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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tradycyjnych i Ekologicznych Produktów 
Spożywczych” 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Uniwersytet Rzeszowski  

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie polegające na utworzeniu Centrum Badawczo – Rozwojowego Tradycyjnych i 
Ekologicznych Produktów ma na celu poprawę jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora 
nauki i gospodarki w szczególności w zakresie celów ujętych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i c, 
Kontraktu Terytorialnego tj.: 

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale 
intelektualnym, 
b) rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako 
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Województwa, 
c) wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów przemysłu; 
 
Głównym celem planowanego do realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiedniej synergii 
pomiędzy ośrodkami badawczymi funkcjonującymi w ramach struktur szkolnictwa wyższego, a  
sektorem przedsiębiorstw na rzecz wzrostu kluczowych potencjałów rozwojowych, w tym w 
szczególności: nauki i badań, przemysłu i rolnictwa, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na 
poprawę jakości życia społeczeństwa. Urzeczywistnienie tak zdefiniowanego celu głównego możliwe 
będzie na wskutek utworzenia Centrum B+R, a także realizacji następujących celów szczegółowych: 

 wdrożenie zaawansowanych technologii informatycznych, wykorzystujących sztuczną inteligencję,  

 transfer wyników badań i innowacji na rzecz rozwoju i dystrybucji produktów rolno-spożywczych, 

 opracowywanie receptur i składu planowanych do wprowadzenia na rynek nowych produktów,  

 ocenę jakościową produktów i wszystkich komponentów wykorzystywanych do ich produkcji, 

 badania fizyko-chemiczne, organoleptyczne, mikrobiologiczne, 

 wykorzystania i opracowywania technologii produkcji linii produktów spożywczych 
ograniczających zachorowalność na choroby cywilizacyjne, 

 pobudzanie popytu rynku produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych. 
 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Program badawczy przedmiotowego projektu wpisuje się wprost w założenia polityki naukowej i 
innowacyjnej, w tym w szczególności Krajowego Programu Badań w zakresie kierunku nr 6 pn. 
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”. Zgodnie z wyznaczonym kierunkiem w zagadnieniach 
związanych z produkcją prozdrowotnej żywności należy położyć nacisk m. in. na technologie 
wspomagające ocenę jakości surowców, rozwój kryteriów gwarancji bezpieczeństwa, wzrost produkcji 
żywności, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, a także opracowywania nowych 
technologii w rolnictwie. Kluczowe z tego punktu widzenia, mają również założenia w/w dokumentu, 
aby dyscypliny naukowe w obszarze rolnictwa uwzględniały praktyczne wdrożenia wyników i 
przyczyniały się do efektywnej budowy nowego sektora rolno-spożywczego. Skorelowanie 
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proponowanego programu badań w wyniku wdrożenia aparatury badawczo – rozwojowej w ramach 
projektu ze sferą przemysłu, wpisuje się wprost w założenia zawarte w Krajowym Programie Badań. 
Ponadto, realizacja projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tradycyjnych i 
Ekologicznych Produktów Spożywczych” wpisuje się bezpośrednio w priorytet RSI WP na lata 2014–
2020 - „Rozwój inteligentny, zrównoważony i trwały, sprzyjający wyłączeniu społecznemu”, 
inteligentną specjalizację JAKOŚĆ ŻYCIA  (specjalizację wiodącą), wynikającą z inteligentnych 
specjalizacji obszaru działania (aktywności), wymagającej inteligentnego wsparcia „ZDROWIE, 
ŻYWNOŚĆ, ODŻYWIANIE”. Instrumenty wspierające o horyzontalnym i funkcjonalnym znaczeniu dla 
rozwoju w/w inteligentnej specjalizacji zgodnie z  RSI WP na lata 2014–2020, obejmują wsparcie 
kluczowych technologii, edukację, naukę, infrastrukturę badawczą, szkolnictwo wyższe, innowacyjny i 
badawczy potencjał uczelni oraz klastry. Priorytetowe działania i technologie (wynikające z projektu 
dokumentu strategicznego) dla przedmiotowego wsparcia obejmują,  „Żywność ekologiczna, regionalna 
i tradycyjna”. 
 
Należy również wyartykułować, iż przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się wprost w cele 
strategiczne inteligentnych specjalizacji  - II cel strategiczny inteligentnej specjalizacji „JAKOŚĆ ŻYCIA” – 
rozwój województwa podkarpackiego jako regionu o najwyższej jakości życia, a także cele taktyczne 
obszarów działania (aktywności), wymagające inteligentnego wsparcia tj.: 4 cel taktyczny „ZDROWIE, 
ŻYWNOŚĆ, ODŻYWIANIE – poprawa zdrowia mieszkańców poprzez wspieranie ekologicznego i 
zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa, wspieranie produktów regionalnych i lokalnych. Ponadto, 
projekt wykazuje zgodność z wyznaczonymi w RSI WP na lata 2014 – 2020 celami operacyjnymi dla 
wynikających z inteligentnych specjalizacji obszarów wsparcia tj. poprawa stanu zdrowia 
społeczeństwa, wzrost udziału produkowanej żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej, a także 
obszary wiejskie miejscem godziwej i satysfakcjonującej pracy. 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Miasto Rzeszów 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

6 000 000,00 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. …… 

Źródło 
finansowania 

A 

Dotacja w 
ramach 

Kontraktu 
Terytorialneg

o (EFRR) 

Źródło 
finansowani

a B 

Dotacja 

celowa z 

Budżetu 

Państwa 

(Uniwersyte
t 

Rzeszowski) 

Źródło 
finansowania C 

Środki własne  

(Uniwersytet 
Rzeszowski) 

A
 

B
 

C
 A
 

B
 

C
       

5 100 000,00
* 

900 000,00 0,00 977 500,00 172 500,00 0,00 4 122 500,00 727 500,00 0,00       

               

Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do wykonania zadania 

01/2015 05/2015 

Doposażenie laboratorium w aparaturę 
B+R (etap I) 

06/2015 12/2015 

Doposażenie laboratorium w aparaturę 
B+R (etap II) 

01/2016 06/2016 

Doposażenie laboratorium w aparaturę 
B+R (etap III) 

07/2016 12/2016 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

 
Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Innowacyjne Centrum Rozwoju Technologii Medycznych 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Uniwersytet Rzeszowski 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie polegające na stworzeniu Innowacyjnego Centrum Rozwoju Technologii Medycznych 
(ICRTM). ma na celu poprawę jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki 
w szczególności w zakresie celów ujętych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i c, Kontraktu Terytorialnego 
tj.: 

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale 
intelektualnym, 

b) rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako 
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Województwa, 

c) wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów przemysłu; 
 
Innowacyjnego Centrum Rozwoju Technologii Medycznych będzie unikatową jednostką badawczo-
rozwojową, ukierunkowaną na rozwój nowoczesnych technologii medycznych, mających na celu 
poprawę jakości świadczonych usług medycznych poprzez wypracowanie nowoczesnych rozwiązań 
opartych o evidence based medicine. 
 
Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika z ograniczonego zaplecza infrastrukturalnego w regionie, 
pozwalającego na intensywny rozwój w obszarze technologii medycznych, zdrowia i jakości życia oraz 
rozwoju kompetencji przyszłej kadry medycznej. Przedmiotowy projekt jest głęboko związany z 
najważniejszymi obszarami mającymi wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu tj. rozwój 
nowoczesnych technologii medycznych, promocja regionu, napływ know-how i kapitału, poprawa 
jakości życia i zdrowia, poprawa bazy diagnostyczno-leczniczej w regionie (szczególnie w obszarze 
chorób cywilizacyjnych tj. schorzeń układu krążenia, pokarmowego, oddechowego i aparatu ruchu). 
 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Utworzenie Innowacyjnego Centrum Rozwoju Technologii Medycznej wpisuje się wprost w priorytet 
RSI WP na lata 2014 – 2020 - „Rozwój inteligentny, zrównoważony i trwały, sprzyjający wyłączeniu 
społecznemu”, inteligentną specjalizację JAKOŚĆ ŻYCIA  (specjalizację wiodącą), wynikającą 
z inteligentnych specjalizacji obszaru działania (aktywności), wymagającej inteligentnego wsparcia 
„ZDROWIE, ŻYWNOŚĆ, ODŻYWIANIE”. Instrumenty wspierające o horyzontalnym i funkcjonalnym 
znaczeniu dla rozwoju w/w inteligentnej specjalizacji zgodnie z RSI WP na lata 2014 – 2020, obejmują 
wsparcie kluczowych technologii, edukację, naukę, infrastrukturę badawczą, szkolnictwo wyższe, 
innowacyjny i badawczy potencjał uczelni oraz internacjonalizację, współpracę regionalną i 
międzyregionalną. Priorytetowe działania i technologie (wynikające z projektu dokumentu 
strategicznego) dla przedmiotowego wsparcia obejmują „Medycynę zapobiegawczą”. 
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Należy również podkreślić, iż przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się wprost w cele strategiczne 
inteligentnych specjalizacji tj. w II cel strategiczny inteligentnej specjalizacji „JAKOŚĆ ŻYCIA” – rozwój 
województwa podkarpackiego jako regionu o najwyższej jakości życia, a także w cele taktyczne 
obszarów działania (aktywności), wymagające inteligentnego wsparcia tj.: 4 cel taktyczny „ZDROWIE, 
ŻYWNOŚĆ, ODŻYWIANIE – poprawa zdrowia mieszkańców poprzez innowacje medyczne z zakresu 
profilaktyki medycznej.  

Ponadto, projekt wykazuje zgodność z wyznaczonymi w RSI WP na lata 2014 – 2020 celami 
operacyjnymi dla wynikających z inteligentnych specjalizacji obszarów wsparcia tj. poprawa stanu 
zdrowia społeczeństwa. 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Miasto Rzeszów 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

51 900 213,00 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019r. 2020 r. 

