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Rys. 1 Zależność między wiedzą, naturalną kreatywnością, kreatywną
sprawnością i ich zmianą wraz z wiekiem
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3. Czynniki wspomagaj¹ce i ograniczaj¹ce
kreatywnoœæ.
Przy pomocy specjalnych technik i metod mo¿na
kreatywnoœæ cz³owieka wzmacniaæ, tak by dobre
pomys³y nie by³y dzie³em przypadku poszczególnych osób, ale by powsta³ uzupe³niaj¹cy
siê pod wzglêdem cech zespó³ pracuj¹cy nad
okreœlonym zadaniem. Trzeba jednak pamiêtaæ
o tym, ¿e sam cz³owiek musi byæ z natury kreatywny, bowiem nie ma takiej metody i techniki,
która by mechanicznie tworzy³a kreatywnoœæ.
Ka¿da z tych metod bazuje na kreatywnym potencjale cz³owieka.
Ta potencjalna kreatywnoœæ mo¿e byæ
jednak ograniczona ró¿nymi cechami
osobowoœciowymi do których nale¿¹:
* brak gotowoœci do podejmowania
ryzyka, brak motywacji, elastycznoœci czy
inicjatywy,
* obawa przed pope³nieniem b³êdu, przed
œmiesznoœci¹, czy mo¿liwoœci¹ wywo³ania
konfliktu,
* opór przed zmianami,
* nadmierne zaufanie do wiedzy
ekspertów,
* brak odwagi przed podjêciem dyskusji
i obawa przed nieporozumieniami.
Z drugiej strony wystêpuj¹ te¿ czynniki, które
sprzyjaj¹ kreatywnoœci, do nich nale¿¹:
* otwartoœæ i tolerancja,
* umiejêtnoœæ przyjmowania krytyki,
* wra¿liwoœæ na pojawiaj¹ce siê problemy,
* gotowoœæ do podejmowania ryzyka,
* gotowoœæ do dzia³ania,
* elastycznoœæ i oryginalnoœæ w dzia³aniu,
* odwaga preferowania oryginalnych
pomys³ów,
* ciekawoœæ i inicjatywa,

Rys. 2 Generowanie pomys³u przez intuicyjne i logiczne myślenie

* zdolnoœæ do sieciowego myœlenia,
* wra¿liwoœæ na w³asne procesy myœlowe.
Kreatywnoœæ i gotowoœæ poszczególnych osób mo¿e te¿ byæ ograniczana przez
socjalne i organizacyjne wp³ywy wystêpuj¹ce
w przedsiębiorstwach. Do takich nale¿¹:
* brak gotowoœci do wspó³dzia³ania wœród
za³ogi,
* konflikty między wspó³pracownikami,
* du¿y nacisk na wysok¹ sprawnoœæ dzia³ania,
* zbyt hierarchiczna organizacja,
* autorytatywny i usztywniony styl
zarz¹dzania,
* nadmiar zadañ rutynowych i zbyt
szczegó³owych,
* wszystkowiedz¹cy eksperci,
* nadmierne podkreœlanie aspektu
bezpieczeñstwa.
Metody i techniki wspomagaj¹ce zdolnoœci kreatywne cz³owieka, a wiêc s³u¿¹ce generowaniu

nowych pomys³ów, tak jak to ju¿ wspomniano,
dziel¹ siê w istocie na dwie grupy, (rysunek
2), maj¹ce swe Ÿród³o w intuicyjnym myœleniu
i w myœleniu logicznym. Metody te zostan¹
omówione w nastêpnym numerze naszego
kwartalnika.
Rysunki z publikacji: J. Gausemeier, P. Ebbesmeyer, F. Kallmeyer; „Produktinnovation”,
Hanser Verlag, 2000r.

