„EkoBioFood - PULS Plantinova PPNT”
(ININ+)
Projekt współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pn. „Inkubator Innowacyjności+”

Okres realizacji projektu: Marzec 2017 – Styczeń 2019
Skład Konsorcjum:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Lider)
Plantinova Sp. z o.o. (spółka celowa IWNiRZ)
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wartość projektu: 3 750 000 zł

Zasady dofinansowania
wybranych Projektów Prac przedwdrożeniowych
Łączny koszt dofinansowania dla każdego wybranego Projektu:
• maksymalnie do 100 000 zł netto.
Alokacja przewidziana na Konkurs: 1 100 000 zł netto.
W zależności od zainteresowania Konkursem istnieje w przyszłości
możliwość otwarcia kolejnego naboru wniosków.

Zgłaszanie Projektów Prac przedwdrożeniowych
Termin
rozpoczęcia
10 kwietnia 2017 r.

pierwszego

naboru:

Zgłoszenie są składane w formie elektronicznej
(wersja word) na adres: inin@up.poznan.pl
w terminie do dnia 9 maja 2017 r.
Uczestnik Konkursu zgłasza Projekt Prac
przedwdrożeniowych na
Wniosku o dofinansowanie projektu.

Kto może złożyć wniosek?
• Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

• Zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej
jedna osoba jest pracownikiem Uniwersytetu,
• Doktoranci oraz studenci (w ramach zespołów

naukowo-badawczych).

Źródło: mapy.google.pl

Zadania planowane w projekcie „ININ+”
Zadanie 5.
Działalność
Brokerów
Innowacji

Zadanie 1.
Inicjowanie oraz
wzmacnianie
współpracy z
gospodarką

Zadanie 4.
Prowadzenie prac
przedwdrożeniowych

Zadanie 3.
Zarządzanie
portfelem
technologii

Zadanie 2.
Przygotowanie
projektów
komercjalizacji
wyników badań

Prowadzenie prac przedwdrożeniowych

Działalność brokerów innowacji
1. Koordynacja działań w ramach prac przedwdrożeniowych:
• wspieranie osób realizujących prace przedwdrożeniowe, w tym:
 indywidualne
konsultacje
zarówno
podczas
pisania
Wniosku
o dofinansowanie jak i w czasie realizacji projektu,
• nadzór wykonania merytorycznego i finansowego prac przedwdrożeniowych.

2. Nawiązywanie i animacja kontaktów naukowców z przedsiębiorcami:
• kontakt z przedstawicielami klastrów, parków technologicznych oraz funduszów
inwestycyjnych,
• przygotowanie i prezentacja oferty technologicznej dla przedsiębiorców,
• udział w targach branżowych.

Na co można otrzymać wsparcie?
Przeprowadzenie badań, w wyniku których
powstanie wynalazek lub innowacyjna usługa
mogąca znaleźć zastosowanie w praktyce
gospodarczej

Dostosowanie
wynalazku
zainteresowanego nabywcy

do

potrzeb

Badania zgodne z zapotrzebowaniem konkretnego
nabywcy (list intencyjny)

Na co można otrzymać wsparcie?
Przykłady:
•
•
•
•
•

opracowanie lub ulepszenie prototypu,
prace mające na celu przygotowanie wynalazku do wdrożenia,
wykonanie testów laboratoryjnych w celu dostosowania wynalazku,
wykonanie oprogramowania, narzędzia diagnostycznego,
dostosowanie istniejącego oprogramowania lub narzędzi do potrzeb
konkretnego nabywcy.

