństwu życia ludzkiego. Prezentowane rozwiązanie ma również 

zastosowanie w monitorowaniu wszelkiego rodzaju zboczy wyrobisk (piasku, kamieni, węgla, itd.). Obiekty takie 

wymagają monitoringu powstających skarp i zboczy, a tradycyjne systemy obserwacji ruchów powierzchniowych 

i wgłębnych są bardzo kosztowne. Bardzo ważnym aspektem systemu, jest możliwość jego zastosowania również przy 

stokach stworzonych przez człowieka, w postaci nasypów i wykopów, spotykanych na szklakach komunikacji drogowej 

czy kolejowej. Osuwająca się ziemia może przyczynić się do różnego rodzaju katastrof. Prezentowany w projekcie 
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system pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa życia ludzi oraz urządzeń pracujących czy poruszających się po 

wspomnianych obiektach. Ze względu na specyfikę problemu, doktorant zdecydował się na podjęcie współpracy 

z dwoma przedsiębiorcami z różnych branż. 

W przypadku firmy PGI WIM Sp. z o.o. – przedsiębiorstwa prowadzącego obsługę geodezyjną budów 

infrastruktury drogowej, kolejowej jak również mieszkalnej czy usługowej wraz z monitoringiem geodezyjnym tych 

obiektów, doktorant wykorzystał procedury i metodykę określenia deformacji takich obiektów. Natomiast współpraca 

z Geostandardem Sp. z o.o., pozwoliła na poznanie problemów z monitorowaniem obiektów od strony geotechnicznej. 

W oby dwóch powyższych przypadkach współpraca pozwoliła na opracowanie systemu składającego się z: modułu 

pomiarowego, zintegrowanego systemu monitoringu mas ziemnych, aplikacji do zapisu obserwacji w relacyjnej bazie 

danych, systemu wizualizacji zachodzących zmian oraz systemu powiadamiania o zagrożeniu. 

Mimo zakończonego po 12 miesiącach udziału doktoranta w projekcie współpraca wciąż trwa, zarówno pod 

względem naukowym jak i komercyjnym. Wraz z firmą Geostandard Sp. z o.o. przygotowywane są artykuły naukowe 

oraz oferta handlowa z rezultatów osiągniętych w projekcie.

Paweł Lochyński – doktorant Politechniki Wrocławskiej. Tytuł pracy doktorskiej: „Elektropolerowanie stali 

austenitycznej typu 304”. Współpraca w ramach projektu z ECM Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu. 

Celem współpracy stron była regeneracja kąpieli fosforanowo – siarczanowej. W ramach obustronnej 

współpracy podjęta została próba oczyszczenia i regeneracji kąpieli przemysłowej poprzez sedymentację 

oraz dodanie kwasów siarkowego(VI) i fosforowego(V). Oceniona została skuteczność oczyszczenia kąpieli poprzez 

porównanie zawartości żelaza, chromu i niklu w kąpieli przed i po regeneracji (badania ICP). Zostały wykonane próby 

elektropolerowania stali 304 w kąpieli po regeneracji. Skuteczność poprawy właściwości polerujących została 

oceniona w badaniach chropowatości i połysku powierzchni. Do głównych celów przedsiębiorcy we współpracy 

z doktorantem zaliczyć można poznanie metody regeneracji kąpieli przemysłowych, która może przełożyć się na 

zwiększenia konkurencyjności firmy, poprzez obniżenie kosztów elektropolerowania w zregenerowanej kąpieli 

galwanicznej oraz porównanie stopnia zanieczyszczenia kąpieli przemysłowej przed i po regeneracji. W ramach 

współpracy przedsiębiorca zadeklarował pomoc doktorantowi w zakresie prowadzonych badań naukowych, przede 

wszystkim sfinansował analizy ICP kąpieli przemysłowej. Realizacja tematu badań przez doktoranta podyktowana była 

zapotrzebowaniem przemysłu na regenerację intensywnie wyeksploatowanych kąpieli do elektropolerowania. 