Źródło 
finansowan

ia A 

Źródło 
finansowa

nia B 

Źródło 
finansowa

nia C 
 

     

51 900 213,00 7 000 000,00 8 980 042,60 8 980 042,60 8 980 042,60 

 

8 980 042,60 

 

8 980 042,60 

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do wykonania zadania 

06/2015 07/2016 

Etap budowy/realizacji projektu 08/2016 10/2017 

Etap operacyjny 11/2017 06/2020 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

„Platforma informatyczno-medyczna do analizy epigenetycznych biomarkerów chorób psychicznych na 
obszarze Podkarpacia” 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Uniwersytet Rzeszowski 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie polegające na budowie infrastruktury badawczej niezbędnej do wspierania badań 
naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji ma na celu poprawę jakości badań oraz 
wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki w szczególności w zakresie celów ujętych w art. 5 
ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i c, Kontraktu Terytorialnego tj.: 

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale 
intelektualnym, 

b) rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako kluczowy 
czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Województwa, 

c) wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów przemysłu; 
 
Uzyskane środki finansowe w ramach tego projektu będą pokrywały tylko zakup aparatury.  
Dofinansowana infrastruktura badawcza przyczyni się do stworzenia unikalnej programowo-
sprzętowej platformy badawczej, przeznaczonej do analizy epigenetycznych biomarkerów chorób 
psychicznych. Jej opracowanie i wdrożenie przyczyni się do poprawy jakości życia chorych z 
zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz bliskiego otoczenia 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Celem projektu jest budowa infrastruktury badawczej niezbędnej do wspierania badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i innowacji w obszarze informatyki stosowanej na terenie województwa 
podkarpackiego. Wnioskowana infrastruktura przeznaczona jest do wspomagania badań nad 
diagnostyką ryzyka chorób psychicznych.  
Realizowane będą następujące cele badawcze: określenie genetycznych i epigenetycznych czynników 
ryzyka chorób psychicznych z zastosowaniem metody sekwencjonowania nowej generacji (NGS- next-
generation sequencing). Wymagać to będzie opracowania oryginalnych metod efektywnej eksploracji 
krańcowo dużych zbiorów danych, a także przygotowania oryginalnego architektonicznie 
równoległego systemu obliczeniowego i metod pozwalających na zrównoleglenie prowadzonych w 
nim obliczeń. W celu dostarczenia danych do obliczeń, planowane jest przeprowadzenie analizy 
zmienności liczby kopii określonych sekwencji DNA (CNV), analizy polimorfizmu pojedynczego 
nukleotydu (SNP), oceny ekspresji microRNA oraz metylacji DNA. Ponadto określenie zależności 
pomiędzy określonymi czynnikami genetycznymi i epigenetycznymi, a klinicznymi i środowiskowymi 
parametrami. Założono, że efektem badań będzie zidentyfikowanie potencjalnie nie-inwazyjnych 
genetyczne i epigenetyczne biomarkerów chorób psychicznych oraz poznanie klinicznego znaczenia 
tych czynników. 
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Opisywane badania odnoszą się do dwóch poniższych regionalnych inteligentnych specjalizacji 
województwa podkarpackiego: 
JAKOŚĆ ŻYCIA: rozwój województwa podkarpackiego jako regionu o najwyższej jakości życia, 
INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA: powszechne wykorzystanie i rozwój technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Infrastruktura badawcza zostanie zlokalizowana w woj. podkarpackim, na obszarze należącym do 
Wnioskodawcy oraz Partnerów Konsorcjum. 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

20 000 000,00 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018r. 2019 r. 

Źródło 
finansowan

ia A 

Źródło 
finansowa

nia B 

Źródło 
finansowa

nia C 
 

     

20 000 000,00 500 000,00 4 000 000,00 3 500 000,00 4 000 000,00 

 

4 000 000,00 

 

4 000 000,00 

 

Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 

 



Załącznik 1a do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6 ust 1 Kontraktu 

 

13 

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do wykonania zadania  

09/2014 07/2015 

Etap budowy/realizacji projektu 01/2015 12/2019 

Etap operacyjny 04/2015 12/2019 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 

 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy, ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie istniejącego zaplecza B+R Instytutu Energetyki Oddział 
Ceramiki CEREL Instytut Badawczy, w celu stworzenia wiodącego centrum innowacyjnych technologii 
lotniczych w Polsce ma na celu poprawę jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i 
gospodarki w szczególności w zakresie celów ujętych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i c, Kontraktu 
Terytorialnego tj.: 

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale 
intelektualnym, 

b) rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako 
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Województwa, 

c) wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów przemysłu; 
Efektem realizacji projektu będzie rozbudowa jednostki o Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw 
Paliwowych, wzrost poziomu zatrudnienia w działach B+R oraz zakup uzupełniającego wyposażenia i 
aparatury badawczej. Uruchomiona w ramach projektu infrastruktura ma być wykorzystywana m.in. 
na badania związane z nowymi źródłami energii, jej magazynowaniem i przetwarzaniem, co ma dużą 
przyszłość i jest ujęte praktycznie we wszystkich programach regionalnych, krajowych czy też 
światowych. 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Wskazany powyżej program prac badawczych odpowiada wprost celowi badawczemu 
zdefiniowanemu jako „Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez podnoszenie jakości i 
umiędzynarodowienie infrastruktury B+R służącej realizacji badań oraz wzrost wykorzystania ich 
wyników w gospodarce w oparciu o Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych”. Tak 
ukonstytuowany cel główny realizowany będzie za pomocą celów szczegółowych, tj.: 

 Rozbudowa innowacyjnej przestrzeni badawczej i jej wyposażenie w nowoczesne urządzenia i 
systemy służące do prac nad nowymi konstrukcjami i technologiami wytwarzania ogniw 
paliwowych, nowymi ekologicznymi źródłami zasilania (bioetanol, biogaz) oraz połączeniami w 
jednolity systemy różnych źródeł energii odnawialnych. 

 Stworzenie korzystnych warunków do trwałego wzrostu gospodarczego w województwie poprzez 
udostępnienie nowoczesnej infrastruktury badawczej. 

 Wzrost dostępności przedsiębiorstw z perspektywicznych sektorów wysokiej szansy do 
wysokospecjalistycznej infrastruktury B+R. 

 Zapewnienie profilowanego zatrudnienia w dziedzinie B+R dla wysoko wykwalifikowanej kadry 
pracowniczej na lokalnym i regionalnym rynku pracy.  

 Poprawa wizerunku województwa, jako miejsca nowoczesnego i atrakcyjnego dla inwestorów. 
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Zaprezentowane cele badawcze, jak również wskazany program badań w sposób bezpośredni 
odpowiadają założeniom polityki naukowej i innowacyjnej w zakresie badań priorytetowych objętych 
grupą tematyczną Techno – nowe materiały i technologie. Projekt odpowiada jednocześnie 
założeniom strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, 
zawartych w Krajowym Programie Badań w zakresie następujących kierunków strategicznych:  

 Nowe technologie w zakresie energetyki – w zakresie prac nad energetyką wodorową. W myśl 
przytoczonego dokumentu strategicznego, prowadzenie badań w tym zakresie, w tym nad 
technologiami ogniw paliwowych, oprócz możliwej przyszłej komercjalizacji, zapewni polskim 
środowiskom badawczo-technicznym kontakt z najbardziej wymagającymi technologiami 
współczesności. Prace wykonane przy użyciu wnioskowanej infrastruktury w sposób wybitny 
przyczynią się do rozwoju energetyki wodorowej. 

 Nowoczesne technologie materiałowe – zgodnie z KPB szansą innowacyjnych oraz doskonalonych 
technologii poprawiających bezpieczeństwo społeczeństwa, gospodarki i kraju są materiały i 
technologie związane z magazynowaniem i przesyłem energii. W tym zakresie przedmiotowy 
projekt wpisuje się bezpośrednio w założenia związane z prowadzeniem prac badawczych 
związanych z możliwościami magazynowania energii. Dodatkowo zgodnie z KPB wskazane będzie 
stymulowanie rozwoju badań i technologii wytwarzania materiałów do zastosowań w ochronie 
środowiska z ukierunkowaniem na oczyszczanie gazów, biogazów oraz spalin, a także materiałów 
do wytwarzania ogniw paliwowych. W tym zakresie projekt wprost odpowiada na założenia 
priorytetowe poprzez umożliwienie prowadzenia prac badawczych z wykorzystaniem 
wnioskowanej infrastruktury polegających na opracowaniu półtechnicznej technologii 
wytwarzania membran ogniw paliwowych typu SOFC wg zmodyfikowanej nowej technologii jak 
również poprzez wykonanie prototypowego stosu ogniw paliwowych typu SOFC, o niestosowanej 
dotychczas konstrukcji. 

 Bezpieczeństwo i obronność państwa – prace badawcze prowadzone z wykorzystaniem 
wnioskowanej infrastruktury umożliwią wykorzystanie opracowanych rozwiązań w 
priorytetowym obszarze technologicznym, który określono jako platformy bezzałogowe 
(autonomiczne). Możliwe będzie wykorzystanie wypracowanych rozwiązań zwłaszcza w zakresie 
zasilania układów rozruchowych silników lotniczych oraz układów kogeneracyjnych do zasilania 
lotniczych urządzeń pokładowych wykorzystywanych w platformach bezzałogowych. 

 
Zaprezentowane cele badawcze jak również przedstawiony program prac badawczych są zgodne z 
celami strategicznymi inteligentnych specjalizacji określonymi w projekcie Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RIS3), tj: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 
bowiem swym zakresem odzwierciedlają: 

 potrzeby społeczne i rynkowe przedmiotowej branży, 

 propaguje rozwiązania dotyczące ochrony środowiska i zaopatrzenia w energię,  

 obejmuje badania, innowacje, priorytety i możliwości badawcze oraz edukacyjne. 
 
Zakres celów badawczych oraz program prac badawczych który zostanie zrealizowany przy 
wykorzystaniu powstałej w ramach projektu infrastruktury pozwolą na realizację celów strategicznych, 
taktycznych oraz operacyjnych związanych ze wskazaną inteligentną specjalizacją. 
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Gmina Boguchwała 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

6 110 000,00 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. …… 

Źródło 
finansowania 

A 

EFRR  

(RPO WP 
2014-2020) 

Źródło 
finansowani

a B 

Środki 
własne 

Źródło 
finansowani

a C 
 

           

5 193 
500,00 

916 
500,00 

             

 
Powyższy budżet został przedstawiony w kwotach netto, ponieważ podatek VAT jest w niniejszym projekcie wydatkiem niekwalifikowanym. 
Inwestycja w pełni sfinansowana zostanie ze środków własnych Instytutu CEREL zgromadzonych w toku prowadzanej działalności. Dochody podmiotu, 
pochodzą przede wszystkim z dochodów ze sprzedaży wyrobów, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, grantów. Instytucja posiada 
wystarczające środki finansowe do zapewnienia wkładu własnego realizowanych inwestycji oraz pełną zdolność do wdrożenia projektu. 
 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do wykonania zadania 

01/2015 12/2015 

Etap budowy/realizacji projektu 01/2016 06/2018 

   

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Międzynarodowe Centrum Badań Molekularnych nad Aktywnymi Biologicznie Związkami Pochodzenia 
Naturalnego 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Uniwersytet Rzeszowski, Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie polegające na rozwoju infrastruktury Uniwersytetu Rzeszowskiego (budynki+ 
aparatura naukowa), która ma na celu poprawę jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora 
nauki i gospodarki w szczególności w zakresie celów ujętych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i c, 
Kontraktu Terytorialnego tj.: 
a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale 

intelektualnym, 
b) rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako 

kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Województwa, 
c) wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów przemysłu; 
Powstała infrastruktura zostanie wykorzystana jako platforma współpracy między różnymi 
jednostkami naukowymi z Polski i Zagranicy z sektorem prywatnym w zakresie produkcji,  
identyfikacji, charakterystyki właściwości aktywnych biologicznie związków chemicznych naturalnego 
pochodzenia tzw. nutracetyki, które mogą być wykorzystane jako suplementy żywności, kosmetyków 
czy leki ( jako innowacje medyczne).   