Prof. Jan Koch
Dyrektor WCTT

Badania na rzecz MŒP - dzia³ania w ramach 7 Programu Ramowego
„Badania na rzecz MŒP” maj¹ za zadanie zacieœnienie wspó³pracy pomiêdzy
œwiatem nauki a gospodark¹, co w za³o¿eniu
ma zaowocowaæ popraw¹ zdolnoœci technologicznych i popraw¹ pozycji konkurencyjnej MŒP
(poprzez dostêp do najnowszych technologii
i wyników badañ).
Projekty 7PR - „Dzia³ania na rzecz MŒP”
umo¿liwiaj¹ wsparcie tych przedsiêbiorstw,
które dostrzegaj¹ potrzebê dalszego rozwoju i wprowadzania innowacji, a same nie
posiadaj¹ w³asnego zaplecza badawczego.
Us³ugi te mog¹ wykonywaæ na ich rzecz
jednostki badawczo-naukowe oraz firmy
prowadz¹ce dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹.
Istotne jest, ¿e projekty te musz¹ byæ prowadzone w konsorcjach miêdzynarodowych.
Dzia³ania „Badania na rzecz MŒP”
pozwalaj¹ na rozwi¹zanie problemów technologicznych ma³ych grup innowacyjnych
MŒP, które nie posiadaj¹ w³asnego zaplecza badawczego. Przedsiêbiorstwa MŒP
zlecaj¹ us³ugi badawcze jednostkom badawczo-rozwojowym, uczelniom lub firmom
prowadz¹cym dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹
a w zamian otrzymuj¹ wyniki badañ w postaci
know-how potrzebnego do udoskonalenia,

2

Zainteresowanych udzia³em w projektach 7PR zapraszamy do Regionalnego
Punktu Kontaktowego, w ramach którego œwiadczymy nastêpuj¹ce us³ugi:
* udzielamy informacji o 7 Programie Ramowym UE,
* pomagamy w wyborze programu,
* doradzamy w kalkulowaniu i rozliczaniu kosztów projektu na wszystkich jego etapach,
* doradzamy przy formu³owaniu wniosków projektowych do 7PR,
* weryfikujemy gotowe wnioski,
* poœredniczymy w poszukiwaniu partnerów,
* organizujemy szkolenia / konferencje / warsztaty zwi¹zane z tematyk¹ 7PR.
Kontakt:
Regionalny Punkt Kontaktowy
Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wroc³awskiej
Ul. Smoluchowskiego 48; 50-372 Wroc³aw
Tel. 071 320 41 92, 071 320 33 18; Fax. 071 320 39 48

opracowania produktów, us³ug, systemów czy
te¿ procesów.
Projekty te dotycz¹ dowolnego tematu
z zakresu nauki i techniki. Powinny w jasny
sposób przedstawiaæ mo¿liwoœci eksploatacji
ich wyników i ekonomiczne korzyœci, które
osi¹gn¹ przedsiêbiorstwa. Potencjalne korzyœci
dla przedsiêbiorstw MŒP uczestnicz¹cych
w ww. projektach:
- dofinansowanie 75% kosztów zwi¹zanych

z badaniami w projekcie;
- firma wnosi do projektu wk³ad w³asny
nie w formie gotówkowej a w formie
robocizny, dostêpu do materia³ów, itp. Do
kosztów projektu firma zalicza zarówno
koszty bezpoœrednie zwi¹zane z wykonywaniem zadañ merytorycznych, przewidzianych
w projekcie, jak i koszty poœrednie (koszty
administracji i zarz¹dzania, wynajêcia lub
amortyzacji budynków i aparatury, us³ug

telekomunikacyjnych i pocztowych, wody,
elektrycznoœci, ogrzewania, ubezpieczenia,
wyposa¿enia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp.);
- w razie niepowodzenia projektu, firmy
bior¹ce w nim udzia³, nie s¹ poci¹gane do
odpowiedzialnoœci finansowej, ani nie muszą
zwracaæ otrzymanych od KE pieniêdzy;
- œrodki finansowe uzyskane przez instytucjê
w ramach Programów Ramowych Badañ,
Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE

podlegaj¹ zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób
fizycznych;
- natychmiastowy i nieograniczony dostêp do
wyników badañ;
- mo¿liwoœæ prawnego zabezpieczenia wiedzy i technologii wnoszonej przez firmê do
projektu, jak równie¿ wiedzy opracowanej
w trakcie trwania projektu;
- nawi¹zanie miêdzynarodowej wspó³pracy
i nowych kontaktów, wzrost presti¿u i kon-

kurencyjnoœci firmy.
Artyku³ powsta³ w oparciu o materia³y zamieszczone na stronie www.kpk.gov.pl

