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Proponowany zakres działań 
Zespołu 
przygotowanie i ciągła aktualizacja oferty dla przedsiębiorców, 
m.in. na stronie internetowej Instytutu

przygotowanie „prawie gotowych” prezentacji i opisów 
dotyczących Instytutu

przygotowywanie umów o współpracy z przedsiębiorcami 
(MŚP), listów intencyjnych itp. (w porozumieniu z Radcami PŁ)

baza kontaktów z przedsiębiorcami

współpraca z Wydziałowym biurem projektów (Konrad 
Szumigaj)

monitorowanie konkursów i ich wyników
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Proponowany zakres działań 
c.d.
"pilnowanie" spraw ochrony własności intelektualnej (IP) 
w odniesieniu do podpisywanych umów i wnioskowanych 
projektów; czuwanie nad zgodnością z przepisami PŁ
TUTAJ NIEZBĘDNE JEST USTALENIE I PRZESTRZEGANIE 
PROCEDURY WYSTARCZAJĄCO WCZESNEGO PRZEDSTAWIANIA 
PROJEKTU, JESZCZE NA ETAPIE ROBOCZYM

prowadzenie ewidencji grantów wnioskowanych (jaki 
współczynnik sukcesu?) i realizowanych w Instytucie

informowanie pracowników IE o ogłaszanych konkursach 
NCBiR, NCN oraz innych
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Proponowany zakres działań 
c.d.

• informowanie pracowników IE o ogłaszanych 
szkoleniach 
• repozytorium regulacji PŁ dotyczących realizacji 

projektów
• kontakty z naszymi absolwentami (lista 

potencjalnych partnerów)
•
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Finanse  

Środki budżetowe na badania naukowe zostały w 2015 r. podzielone w ten sposób, że
— 54% stanowiła dotacja statutowa, a
— 46% – pieniądze na granty. 

Ze środków na dotację statutową 
— 35% trafiło do instytutów PAN, zatrudniających 6% badaczy; 
— 30% dostały instytuty badawcze, w których pracuje 14% kadry naukowej, 
— 34% trafiło do szkół wyższych, gdzie pracuje 79% badaczy. 

Na każdego badacza przypada:

◦ 45,3 tys. zł w instytucie PAN 

◦ 17,3 tys. zł w innym instytucie badawczym (np. ITE?)

◦ 3.5 tys. zł ) w uczelni wyższej

[min. Ratajczak, Konferencja Rektorów…]
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Dalej, za Forum Akademickim 4/2015]
• Po ostatniej ocenie parametrycznej niektóre jednostki 

otrzymały znacząco mniejszą niż dotychczas dotację, nawet 
jeśli weszły do wyższej kategorii. 

• O kategorii jednostki, i w  efekcie o dotacji, decyduje m.in. 
tzw. liczba N, określająca liczbę aktywnych pracowników 
naukowych, czyli takich, którzy publikują. 

• Gdyby nie ograniczenia w spadku dotacji, które będą 
obowiązywały przez 3 lata, ok. 170 jednostek otrzymałoby 
jeszcze mniej niż przypadło im z podziału DS w 2015 r. 

• W obszarze szkolnictwa wyższego nowe zasady 
spowodowały, że na 681 jednostek 219 otrzymało dotację 
mniejszą niż dotychczas, a 462 – większą. Jednak aby nikt nie 
stracił, należałoby dołożyć ok. 300 mln zł (dołożono tylko 76 
mln).
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PROJEKTY: Co zyskuje Instytut?
• Narzut od kwoty grantu lub umowy z przemysłem – procentowe 

kwoty zmieniają się przy różnych konkursach, ale wciąż jest to 15 –
25% wartości, czasem po odjęciu wartości aparatury

• Możliwość zatrudniania doktorantów i studentów II stopnia

• Zmniejszenie obciążenia kosztów osobowych (i zmniejszenie 
pensum)

• Jeżeli dotację na Działalność Statutową, którą uzyskał Instytut 
Elektroniki w 2015 roku przyjmiemy za 100%, to dodatkowe wpływy 
z projektów wyniosły:
 30% z grantów „dla młodych”
 18% z narzutów na granty NCN i NCBiR
 13% z projektu europejskiego (Horyzont)

co zwiększyło kwotę DS do 161% przydziału!!
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Projekty prowadzone w IE 
w 2016 roku
• Opracowanie przemysłowej metody automatycznej oceny 

parametrów technologicznych i klasyfikacji ziarna 
z zastosowaniem analizy obrazów; NCBiR; 2015-2018;
lider w PŁ dr hab. P. M. Szczypiński