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Realizacja przedmiotowego projektu jest zgodna z założeniami(celami) zawartymi w:  
a) Strategii Rozwoju WP 2020 w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów dla zrównoważonego i 
inteligentnego rozwoju społ.-gosp. w zakresie rozwijania przewag regionu w oparciu o kreatywne 
specjalizacje, w tym w Działaniach 1.2.1.; 1.2.2. i 1.2.3. 
b) RPO WP 2014-2020 w zakresie priorytetu 1.2 tj. Promowania inwestycji przedsiębiorstw w badania i 
innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-
rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego,  
c) RSI WP na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) w zakresie  ekologicznej i 
społecznie zrównoważonej innowacji i konkurencyjności gospodarki poprzez wspieranie inteligentnych 
specjalizacji, priorytetowych działań i technologii. 
Projekt jest zgodny z priorytetem Rozwój inteligentny, zrównoważony i trwały, sprzyjający włączeniu 
społecznemu w zakresie celu II cel strategicznego inteligentnej specjalizacji JAKOŚĆ ŻYCIA dot. :rozwój 
województwa podkarpackiego jako regionu o najwyższej jakości życia. Bezpieczeństwo i suwerenność 
żywnościowa w zakresie celu 4 celu taktycznego ZDROWIE, ŻYWNOŚĆ, ODŻYWIANIE - Poprawa 
zdrowia mieszkańców poprzez wspieranie ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa, 
wspieranie produktów regionalnych i lokalnych oraz innowacji medycznych z zakresu profilaktyki 
medycznej. Jak również projekt jest zgodny z w/w  celami strategicznymi tj. Poprawa stanu zdrowia 
społeczeństwa. Wzrost udziału produkowanej żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej jak 
również zagwarantowanie  godziwej starości (bowiem wiele naturalnych związków może modyfikować 
procesy starzenia). 
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Projekt będzie służył realizacji następujących celów opisanych w programowej perspektywie 
finansowej 2014 -2020 skupiających się na podniesieniu zdolności do tworzenia doskonałości w 
zakresie badań i innowacji poprzez: ukierunkowanie badań naukowych i prac rozwojowych na obszary 
tematyczne o najwyższym potencjale gospodarczym w skali kraju i świata (PI 1a.), wzrost liczby i 
jakości badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych we współpracy z zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi oraz  przedsiębiorstwami (PI 1a.), wzrost potencjału kadr sektora B+R poprzez 
ich udział w zespołowych projektach badawczych prowadzonych 
w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach, w tym w projektach międzynarodowych, (PI 1a.).  
Ponadto założenia projektu wpisują się także  dodatkowo w następujące cele priorytetu PI 1b 
:zwiększenie skali wykorzystania usług B+R, ulepszanie systemu transferu technologii i wiedzy: 
poprawa dostępu do wysokiej jakości, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw, usług 
wspierających prowadzenie działalności B+R+I, ulepszanie infrastruktury w zakresie badań i innowacji 
w przedsiębiorstwach, rozwój potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R (np. 
infrastruktura B+R przedsiębiorstw), rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz integracja i 
konsolidacja potencjału naukowo-badawczego. 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Projekt będzie zlokalizowany na bazie obecnie najprężniej działającej naukowo w regionie 
południowo-wschodniej Polski jednostki naukowej kat A. w dziedzinie Nauk o Życiu MNISW tj.. 
Zamiejscowemu Pozawydziałowemu Instytutu Biotechnologii Stosowanej I Nauk Podstawowych w 
Weryni oraz Kolbuszowej (Powiat Kolbuszowski) 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

40 000 000,00 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Źródło 
finansowania A 

EFRR  
(RPO WP 2014-

2020) 

Źródło 
finansowania B 

UR 

Źródło 
finansowania 

C 
 

            

34 000 000,00 6 000 000,00  500 000,00 8 500 000,00 12 000 000,00 11 000 000,00 

 

8 000 000,00 

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do wykonania zadania 

11/2015 10/2016 

Etap budowy/realizacji projektu 11/2016 10/2018 

Etap operacyjny 11/2018 12/2019 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 

 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Centrum Badawczo - Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej. 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie polegające na utworzeniu Centrum Badawczo - Rozwojowego Odnawialnych Źródeł 
Energii Politechniki Rzeszowskiej ma na celu poprawę jakości badań oraz wzmocnienie współpracy 
sektora nauki i gospodarki w szczególności w zakresie celów ujętych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i c, 
Kontraktu Terytorialnego tj.: 

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale 
intelektualnym, 

b) rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako 
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Województwa, 

c) wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów przemysłu; 
 
Proponowany projekt zakłada konsolidację posiadanego przez Politechnikę Rzeszowską potencjału 
wszystkich jednostek naukowych celem prowadzenia interdyscyplinarnych badań w zakresie: 
energetyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i mechatroniki oraz jakości życia – koncepcja 
własnościowa  krajowa. Wytworzona w ramach Projektu infrastruktura badawcza jako jeden z 
elementów struktury operacyjnej będzie skupiona w planowanym do budowy zespole laboratoriów 
Centrum Badawczo - Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii (CBR OZE) i będzie miała charakter 
stacjonarny. Budynek będzie obejmował  kompleks zespołu laboratoriów oraz sam będzie obiektem 
badawczym. W skład laboratoriów będzie wchodził również oddzielny budynek zeroenergetyczny, 
niskokubaturowy. Powstała w ramach Projektu infrastruktura będzie własnością Politechniki 
Rzeszowskiej. Kompleks będzie funkcjonować jako jednostka międzywydziałowa skupiająca potencjał 
naukowo-badawczy Politechniki Rzeszowskiej. Za poprawne funkcjonowanie infrastruktury powstałej 
w ramach projektu tj. laboratorium CBR-OZE oraz budynku zeroenergetycznego odpowiedzialny będzie 
kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, w której strukturach będą one funkcjonowały. 
Funkcjonowanie infrastruktury będzie wspomagane systemem informatycznym bazującym na 
istniejącej w PRz infrastrukturze. 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

W szczególności założony cel strategiczny będzie osiągnięty głównie poprzez rozwój inteligentnych 
specjalizacji i wymierny transfer uzyskanej wiedzy do przemysłu dzięki wzmocnieniu powiązań 
pomiędzy nauką i potrzebami rynku a tym samym podniesienie pozycji jednostek zaangażowanych w 
realizację przedsięwzięcia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Prowadzenie interdyscyplinarnych 
badań w obszarze informatyki, telekomunikacji, mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki, energetyki, 
a także fizyki, chemii, budownictwa, ochrony środowiska i zarządzania zasobami i produkcją energii w 
ramach zespołu laboratoriów skonsolidowanych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Odnawialnych 
Źródeł Energii i zeroenergetycznego obiektu będącego zarazem laboratorium stosowanych w 
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budownictwie innowacyjnych technologii energooszczędnych, spotęguje działania Uczelni zmierzające 
do wzrostu gospodarczego przy równoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów, w tym energii i 
surowców. Ponadto zwiększy wykorzystanie technologii ICT i rozwój e-gospodarki oraz ułatwi 
otoczeniu gospodarczemu dostęp do usług wykorzystujących wzmocniony potencjał badawczy.  

Ponadto realizacja projektu wpisuje się w następujące priorytety Celu tematycznego nr 1 
(Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji) Umowy Partnerskiej: 
1. Transfer wiedzy, innowacji oraz wyników B+R do gospodarki (tj.: zwiększenie liczby wspólnych 

przedsięwzięć B+R przedsiębiorstw i jednostek naukowych, zwiększenie liczby wdrożeń wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, zwiększenie 
skali wykorzystania usług B+R) 

2. Podniesienie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji 
(ukierunkowanie badan naukowych i prac rozwojowych na obszary tematyczne o najwyższym 
potencjale gospodarczym, wzrost liczby i jakości badań naukowych oraz prac rozwojowych 

3. Wzrost potencjału kadr sektora B+R poprzez ich udział w zespołowych projektach badawczych 
prowadzonych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Miasto Rzeszów 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

35 000 000,00 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Źródło 
finansowania A  

EFRR  
(RPO WP 2014-

2020) 

Źródło 
finansowania 

B 

 Środki 
Własne 

PRz 

Źródło 
finansowani

a C 
 

            

29 750 000,00 5 250 000,00  4 000 000,00 11 000 000,00 10 000 000,00 7 000 000,00 

 

3 000 000,00 

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do wykonania zadania 

12/2014 09/2016 

Budowa inwestycji 12/2016 12/2018 

Wyposażenie laboratoriów 09/2017 09/2020 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Uniwersytet Rzeszowski 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie polegające na utworzeniu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie 
odnawialnych źródeł energii (OZE) ma na celu poprawę jakości badań oraz wzmocnienie współpracy 
sektora nauki i gospodarki w szczególności w zakresie celów ujętych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i c, 
Kontraktu Terytorialnego tj.: 

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale 
intelektualnym, 

b) rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako 
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Województwa, 

c) wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów przemysłu; 
 
Planowany projekt realizowany przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie 
odnawialnych źródeł energii (OZE) będzie uzupełnieniem infrastruktury badawczej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Zakup aparatury badawczej pozwoli na utworzenie wiodącego ośrodka w zakresie 
najnowszej technologii i upowszechniania wiedzy; opracowanie nowych technologii przetwarzania. 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Celem Centrum będzie: 
•  zbilansowanie możliwości produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w gospodarce małych i 
średnich przedsiębiorstw (MSP) w Województwie Podkarpackim oraz dokonanie oceny możliwości 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii - uwzględniając specyfikę stosowanych technologii, 
• prowadzenie badań w zakresie innowacyjnych technologii pozyskiwania energii, 
• transfer wiedzy i promowanie zastosowania innowacyjnych technologii wykorzystujących 
Odnawialne Źródła Energii, szczególnie w zakresie rozwoju  energetyki z biomasy, a zwłaszcza 
przeróbki biomasy pod kątem produkcji biopaliw i biogazu. .  
Powiązanie Kooperacyjne - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie odnawialnych źródeł 
energii. 
• Celem projektu będzie wsparcie rozwoju powiązania kooperacyjnego o znaczeniu 
ponadregionalnym działającego w dziedzinie energii odnawialnych. Wsparcie rozwoju powiązania 
kooperacyjnego będzie prowadziło do tworzenia płaszczyzny współpracy instytucji otocznia biznesu 
wspierających  innowacyjność oraz jednostek naukowych.  
• Wspólne usługi i produkty o charakterze innowacyjnym zostaną przygotowane i wprowadzone na 
rynek. 
• Utworzone „Centrum” będzie promowało działalności innowacyjną poprzez kontakty 
kooperacyjne przedsiębiorstw i instytucji zajmujących się energetyką, korzystanie ze wspólnego 
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zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie sie do transferu technologii, 
tworzenia sieci powiązań. 
• Istotą projektu będą działania związane z Rozwojem nowych technologii wykorzystujących 
odnawialne źródła energii (OZE) – innowacja produktowa i procesowa oraz stworzenie narzędzi 
transferu technologii, wypracowanych rozwiązań w postaci usług do przedsiębiorstw. 
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) będzie pełniło 
funkcję badawczą. Ponadto rozwój w zakresie OZE powinien być realizowany z uwzględnieniem 
interesów przedsiębiorców działających w sektorze energetyki odnawialnej, ale także odbiorców 
energii, podmiotów prowadzących działalność w sektorze rolnictwa czy też gminy na terenie których 
powstawać będą odnawialne źródła energii. Realizacja powyższych zadań, które są niezbędne do 
rozwoju OZE, wymaga systemowych i skoordynowanych działań. Specyfika rozwoju odnawialnych 
źródeł energii, wiąże się z koniecznością zintegrowania i zsynchronizowania szeregu działań. Te 
działania podejmowane będą przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie odnawialnych 
źródeł energii (OZE).  
 