El¿bieta Olejnik
Kierownik RPK
e.olejnik@wctt.pl
tel. 071 320-41-92

Dzia³alnoœæ WCTT w 2007 roku
Rok 2007 to trzynasty rok dzia³alnoœci naszego Centrum. Podobnie jak w ostatnich
latach dzia³alnoœæ WCTT skupia³a siê na
5 g³ównych obszarach naszych zainteresowañ.
Sprawozdanie z tej dzia³alnoœci by³o prezentowane 28 lutego b.r. na posiedzeniu
Senatu Politechniki Wroc³awskiej i spotka³o
siê z zainteresowaniem i pe³n¹ aprobat¹.
Do wybranych najwa¿niejszych efektów naszych
dzia³añ mo¿na zaliczyæ:
Transfer technologii, zarówno w kraju jak
w uk³adzie miêdzynarodowym
* doprowadzenie do 8 umów transferu oraz
rozpoczêcie negocjacji transferu
w 14 przypadkach,
* przeprowadzenie 109 audytów i wizyt
doradczo-konsultacyjnych,
* udzielenie 30 us³ug proinnowacyjnych,
* przygotowanie 71 ofert technologii, oraz
* zorganizowanie udzia³u 69 firm w imprezach brokerskich.

Promocjê przedsiêbiorczoœci
* przeszkolenie 255 osób w zakresie
zak³adania i prowadzenia firm,
* udzielenie pomocy w za³o¿eniu i rejestracji
13 firm,
* udzielenie konsultacji w przygotowaniu
11 wniosków o dofinansowania
dzia³alnoœci.
Pomoc w sk³adaniu wniosków o projekty
badawcze i innowacyjne
* 1000 godzin konsultacji,
* 17 spotkañ, seminariów i konferencji,
w których udzia³ wziê³o 920 uczestników
z 655 instytucji.
Pomoc w realizacji Dolnoœl¹skiej Strategii
Innowacji
* opracowanie „Foresightu Regionalnego
do 2020 roku” w ramach projektu UPRIS
finansowanego przez Uniê Europejsk¹,
* opracowanie metodologii do benchmarkingu regionalnego w obszarze systemu innowacji w ramach projektu IMPACTSCAN,
finansowanego przez Uniê Europejsk¹.

Dzia³alnoœæ edukacyjn¹
* przeszkolenie prawie 3000 osób w ramach
ró¿nych form jak i projektów,
* organizowanie i wspó³organizowanie
kilku konferencji, w których udzia³ wziê³o
blisko 1600 uczestników, w trakcie których
wyg³oszono 95 referatów.
Uczestnicy dzia³añ edukacyjnych pochodzili
z 1350 firm i instytucji.
W 2007 roku WCTT realizowa³o 18 ró¿nych projektów, w tym 8 projektów finansowanych przez
Komisjê Unii Europejskiej. Nasi kontrahenci
i klienci pochodzili g³ównie z Dolnego Œl¹ska,
ale tak¿e z ca³ej Polski a wspó³pracownicy
21 krajów Europy.

Prof. Jan Koch
Dyrektor WCTT

Nowy projekt PLATONplus – wsparcie integracji badañ
„technologicznych” i spo³eczno-ekonomicznych
Od stycznia 2008 r. Wroc³awskie Centrum
Transferu Technologii PWr uczestniczy
w realizacji nowego projektu PLATONplus
(finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego Badañ i Rozwoju Technologicznego UE), oferuj¹cego ciekawe mo¿liwoœci
zespo³om badawczym z ró¿nych dziedzin
nauki. G³ówn¹ ide¹ projektu jest wspieranie integracji dwóch stosunkowo odleg³ych
œrodowisk naukowych: „technologicznego” oraz
spo³eczno-ekonomicznego poprzez konferencje, szkolenia i wyspecjalizowane us³ugi doradcze, zmierzaj¹ce do zainicjowania wspó³pracy
w przysz³ych przedsiêwziêciach badawczych.
Projekt jest odpowiedzi¹ na pojawiaj¹ce
siê coraz czêœciej w dokumentach programowych UE postulaty uwzglêdniania
spo³eczno-ekonomicznych skutków wdra¿ania
rezultatów badañ „twardych” (technologicznych) i odwo³uje siê do has³a zrównowa¿onego
rozwoju spo³eczeñstw europejskich.
P L ATO N p l u s j e s t s w o i s t y m „ s p a d k o bierc¹” wczeœniejszego projektu PLATON,
zakoñczonego pe³nym sukcesem w grudniu
2007r.
W jego ramach partnerzy projektu wspierali