Na co można otrzymać wsparcie?
Przykłady projektów
Innowacyjności”:

zrealizowanych

na

UPP

w

pierwszej

edycji

„Inkubatora

•

Sposób oznaczania potencjału biodegradacyjnego mikroorganizmów oraz środowisk zanieczyszczonych
węglowodorami,

•

Membranowa technologia
fleksograficznych,

•

Mamut-Treatment - system rewitalizacji stawów hodowlanych z grupy akwakultur słodkowodnych,

•

Bio-Aero-Revital - system rewitalizacji silnie zanieczyszczonych małych zbiorników wodnych,

oczyszczania

wody

stosowanej

podczas

przygotowywania

płyt

•

AirLift-Treatment - system oczyszczania i transportu ścieków bytowych,

•

System monitoringu i kontroli procesu małych kompostowni,

•

Mobilny system sterowania małymi oczyszczalniami ścieków,

•

Mobilne sito do kompostu dla niewielkich instalacji.

Działania finansowane w projekcie „InIn +”
zakup środków trwałych*, wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na
oprogramowanie
zakup materiałów i surowców
zakup usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz
zakup opracowań, wydawnictw, usług informatycznych oraz dostępu doŹródło:
zbiorów
mapy.google.pl
informacji
ochrona patentowa i doradztwo w zakresie OWI
udział w przedsięwzięciach informacyjno-promujących w ramach wystaw, targów

Wniosek
składany do

Tryb wyboru
Projektów Prac Przedwdrożeniowych
4. Głosowanie

Decyzja o finansowaniu

CIITT

Umowa z koordynatorem
1. Ocena
formalna i negocjacje

Rada
Inwestycyjna
(3 recenzentów)

2. Ocena
merytoryczna

3. Rekomendacja

Rada ds.
Komercjalizacji
i Własności
Intelektualnej

Tryb wyboru Projektów Prac Przedwdrożeniowych
• Rada Inwestycyjna - organ opiniodawczo-decyzyjny Konsorcjum,
składający się z 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Konsorcjum
m.in. do oceny Projektów Prac przedwdrożeniowych i zatwierdzania
wstępnych decyzji (rekomendacji) członków Konsorcjum dotyczących wyboru
Projektów Prac przedwdrożeniowych do objęcia wsparciem w ramach
Projektu ININ+.
• Rada ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej – organ wspierający
realizację procesów komercjalizacji dóbr własności intelektualnej Uczelni,
składający się z 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Rektora Uczelni.

Tryb wyboru Projektów Prac Przedwdrożeniowych
• Rada Inwestycyjna - organ opiniodawczo-decyzyjny Konsorcjum,
składający się z 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Konsorcjum
m.in. do oceny Projektów Prac przedwdrożeniowych i zatwierdzania
wstępnych decyzji (rekomendacji) członków Konsorcjum dotyczących wyboru
Projektów Prac przedwdrożeniowych do objęcia wsparciem w ramach
Projektu ININ+.
• Rada ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej – organ wspierający
realizację procesów komercjalizacji dóbr własności intelektualnej Uczelni,
składający się z 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Rektora Uczelni.

Tryb wyboru Projektów Prac Przedwdrożeniowych
Ocena formalna złożonych Wniosków (CIITT):
• 7 dni na ewentualne uzupełnienie lub zmianę we Wniosku,
• dostarczenie do Centrum wersji pisemnej Wniosku w przypadku pozytywnej oceny formalnej,
• przekazanie Wniosków do oceny merytorycznej (Rada Inwestycyjna).
Centrum zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Uczestnikiem Projektu negocjacji

w zakresie zasadności i kwalifikowalności zaplanowanych wydatków.

Tryb wyboru Projektów Prac Przedwdrożeniowych
Ocena merytoryczna (Rada Inwestycyjna):
• ocena Wniosku o dofinansowanie przez 3 członków Rady Inwestycyjnej desygnowanych
przez UPP wg. kryteriów i skali punktacji określonych we wzorze Wniosku.

Tryb wyboru Projektów Prac Przedwdrożeniowych
Utworzenie listy rankingowej (CIITT):
• na podstawie wyników oceny projektów przekazanych do CIITT przez członków Rady
Inwestycyjnej i kryterium premiującego,
• przekazanie listy rankingowej Radzie ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej.
Średnia
arytmetyczna
punktów
przyznanych
przez członków
Rady
Inwestycyjnej

Kryterium
premiujące

Suma
punktów

Kryterium premiujące to deklaracja przedsiębiorcy o zainteresowaniu nabyciem praw
do Projektu Prac przedwdrożeniowych (List intencyjny).