Program badań będzie obejmował zróżnicowane obszary i zadania w zakresie odnawialnych źródeł 
energii: 
1. Dobór paliw i wybór technologii ich użytkowania (spalanie, zgazowanie, piroliza); 
2. Użytkowanie biopaliw i współspalanie z paliwami kopalnymi; 
3. Zagospodarowanie stałych odpadów rolniczych na cele energetyczne; 
4. Określenie przydatności i sposobu użytkowania biomasy i odpadów do celów energetycznych, 
przemysłowych i komunalnych; 
5. Badania ogniw paliwowych typu PEM z elektrolizerem do produkcji wodoru; 
6. Badania kolektora słonecznego z układem wymienników; 
7. Badania baterii słonecznej z układem symulacji promieniowania słonecznego i pomiaru mocy; 
8. Badania silnika wiatrowego z dmuchawą z układem pomiaru mocy i prędkości; 
9. Badania sprawności zamiany energii cieplnej w elektryczną; 
10. Opracowanie technologii spalania odpadów; 
11. Komputerowe modelowanie i wspomaganie procesu kontroli; 
12. Ocena jakości spalania ze względu na rodzaj paliwa. 
 
Projekt wpisuje się w cele strategiczne inteligentnych specjalizacji, określone w projekcie RSI WP na 
lata 2014 – 2020, na rzecz inteligentnych specjalizacji.  
RSI WP na lata 2014-2020: Rozwój inteligentny, zrównoważony i trwały, sprzyjający wyłączeniu 
społecznemu, inteligentna specjalizacja JAKOŚĆ ŻYCIA: KLIMAT I ENERGIA 2 cel taktyczny: Poprawa 
jakości klimatu poprzez wykorzystanie ekoinnowacyjnych technologii pozyskiwania i oszczędzania 
energii. Bezpieczeństwo energetyczne. 
Projekt wpisuje się również w cele operacyjne dla wynikających z inteligentnych specjalizacji obszarów 
wsparcia, a głównie w zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE w całości produkcji i 
wykorzystania energii., ponieważ do celów przedmiotowego projektu należy zaliczyć:  
• zbilansowanie możliwości produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w gospodarce małych i 
średnich przedsiębiorstw (MSP) w Województwie Podkarpackim oraz dokonanie oceny możliwości 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii - uwzględniając specyfikę stosowanych technologii 
•  transfer wiedzy i promowanie zastosowania innowacyjnych technologii wykorzystujących  
 
Odnawialne Źródła Energii, szczególnie w zakresie rozwoju  energetyki z biomasy, a zwłaszcza 
przeróbki biomasy pod kątem produkcji biopaliw i biogazu. . 
Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż przedmiotowy projekt wpisuje się w cele strategiczne 
inteligentnych specjalizacji określone w regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji tj. JAKOŚĆ ŻYCIA: rozwój województwa 
podkarpackiego jako regionu o najwyższej jakości życia. 
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6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Miasto Rzeszów 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

10 000 000,00 

 

 



Załącznik 1a do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6 ust 1 Kontraktu 

 

29 

 

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. …… 

Źródło 
finansowania 

A 

EFRR (RPO WP 
2014-2020) 

Źródło 
finansowania B 

Wkład Własny 

Źródło 
finansow

ania C 
 

           

8 500 000,00 1 500 000,00  4 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00    

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do wykonania zadania 

12/2014 06/2015 

Etap operacyjny 09/2015 12/2017 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

 
Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Rozwój interdyscyplinarnych centrów badawczych jako element naukowej identyfikacji województwa 
podkarpackiego 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i 
gospodarki w szczególności w zakresie celów ujętych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i c, Kontraktu 
Terytorialnego tj.: 

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale 
intelektualnym, 

b) rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako 
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Województwa, 

c) wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów przemysłu; 

Projekt „Rozwój interdyscyplinarnych centrów badawczych jako element naukowej identyfikacji 
województwa podkarpackiego” ma charakter wyłącznie inwestycyjny i nie przewiduje finansowania 
badań naukowych.  Projekt wynika z konieczności wzmacniania potencjału innowacyjnego 
województwa podkarpackiego poprzez: kształcenie specjalistów z wyższym wykształceniem, wzrost 
liczby zatrudnionych na terenie Podkarpacia dobrze wykształconych absolwentów URz, zatrzymanie i 
przeciwdziałanie migracji najzdolniejszych i najlepiej przygotowanych pracowników, ze względu na 
niekorzystny poziom płac w regionie, wzrost liczby wyspecjalizowanych nauczycieli akademickich o 
znaczącym dorobku naukowym zatrudnionych na URz, wzrost współpracy z sektorem prywatnym, 
powiązanie badań z potrzebami rynku, wzrost liczby projektów naukowych realizowanych we 
współpracy z prywatnymi przedsiębiorcami, wzrost udziału samodzielnych pracowników naukowych (z 
tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego) w jednostkach B+R, 
dostosowanie programów nauczania na potrzeby rynku. 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Projekt przyczyni się do realizacji celów tematycznych poprzez  transfer wiedzy, innowacji oraz 
wyników prac B+R do gospodarki, zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących prace B+R (PI 1a.), 
zwiększenie liczby wspólnych przedsięwzięć B+R przedsiębiorstw i jednostek naukowych (PI 1a.), 
zwiększenie liczby wdrożeń wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innowacyjnych 
rozwiązań w gospodarce, (PI 1a.), zwiększenie skali wykorzystania usług B+R (PI 1a.). Ulepszanie 
systemu transferu technologii i wiedzy, poprawa dostępu do wysokiej jakości, dostosowanych do 
potrzeb przedsiębiorstw, usług wspierających prowadzenie działalności B+R+I (PI 1a.), zwiększenie 
dostępności do kapitału finansowania wdrożenia innowacji i wyników prac B+R w przedsiębiorstwach 
(PI 1a.),  ulepszanie infrastruktury w zakresie badań i innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój 
potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R (np. infrastruktura B+R przedsiębiorstw) 
(PI 1a.), rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz integracja i konsolidacja potencjału 
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naukowo-badawczego (PI 1a.). Podniesienie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i 
innowacji: ukierunkowanie badań naukowych i prac rozwojowych na obszary tematyczne o 
najwyższym potencjale gospodarczym w skali kraju i regionów (np. strategiczne programy badawcze, 
regionalne agendy naukowobadawcze, programy badawcze wirtualnych instytutów (PI 1a.), wzrost 
liczby i jakości badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych we współpracy z 
zagranicznymi ośrodkami naukowymi lub przedsiębiorstwami (PI 1a.), wzrost potencjału kadr sektora 
B+R poprzez ich udział w zespołowych projektach badawczych prowadzonych w jednostkach 
naukowych lub przedsiębiorstwach, w tym w projektach międzynarodowych (PI 1a.). 

Dofinansowanie infastruktury 

Projekt sprzyja także udoskonalaniu infrastruktury B+R służącej zwiększaniu zdolności do osiągnięcia 
doskonałości w zakresie B+R które leżą w interesie Europy (Priorytet 1a. (EFRR), jak również 
promowaniu inwestycji przedsiębiorstw w B+R, rozwijanie powiązań i synergii między 
przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego, wspieranie badań 
technologicznych i stosowanych (Priorytet 1a. (EFRR)) 

Ponadto działania przewidziane w projekcie służą wspieraniu badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji poprzez  wzmacnianie infrastruktury B+R jak i możliwości rozwoju 
sektora B+R oraz promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim 
przez co projekt jest zgodny z priorytetem 1.1. (EFRR) 

Projekt służył będzie także Inwestowaniu w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (EFS, 
EFRR) i będzie zgodny z priorytetem 10.2. (EFS) poprawa jakości, skuteczności i dostępności 
szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i 
poziomu osiągnięć. 

Rozwój interdyscyplinarnych centrów badawczych jako element naukowej identyfikacji województwa 
podkarpackiego jest zgodny z założeniami (celami) zawartymi w:  

a) Strategii Rozwoju woj. Podkarpackiego 2020 w zakresie: Efektywne wykorzystanie zasobów 
wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-
gospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców w szczególności w zakresie rozwijania 
przewag regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje jako przejaw  budowania konkurencyjności 
krajowej  i międzynarodowej w szczególności Działania 1.2.1 tj. Rozwoju badań stosowanych i 
rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako kluczowy czynnik wzmacniania przewag 
konkurencyjnych województwa w  Działanie 1.2.2 tj. Wzmocnienie jakości kształcenia w ramach 
istniejących i nowych kierunków studiów oraz działanie 1.2.3. tj. Rozwijanie systemu kształcenia na 
poziomie wyższym wzmacniającego specjalizacje regionalne 

b) RPO WP 2014-2020 w zakresie priorytetu 1.2 tj. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i 
innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-
rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie 
rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w 
dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację 
oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 
walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności 
w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym 
przeznaczeniu 

c) Regionalnej Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz 
inteligentnej specjalizacji (RIS3) w zakresie  ekologicznej i społecznie zrównoważonej, innowacji i 
konkurencyjności gospodarki –lider w kreowaniu ekoinnowacji.  Oraz postrzeganiu region jako obszaru 
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o najwyższej jakości życia jak również Wspieranie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki 
województwa, nakierowanej na dobro społeczne i ochronę ekosystemu, jako bazy funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki. Wspieranie inteligentnych specjalizacji, inteligentnych obszarów 
aktywności, priorytetowych działań i technologii 

Projekt jest zgodny z priorytetem Rozwój inteligentny, zrównoważony i trwały, sprzyjający włączeniu 
społecznemu w zakresie celu II cel strategicznego inteligentnej specjalizacji JAKOŚĆ ŻYCIA dot. :rozwój 
województwa podkarpackiego jako regionu o najwyższej jakości życia. Bezpieczeństwo i suwerenność 
żywnościowa w zakresie celu 4 celu taktycznego ZDROWIE, ŻYWNOŚĆ, ODŻYWIANIE - Poprawa 
zdrowia mieszkańców poprzez wspieranie ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa, 
wspieranie produktów regionalnych i lokalnych oraz innowacji medycznych z zakresu profilaktyki 
medycznej. Jak również projekt jest zgodny z w./w  celami strategicznymi tj. Poprawa stanu zdrowia 
społeczeństwa. Wzrost udziału produkowanej żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej jak 
również zagwarantowanie  godziwej starości (bowiem wiele naturalnych związków może modyfikować 
procesy starzenia). 

Przedsięwzięcie Rozwój interdyscyplinarnych centrów badawczych jako element naukowej 
identyfikacji województwa podkarpackiego” wpisuje się w krajową lub regionalne strategie 
inteligentnej specjalizacji, jest także przedsięwzięciem, które stanowi element dopełniający istniejące 
zasoby, w tym powstałe w ramach wsparcia udzielonego w ramach perspektywy 2007-2013, a 
powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów/osób spoza 
jednostki otrzymującej wsparcie 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Miasto Rzeszów, miejscowość Werynia, 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

60 000 000,00 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. …… 

Źródło 
finansowania A 

EFRR (RPO WP 
2014-2020) 

Źródło 
finansowania B 

Wkład Własny 

Źródło 
finansow

ania C  

           

51 000 000,00 9 000 000,00              

               

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

 



Załącznik 1a do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6 ust 1 Kontraktu 

 

35 

 

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do wykonania zadania 

03/2015 05/2016 

Etap budowy/realizacji projektu 06/2016 10/2018 

Etap operacyjny 11/2017 12/2019 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

 
Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

 
Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Inżynieria medyczna w aspekcie podniesienia jakości życia 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i 
gospodarki w szczególności w zakresie celów ujętych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i c, Kontraktu 
Terytorialnego tj.: 

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale 
intelektualnym, 

b) rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako 
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Województwa, 

c) wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów przemysłu; 
 

Realizacja projektu pozwoli na zakup infrastruktury umożliwiającej prowadzenie badań, które 

znacząco wpłyną na poprawę jakości życia społeczeństwa. Rezultatem proponowanego 

przedsięwzięcia będzie kreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu w oparciu o 

badania nad jakością życia w aspekcie nowoczesnych technologii z zakresu inżynierii medycznej  

 

Celem proponowanego przedsięwzięcia jest kreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki 

regionu w oparciu o badania nad jakością życia. 

