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Szanowni Państwo,

 Oddajemy w Państwa ręce broszurę informacyjną na temat ogólnopolskiego projektu „Komercjalizacja drogą do sukcesu” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on adresowany do pracowników naukowych szkół wyż-
szych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębior-
ców), którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami badawczymi.
 Komercjalizacja wyników badań naukowych to wielka szansa, a także ważne zadanie dla podmiotów polskiej nauki. Realizacja 
tego projektu jest istotna ze względu na konieczność powiązania sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką oraz na potrzebę podno-
szenia kwalifikacji pracowników naukowych w zakresie zarządzania projektami badawczymi.
 Wspierając ten proces zapraszamy pracowników naukowych na bezpłatne szkolenia oraz warsztaty z koordynatorami projektów 
badawczych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wyjazdów studyjnych oraz ze staży w Polsce, w Niemczech lub we Francji. 
 

dr Marcin Pawęska
Prezes C.L. Consulting i Logistyka Sp. z. o. o.
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Komercjalizacja drogą do sukcesu” jest realizowany przez spółkę C. L. Consulting i Logistyka Sp. z. o. o. 

C.L. Consulting i Logistyka Sp. z. o. o. powstała w 1994 roku jako firma doradcza i szkoleniowa. Firma specjalizuje się w konsultingu logi-
stycznym i strategicznym oraz w przygotowaniu i realizacji projektów europejskich. 
C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o. to przede wszystkim ludzie, zgrana kadra specjalistów, która dzięki wieloletniemu doświadczeniu, 
dogłębnej znajomości tematu oraz szerokiemu pakietowi usług doradczych i szkoleniowych potrafi zmienić pomysły w projekty, a pro-
jekty w przedsięwzięcia.

Okres realizacji: maj 2012 – czerwiec 2013.

Profil uczestnika projektu „Komercjalizacja drogą do sukcesu”:
człowiek rozumiejący wymagania współczesnej nauki i gospodarki, 
zainteresowany tematyką przygotowania realizacji projektów ba-
dawczych. 
zapraszamy szczególnie kobiety ze względu na fakt, iż obecnie licz-
ba kobiet pracujących w sektorze B+R jest relatywnie niewielka w 
stosunku do liczby kobiet uzyskujących tytuły naukowe.

Projekt jest skierowany do pracowników/czek naukowych
z całej Polski:

ze szkół wyższych,
z instytutów badawczych,
z instytutów naukowych PAN,
z jednostek tworzących konsorcja naukowe
(z wyłączeniem przedsiębiorców).
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DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU
 „KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU”

SZKOLENIA 
Zaplanowaliśmy 2 cykle praktycznych szkoleń, które mają na celu kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej na-
ukowca oraz w swobodnym zarządzaniu zespołem projektowym. Gwarantujemy kameralne grupy max. 12 osobowe, ciekawe mate-
riały i dyskusję na wysokim merytorycznym poziomie. 

WYJAZDY STUDYJNE
Oferujemy atrakcyjne, dwudniowe wyjazdy studyjne do Instytutu Pracy Fabrycznej i Automatyzacji im. Fraunhofera w Niemczech,  
jednej z największych europejskich instytucji naukowo-badawczych. 

STAŻE 
Oferujemy tygodniowe staże w ośrodkach badawczych w Polsce, Francji lub Niemczech. Atrakcyjne stypendia dla każdego stażysty!

ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

PRACOWNICY
NAUKOWI

STAŻE NAUKOWE

WIZYTY STUDYJNE
W INSTYTUCIE

FRAUNHOFERA

MIN. JEDEN Z SZEŚCIU
MODUŁÓW

SZKOLENIOWYCH

6



ZAPEWNIAMY UCZESTNIKOM BEZPŁATNE NOCLEGI, WYŻYWIENIE ORAZ STYPENDIA STAŻOWE!

KORZYŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

GWARANCJA JAKOŚCI SZKOLEŃ
Oferujemy Państwu możliwość wyboru spomiędzy 6 zaprojektowanych modułów pod kątem przygotowania do efektywnego zarzą-
dzania projektami w sektorze B+R i komercjalizacji wyników badań naukowych. 

ROZWÓJ PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
Aby ułatwić pracownikom naukowym nawiązywanie perspektywicznych kontaktów biznesowych, zorganizowane zostaną wizyty stu-
dyjne oraz staże  w kluczowych instytucjach naukowo-badawczych w Polsce i w Europie.

UNIA EUROPEJSKA WSPIERA ROZWÓJ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH – SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ OFERTY!
Dzięki wsparciu pozyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nowatorskie działania zaplanowane w ramach pro-
jektu są całkowicie bezpłatne. 
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SZKOLENIA

Oferujemy Państwu profesjonalną ofertę szkoleń z zakresu zarzą-
dzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz ko-
mercjalizacji rezultatów prac badawczych. 

TERMINY REKRUTACJI NA SZKOLENIA:
I EDYCJA: czerwiec – wrzesień 2012
II EDYCJA: listopad 2012 – luty 2013 

W formularzu zgłoszeniowym określają Państwo preferencje co 
do wyboru min. 1 modułu. 1 moduł obejmuje 21 h (3 dni szkole-
niowe).