Tryb wyboru Projektów Prac Przedwdrożeniowych
Rekomendacja (Rada ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej):
• wydanie rekomendacji (wstępnej decyzji w formie uchwały) w przedmiocie dofinansowania w
ramach Projektu „ININ+” zgłoszonych Projektów Prac przedwdrożeniowych,
• przekazanie rekomendacji Radzie Inwestycyjnej.

Tryb wyboru Projektów Prac Przedwdrożeniowych
Decyzja o dofinansowaniu (Rada Inwestycyjna):
• decyzja podejmowana zwykłą większością głosów,
-> na podstawie listy rankingowej oraz rekomendacji Rady ds. Komercjalizacji
i Własności Intelektualnej.
Decyzja o finansowaniu wydawana jest nie później niż w terminie 60 dni od dnia upływu
terminu danego naboru. Uczelnia zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu na wydanie
decyzji w uzasadnionych przypadkach.

Zasady i tryb dofinansowania
wybranych Projektów Prac przedwdrożeniowych
Rozliczanie kosztów w projekcie:

• koszty będą rozliczane w jednostkach macierzystych
Beneficjenta Konkursu, ale pod względem merytorycznym
muszą one zostać zaakceptowane przez CIITT.
www.biznesgoralki.blogspot.com

Zasady i tryb dofinansowania
wybranych Projektów Prac przedwdrożeniowych
Dokumenty dotyczące realizacji Projektu Prac przedwdrożeniowych:
• Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą
„Inkubator Innowacyjności +”,
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,
• Poradnik kwalifikowalności kosztów dla uczestników programu „Inkubator Innwacyjności+”
• Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i
promocji,
• Wniosek o dofinansowanie projektu złożony przez Beneficjenta Projektu i decyzja o objęciu Projektu Prac
przedwdrożeniowych wsparciem w ramach Projektu ININ+.

Zasady i tryb dofinansowania
wybranych Projektów Prac przedwdrożeniowych
Struktura kosztów w Projektach Prac przedwdrożeniowych:
Kategoria I: Wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla personelu badawczonaukowego, technicznego i pomocniczego (do 20% wartości projektu)
• Wydatki w kategorii I odnoszą się do wynagrodzenia w zakresie części etatu związanego z
oddelegowaniem pracownika do realizacji prac przedwdrożeniowych w projekcie.
• Oddelegowanie pracownika w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych w projekcie
nie stanowi podstawy do obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych pracownika.

Zasady i tryb dofinansowania
wybranych Projektów Prac przedwdrożeniowych
Struktura kosztów w Projektach Prac przedwdrożeniowych:
Kategoria II: Wydatki na zakup środków trwałych (do 10% wartości
projektu), wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na
oprogramowanie,
Środki trwałe tj. przedmioty o wartości nie mniejszej niż 3 500 zł netto i przewidywanym okresie
używania dłuższym niż rok.

Zasady i tryb dofinansowania
wybranych Projektów Prac przedwdrożeniowych
Struktura kosztów w Projektach Prac przedwdrożeniowych:
Pozostałe kategorie (III-IX) – dowolnie (podlegają negocjacjom)
UWAGA
Kosztorys po złożeniu projektu do oceny formalnej może podlegać korekcie, jednak nie
będzie to miało wpływu na późniejszą ocenę merytoryczną projektu.