europejskie ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
(MŒP) oraz ich zgrupowania w uczestnictwie
w spo³eczno-ekonomicznych projektach badawczych.
Bêd¹c pierwszym tego typu w Europie, projekt stanowi³ okazjê do zdobycia nowych
doœwiadczeñ. W toku jego realizacji zaprojektowano i uruchomiono internetowe narzêdzia
s³u¿¹ce publikacji pomys³ów badawczych
i poszukiwaniu potencjalnych partnerów do
wspólnych przedsiêwziêæ naukowych – pomimo zakoñczenia projektu zainteresowani
u¿ytkownicy nadal maj¹ mo¿liwoœæ z nich
korzystaæ. Dostêpna na stronie internetowej
projektu baza danych zawiera obecnie oko³o 700
europejskich organizacji zainteresowanych
uczestnictwem w spo³eczno-ekonomicznych
projektach badawczych, z których każda
wype³ni³a swój tzw. profil wspó³pracy (collaboration profile), zawieraj¹cy szczegó³y
odnosz¹ce siê do ich statusu prawnego, domeny
dzia³ania,obszaru zainteresowañ i poszukiwanych partnerów. Bazê mo¿na przeszukiwaæ
za pomoc¹ narzêdzia poszukiwania partnerów
(Partner Search), okreœlaj¹c dowolnie kryteria
wyszukiwania.

Ponadto w 2006 i 2007 roku w wielu krajach
europejskich (równie¿ w Polsce) zorganizowano
22 bezp³atne imprezy o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i kooperacyjnym,
adresowane zarówno do przedsiêbiorców, jak
i naukowców oraz organizacji pozarz¹dowych.
W imprezach tych uczestniczy³o ³¹cznie ponad
1300 osób.
W rezultacie ponad 90 organizacji z ca³ej Europy przy³¹czy³o siê do miêdzynarodowych
konsorcjów badawczych. Wiele z tych
jednostek nie posiada³o wczeœniej ¿adnego
doœwiadczenia w aplikowaniu o œrodki unijne,
a pokonanie barier z tym zwi¹zanych by³o
mo¿liwe g³ównie dziêki wsparciu ze strony
projektu.
Wiêcej informacji na temat obydwóch
projektów mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej: www.platonproject.net
Jacek Firlej
Kierownik projektu
j.firlej@wctt.pl
tel. 071 320-43-40
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Najnowszym przedsiêwziêciem WCTT w obszarze wspierania przedsiêbiorczoœci jest obecnie
rozpoczêty, 2-letni projekt wspó³finansowany
ze œrodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego - Kreator innowacyjnoœci „Start-up.
Pomys³ na w³asn¹ firmê opart¹ na innowacjach/
wynikach prac naukowych”. Projekt sk³ada siê
z 3 edycji konkursu pomys³ów i biznes planów.
Dedykowany jest wszystkim Dolnoœl¹zakom,
a zw³aszcza spo³ecznoœci akademickiej. Mog¹
do niego przyst¹piæ zarówno te osoby, które chc¹
rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
jak i te, które dzia³alnoœæ swoj¹ rozpoczê³y nie
wiêcej ni¿ 6 miesiêcy przed zg³oszeniem siê
do projektu.
Charakteryzuje go kompleksowoœæ nastêpuj¹cych form wsparcia:

- œwiadczenie us³ug doradczych i szkoleniowych wspieraj¹cych zak³adanie i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
- rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod
rozwoju,
- przekazywanie pomocy finansowej po zarejestrowaniu siê mikroprzedsiębiorcy.
W ramach najbli¿szej edycji konkursu, która rozpocznie siê ju¿ w maju 2008 roku zaplanowano
do realizacji nastêpuj¹ce dzia³ania:
* Przekazanie praktycznej wiedzy podczas seminarium informacyjnego - w jaki
sposób za³o¿yæ w³asn¹ firmê i jak finansowaæ jej powstanie i rozwój (maj 2008),
* Przeszkolenie ³¹cznie 30 osób (liczba prac
konkursowych zakwalifikowanych do II etapu
konkursu) z zakresu zak³adania i prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej (paŸdziernik/

listopad 2008),
* Grupowe doradztwo oraz konsultacje
w trakcie konkursu œwiadczone na rzecz
uczestników szkolenia z zakresu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
(paŸdziernik/listopad 2008),
* Pomoc w utworzeniu nowych 10 mikroprzedsiêbiorstw,
* Indywidualne doradztwo oraz konsultacje w trakcie konkursu œwiadczone na
rzecz powsta³ych w konkursie mikroprzedsiêbiorstw z zakresu prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej.
Szczegó³owe informacje, w tym regulamin konkursu, formularze i inne materia³y do pobrania
bêd¹ dostêpne na stronie internetowej Organizatora www.konkurs.wctt.pl