ZGŁOSZENIA SĄ PRZYJMOWANE:
osobiście w biurze projektu (siedzibie C.L. Consulting i Logisty-
ka Sp. z. o. o., ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław), od ponie-
działku do piątku w godz. 8-16  lub 
pocztą

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTA-
CJI TO:

formularz zgłoszeniowy
dokument potwierdzający status pracownika naukowego 
oświadczenie o akceptacji regulaminu rekrutacji 
i uczestnictwa

Dokumenty znajdują się na stronie:
www.komercjalizacja.cl-consulting.com.pl

UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH JEST JEDNYM 
Z KRYTERIÓW OTRZYMANIA CENNEGO STAŻU W POLSCE 

LUB ZAGRANICĄ!

OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

1. Rozwój nauki vs. rozwój gospodarki (21h) – poznanie oto-
czenia i specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw; prawne, fi-
nansowe i społeczne otoczenie B+R; metodologia przeprowa-
dzenia audytu technologicznego.

2. Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów 
badawczych (21h) – możliwości finansowania projektów badaw-
czych, omówienie przykładowych procedur, metodologia przy-
gotowywania projektów.

3. Skuteczne zarządzanie i rozliczanie projektów badaw-
czych (21h) – specyfika projektów badawczych, aspekty prawne 
w realizacji projektów badawczych, zarządzanie budżetem, anali-
za ryzyka, monitoring i raportowanie.

4. Komercjalizacja osiągnięć naukowych (21h) – transfer wie-
dzy spółki spin-out/off – zakładanie i funkcjonowanie; instru-
menty prawne zabezpieczające interesy obu stron; skuteczny 
marketing „produktów” naukowych oraz negocjacje biznesowe.

5. Ochrona własności intelektualnych (21h) – ochrona praw 
autorskich, prawa własności przemysłowej; wynalazki oraz pro-
cedury uzyskanych patentów; wzory użytkowe i znaki towaro-
we; źródła informacji o zgłoszeniach i udzielonych im prawach; 
finansowe aspekty ochrony praw intelektualnych oraz naruszenie 
praw własności.

6. WARSZTAT: Profesjonalny biznesplan (21h) – struktura biz-
nesplanu, PRODUKT – potrzeba produktu, zastosowanie i funk-
cjonalność, ochrona produktu, plan marketingowy, rachunek zy-
sków i strat, analiza kosztów, planowanie przychodów.
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STAŻE

Uczestnicy, którzy zakończyli udział w module/ modułach szko-
leniowych, mogą się ubiegać o staż w jednym z trzech prestiżo-
wych ośrodków badawczych w Polsce, Niemczech (Instytut im. 
Fraunhofera) i Francji (ENIM - Metz).

REKRUTACJA
Głównym kryterium przyjęcia na staż będzie w pierwszej kolejno-
ści wynik końcowego egzaminu z modułu szkoleniowego.
W stażach może wziąć udział max. 12 osób. 

OKRES REALIZACJI STAŻY
I EDYCJA: listopad – grudzień 2012
II EDYCJA: kwiecień – maj 2013

CZAS TRWANIA STAŻU: tydzień.

WYJAZDY STUDYJNE

Oferujemy 2-dniowe wyjazdy studyjne do Instytutu Pracy Fa-
brycznej i Automatyzacji im. Fraunhofera (IFF) w Niemczech. 
Podczas wizyty naukowcy będą mieli okazję poznać najnowsze 
osiągnięcia technologiczne Instytutu oraz będą uczestniczyli w 
interaktywnych prelekcjach.

REKRUTACJA
Rekrutacja na wyjazdy studyjne będzie się odbywać w trakcie re-
alizacji szkoleń:
I EDYCJA: sierpień – październik 2012
II EDYCJA: styczeń – marzec 2013

O INSTYTUCIE IM. FRAUNHOFERA
Instytut im. Fraunhofera to prestiżowa oraz jedna z największych 
organizacji zrzeszających 56 niemieckich instytutów naukowo-
-badawczych, zatrudniających ponad 17 000 osób. Specjalizuje 
się w zagadnieniach takich jak: techniki informatyczne i teleko-
munikacyjne, techniki produkcyjne, transport, inżynieria środo-
wiska. Roczny budżet firmy to ponad 1,5 miliarda euro, z czego 
2/3 wypracowane jest dzięki projektom z przemysłu. 

OFERUJEMY ATRAKCYJNE STYPENDIA STAŻOWE
NAWET DO 4000 ZŁ!

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY NOCLEG, WYŻYWIENIE, 
PRZEJAZD!
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KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU

Biuro Projektu C.L. Consulting i Logistyka Sp. z. o. o.

ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław

Katarzyna Maciejczyk-Jaśkiewicz
kmaciejczyk@msl.com.pl
tel. (71) 324 68 42

www.komercjalizacja.cl-consulting.com.pl

HARMONOGRAM PROJEKTU

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:
I EDYCJA: czerwiec – wrzesień 2012
II EDYCJA: listopad 2012 – luty 2013

REALIZACJA SZKOLEŃ
I EDYCJA: sierpień – październik 2012
II EDYCJA: styczeń – marzec 2013

ORGANIZACJA WYJAZDÓW STUDYJNYCH
wrzesień 2012 – marzec 2013

STAŻE W INSTYTUCIE IM. FRAUNHOFERA
I EDYCJA: listopad – grudzień 2012
II EDYCJA: kwiecień – maj 2013

ZDOBĄDŹ KOMPETENCJE DO WSPÓŁPRACY NAUKI
Z BIZNESEM! 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
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