Zasady i tryb dofinansowania
wybranych Projektów Prac przedwdrożeniowych
W 20% pokrywane przez Wydział/Instytut/Katedrę będą:
• wydatki na wycenę rynkową technologii (kategoria IV wydatków),
• wydatki na ochronę własności intelektualnej (kategoria VII wydatków).
Przykład (na podstawie danych rynkowych):
Kat. IV: wycena wartości technologii 4000-6000 zł,
-> udział Jednostki 800-1200 tys. zł;
Kat. VII: dokonanie zgłoszenia patentowego 550 zł + 1820 zł (Rzecznik),
-> udział Jednostki 474 zł.
 Oświadczenie Dziekana Wydziału oraz Kierownika Instytutu/Katedry

Zasady i tryb dofinansowania
wybranych Projektów Prac przedwdrożeniowych
• Za wydatki kwalifikowane w ramach Projektu „ININ+” mogą być uznane wyłącznie
wydatki poniesione od dnia wydania przez Radę Inwestycyjną decyzji o przyznaniu
dofinansowania
do dnia zakończenia prac. Dzień zakończenia realizacji zadań jest
.
ustalany na podstawie szczegółowo sporządzonego harmonogramu rzeczowofinansowego.
• Każdy Beneficjent Konkursu jest zobowiązany do składania dwumiesięcznych
sprawozdań finansowych i dwumiesięcznych sprawozdań merytorycznych.

Zasady i tryb dofinansowania
wybranych Projektów Prac przedwdrożeniowych
Uczelnia ma prawo odmówić dofinansowania ze środków Projektu „ININ+”
określonego wydatku Beneficjenta Konkursu w następujących przypadkach:
• wydatek jest niezgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, dokumentami związanymi z
projektem lub prawem wewnętrznym Uczelni,
• wydatek przekracza przyznane dofinansowanie,
• wydatek jest niezgodny z harmonogramem realizacji projektu,
• Beneficjent nie wykonuje zobowiązań wynikających z Regulaminu.
Ponadto nie jest możliwe powstawanie i finansowanie prac dyplomowych z budżetu
projektu.
UWAGA
W ww. sytuacjach koszty pokrywa Wydział/Instytut/Katedra.

Zasady i tryb dofinansowania
wybranych Projektów Prac przedwdrożeniowych
Uczelnia ma prawo cofnąć przyznane Beneficjentowi Konkursu dofinansowanie
w zakresie dotychczas nie zrealizowanych wydatków w przypadku:
•rażącego naruszania przez Beneficjenta postanowień Regulaminu,
•gdy dalsza realizacja Projektu Prac przedwdrożeniowych jest niemożliwa lub niecelowa,
 w szczególności gdy Beneficjent opóźnia się z realizacją projektu,

•wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie decyzji o przyznaniu
dofinansowania nie leży w interesie Uczelni.

Wniosek o dofinansowanie
Projektu Prac przedwdrożeniowych
PUNKTACJA:
•
•
•
•
•

Opis projektu: 0-30 punktów,
Analiza rynku: 0-35 punktów,
Harmonogram projektu: 0-15 punktów,
Kosztorys projektu: 0-5 punktów,
Doświadczenie wnioskodawcy: 0-5 punktów.
Łączna liczba punktów oceny merytorycznej: 0-85 punktów.

Wniosek o dofinansowanie
Projektu Prac przedwdrożeniowych
Opis projektu (maksymalnie 30 pkt):
• Opis dotychczas zrealizowanych prac badawczych w ramach projektu:
 Należy opisać istotę wyników prac badawczych, dla których są planowane
prace przedwdrożeniowe, i publikacje naukowe powstałe na bazie tych wyników,

• Cel ogólny projektu,
• Planowany wynik po przeprowadzeniu prac przedwdrożeniowych:
 Należy dokonać opisu wyniku prac przedwdrożeniowych wraz ze wskazaniem formy
wyniku np. technologia, metoda, program komputerowy itd.

Wniosek o dofinansowanie
Projektu Prac przedwdrożeniowych
Opis projektu c.d.
1. Poziom gotowości technologii do wdrożenia na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
wraz z opisem dotychczasowych wyników prac badawczych (Proszę określić według skali NCBR - skala
od 1 do 9): ………
Opis wykonanych prac badawczych względem gotowości technologii
……….
2. Planowany do osiągnięcia poziom gotowości technologii do wdrożenia (Należy uwzględnić
oczekiwania potencjalnych nabywców co do poziomu gotowości i określić go według skali NCBR - skala
od 1 do 9):……..
Opis planowanych do realizacji prac przedwdrożeniowych potwierdzający stopień gotowości
technologii po zakończeniu projektu.