 

Celem badawczym projektu jest zakup infrastruktury umożliwiającej przeprowadzanie badań 

naukowych w obszarze jakości życia z zakresu nowoczesnych technologii z dziedziny Inżynierii 

Medycznej. Program badań obejmuje: 

1. Modelowanie struktur anatomicznych. 

2.  Sterowana komputerowo diagnostyka. 

3. Badanie własności mechanicznych nowych materiałów wykorzystywanych w medycynie w celach 

diagnostycznych, terapeutycznych czy jako substytuty żywych narządów. 

4.  Materiały specjalne stosowane w medycynie. 

5. Badania nad zastosowaniem i dobór odpowiednich sekwencji w metodach rezonansów 

magnetycznych do obrazowania próbek oraz spektroskopii rezonansów magnetycznych. 

6. Badania stosowane związane z modelowaniem i budową przetworników do wytwarzania i 

skupiania wiązek ultradźwięków stosowanych w diagnostyce i terapii. 

7. Badania naukowe w dziedzinie nowoczesnych nano i biomateriałów znajdujących zastosowania w 

biologii i medycynie. 

8. Badanie podstawowych właściwości fizycznych nanocieczy. 

9. Badania w zakresie optymalnego ze względu na komfort pacjenta doboru protez. 

10. Opracowanie geometrii implantów medycznych. 
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11. Prototypowanie modeli funkcjonalnych do zastosowań medycznych. 

12. Analiza kryteriów doboru metody prototypowania obiektów technicznych i medycznych. 

13. Analiza kryteriów i sposobu doboru metody pomiarowej dla określenia geometrii obiektów 

technicznych i medycznych. 

14. Metody zastosowania podobieństwa modelowego w układzie prototyp badawczy – prototyp 

funkcjonalny. 

15. Badanie własności termomechanicznych nowych materiałów medycznych z wykorzystaniem DMA 

(Dynamic Mechanical Analysis), zakres temperatur od -150 oC do 300 oC oraz zakres częstotliwości 

od 0,1 Hz do 200 Hz. Badanie termosprężystości kompozytów polimerowych. 

16. Optyczne badania wad postawy oraz dynamiki ruchów drgających pacjentów leczonych 

neurologicznie. 

17. Pozycjonowanie laserowe pacjenta w przypadku  naświetlania promieniowaniem jądrowym.  

18. Zjawiska nieliniowe w dynamice serca i oddechu. 

19. Badania naukowe związane z rekonstrukcją i wizualizacją serii tomograficznych, analizy i 

prezentacji danych 3D i 4D, wykorzystania drukarki 3D. 

20. Badanie związane z telemedycyną, możliwością on-line informacji o pacjencie dzięki mobilnym 

aplikacjom oraz technice sensorowej. 

21. Badania nad kompatybilnością elektromagnetyczną aparatury medycznej wraz z oddziaływaniem 

pola elektromagnetycznego na człowieka. 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Jakość życia jest obszarem jednoznacznie zdefiniowanym w podstawowych dokumentach 

strategicznych województwa podkarpackiego.  

1. W Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja na lata 2013-

2020. Projekt. Rzeszów, czerwiec 2013, gdzie cel główny Strategii brzmi następująco: „Efektywne 

wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego 

rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców”. 

Jakość życia podporządkowana została między innymi celowi zrównoważonego rozwoju, co 

odpowiada także podstawowemu kierunkowi rozwoju Unii Europejskiej, zapisanemu w Strategii 

EUROPA 2020, jakim jest zielony wzrost, osiągany między innymi poprzez wzmacnianie 

biogospodarki, z wykorzystaniem ekoinnowacji.    

2.  W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz 

inteligentnej specjalizacji (RIS3) – projekt, lipiec 2013, gdzie wśród wybranych inteligentnych 

specjalizacji województwa podkarpackiego jako jedna z dwóch inteligentnych wiodących 

specjalizacji znalazł się obszar jakości życia.  Obejmuje on bardzo szerokie spektrum działań, 

priorytetowych technologii oraz celów operacyjnych. Podstawowe obszary działania (aktywności) 

związane z inteligentną specjalizacją jakość życia zdefiniowano następująco: zdrowie, żywność i 

odżywianie; zrównoważona turystyka; klimat i energia. Cel strategiczny inteligentnej specjalizacji 

jakość życia zdefiniowano następująco: „Rozwój województwa podkarpackiego jako regionu o 

najwyższej jakości życia”. Potrzeba wykonywania bardzo szerokiego spektrum badań i analiz, 
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przekazywania tej wiedzy społeczeństwu, jest w przypadku specjalizacji jakość życia w pełni 

uzasadniona jej wyborem w regionalnych dokumentach strategicznych.  

 

Przykładowe cele operacyjne wynikające z inteligentnych specjalizacji, mające jasno zdefiniowany 

związek z jakością życia to: poprawa stanu zdrowia społeczeństwa; wzrost udziału produkowanej 

żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej; renaturyzacja środowiska obszarów wiejskich, 

stworzenie barier wykorzystywania GMO w produkcji żywności; obszary wiejskie miejscem godziwej i 

satysfakcjonującej pracy; zagwarantowanie godziwej starości; rozwój ekoinnowacyjnych, 

profilowanych usług turystycznych; renaturyzacja piękna krajobrazu, w tym renaturyzacja rzek; 

szerokopasmowy Internet w każdej firmie i gospodarstwie domowym; jakościowe budownictwo 

pasywne zero energetyczne i plus energetyczne. Wymienione cele operacyjne można rozpisywać na 

szczegółowe działania, które bardzo często znajdują się w różnych definicjach jakości życia i są 

mierzone. 

 

Umożliwienie prowadzenia badań z zakresu inżynierii medycznej jest priorytetowym obszarem 

strategicznych badań w „Krajowym Programie Badań” i mieści się w kierunkach:  

- choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna. 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Miasto Rzeszów 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

5 000 000,00 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. …… 

Źródło 
finansowania A 

EFRR (RPO WP 
2014-2020) 

Źródło 
finansowania B 

Środki Własne 

Źródło 
finansowani

a C  

           

4 250 000,00 750 000,00              

               

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do wykonania zadania 

01/2016 12/2016 

Etap operacyjny 01/2017 12/2020 

 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Laboratorium Metod Eksploracji Dużych Zbiorów Danych Medycznych (LAMBDA-MED) 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Uniwersytet Rzeszowski 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i 
gospodarki w szczególności w zakresie celów ujętych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i c, Kontraktu 
Terytorialnego tj.: 

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale 
intelektualnym, 

b) rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako 
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Województwa, 

c) wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów przemysłu; 
 
W wyniku przedsięwzięcia powstanie nowa infrastruktura w skład której wejdzie sprzęt komputerowy 
wraz z działającym na nim oprogramowaniem komputerowym o charakterze badawczym i 
eksperymentalnym.  
Ponadto, zostanie uzupełniony aktualnie dostępny klaster obliczeniowy na UR o oprogramowanie 
specjalistyczne do analizy danych oraz zostanie doposażone istniejące obecnie na UR laboratorium 
badań mikromacierzowych. 
Zgromadzona infrastruktura będzie zlokalizowana na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
Uniwersytetu Rzeszowskiego i UR pozostanie właścicielem tej infrastruktury. 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Celem projektu jest wytworzenie laboratorium badawczego LAMBDA-MED umożliwiającego 
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie komputerowego wsparcia procesów 
diagnostyczno-terapeutycznych z wykorzystaniem technologii pozyskiwania wiedzy z dużych zbiorów 
danych. Chodzi tutaj o prowadzenie badań naukowych prowadzących do opracowania metod 
automatycznej analizy danych opartych na zaawansowanych technikach sztucznej inteligencji 
wspartych odpowiednią wiedzą pozyskiwaną przede wszystkim od ekspertów medycznych. Badania 
takie mają charakter interdyscyplinarny i łączą nurty badań naukowych z dwóch dziedzin: informatyki i 
medycyny. Informatyczny nurt badań naukowych realizowanych w oparciu o infrastrukturę LAMBDA-
MED jest związany z opracowaniem nowych innowacyjnych metod eksploracji i analizy danych. 
Natomiast medyczny nurt badań naukowych realizowanych w oparciu o infrastrukturę LAMBDA-MED 
wiążę się z odkrywaniem zakresu wiedzy i danych medycznych wystarczających dla skutecznych 
zastosowań obejmujących innowacyjne rozwiązania automatycznego wspierania diagnostyki wraz z 
naukowym określeniem zakresu, w jakim te metody są niezawodne. 

Powstanie LAMBDA-MED jest zatem w pełni zgodne z celem  tematycznym nr 1. (Wspieranie badań 
naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji...).  Jest tak dlatego, że w efekcie realizacji projektu 
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zostaną wykonane innowacyjne badania naukowe na światowym poziomie, które przyczynią się do 
rozwoju i zwiększenia znaczenia rzeszowskiego ośrodka kompetencji w zakresie informatyki 
medycznej, który jest ulokowany na Uniwersytecie Rzeszowskim.  Stąd jest to zgodne z Priorytetem 
1a. Celu tematycznego 1. 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Miasto Rzeszów 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

8 000 000,00 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. …… 

Źródło 
finansowania 

A 

EFRR (RPO WP 
2014-2020) 

Źródło 
finansowania B 

Środki Własne 

Źródło 
finansowania C 

Wydatki 
niekwalifikowalne 

 

           

6 545 691,06 1 155 121,95 299 186,99               
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do wykonania zadania 

01/2015 08/2015 

Etap budowy/realizacji przedsięwzięcia 05/2015 04/2016 

Etap operacyjny 05/2016 12/2016 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

 
Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Podkarpacki robot chirurgiczny ROCH-3 do operacji małoinwazyjnych 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Uniwersytet Rzeszowski 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i 
gospodarki w szczególności w zakresie celów ujętych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i c, Kontraktu 
Terytorialnego tj.: 

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale 
intelektualnym, 

b) rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako 
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Województwa, 

c) wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów przemysłu; 

Planowane przedsięwzięcie polega na stworzeniu bazy badawczej ( infrastruktury badawczej) na 
potrzeby projektowania i konstruowania prototypowych robotów chirurgicznych. Roboty chirurgiczne 
są wysoko zaawansowanymi technicznie mechatronicznymi urządzeniami, wykorzystywanymi podczas 
przeprowadzania operacji małoinwazyjnych jako ‘inteligentne’ narzędzia pomocnicze. Jednym z 
najważniejszych dążeń środowiska medycznego jest znaczące rozszerzenie mało inwazyjnych operacji 
chirurgicznych wykonywanych za pomocą robotów, co stwarza możliwość wykonywania zabiegów 
bardziej precyzyjnych, skuteczniej monitorowanych, z ograniczonymi urazami pacjenta i z krótkim 
okresem rekonwalescencji. Obecnie na świecie istnieje jeden komercyjnie dostępny robot chirurgiczny 
„da Vinci” firmy Intuitive Surgical, który jest bardzo drogi zarówno w zakupie jak i w eksploatacji.  
Ponadto  jego konstrukcja ma wady wielokrotnie sygnalizowane przez chirurgów.  Nie spełnia też 
wszystkich oczekiwań środowiska medycznego (chirurgów) ze względu na brak elastycznej końcówki 
roboczej. Obecnie poszukuje się rozwiązań tańszych i efektywniejszych. Utworzenie bazy badawczej 
wspierającej prace nad robotem chirurgicznym nowej generacji pozwoli konstruować polskie 
urządzenia, które będą powszechnie dostępne dla szpitali i klinik. 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Celem przedmiotowego projektu inwestycyjnego jest utworzenie bazy badawczej, poprzez zakup 
poszczególnych komponentów aparatury, wspierającej prace nad polskim robotem chirurgicznym. 
Powstała w ramach niniejszego przedsięwzięcia infrastruktura pozwoli zrealizować następujące 
zadania badawcze: 

 Zaprojektowanie prototypowego systemu składającego się z telemanipulatora wraz z 
oprogramowaniem. 

