Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. powołane
przez samorządy Dolnego Śląska i Wrocławia we
współpracy z największymi uczelniami wyższymi regionu
jest efektem realizowanej w regionie polityki rozwoju
gospodarczego poprzez stymulowanie jego innowacyjności
i przedsiębiorczości.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. jest zlokalizowane na
terenie Kampusu Pracze ok. 15 km od centrum Wrocławia.
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The headquarter of WCB EIT+ early morning….

Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Cele spółki

Efektywne Zarządzanie Wiedzą
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Organizowanie i
prowadzenie badań
użytecznych
społecznie i rynkowo

METODA

Skuteczny transfer
wiedzy w procesie jej
upowszechniania i
komercjalizacji

Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Cele spółki
Efektywne Zarządzanie Wiedzą

METODA

Organizowanie i prowadzenie badań użytecznych
społecznie i rynkowo

ŚRODKI

BUDOWANIE REGIONALNYCH, KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH SIECI
KOOPERACYJNYCH
• Bazy danych kompetencji,
• Konferencje, seminaria, szkolenia specjalistyczne

Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Cele spółki
Efektywne Zarządzanie Wiedzą
METODA

Organizowanie i prowadzenie badań użytecznych
społecznie i rynkowo

ŚRODKI
ORGANIZOWANIE PROCESU BADAŃ
•
•
•
•
•
•
•
•

Tworzenie interdyscyplinarnych programów i projektów badawczych
Integrowanie potencjału badawczego
Umiędzynarodowienie zespołów badawczych
Gromadzenie i popularyzację wiedzy
Benchmarking i foresight technologiczny (Strategic Policy Intelligence and Management Tools)
Budowa infrastruktury i wyposażenie laboratoriów
Rekrutacja i szkolenie zasobów ludzkich
Procedury akredytacyjne

Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Cele spółki
Efektywne Zarządzanie Wiedzą

METODA

Skuteczny transfer wiedzy w procesie jej
upowszechniania i komercjalizacji

ŚRODKI

•
•
•
•
•
•

Systematyczne analizy zapotrzebowania na wiedzę
Popularyzacja innowacyjności
Selekcja, inkubacja innowacyjnych pomysłów
Rozwój pomysłów do postaci własności przemysłowej o coraz większej wartości rynkowej
Kreacja struktur prawno-organizacyjnych wspierających komercjalizację wiedzy
Finansowanie procesu komercjalizacji

Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Realizacja celów spółki

TRZY FAZY REALIZACJI CELÓW SPÓŁKI

Powiązania projektów kluczowych EIT+EIT+

BioMed

NanoMat

Portfolio
Środowisko
DolBioMat
PortfolioICT
IT
Portfolio
Portfolio IT

Portfolio IT

Akcelerator
spin off

Celem projektu Dolnośląskie Centrum
Materiałów i Biomateriałów jest stworzenie
kluczowego dla rozwoju Dolnego Śląska i
całego kraju, centrum badawczego i
wyposażenie go w infrastrukturę
naukowo-badawczą, umożliwiającą
prowadzenie wysokiej jakości badań
podstawowych i stosowanych.

Efektywne Zarządzanie Wiedzą

1.

Wybudowanie i wyposażenie laboratoriów badawczych.

2.

Rekrutacja i szkolenie pracowników.

3.

Przygotowanie i wdrożenie procedur zintegrowanego zarządzania
bezpieczeństwm i zarządzania danymi.

4.

Przygotowanie i wdrożenie procedur akredytacyjnych dla
wybranych laboratoriów badawczych.

Istotne wskaźniki projektu

Przychody ze sprzedaży
Wartość aktywów trwałych netto
Liczba stanowisk ftr

2012

2017

2022

67 mln zł

207 mln zł.

280 mln zł

438 mln zł

329 mln zł

201 mln zł

130

390

500

Produktywność aktywów netto
(sprzedaż/aktywa trwałe)

0,15

0,63

1,39

8%

9%

10%

23%

71%

90%

Udział kosztów utrzymania laboratoriów (bez
amort.) w nakładach
Stopień wykorzystania laboratoriów

Miejsca pracy ftr na Kampusie Pracze
w tym: WCB EIT+

Wrocławskie Centrum Badań EIT+
korzyści wynikające z realizacji projektu DCMiB
SAMORZĄD


 wzrost
wzrost gospodarczy
gospodarczy regionu
regionu poprzez
poprzez rozwój
rozwój
jego
przedsiębiorczości
i
innowacyjności
jego przedsiębiorczości i innowacyjności

 nowe
nowe inwestycje
inwestycje krajowe
krajowe ii zagraniczne
w regionie (centra naukowo‐badawcze,
naukowo‐badawcze,
parki
parki technologiczne,
technologiczne, inkubatory
inkubatory
przedsiębiorczości
przedsiębiorczości

OŚRODKI BADAWCZE


 uczestnictwo
uczestnictwo we
we wspólnych
wspólnych inicjatywach
inicjatywach
badawczych
badawczych

naukowców
 wymiana
wymiana know‐how
know‐how // naukowców

RZĄD

UCZELNIE
Podniesienie prestiżu Wrocławia jako
ośrodka naukowego


 wzrost
wzrost liczby
liczby studentów
studentów zz kraju
kraju ii zagranicy
zagranicy

zapotrzebowanie
na
nowe
 zapotrzebowanie na nowe kierunki
kierunki
kształcenia
kształcenia
Możliwość
Możliwość realizacji
realizacji badań
badań we
we współpracy
współpracy