Poziomy gotowości technologii (TRL)
Poziom TRL (czyli Technology Readiness Level) służy do określania gotowości technologicznej danego
rozwiązania. Gotowość technologiczna to etap rozwoju projektu z szeroko rozumianej branży technologicznej.

Badania podstawowe

Badania przemysłowe

Prace rozwojowe

Poziomy gotowości technologii (TRL)
TRL są oparte na skali od 1 do 9, przy czym 9 to najwyższy stopień dojrzałości technologicznej.

Źródło: PwC Polska; www.beatatylman.innpoland.pl

Wniosek o dofinansowanie
Projektu Prac przedwdrożeniowych
Opis projektu c.d.
Kamienie milowe do osiągniecia w projekcie wg. poziomów gotowości technologii:
•jakie zostaną osiągnięte etapy badań względem 9 punktowej skali określającej poziomy gotowości.

Przykład:
Pierwszy kamień milowy będzie osiągnięty po wykonaniu badań i przejściu z III na IV poziom
gotowości technologii, tj. zostaną zintegrowane komponenty i opracowany model technologii w skali
laboratoryjnej.

Wniosek o dofinansowanie
Projektu Prac przedwdrożeniowych
Opis projektu c.d.
• Aktualna forma ochrony prawnej dotychczasowych wyników prac badawczych
w ramach projektu
• Planowana forma ochrony prawnej wyników prac badawczych po zakończeniu
projektu

Własność intelektualna
Zgłoszenie dobra intelektualnego do ochrony:
1. wskazanie źródła finansowania zgłoszenia i ochrony dobra intelektualnego,

2. wskazanie współuprawnionych podmiotów,
3. określenie danych twórcy/twórców,
4. udzielenie informacji na temat publikacji lub innej formy rozpowszechnienia wyników badań*,
5. określenie czy dobro intelektualne stanowi wskaźnik w projekcie,
6. określenie procentowego udziału twórców w rozwiązaniu.

*Opublikowanie wyników badań dotyczących dobra intelektualnego przed zgłoszeniem do
ochrony może uniemożliwić jej uzyskanie.
Formularz wniosku o dokonanie zgłoszenia patentowego lub innego rodzaju ochrony na UP w Poznaniu:
http://www.ciitt.up.poznan.pl/Procedura-zgloszeniowa-na-Uczelni,p24.html

Zasady postępowania z dobrami intelektualnymi w celu uzyskania ich
ochrony prawnej lub rejestracji w Polsce
Wstępna ocena przydatności
dobra intelektualnego dla
Uczelni przez Kierownika
jednostki i Twórcę

Opracowanie przez Rzecznika (przy
współudziale Twórcy) dokumentacji
zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia
w UPRP

Potwierdzenie zgłoszenia z
UPRP

Przekazanie wstępnych
informacji do CIITT

Wstępne badanie zdolności
patentowej dobra intelektualnego
przez Rzecznika patentowego

Wniesienie opłaty za
zgłoszenie albo za okresy
ochrony wynalazku

Wprowadzenie zgłoszenia dobra
intelektualne do rejestru
(zawiadomienie Twórcy o przyjęciu
zgłoszenia)

Przesyłanie przez UPRP
dokumentu
potwierdzającego prawo
ochronne

(wniosek o dokonanie zgłoszenia…)

Przekazanie dokumentacji
dobra intelektualnego do
rzecznika patentowego

Wniosek o dofinansowanie
Projektu Prac przedwdrożeniowych
Opis projektu c.d.

Wniosek o dofinansowanie
Projektu Prac przedwdrożeniowych
Opis projektu c.d.

Wniosek o dofinansowanie
Projektu Prac przedwdrożeniowych
Analiza rynku (maksymalnie 35 pkt):
Opis potencjalnych odbiorców wyniku projektu
• analiza popytu na rozwiązanie,
• czy wynik powstał/będzie opracowywany w ramach projektu jako odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie
przemysłu?
• jakie firmy/branża są potencjalnym odbiorcą rozwiązania?