Tomasz Wiœniewski
Konsultant
t.wisniewski@wctt.pl
tel. 071 320-41-88

Enterprise Europe Network-Wsparcie dla biznesu
Enterprise Europe Network to kompleksowa oferta us³ug doradczych dla firm, to doœwiadczenie
i wiedza budowana przez lata, to najwiêksza na
œwiecie sieæ organizacji œwiadcz¹cych us³ugi dla
firm. Enterprise Europe Network to siec 600 organizacji. 4 000 osób w 40 krajach, to 23 miliony
obs³u¿onych firm. Enterprise Europe Network to
po³¹czenie dwóch dzia³aj¹cych z powodzeniem
od kilku lat sieci Euro Info Centre (EIC) oraz
Innovation Relay Centres (IRC).
Zadania sieci Enterprise Europe Network
obejmuj¹:
1. Udzielanie pomocy przedsiêbiorstwom
we wchodzeniu na arenê miêdzynarodow¹.
2. Wspieranie innowacji, pomoc w wykorzystywaniu szans na jednolitym rynku.
Pomoc w transferze technologii.

3. Dostêp do projektów i funduszy unijnych.
4. Udzielanie Komisji informacji zwrotnej na
temat potrzeb przedsiêbiorców.
Ka¿dy przedsiêbiorca bêdzie mia³ blisko, poniewa¿ oœrodki sieci Enterprise Europe Network
rozlokowane s¹ w ca³ej zachodniej Polsce.
W takich miastach jak Wroc³aw, Poznañ, Szczecin, Zielona Góra, Opole, Wa³brzych, Jelenia
Góra, Konin oraz Kalisz. Nasze oœrodki dzia³aj¹
w myœl zasady „no wrong door”, ka¿dy klient
uzyskaną pe³ną informację oraz pomoc.

konsorcjum realizuj¹ce projekt B2Europe West
Poland.
Serdecznie zapraszamy 6 maja 2008 roku do
siedziby WCTT, przy ulicy Smoluchowskiego 48
we Wroc³awiu, gdzie odbêdzie siê Konferencja
Inaugurująca Dzia³anie Sieci Enterprise Europe Network. Szczegó³owe informacje na stronie
www.wctt.pl lub nr telefonu 071 320 41 89.

W zachodniej Polsce za realizacje projektu
odpowiedzialne bêdzie Wroc³awskie Centrum
Transferu Technologii, Politechniki Wroc³awskiej
bêd¹ce wczeœniej koordynatorem sieci IRC
West Poland. WCTT wraz z 8 partnerami tworzy

Szymon Gruszka
Konsultant
s.gruszka@wctt.pl
tel. 071 320-41-89

Konferencja - „Wzrost gospodarczy a innowacje”
Wroc³aw, 13-14.10.2008
Budowa gospodarki opartej na wiedzy stanowi jedno z najważniejszych wyzwañ stoj¹cych przed Polsk¹ w 21 wieku. Motorem dla wzrostu gospodarczego s¹ niew¹tpliwie wiedza, innowacje, badania naukowe i umiejêtnoœci ich komercjalizacji, ale tak¿e metody generowania nowych idei i pomys³ów
oraz umiejêtne zarz¹dzanie wiedz¹ i technologi¹ w przedsiêbiorstwie.
Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wroc³awskiej, którego misj¹ jest „Zapewnienie konkurencyjnoœci i efektywnoœci
przedsiêbiorstw przez innowacje” organizuje 13 i 14 paŸdziernika 2008 roku konferencjê pt.: WZROST GOSPODARCZY
A INNOWACJE.
Pragniemy, aby na tej konferencji by³y przedstawione problemy zwi¹zane z zasadniczymi czynnikami, które warunkuj¹ rozwój gospodarczy, ale tak¿e
bardzo konkretne przyk³ady innowacyjnych pomys³ów i ich transferu do gospodarki. Chcemy aby ta niew¹tpliwie bardzo szeroka problematyka by³a
przedstawiona w sposób konkretny a zarazem bardzo praktyczny.
Bie¿¹ce informacje dotycz¹ce konferencji bêd¹ dostêpne na www.wctt.pl
Wydawca „HIGH-TECH Biuletyn Informacyjny”:
Politechnika Wroc³awska, Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wroc³aw • tel. 071/ 320 33 18, 320 21 98, fax 071/ 320 39 48
www.wctt.pl • e-mail: wctt@wctt.pl
Redakcja: Marta Kamiñska, WCTT
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