KAMPUS
PRACZE


 wzrost
wzrost znaczenia
znaczenia Polski
Polski w
w ERA
ERA
realizacja
strategii
rozwoju
realizacja strategii rozwoju poprzez
poprzez
budowanie
budowanie GOW
GOW

 odciążenie
odciążenie firm
firm w
w ponoszeniu
ponoszeniu
nakładów
na
badania
nakładów na badania

SPOŁECZEŃSTWO

podnoszenie
podnoszenie jakości
jakości życia
życia poprzez
poprzez
wykorzystanie
nowych
technologii
wykorzystanie nowych technologii (leki,
(leki,
metody
metody diagnozowania,
diagnozowania, nowe
nowe materiały
materiały
itp.)
itp.)
Kreowanie
Kreowanie środowiska
środowiska przyjaznego
przyjaznego
człowiekowi
przy
człowiekowi przy zachowaniu
zachowaniu zasady
zasady
zrównoważonego
zrównoważonego rozwoju
rozwoju

FIRMY


 wzmocnienie
wzmocnienie pozycji
pozycji rynkowej
rynkowej
poprzesz
wykorzystanie
poprzesz wykorzystanie nowych
nowych
technologii
technologii
redukcja
redukcja barier
barier w
w dostępie
dostępie do
do
nowych
technologii
nowych technologii

 wsparcie
wsparcie dla
dla nowopowstających
nowopowstających firm
firm
typu
spin‐off
typu spin‐off
dostęp
dostęp do
do usług
usług badawczych
badawczych

NAUKOWCY


 szansa
szansa rozwoju
rozwoju dla
dla absolwentów
absolwentów uczelni
uczelni

 nowe
nowe miejsca
miejsca pracy
pracy dla
dla polskich
polskich ii
zagranicznych
zagranicznych naukowców
naukowców

 możliwość
możliwość realizacji
realizacji projektów
projektów
badawczych
badawczych na
na światowym
światowym poziomie
poziomie

Wrocławskie Centrum Badań EIT+
DCMiB – modele współpracy z naukowcami i ośrodkami naukowymi
DONATOR

WCB EIT+ JAKO ORGANIZATOR BADAŃ
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW:
PUBLICZNYCH
PRYWATNYCH
UMOWA
UMOWA
O
WSPÓŁPRACY
O DOFINANSOWANIE

•
•
•
•
•

Partner Przemysłowy
NCBiR
KE
MNiSW
inne

WCB EIT+
•
•
•
•
•

Koordynator merytoryczny Programu Badawczego
Zarządzanie Projektem
Ewaluacja Zadań Badawczych
Komercjalizacja badań
Administracja

PRZETARG
UMOWA NA WYKONANIE
PRAC BADAWCZYCH

WYKONAWCA 1
(JEDNOSTKA NAUKOWA)
• laboratoria
• pracownicy naukowi

WYKONAWCA 2
(JEDNOSTKA NAUKOWA)
• laboratoria
• pracownicy naukowi

WYKONAWCA n
(JEDNOSTKA NAUKOWA)
• laboratoria
• pracownicy naukowi

Wrocławskie Centrum Badań EIT+
DCMiB – modele współpracy z naukowcami i ośrodkami naukowymi

WCB EIT+

•
•
•
•

• Partner Przemysłowy
•
•
•
•

NCBiR
KE
MNiSW
inne

PROWADZENIE BADAŃ

ORGANIZOWANIE BADAŃ
•

UMOWA
O WSPÓŁPRACY/
DOFINANSOWANIE

WCB EIT+ JAKO REALIZATOR
PRAC BADAWCZYCH

DONATOR

Koordynator merytoryczny Programu Badawczego
Zarządzanie Projektem
Ewaluacja Zadań Badawczych
Komercjalizacja badań
Administracja

• Kierownicy Zadań Badawczych
• Pracownicy Naukowi
• Laboratoria
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DCMiB – modele współpracy z naukowcami i ośrodkami naukowymi
WCB EIT+ jako realizator prac badawczych w konsorcjum we współpracy z innymi ośrodkami
naukowymi

SO
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LIDER
KONSORCJUM

ORGANIZOWANIE BADAŃ
•
•
•
•
•

WCB
EIT+

PARTNER 1

• laboratoria
• pracownicy naukowi

• Kierownicy Zadań Badawczych
• Pracownicy Naukowi
• Laboratoria

UMOWA
KONSORCJUM

WCB
EIT+

DONATOR

PROWADZENIE BADAŃ

Koordynator merytoryczny Programu Badawczego
Zarządzanie Projektem
Ewaluacja Zadań Badawczych
Komercjalizacja badań
Administracja
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WCB
EIT+

PARTNER 2

• laboratoria
• pracownicy naukowi

UMOWA
KONSORCJUM

WCB
EIT+

PARTNER n

• laboratoria
• pracownicy naukowi

Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Możliwości finansowania wspólnych projektów

UWr
Wydział Chemii
badania naukowe

Źródła finansowania badań
np.:
•
•
•
•
•

POIG, Poddziałanie 1.1.2
POIG, Poddziałanie 1.3.1
Programy Strategiczne NCBiR
Program Polsko – Szwajcarski
7 Program Ramowy

PRZEDSIĘBIORSTWO
prace wdrożeniowe

Źródła finansowania prac, np. :
•POIG, Działanie 1.4 – 4.1

UMOWA
O WSPÓŁPRACY/
DOFINANSOWANIE

WCB EIT+

DONATOR
• Partner Przemysłowy
•
•
•
•

NCBiR
KE
MNiSW
inne

Laboratoria
WCB EIT+