 Zaprojektowanie symulatora-trenażera wirtualnych operacji, z możliwością wykorzystania w 
zakresie telemedycyny. 

 Zbadanie struktury powłok ochronnych elementów robota i identyfikację parametrów tkanek 
biologicznych. 
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Wymieniona wyżej cele badawcze będą realizowane w ramach osobnych projektów, o które 
Konsorcjum zamierza aplikować w przyszłości. 
 
Realizacja przedmiotowego projektu jest zgodna z założeniami (celami) zawartymi w: 
a) RPO WP 2014-2020 w zakresie priorytetu 1.2. tj. Promowania inwestycji przedsiębiorstw w 

badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii miedzy przedsiębiorstwami, ośrodkami 
badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, 

b) Strategii Rozwoju WP 2020 w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów zrównoważonego i 
inteligentnego rozwoju społ.-gosp. w zakresie rozwijania przewag regionu w oparciu o kreatywne 
specjalizacje, w tym w Działaniach 1.2.1; 1.2.2, 1.2.3, 

c) RSI WP na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) w zakresie ekologicznej i 
społecznie zrównoważonej innowacji i konkurencyjności gospodarki poprzez wspieranie 
inteligentnych specjalizacji, priorytetowych działań i technologii, 

UP: CT1 – Wzmocnienie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, cel szczegółowy: 
wzrost wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce (…) poprzez: 
zwiększenie liczby wspólnych przedsięwzięć B+R przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, 
zwiększenie liczby wdrożeń wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innowacyjnych 
rozwiązań w gospodarce, zwiększenie skali wykorzystania usług B+R. 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Miasto Rzeszów 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

10 600 000,00 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. …… 

Źródło 
finansowania A 

EFRR (RPO WP 
2014 – 2020) 

Źródło 
finansowania B 

Środki Własne 

Źródło 
finansowa

nia C  

           

9 010 000,00 1 590 000,00              

               

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do wykonania zadania 

01/2015 05/2016 

Etap operacyjny 06/2016 12/2017 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w 
przemyśle lotniczym i kosmonautyce 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i 
gospodarki w szczególności w zakresie celów ujętych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i c, Kontraktu 
Terytorialnego tj.: 

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności i kapitale 
intelektualnym, 

b) rozwój badań stosowanych i rozwojowych obejmujących specjalizacje regionalne jako 
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Województwa, 

c) wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorów przemysłu; 
 
Celem strategicznym proponowanego przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności 
polskiej gospodarki uzyskany poprzez podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych 
oraz transfer ich wyników do praktyki przemysłowej. Założony cel strategiczny będzie osiągnięty m.in. 
poprzez rozwój inteligentnej specjalizacji (lotnictwo i kosmonautyka - specjalizacja wiodąca dla woj. 
podkarpackiego) skutkującej wzmocnieniem powiązań pomiędzy nauką i potrzebami rynku oraz 
podniesieniem pozycji w Europejskiej Przestrzeni Badawczej jednostki naukowej realizującej 
przedsięwzięcie. Ponadto realizacja projektu wpisuje się w następujące priorytety Celu tematycznego 
nr  1 (Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji) Umowy Partnerskiej:  

1. Transfer wiedzy, innowacji oraz wyników B+R do gospodarki (tj.: zwiększenie liczby wspólnych 
przedsięwzięć B+R przedsiębiorstw i jednostek naukowych, zwiększenie liczby wdrożeń wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, zwiększenie 
skali wykorzystania usług B+R) 
2. Podniesienie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji 
(ukierunkowanie badań naukowych i prac rozwojowych na obszary tematyczne o najwyższym 
potencjale gospodarczym, wzrost liczby i jakości badań naukowych oraz prac rozwojowych  
3. Wzrost potencjału kadr sektora B+R poprzez ich udział w zespołowych projektach badawczych 
prowadzonych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie zdolności badawczo-rozwojowych Politechniki 
Rzeszowskiej, w tym: Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Uczelnianego Laboratorium Badań 
Materiałów dla Przemysłu Lotniczego, Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, a 
także innych wydziałów Uczelni w zakresie lotniczych i kosmicznych technologii materiałowych, 
wspomaganych komputerowo technologii wytwarzania, systemów projektowania i eksploatacji 
realizowanych w ramach nowych programów badawczych. Nowe zdolności badawcze zostaną 
uzyskane dzięki doposażeniu wyżej wymienionego zaplecza Uczelni w nową infrastrukturę B+R 
oraz jej modernizację. 
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4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Główne cele badawcze przedsięwzięcia: 
1. Podniesienie jakości i konkurencyjności prowadzonych w Politechnice Rzeszowskiej 
kompleksowych badań ukierunkowanych na potrzeby przemysłu lotniczego. 
2. Rozwój innowacyjnych wysoko zaawansowanych technologii materiałowych, oraz ich transfer do 
gospodarki. 
3.  Rozwój nowoczesnych systemów konstruowania, wytwarzania i eksploatacji opartych o Rapid 
Technologie oraz ich transfer do gospodarki. 
4. Podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestycji branży lotniczej. 
5. Rozwój i dostarczenie nowoczesnych technologii materiałowych systemów projektowania (CAD,) 
wytwarzania (CAM/RP) oraz analizy (CAE/CMM) dla firm lotniczych regionu. 
Cele szczegółowe: 
1. Doskonalenie systemów projektowania i analizy elementów lotniczych układów napędowych oraz 
elementów statków powietrznych.  
2. Tworzenie innowacyjnych i doskonalenie dotychczas stosowanych technologii kształtowania i 
nadawania właściwości użytkowych elementom konstrukcji lotniczych opartych o Rapid Technologie 
oraz technologie przyrostowe wspomagane komputerowo. 
3. Wielokryterialna (techniczna, ekonomiczna oraz środowiskowa) optymalizacja automatyzacja i 
robotyzacja procesów wytwarzania w przemyśle lotniczym oparta o systemy wspomagane 
komputerowo 
4. Doskonalenie i rozwój nowoczesnych, innowacyjnych systemów awioniki i technologii 
elektronicznych w lotnictwie i transporcie lotniczym.  
5. Tworzenie nowych i doskonalenie istniejących bezpilotowych platform obserwacyjnych oraz ich 
układów sterowania. 
6. Doskonalenie systemów kontroli jakości oraz analizy geometrycznej wyrobów lotniczych w oparciu 
o innowacyjne procesy pomiarów współrzędnościowych. 
7. Rozwój technologii szybkiego wytwarzania wyrobów w zakresie opracowania nowych 
innowacyjnych kompozytowych materiałów polimerowych 
8. Tworzenie innowacyjnych i doskonalenie dotychczas stosowanych metod oceny i poprawy stanu 
bezpieczeństwa, minimalizowania negatywnych wpływów na środowisko naturalne, żywotności 
konstrukcji lotniczych oraz projektowania infrastruktury lotniskowej.  
 
Program badań, które realizowane będą dzięki realizacji projektu wprost wpisuje się w założenia 
rozwijania wiodącej inteligentnej specjalizacji regionu – lotnictwo i kosmonautyka. Obejmował on 
będzie szeroko zakrojone, inspirowane potrzebami otoczenia przemysłowego prace mające na celu 
osiągniecie przedstawionych powyżej celów. Wykorzystywana będzie w tym celu nowoczesna 
infrastruktura naukowo – badawcza (w głównej części pozyskana w ramach poprzedniego i 
dotychczasowego okresu programowania 2004-2006 i 2007-2013) oraz wysokokwalifikowana kadra 
przemysłowa. 
Przedsięwzięcie to będzie miało również strategiczne znaczenie w zapewnieniu zwiększenia 
zatrudnienia oraz wzrostu poziomu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz: 
- pozwoli na dostosowanie programu badań wynikających bezpośrednio z potrzeb gospodarki regionu 
do zmieniających się potrzeb gospodarki, 
- pozwoli na dalsze doskonalenie mechanizmów i platformy współpracy pomiędzy nauką 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Miasto Rzeszów 
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7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

45 000 000,00 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. …… 

Źródło 
finansowania A 

EFRR (RPO WP 
2014 – 2020) 

Źródło 
finansowania B 

Środki Własne 

Źródło 
finansowani

a C  

           

38 250 000,00 6 750 000,00              

               

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do wykonania zadania 

07/2015 12/2016 

Etap operacyjny 01/2017 12/2020 

 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

 

Dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Podkarpackie Centrum Badań nad Innowacyjnymi Technologiami Spajania Materiałów z 
Wykorzystaniem Technik Laserowych 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby strategicznych branż przemysłu podkarpackiego (lotnictwo, 
kosmonautyka, komunikacyjna) w zakresie rozwoju i wdrożeń nowoczesnych technologii łączenia 
materiałów. Bazując na doświadczeniach Lidera i Partnera oraz konsultacjach branżowych z 
przedsiębiorstwami zidentyfikowano następujące problemy główne: 
- brak ośrodka badawczego prowadzącego kompleksowe badania nad technologiami łączenia 
materiałów, zlokalizowanego w woj. podkarpackim, regionie o dużej koncentracji branż przemysłu 
(m.in. lotnicza, transportowa) o dużym zapotrzebowaniu na tego typu technologie 
- duża pracochłonność i stosunkowo mała wydajność powszechnie stosowanych konwencjonalnych 
metod ręcznych i mało zmechanizowanych, które generują trudności w spełnieniu wymagań 
jakościowych (naprężenia, odkształcenia, ryzyko mikropęknięć) oraz zagrożenie dla zdrowia operatora, 
zwłaszcza w przypadku konstrukcji wielkogabarytowych 
- problemy jakościowe w stosowanych technologiach napawania naprawczego odlewów 
aluminiowych dla przemysłu lotniczego 
- wzmocnienie metod pomiarowych i kontroli jakości oraz organizacji procesów produkcyjnych i 
technologicznych o niezbędne narzędzia informatyczne. 
 
Celem głównym niniejszego przedsięwzięcia będzie wzmocnienie sfery badawczo-rozwojowej 
jednostki naukowej (WSIiZ) w zakresie nowoczesnych technologii spajania materiałów, 
wykorzystywanych w strategicznych dla rozwoju województwa branżach przemysłu.  
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, m.in.:  

1. Uruchomienie Centrum Badań nad Innowacyjnymi Technologiami Spajania Materiałów w 
oparciu o istniejące zaplecze B+R Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz 
Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli. 
2. Nawiązanie współpracy z firmami z branży zainteresowanymi prowadzeniem badań z 
wykorzystaniem rozbudowanej infrastruktury B+R w celu opracowania nowych technologii 
spawalniczych. 