Prowadzenie procesu elektropolerowania w kąpielach intensywnie wyeksploatowanych jest bardzo czasochłonne 

i energochłonne. Trudno jest również sprostać wysokim wymaganiom producentów. Producenci wyrobów 

wykonanych ze stali 304 np.: filtrów do wody, zbiorników na mleko, reaktorów farmaceutycznych, wymienników ciepła 

i kolumn rektyfikacyjnych, decydują się na ich elektropolerowanie, aby zapewnić całej powierzchni wysoki 

i równomierny połysk, wysoką odporność korozyjną oraz uzyskać powierzchnię charakteryzującą się łatwością mycia. 

Możliwość wdrożenia skutecznej regeneracji kąpieli galwanicznych dla ECM Sp. z o.o. ma bezpośredni wpływ na jakość 

produktów (maszyn i urządzeń) firm, dla których przedsiębiorca wykonuje usługi elektropolerowania. ECM Sp. z o.o. 

świadczy usługi dla klientów z całej Polski, ale wśród nich największą grupę stanowią firmy dolnośląskie. Są to między 

innymi DeLaval (Wrocław), Alstom (Wrocław), Zehender (Bolesławiec), ZPAS GROUP (Przygórze), Cabinplant (Kąty 

Wrocławskie) oraz wiele innych firm dolnośląskich.  
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Realizowana w ramach projektu współpraca zaowocowała wdrożeniem pt. „Opracowanie sposobu korekty 

kąpieli przemysłowych do elektropolerowania stali chromowo-niklowych” (wrzesień 2012). Efektem 

zaproponowanego sposobu korekty kąpieli była możliwość ograniczenia w skali technicznej czasu elektropolerowania 

do 60-70% oraz zmniejszenie do 40-50% ładunku elektrycznego, jaki musi przepłynąć przez układ do uzyskania 

oczekiwanego połysku polerowanych elementów.  

Mimo zakończonego po 12 miesiącach udziału doktoranta w projekcie współpraca będzie kontynuowana, 

aktualne wyzwanie stanowi opracowanie metody monitorowania zmieniającego się zanieczyszczenia kąpieli 

przemysłowych. 

Zakończenie

Przedstawiony w niniejszej publikacji projekt: „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny 

rozwój regionu” jest odpowiedzią na postępujący proces zwiększania innowacyjności i konkurencyjności 

gospodarki poprzez zintensyfikowanie powiązań między nauką i przemysłem. Szczególnie zaprezentowane 

przykłady pokazują, jak ważna jest dla rozwoju Dolnego Śląska współpraca naukowców z przedsiębiorcami. Wsparcie 

tej współpracy poprzez projekt to niezwykle ważny krok w procesie przemiany pomysłów doktorantów w rozwiązania 

rynkowe mogące rozwijać gospodarkę Dolnego Śląska. To także szansa dla przedsiębiorców na całkiem nowe 

spojrzenie na prowadzoną działalność przez pryzmat potencjału jaki drzemie w młodych dolnośląskich naukowcach. 

Potencjału, który można zamienić w zastosowania technologiczne, m.in. dzięki takim projektom jak „Przedsiębiorczy 

doktorant …”.

Projekt ten jest także pozytywnym przykładem, efektywnej, trójstopniowej współpracy pomiędzy nauką, 

biznesem a jednostką administracyjną. Pozytywne doświadczenia powyższego projektu już w trakcie jego realizacji 

zachęciły zespół projektowy do opracowania kolejnego projektu stypendialnego dla doktorantów pn. „Grant Plus”. 

Projektodawcy zakładają, że weźmie w nim udział 240 doktorantów z Dolnego Śląska, którzy dzięki wsparciu 

finansowemu otrzymają szansę na rozwój naukowy oraz, że zostanie podpisanych 240 porozumień o współpracy 

doktorantów z dolnośląskimi przedsiębiorcami, a przez to zostanie wykonany kolejny krok ku zwiększeniu 

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Dolnego Śląska.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką na stronę: 

www.doktoranci.dolnyslask.pl
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