• Kompleksowe metody wyznaczania lokalizacji terminala sieci 
telefonii komórkowej przemieszczającego się w terenie 
otwartym i budynkach; NCBiR; 2014-2016; 
lider w PŁ dr hab. Sławomir Hausman

• Weryfikacja w warunkach klinicznych nowego algorytmu 
termowizyjnych badań przesiewowych stanów chorobowych 
skóry i tkanek wewnętrznych; NCN Preludium; 2014-2016; 
kierownik i wykonawca: mgr inż. Maria Strąkowska
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• Rozwój numerycznych metod modelowania oraz oceny perfuzji 
nerek z użyciem obrazowania rezonansu magnetycznego; NCN 
OPUS; 2015-2018; kierownik: dr inż. A. J. Klepaczko 

• Natural sense of vision through acoustics and haptics: sound 
of vision; Proj. europejski - Horyzont 2020; 2015-2018;
kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

• Wykonanie prototypowego urządzenia do elektrycznej 
i magnetycznej stymulacji ucha do zastosowania klinicznego dla 
UMedŁ; projekt zlecony; 2016; dr inż. Łukasz Januszkiewicz

• Numeryczne modelowanie układu żył i tętnic mózgu w skali makro-
i mezoskopowej na podstawie trójwymiarowych obrazów rezonansu 
magnetycznego; NCN HARMONIA; 2013-2016; kierownik: prof. dr 
hab. inż. Andrzej Materka
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• Interaktywna sonifikacja obrazów z przeznaczeniem dla osób 
niewidomych; NCN OPUS 9; 2016-2017; kierownik: prof. dr 
hab. inż. Paweł Strumiłło

GRANTY DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH DOKTORÓW NA 
ROK 2016 BĘDĄ PRZYDZIELANE WKRÓTCE  (SZÓSTA EDYCJA)

NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO  4 MAJA
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PO WER – Program Rozwoju Kompetencji 
w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT

2016-2019

Zadanie prowadzone przez dr. K. Tomalczyka
◦ Projekty problemowe „Elektronika i Telekomunikacja”

◦ Realizacja we współpracy z przedstawicielami przemysłu (aktualnie 
ABB, TTcomm S.A.)
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Projekty prowadzone w PŁ,
z udziałem IE w 2016 roku



Zmiany, o których wiemy…
• W końcu 2015 roku została zatwierdzona  i opublikowana 

przez OECD (na stronie http://oe.cd/frascati) nowa, znacznie 
zmieniona wersja 
Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and 
Reporting Data on Research and Experimental Development  

[DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en]
i w rezultacie zmieniła się DEFINICJA BADAŃ NAUKOWYCH

• Polska jest członkiem OECD i do tej pory, poczynając od KBN, 
wszystkie organy ściśle przestrzegały ww. podręcznika w 
jego kolejnych wersjach
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Prace badawczo-rozwojowe (B+R) 
Twórcze i systematyczne prace podejmowane w celu 
zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o ludzkości, 
kulturze i społeczeństwie, a także dla opracowania nowych 
zastosowań dostępnej wiedzy.

Aby prace zostały uznane za „B+R”, muszą spełnić 
jednocześnie pięć kryteriów: 
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1. NOVEL

Prace muszą być nowe i oryginalne (mieć za cel nowe ustalenia oraz być 
prowadzone na podstawie oryginalnych koncepcji lub ich nowej 
interpretacji)
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2. Creative

Prace muszą być twórcze – celem muszą być nowe  - JESZCZE 
NIEISTNIEJĄCE - koncepcje i idee, które powiększają ISTNIEJĄCĄ WIEDZĘ

Rutynowe czynności są wykluczone z B+R
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3. Uncertain

Prace muszą być „niepewne” (co do ostatecznego wyniku ale również 
często, co do ilości czasu i środków potrzebnych do jego osiągnięcia)
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4. Systematic

Prace muszą być systematyczne (czyli nie ad hoc)

Są to działania zaplanowane i posiadające budżet; rejestrowane są 
poszczególne kroki projektu i cząstkowe wyniki

Kryterium to wyklucza wszelkie badania prowadzone nieformalnie  i w 
formie rekonesansu
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5. Transferable and/or
reproducible

Prace muszą być możliwe do przeniesienia 
w inne dziedziny (swobodnie przekazywane lub komercjalizowane) 
i powtarzalne

Wyniki  (pozytywne i negatywne) muszą poszerzyć istniejącą wiedzę; nie 
mogą pozostać wyłącznie w mózgach badaczy (ale mogą podlegać 
legalnej ochronie praw autorskich) muszą być dokumentowane
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„Sytuacje graniczne”
(przypadki, których klasyfikacja nie jest 
jednoznaczna)

