
LIFE SCIENCE INNOVATION 2.0
OFERTA TECHNOLOGII 

I PRODUKTÓW

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach 

projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R 

w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).





Spis treści

O projekcie
Wstęp
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – wprowadzenie
Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Technologie opracowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 
2.0 na uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Meble gotowe do montażu bez użycia narzędzi
Materiały opakowaniowe na bazie cząsteklignoceluozowych zaklejanych 
środkami pochodzenia naturalnego
Dostosowanie programu BIOGAZ+ do potrzeb nabywców
Innowacyjna linia żywności z dodatkiem dyni wzbogaconej w wapń 
ukierunkowana na dietoterapię osteoporozy
Innowacyjne pieczywo dla diabetyków z fermentowanymi liśćmi morwy 
białej
Technologia monitorowania quasi-ciągłego procesu kompostowania- 
„Kompost-Monitor”
Opracowanie biofunkcjonalnego płynu do higieny intymnej dla kobiet
Linia czekolad funkcjonalnych z preparatami z owoców derenia jako nośnik 
składników prozdrowotnych
Prace przedwdrożeniowe dotyczące SuBFer – suplementu żelaza bogatego 
w ferrytynę
MultiMeb - multifunkcyjny mebel młodzieżowy
Regulator odpływu wody montowany na sieci drenarskiej
Innowacyjne blendy olejów tłoczonych na zimno o określonych cechach 
prozdrowotnych i technicznych

Plantinova Sp. z o.o. (spółka celowa IWNiRZ) – wprowadzenie
Technologie opracowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 
2.0 przez Plantinova Sp. z o.o. (spółka celowa IWNiRZ)
Opracowanie kosiarki wiech konopnych dla nowych odmian konopi
Nowa linia produktów z przerobu nasion konopi
Opracowanie soli do kąpieli na bazie soli morskiej z wykorzystaniem 
eterycznego olejku konopnego oraz modyfikacja balsamu do ciała Kanabia 
Green
Brokerzy Innowacji
Kontakt
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IP_PULS to oprogramowanie służące do operacyjnego zarządzania prawami 
własności intelektualnej oraz procesami komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych obsługiwanych przez centra transferu 
technologii uczelni wyższych (ctt). Oprogramowanie może być wykorzystywane 
do ewidencji, archiwizacji, analizy i raportowania danych jakościowych 
i finansowych w oparciu o moduły bazodanowe w obszarze zarządzania 
operacyjnego (własność intelektualna i procesy komercjalizacji) w działalności 
ctt. Dane mają charakter danych jakościowych, w tym osobowych, i finansowych 
o różnym stopniu poufności. Oprogramowanie jest uniwersalną aplikacją opartą 
na przejrzystym interfejsie, pozwalającym na intuicyjną pracę użytkowników.
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