Powyższe cele zostaną osiągnięte dzięki inwestycji w rozwój istniejącego zaplecza B+R, które pozwoli 
zniwelować zidentyfikowane problemy 
 
W zakresie realizacji projektu przewidziano następujące zadania, mające na celu rozbudowę 
infrastruktury B+R członków konsorcjum: 

1. Utworzenie Centrum Badań nad Innowacyjnymi Technologiami Spajania Materiałów z 
Wykorzystaniem Technik Laserowych i doposażenie w sprzęt badawczo-laboratoryjny 
uzupełniający posiadane zasoby sprzętowe, oprogramowanie, urządzenia pomiarowe oraz 
materiały eksploatacyjne do badań. Aktywa te będą dopełnieniem posiadanego przez partnerów 
Konsorcjum zaplecza B+R, sfinansowanego w ramach wsparcia realizowanego w perspektywie 
2007-2013 i spełniają wszystkie 6 kryteriów wynikających z zapisów Umowy Partnerstwa z 23 
maja 2014 (zob. „Informacja na temat priorytetów inwestycyjnych, których dotyczy nabór”). 
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2. Zakup narzędzi informatycznych wspomagających technologie: 
- oprogramowanie integrujące systemy pomiarowe, 
- aplikacja do selekcji istotnych danych w analizie dużych zbiorów danych, 
- oprogramowanie do analizy obrazów z systemu skanowania 3D. 

 
Inwestycje finansowane z projektu będą dotyczyć zakupu aparatury i oprogramowania badawczego. 
Zakupiony sprzęt zostanie zainstalowany i będzie docelowo eksploatowany w istniejących obiektach 
będących własnością Uczestników konsorcjum.  
 
Realizacja wnioskowanego projektu nie będzie wymagała wypełnienia administracyjnych procedur  
związanych z oceną oddziaływania na środowisko oraz uzyskania pozwolenia na budowę.  
Poniżej przedstawiono Harmonogram realizacji przedsięwzięcia. 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

W ramach planowanej infrastruktury B+R będą wykonywane badania:  
1. Opracowanie innowacyjnej technologii spawania hybrydowego LHW, umożliwiającej zastosowanie 
zautomatyzowanego spawania z użyciem robota przemysłowego 
2. Opracowanie unikatowej technologii napawania naprawczego odlewów aluminiowych stosowanych 
w przemyśle lotniczym 
 
Badania te będą realizowane w oparciu o środki własne Beneficjenta i partnerów i/lub pozyskane 
zewnętrzne źródła finansowania W związku z tym, w ramach przedmiotowej propozycji do KT nie 
przewiduje się finansowania przeprowadzenia badań. Finansowane będą jedynie działania 
inwestycyjne. 
 
Projekt wpisuje się w cele strategiczne inteligentnych specjalizacji określone w projekcie Regionalnej 
Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 na rzecz inteligentnej 
specjalizacji (RIS3) tj. specjalizację wiodącą: lotnictwo i kosmonautyka oraz specjalizację 
wspomagającą: informatyka i telekomunikacja. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie koncentruje się na rozwoju istniejącego zaplecza badawczo – 
rozwojowego konsorcjantów, które w przyszłości zostanie wykorzystane w praktyce gospodarczej 
nowoczesnych technologii wykorzystywanych w branżach przemysłowych, kluczowych dla 
województwa (LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, komunikacja) w zakresie łączenia materiałów. 
Celem długofalowym powołanego w ramach projektu Centrum Badań będzie prowadzenie wysokiej 
jakości innowacyjnych badań, które umożliwią mu osiągnięcie wiodącej pozycji w wymiarze 
ponadregionalnym. Przedsięwzięcie integruje komponent technologiczny z ideą kreowania i wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w biznesie i wpisuje się w 
zapotrzebowanie branży przemysłowej uznanej za jedną z wiodących dla regionu Podkarpacia. W ten 
sposób projekt wpisuje się też w specjalizację INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA. 
Badania realizowane w oparciu o wnioskowaną infrastrukturę wpisują się w założenia Krajowego 
Programu Badań i Prac Rozwojowych w ramach Programu wskazano strategiczne interdyscyplinarne 
kierunki badań m.in. nowoczesne technologie materiałowe. 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Miasto Rzeszów, Kielnarowa, Stalowa Wola 
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7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

9 400 000,00 zł 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. …… 

Źródło 
finansowania A 

EFRR (RPO 

WP 2014-

2020) 

Źródło 
finansowania B 

Wyższa 

Szkoła 

Informatyki i 

Zarządzania z 

siedzibą w 

Rzeszowie 

Źródło 
finansowania C 

Inkubator 

Technologiczny  

           

7 990 000,00 960 000,00 450 000,00             

               

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Etap budowy/realizacji projektu 08/2014 12/2016 

Etap operacyjny 07/2015 12/2016 

 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz 
docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 

 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Metodologiczne podstawy programowo-sprzętowej platformy diagnostyki i terapii zaburzeń 
równowagi  

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o konsorcjum o nazwie INFOBALANS, które tworzą 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski oraz 
Politechnika Rzeszowska. Zakres obowiązków każdego z konsorcjantów określa stosowna Umowa. 
Obowiązki zostały dobrane tak, aby maksymalnie wykorzystać dotychczasowy potencjał i wiedzę 
każdego z konsorcjantów. Infrastruktura badawcza zakupiona w ramach projektu zostanie zainsta-
lowana w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kiel-
narowej, w obiektach Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Informa-tyki 
i Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej. Komunikacja informacyjna pomiędzy komponen-tami 
infrastruktury badawczej odbywać się będzie za pomocą uczelnianych sieci komputerowych, które 
funkcjonują u każdego z konsorcjantów.  
Przed Donatorem – Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego – Konsorcjum będzie 
reprezentowane przez głównego Beneficjenta, którym będzie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzą-
dzania. Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska będą partnerami projektu. Wszelkie 
rozliczenia pomiędzy Donatorem a Konsorcjum prowadzić będzie Beneficjent. Konsorcjum będzie 
zarządzane przez Komitet Sterujący, w którego skład wchodzić będą Kierownik Projektu oraz jeden 
przedstawiciel Beneficjenta i po jednym przedstawicielu każdego z Partnerów. Komitet sterujący 
powołuje Beneficjent, swoich przedstawicieli w Komitecie zgłaszają Partnerzy. Komitet Sterujący dążyć 
będzie do jednomyślności przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z realizacją Pro-jektu. 
Partnerzy zachowują wyłączne prawa własności do zakupionych urządzeń oraz nabytych praw 
własności intelektualnej, związanych z Projektem i dotyczących realizacji przypisanego im zadania. 
Projekt pozostaje w równej części wspólną własnością Beneficjenta i Partnerów. Wszelkie prawa do 
zastosowania rozwiązań powstałych w wyniku późniejszych badań wykorzystujących budowaną 
infrastrukturę, w tym w szczególności wszelkie uzyskane patenty oraz autorskie prawa majątkowe, 
którymi mogą objęte być wyniki realizacji projektu przysługiwać będą Beneficjentowi oraz Partne-rom 
Projektu, w częściach proporcjonalnych do poniesionych nakładów pracy. Wszelkie spory mo-gące 
wyniknąć w związku z realizacją badań wykorzystujących tworzoną w ramach projektu infra-strukturę 
badawczą, strony będą starały się rozwiązać polubownie. 
Infrastruktura badawcza, nazywana dalej Platformą, składać się będzie z następujących komponen-
tów: 

1. Bazy wiedzy - inteligentnego bazodanowego systemu informacyjnego monitorowania 
zabu-rzeń równowagi; 
2. Zespołu laboratoriów mobilnego monitorowania funkcji życiowych pacjenta; 
3. Rekonfigurowalnej chmury obliczeniowo-magazynującej; 
4. Laboratorium mobilnych technik komunikacyjnych w medycynie; 
5. Laboratorium stacjonarnej diagnostyki zaburzeń równowagi. 

W pierwszej kolejności, bezpośrednio po podpisaniu umowy (faza operacyjna) o finansowaniu reali-
zowana będzie budowa infrastruktury badawczej wymienionej w pkt. 2, 4, 5. Faza operacyjna rozu-
miana jest jako etap realizowany od 1.07.2015 r. do 31.12.2016 r. (od przygotowania dokumentacji 
przetargowej do momentu zakończenia projektu). Faza ta nie obejmuje  wykorzystania powstałej 
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infrastruktury do prowadzenia badań. Działania te będą realizowane w oparciu o środki własne Be-
neficjenta i partnerów i/lub pozyskane zewnętrzne źródła finansowania W związku z tym, w ramach 
przedmiotowej propozycji do KT nie przewiduje się finansowania przeprowadzenia badań. Finan-
sowane będą jedynie działania inwestycyjne. Powyższe komponenty zostaną użyte do przygotowa-nia 
wsadu informacyjnego, udostępnianego badaczom za pośrednictwem elementów z pkt. 1, 3 in-
frastruktury badawczej. W wymienione elementy, wnioskowana infrastruktura badawcza zostanie 
wyposażona w ciągu 18 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu. Minimalny czas użytkowa-nia 
wnioskowanej infrastruktury badawczej – 5 lat od chwili zakończenia realizacji projektu. Po tym czasie 
infrastruktura ulegnie fizycznemu (pkt. 2, 4, 5) lub moralnemu zużyciu (pkt. 1,3). Dane zawar-te w 
systemie bazodanowym, stanowiące ponadczasowy wynik badań, mogą zostać przeniesione do 
nowego, współczesnego środowiska aplikacyjnego 
 
Celem projektu jest budowa infrastruktury badawczej niezbędnej do wspierania badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i innowacji w obszarze informatyki stosowanej na terenie województwa 
podkarpackiego. Wnioskowana infrastruktura przeznaczona jest do wspomagania badań nad diagno-
styką i terapią zaburzeń równowagi. Podstawowym i najszerzej wykorzystywanym elementem plat-
formy będzie baza wiedzy – system informacyjny gromadzący w chmurze w czasie rzeczywistym 
informacje o stanach nierównowagi, upadkach pacjentów oraz ich podstawowych funkcjach życio-
wych. Zawarte w bazie wiedzy oprogramowanie analityczne zapewniać będzie analizę zgromadzo-nych 
danych, niezbędną do weryfikacji stawianych hipotez naukowych. Ponadto, baza wiedzy bę-dzie 
wspomagała prognozowanie ryzyka upadku pacjenta, zarówno w trakcie leczenia ambulatoryj-nego, 
jak i szpitalnego. Źródłem danych dla systemu będą lekarze prowadzący wywiad u pacjenta, a także 
wszystkie pozostałe pomiarowe i komunikacyjne komponenty systemu.  
Inwestycje finansowane z projektu będą dotyczyć zakupu aparatury i oprogramowania badawczego. 
Zakupiony sprzęt zostanie zainstalowany i będzie eksploatowany w istniejących obiektach będących 
własnością Partnerów konsorcjum.  
Budowa infrastruktury badawczej składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszy z nich obejmie 
gromadzenie danych epidemiologicznych dotyczących upadków i ich podłoża fizjologicznego. Dane 
pochodzące ze szpitalnych oddziałów rehabilitacji, przychodni rehabilitacyjnych oraz Narodowego 
Funduszu Zdrowia znajdują się już w posiadaniu wnioskodawców. Dodatkowe, najbardziej wiary-
godne dane pochodzić będą z laboratoriów budowanych w ramach przedsięwzięcia. Drugi etap, to 
zakup i uruchomienie sprzętu i oprogramowania umożliwiającego funkcjonowanie bazy wiedzy. Etap 
gromadzenia danych w bazie wiedzy będzie kontynuowany do końca realizacji projektu. Etap drugi 
rozpocznie się 18 miesięcy po rozpoczęciu etapu pierwszego. 
Realizacja wnioskowanego projektu nie będzie wymagała wypełnienia administracyjnych procedur 
związanych z oceną oddziaływania na środowisko oraz uzyskania pozwolenia na budowę 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Celem ogólnym projektu jest rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego uczelni 
wchodzących w skład Konsorcjum. Cel ten zostanie osiągnięty, dzięki zakupowi infrastruktury B+R, 
która umożliwi stworzenie i wdrożenie zobiektywizowanej podstawy do ścisłego powiązania strategii 
rozwoju województwa z dążeniem do stałej poprawy jakości życia w województwie. 

