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WYNIKI BADAÑ UNIWERSYTECKICH I INNYCH INSTYTUCJI NAUKOWYCH S¥ ISTOTNYMI 

ELEMENTAMI NASZEGO ¯YCIA I MAJ¥ OGROMNY WP£YW NA KSZTA£T OTACZAJ¥CEJ 

NAS RZECZYWISTOŒCI.  JEDNAK¯E NAWET NAJLEPSZE, NAJBARDZIEJ OBIECUJ¥CE I 

WARTOŒCIOWE POMYS£Y BEZ ODPOWIEDNICH ŒRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ 

GIN¥ W – JAK OKREŒLA SIÊ TO W KRAJACH ANGLOSASKICH – DOLINIE ŒMIERCI.  CHC¥C 

ZAPEWNIÆ OCHRONÊ TAKIM IDEOM POWO£ALIŒMY ZGODNIE Z WZORCAMI 

NAJLEPSZYCH UCZELNI ŒWIATOWYCH FUNDUSZ WSPARCIA INNOWACJI. 

FUNDUSZ WSPARCIA INNOWACJI
 

OSI¥GNIEMY WIÊCEJ

CO OFERUJEMY W ZAMIAN

Fundusz ma na celu wzmocnienie mechanizmów wspó³pracy 

Uniwersytetu z podmiotami zewnêtrznymi, przyczyniaj¹c siê tym 

samym do wzrostu konkurencyjnoœci i optymalizacji procesu 

komercjalizacji pomys³ów stworzonych w murach Uczelni. Kapita³ 

funduszu gromadzony jest przede wszystkim w oparciu o umowy 

partnerskie z innowacyjnymi firmami i skierowany jest do 

najbardziej kreatywnych i twórczych pracowników naukowych 

Uniwersytetu Œl¹skiego. 

Ze œrodków Funduszu Wsparcia Innowacji w szczególnoœci 

wspó³finansowane s¹ dzia³ania na rzecz stymulowania rozwoju 

potencja³u technologicznego i intelektualnego Uczelni, w tym tych 

zwi¹zanych z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony prawnej wyników 

prac naukowych oraz rozwoju bazy i infrastrukturalnego zaplecza 

niezbêdnego do prowadzenia badañ.  Z Funduszu wspierane s¹ 

równie¿ zadania zmierzaj¹ce do komercjalizacji wyników badañ 

naukowych i prac rozwojowych, w szczególnoœci budowa 

prototypów wynalazków, jak te¿ uzyskanie certyfikatów zgodnoœci 

produktu. Sukcesy w urzeczywistnianiu projektów prze³o¿¹ siê na 

wzrost znaczenia Uczelni i regionu.

- Tytu³ Mecenasa Uniwersytetu Œl¹skiego;

- Korzystanie ze znaku fundatora/sponsora Funduszu Wsparcia 

Innowacji Uniwersytetu Œl¹skiego;

- Umieszczenie informacji o Mecenasie na stronach interneto-

wych Uniwersytetu Œl¹skiego oraz jednostek;

- Umieszczenie informacji o Mecenasie w portalach spo³eczno-

œciowych; 

- Mo¿liwoœæ umieszczenia banerów lub standów typu roll-up 

w budynkach UŒ (wydzia³y, jednostki, akademiki, obiekty 

sportowe);

- Mo¿liwoœæ wys³ania mailingu do pracowników UŒ z informacj¹ 

o Mecenasie;

- Podpisanie umowy w obecnoœci mediów;

- Mo¿liwoœæ nakrêcenia filmu promocyjnego o wspó³pracy 

Mecenasa z Uniwersytetem Œl¹skim;

- Prezentacja swojego stoiska z materia³ami we wspólnie 

uzgodnionych miejscach i terminach (Wydzia³y, Jednostki 

Dydaktyczne, Rektorat, Domy akademickie i asystenckie).

- Informacja o mecenasie w Gazecie Uniwersyteckiej;

- Mo¿liwoœæ organizacji spotkañ informacyjnych, szkoleniowych 

dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych; 

- Udzia³ w konferencjach i seminariach jako prelegent;

- Z³ota tabliczka fundatora/sponsora na „Tablicy PARTNERÓW 

UNIWERSYTETU” w g³ównej czêœci holu w rektoracie Uczelni.

- Inne, uzgodnione i wspólnie wypracowane;

W³adze Uniwersytetu Œl¹skiego zachêcaj¹ przedsiêbiorstwa do 

dostrze¿enia korzyœci p³yn¹cej z kooperacji z jedn¹ z najbardziej 

rozwojowych Uczelni w Polsce. W murach uczelni powstaj¹ 

wynalazki unikalne w skali œwiatowej. 

Uniwersytet posiada wiele doskona³ych zespo³ów badawczych 

z ró¿nych dziedzin ¿ycia, a ich wspieranie w ramach Funduszu  

daje pierwszeñstwo w wykorzystaniu wyników badañ do 

opracowania nowych produktów, które zrewolucjonizuj¹ rynek. 

Zaanga¿owane w tworzenie i rozwój Funduszu daje przedsiêbior-

stwom prawo pos³ugiwania siê tytu³em Mecenasa Uniwersytetu 

Œl¹skiego, nadawanym przez W³adze Uczelni.

WSPÓ£PRACA SIÊ OP£ACA

KONTAKT

Dariusz Laska

www.TRANSFER.us.edu.pl

 - Pe³nomocnik Rektora ds. Komercjalizacji 

i Rozwoju Sieci Wspó³pracy 

tel. 512 104 418, e-mail: dariusz.laska@us.edu.pl

Biuro Wspó³pracy z Gospodark¹

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

e-mail: transfer@us.edu.pl

tel. 32 359 22 71

Dziêki œrodkom Funduszu Uniwersytet Œl¹ski jest 

w stanie zapewniæ innowacyjnym pomys³om 

i badaniom wsparcie na rozwiniêcie ich do poziomu, dziêki 

któremu bêdzie mo¿liwy ich transfer do biznesu. Œrodki 

pozwol¹ tak¿e na ochronê patentow¹ nowych technologii.

Darczyñcy funduszu maj¹ pewnoœæ, ¿e wspieraj¹c rozwój 

nowych technologii w Uniwersytecie, wp³ywaj¹ na wzrost 

presti¿u Uczelni, kszta³t i bogactwo otaczaj¹cej nas 

rzeczywistoœci.    
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