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Projekty Wielkopolska Platforma 
Innowacyjna (WPI) oraz Sieć

Promotorów Przedsi ębiorczo ści 
Akademickiej (SPPA) są

realizowane  przez Wydział
Działalno ści Gospodarczej                
i Rolnictwa Urz ędu Miasta 
Poznania we współpracy                  

z wielkopolskim środowiskiem 
naukowo-badawczym

wiemy, jak połączyć naukę z biznesem



Wielkopolska Platforma Innowacyjna  – Partnerzy :

- 7 publicznych uczelni

wiemy, jak połączyć naukę z biznesem

- 5 instytutów naukowych



Co zawiera Wielkopolska Platforma 
Innowacyjna?

największa BAZA OFERT instytucji naukowo-badawczych w kraju,
aktualności (informacje o działalności naukowo-badawczej z regionu i kraju 

ze szczególnym wskazaniem na działalność Partnerów WPI),

artykuły (zarządzanie innowacjami, przykładowe wdrożenia projektów),
kalendarium (wydarzenia, konferencje, spotkania, sympozja, szkolenia),

baza regionalnych instytucji naukowo-badawczych,

zbiór dokumentów strategicznych (regionalnych, krajowych, europejskich)
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zapytania
przedsi ębiorców

baza ofert (520 wpisów w j.pol. i 136

w j.ang.) - największa baza  w kraju
liczba zapytań przedsiębiorców dot. 

współpracy ponad 400 od 2012 r. 

liczba odwiedzin (160 tys.)



BAZA OFERT Wielkopolskiej Platformy 
Innowacyjnej 

usługi analityczne / pomiarowe
oferty usług świadczonych przez jednostki naukowo-badawcze w ramach posiadanej aparatury pomiarowej 

usługi badawcze
oferty prezentujące możliwości badawcze jednostek służące rozwiązaniu określonego problemu

wyniki prac badawczych
oferty rozwiązań, w postaci np. produktów czy technologii, będących efektem przeprowadzonych prac badawczych
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spotkania informacyjno-promocyjne

30 spotkań dla 1151 osób:
11 u Partnerów (370 osób)
3 ze środowiskiem gospodarczym (160 osób)
6 na MTP (ponad 400 osób)
11 wizyt w firmach (łącznie 221 osób)

spotkania zespołu (61):
3 szkolenia warsztatowe dla PPA, 

48 spotkań roboczych PPA
10 konsultacji z rzecznikami patentowymi

Spotkania informacyjno-promocyjne                       
z przedsi ębiorcami, u Partnerów oraz robocze 
zespołu:



Solaris (2011r.)
Herbapol Pozna ń (2012 r.)
Autostrada Wielkopolska (2012 r.)
Centrum Bada ń DNA (2012 r.)
Modertrans Pozna ń (2013 r.) 
Stomil-Pozna ń (2013 r.)
Nano-Tech (2013 r.) w Poznańskim Parku Technologiczno-

Przemysłowym
Fawor (2013 r.)
Alba Thyment (2014 r.)
Fabryka Armatur Swarz ędz (2014 r.)
GlaxoSmithKline (2014r.) zorganizowane przez BPCC

Wizyty w firmach:



- współorganizacja Pozna ńskich Dni Przedsi ębiorczo ści Akademickiej/ 
udział w Targach Przedsi ębiorczo ści

• PDPA 2010 na Akademii Sztuk Pięknych

• PDPA 2011 w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości na MTP oraz Uniwersytecie 
Ekonomicznym

• PDPA 2012 w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości na MTP (prezentacje projektów 
wdrożeniowych PP oraz wystawa posterowa nagrodzonych wynalazków PP)

• TP 2012 na MTP (prezentacje potencjału wdrożeniowego 3 instytutów badawczych-Partnerów 

WPI: ILIM, INOP, IWNIRZ)

• TP 2013 (prezentacje wszystkich 7 uczelni-Partnerów WPI podczas bloku tematycznego 
„Poznańska nauka dla gospodarki”, wystawa realizacji projektów studentów i dyplomantów katedr 
Mebla i Designu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu)

• TUB 2014 na MTP w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań (zorganizowanie stoiska, 
przygotowanie dwóch wystaw wynalazków UPP i UAP, prezentacja wybranych przykładów 
współpracy nauka-biznes (UAP, AWF, PP, UAM) 

- Naukowiec w biznesie
- Pierwszy krok we własny biznes

PROJEKTYPROJEKTY



wiemy, jak poł ączyć naukę z biznesem

Korzy ści wynikaj ące z realizacji WPI i SPPA:

zestawienie w jednym miejscu potencjału naukowego 

Partnerów WPI

odpowiedź na zapotrzebowania firm w zakresie 
współpracy z nauką

możliwość jednoczesnej współpracy z kilkoma 

jednostkami naukowo-badawczymi
wymiana doświadczeń ze współpracy pomiędzy 

jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami

realizacja wspólnych projektów, spotkań oraz wizyt         
u Partnerów i w przedsiębiorstwach



Nasz zespół

Małgorzata Krzyżanowska-Szejner - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
dr Krzysztof Kus - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
dr Urszula Mojsiej - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
dr Aleksandra Szulczewska-Remi - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Paulina Szewczyk - Dyrektor Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii, 
Politechnika Poznańska, 
Jacek Wajda - Dyrektor Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr Łukasz Stawarski - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 
Ewa Szymańska - Instytut Obróbki Plastycznej,
Ilona Kużaj-Aydar - Instytut Logistyki i Magazynowania,
Adam Olszewski - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe,
Janusz Jankowiak - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska - Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk



Serdecznie zapraszamy do współpracy:

www.wpi.poznan.pl /Nasz Zespół

Kontakt:

Honorata Pilarczyk

honorata_pilarczyk@um.poznan.pl

61 878 4778