Analiza innowacyjności i rozwiązań konkurencyjnych
• na czym polega innowacyjność i konkurencyjność proponowanego rozwiązania względem rozwiązań
dostępnych na rynku?
• czy istnieją rozwiązania podobne lub analogiczne, dotyczące tych samych zastosowań?

Postanowienia końcowe:
• Rezultat Prac przedwdrożeniowych należy zgłosić do procedury komercjalizacji (wzór
formularza zgłoszenia rezultatu),
• Wyniki Prac przedwdrożeniowych będę poddane wycenie rynkowej i ofertowane na
równych zasadach.

Internetowa Baza Technologii Science2Business
http://www.ciitt.up.poznan.pl/Baza-technologii,p28.html

Korzyści wynikające z udziału w projekcie
• Możliwość rozwoju danej technologii i jej wdrożenia,
• Możliwość wzbogacenia dorobku publikacyjnego oraz
sfinansowania udziału w konferencjach,

• Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcą -> szansa na kolejne
projekty/wdrożenia,
• Pozyskanie środków finansowych dla
Uczelni/Wydziału/Jednostki macierzystej,
• Bezpośrednie partycypowanie w podziale zysków
pochodzących z komercjalizacji technologii.

Podział środków z komercjalizacji
Środki z
komercjalizacji

Pracownicy
uczelni

Przypadek I
Komercjalizacji wyników
badań dokonuje Uniwersytet

50% środków uzyskanych przez Uczelnię z komercjalizacji,
obniżone o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednich
komercjalizacji, które zostały poniesione przez Uczelnię.

Przypadek I
Komercjalizacji wyników badań dokonuje Uniwersytet

Wysokość środków z komercjalizacji, jest ustalana na podstawie umów o przeniesienie lub udostępnienie
wyników badań zawartych z podmiotami zewnętrznymi.
Środki z komercjalizacji będą przekazywane na rachunek bankowy pracownika po uwzględnieniu kosztów
bezpośrednio związanych z komercjalizacją.
Pracownik wchodzący w skład zespołu badawczego ma prawo dochodzić od Uczelni przysługującej mu części
udziału w środkach z komercjalizacji.
Prawo do części środków z komercjalizacji rezultatu przysługuje pracownikom od dnia uzyskania pierwszych
środków z komercjalizacji rezultatu przez Uczelnię.
Podział środków z komercjalizacji pomiędzy pracowników dokonywany jest w proporcji zależnej od udziału w
stworzeniu rezultatu, a zasady podziału powinny zostać ustalone w pisemnej umowie zawartej bezpośrednio
po zakończeniu prac nad rezultatem.

Podział środków z komercjalizacji
Środki z
komercjalizacji

Przypadek II
Komercjalizacji wyników
badań dokonuje Pracownik
Pracownicy uczelni

25%
środków
uzyskanych
przez
Pracownika/Pracowników
z komercjalizacji, obniżone o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednich
komercjalizacji, które zostały poniesione przez Pracownika/Pracowników

Podział środków z komercjalizacji przysługujących Uczelni

Środki z
komercjalizacji

50% dla

20% na zasilenie Funduszu
Innowacji i Transferu Technologii
Uczelni

Katedry/Instytutu*

30% do budżetu ogólnego
Uczelni
*Jeżeli

pracownicy pochodzą z różnych jednostek organizacyjnych, to środki są dzielone proporcjonalnie do wkładu wniesionego
w powstanie wyników przez pracowników, którzy są zatrudnieni w danej jednostce.

Biuro projektu
Wejście boczne

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Kolegium Rungego I piętro
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań

Dziękuję za uwagę!
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52 ,60-627 Poznań
tel. (0) 61 846 62 65
tel. +48 571-445-754
email: inin@up.poznan.pl
www: ciitt.up.poznan.pl