Podręcznik mieści w sobie opisy sytuacji granicznych pomiędzy B+R
a innymi typami działalności, takimi jak: rozwój oprogramowania, 
edukacja i szkolenia, pokrewne działania naukowe i technologiczne, 
innowacje, demonstracje. 
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Zmiany, o których wiemy…
• Od stycznia 2016 obowiązuje nowy instrument 

podatkowy, który umożliwia obniżenie poziomu 
opodatkowania przedsiębiorców, którzy sami inwestują w 
prace B+R

• Odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów 
uzyskania przychodów poniesionych na działalność 
badawczo-rozwojową (prace rozwojowe, badania 
naukowe stosowane i przemysłowe);
BADANIA PODSTAWOWE JEDYNIE GDY PROWADZONE 
BYŁY NA PODSTAWIE UMOWY LUB POROZUMIENIA 
Z JEDNOSTKĄ NAUKOWĄ
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Wysokość odpisu:
• 30% kosztów wynagrodzeń personelu (wraz 

z narzutami) zaangażowanego w prace B+R oraz

• 20% (MSP) lub 10% (duże przedsiębiorstwa) – innych 
kosztów kwalifikowanych

• W kosztach kwalifikowanych są m.in. opinie, ekspertyzy, 
usługi doradcze, koszty związane 
z pozyskiwaniem wyników badań naukowych 
świadczonych lub wykonywanych przez jednostki 
naukowe
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Działanie 1.1. 
• Projekty B+R przedsiębiorstw. Działanie jest 

ukierunkowane na wsparcie projektów B+R realizowanych 
przez przedsiębiorstwa.

• Warunkiem otrzymania dofinansowania jest 
komercjalizacja wyników prac B+R.

• Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się 
w Krajową Inteligentną Specjalizację, 
w tym nowe specjalizacje wynikające 
z procesu przedsiębiorczego odkrywania.
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Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne 
programy badawcze dla gospodarki
• Celem jest ukierunkowanie aktywności jednostek 

naukowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad 
rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba 
przeprowadzenia została zdefiniowana przez konkretnych 
przedsiębiorców.

• Konkurs dwuetapowy. Wsparcie otrzymają badania 
przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe 
o tematyce określonej w programie strategicznym 
realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców, 
w których liderem będzie przedsiębiorca.
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Poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze 
wirtualnych instytutów

• Wsparcie polega na prowadzeniu prac B+R przez 
Wirtualne Instytuty Badawcze, stanowiące rozproszoną 
geograficznie jednostkę naukową, grupującą istniejące 
i nowoutworzone zespoły naukowe 
w wybranym obszarze badawczym, w którym Polska 
dysponuje najwyższym potencjałem intelektualnym oraz 
biznesowym i którego rozwój może w istotny sposób 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju.
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Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

• Działanie ukierunkowane jest na wspieranie projektów 
polegających na prowadzeniu badań naukowych i prac 
rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i 
naukowo-przemysłowe. Celem interwencji jest znaczące 
zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań 
technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw 
oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.

• Każdy projekt może być realizowany wyłącznie 
w ramach konsorcjum.
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PO WER
• 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER na 

projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach 
podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w 
edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających 
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
(Konkurs 2/PRK/POWER/3.1/2016) – nabór trwa do 7 
czerwca 2016 r.

• Inicjatywa wniosku dotyczącego kompetencji z zakresu 
elektroniki – montaż elementów elektronicznych – przy 
wsparciu merytorycznym firmy Renex
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Zespół jest gotowy do pomocy 

dr inż. Małgorzata Langer – sprawy formalne, niezbędne informacje o 
IE/WEEIA/PŁ, promocja, ocena wniosków, umowy, współpraca ze 
służbami PŁ, …

dr inż. Piotr Korbel – współpraca z firmami i organizacjami spoza PŁ, …

mgr Anna Janisz – obsługa Skryby, wykazy publikacji, materiały 
promocyjne IE, ...

mgr Monika Purtak – finansowe aspekty wniosków



Dodatkowa pomoc
Współpraca z panem Konradem Szumigajem i Wydziałowym Biurem 
Projektów

◦ Pomoc w przygotowywaniu wniosków składanych do innych instytucji, np. 
WFOŚ, PARP, Urząd Marszałkowski,…

◦ Współpraca z mniejszymi firmami – prace przygotowawcze ukierunkowane 
na przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działań 
PO IR
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