Badania realizowane w oparciu o wnioskowaną infrastrukturę dotyczyć będą poprawy komfortu i 
długości życia na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  W szczególności będą to ba-dania 
obejmujące: 

1. Przygotowanie i weryfikację metodologii szacowania ryzyka upadku na informacji uzyskanych w 
trakcie wywiadów oraz danych pomiarowych gromadzonych w czasie rzeczywistym; 
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2. Sposoby poprawy skuteczności wykorzystania i weryfikacji poprawności dostępnych metodologii 
szacowania ryzyka; 

3. Metod i środków mobilnej diagnostyki zaburzeń równowagi na bazie inteligentnych mikro-
sensorów; 

4. Badania mobilności systemów telemedycyny; 

5. Badanie skuteczności nowych terapii leczenia zaburzeń równowagi; 

6. Badania nad metodykami i metodologiami projektowania mobilnych inteligentnych bionicz-nych 
systemów pomiarowych, analizujących zaburzenia równowagi, z możliwością uczenia się fizjonomii i 
fizjologii pacjenta. 

Opisywane badania odnoszą się do dwóch poniższych regionalnych inteligentnych specjalizacji wo-
jewództwa podkarpackiego: 

1. JAKOŚĆ ŻYCIA: rozwój województwa podkarpackiego jako regionu o najwyższej jakości życia, 

2. INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA: powszechne wykorzystanie i rozwój techno-logii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

Projekt, w równym stopniu, wpisuje się w obie powyższe specjalizacje. Z punktu widzenia pierwszej z 
nich, badania realizowane z wykorzystaniem infrastruktury badawczej zbudowanej w ramach 
projektu, przyczynią się do:  

1. Zmniejszenia liczby kontuzji będących wynikiem upadków, tym samym poprawy jakości życia 
mieszkańców;  

2. Poprawy skuteczności procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych przy 
leczeniu zaburzeń równowagi; 

3. Wydłużenia długości życia mieszkańców Podkarpacia; 

4. Zmniejszenia nakładów finansowych na leczenie urazów poupadkowych, co pozwoli wykorzystać 
zaoszczędzone środki na inne działania terapeutyczne i profilaktyczne. 

Oferowana platforma diagnostyczno-terapeutyczna będzie oparta na najnowocześniejszych 
rozwiązaniach technicznych z obszaru bioniki, mechatroniki, nanotechnologii, informatyki i 
telekomunikacji, dotąd niedostępnych na Podkarpaciu. Dzięki Projektowi, Podkarpackim 
przedsiębiorstwom zostaną udostępnione unikalne technologie, które zainspirują do realizacji innych, 
komercyjnych działań. Działania te, wsparte o dotychczasowy potencjał wiedzy i umiejętności, 
wyzwolą efekt synergii, którego efektem będzie upowszechnienie wykorzystania technologii 
informatycznych w bionice i medycynie. 

Badania realizowane w oparciu o wnioskowaną infrastrukturę wpisują się w założenia Krajowego 
Programu Badań i Prac Rozwojowych - w ramach Programu wskazano strategiczne interdyscyplinarne 
kierunki badań m.in. są to kierunki dotyczące chorób cywilizacyjnych oraz zaawansowanych 
technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i mechatronicznych. 

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Miasto Rzeszów 

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

5 000 000,00 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. …… 

Źródło 
finansowania 

A 

Źródło 
finansowania 

B 

Źródło 
finansowania 

C 
 

           

5 000 000,00             

               

Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Etap budowy/realizacji pro-jektu 08/2014 12/2016 

Etap operacyjny 07/2015 12/2016 

Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz 
docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
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1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

innoSUPPORT - Strategiczny system wspierania procesów innowacyjnych w województwie 
podkarpackim na skalę globalną 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  

Beneficjent i Partner dokonali identyfikacji problemów i barier działalności innowacyjnej wśród firm 
woj. podkarpackiego. W badaniu wzięło udział 213 respondentów. Za najważniejsze bariery firmy 
uznały brak środków finansowych na wdrażanie technologii (55%), brak infrastruktury B+R (26%), brak 
wykwalifikowanego personelu (24%), długi okres zwrotu nakładów (22%), podatki (22%), brak 
wsparcia rządu (22%). Ponadto firmy wskazały na brak współpracy i wysokie koszty wprowadzenia 
wynalazku do seryjnej produkcji.  

Projekt jest odpowiedzią na problemy rozwoju innowacyjności regionu i zakłada stworzenie sprawnie 
działającego rynku badań naukowych wysoce aktywnego po stronie podaży, popytu, jak też 
charakteryzującego się „sprawnymi mechanizmami transmisji”.  

Konieczne jest wypracowanie efektywnych wzorców trwałej kooperacji nauki z biznesem oraz 
zacieśnienie współpracy poprzez realizację i komercjalizację wspólnie prowadzonych badań.  

Wymaga to pogłębionej identyfikacji potrzeb i możliwości sektora komercyjnego, jak i środowiska 
naukowego, wskazania obszarów wiedzy, gdzie konkurencja jest mała lub nie ma jej w ogóle, 
określenia masy krytycznej technologii w niszach, wsparcia inteligentnych specjalizacji regionu oraz 
wyłonienia kluczowych technologii wspomagających. 

W regionie Podkarpacia, jak też w skali kraju, wszystkie ww. elementy nie funkcjonują należycie a 
istniejące bariery dotyczą w szczególności: braku zainteresowania przedsiębiorców innowacjami, 
niskiego poziomu rozwoju kultury innowacyjności oraz niewielkiego doświadczenia w zakresie 
współpracy biznesu z nauką, braku wsparcia dla rozwoju innowacyjnych start-upów, słabego rozwoju 
rynków finansowych w sferze finansowania innowacji, małej atrakcyjności strony podażowej (oferty 
B+R w regionie) dla biznesu, w tym problemów dotyczących systemu informacji w tym zakresie.  

Przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza z sektora MŚP na terenie województwa podkarpackiego potrzebują 
intensywnego wsparcia umożliwiającego znaczący wzrost innowacyjności. Przedsiębiorstwa, głównie 
rodzinne, cechuje niski stopień innowacyjności i konkurencyjności. Wysokie koszty utrzymania i niska 
produktywność skutkuje brakiem środków na dokonywanie inwestycji. Do najważniejszych barier w 
rozwoju przedsiębiorczości  zaliczyć należy nie tylko brak dostępu do kapitału i niedoinwestowanie 
przedsiębiorstw, ale także często brak pomysłu na zdynamizowanie rozwoju firmy i brak strategii 
ekspansji rynkowej. 

W dobie nieustannie rosnących oczekiwań, na sprostanie dynamicznie zmieniającym się 
uwarunkowaniom rynku, w wyniku rewolucji technologicznej, związanej z rozwojem zarówno 
technologii informatycznych, jak i komunikacyjnych ICT, a także kształtowaniem się gospodarki opartej 
na wiedzy, możemy mówić już tylko i wyłącznie o nierozerwalnym związku gospodarki  

z nauką i jej najnowszymi osiągnięciami, niezależnie od jej obszaru, który będzie podlegać analizie. 
Umiejętność wykorzystania wszystkich uwarunkowań z tym związanych, decyduje bowiem nie tylko o 
przewadze konkurencyjnej i miejscu, w którym znajduje się dany kraj, czy jego poszczególne regiony, 
ale również o perspektywach rozwoju jego przyszłych pokoleń. Wydaje się więc, że wyjście poza utarte 
schematy, pozyskanie wiedzy na temat, jakimi zasobami intelektualnymi, finansowymi, naturalnymi i 
technologicznymi dysponujemy, a następnie odpowiednie zagospodarowanie potencjału naukowo-
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biznesowego oraz społecznego powinno być naturalnym krokiem i strategią, mającą na względzie tylko 
wymierne i efektywne działania, prowadzące do rozwoju technologicznego i innowacyjnego kraju, czy 
regionu.  

Stymulatorem takiego rozwoju, w przypadku województwa podkarpackiego może być wdrożenie 
skutecznego narzędzia oceny synergii regionu, identyfikacji jego potrzeb i możliwości, a także 
stworzenie strategicznego systemu wspierania procesów innowacyjnych w województwie 
podkarpackim, aby można było skorzystać z bardzo bogatej wiedzy eksperckiej najlepszych 
naukowców głównych ośrodków naukowo-badawczych, zarówno w Polsce,  jak i za granicą. Aby to 
osiągnąć należy przede wszystkim dokonać identyfikacji wszystkich nisz i sektorów, które powinny być 
potraktowane szczególnie i priorytetowo, tak, aby mogły one być następnie wspierane strategicznie. 

Najważniejszą korzyścią proponowanego projektu dla województwa podkarpackiego będzie więc 
przede wszystkim stworzenie warunków przewagi rynkowej firm regionu. Stanie się to możliwe 
właśnie dzięki realizacji procesów identyfikacji niszowości, stworzenia właściwej infrastruktury 
naukowo-badawczej oraz zapewnieniu dominacji w zidentyfikowanych dla każdego obszaru i firm, 
które w nich działają, niszach oraz kontynuacji niszowych procesów innowacyjnych. To z kolei zapewni 
zaś nie tylko dynamiczny rozwój, ale również nowe, stabilne i dobrze płatne miejsca pracy w regionie 
Podkarpacia.  

Działania obu Partnerów w projekcie mają również na celu doprowadzić do wypracowania 
efektywnych wzorców kooperacji nauki z biznesem, zacieśnienia współpracy między tymi 
środowiskami poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć tworzonych i rozwijanych w oparciu o 
wspólne innowacyjne rozwiązania 

Wykonawcą zadania będzie zespół projektowy. Wnioskodawca posiada zarówno odpowiednie i 
udokumentowane doświadczenie, potencjał do przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych prac 
naukowo-badawczych, jak i dysponuje wymaganą do tego infrastrukturą. Współpracuje on z sektorem 
komercyjnym i w sposób ciągły prowadzi prace badawcze w zakresie nowych technologii IT i ICT, w 
tym rozległe analizy rynkowe pod kątem innowacji we wskazanej branży i branżach pokrewnych. 
Realizacja zadań badawczych, a także cały proces związany z transferem technologii i innymi 
wartościami wypracowanymi w ramach projektu będzie ponadto nadzorowana przez kierownika 
naukowego projektu, będącego wybitnym ekspertem i praktykiem w swojej dziedzinie. Podział zadań 
pomiędzy Lidera projektu, wszystkich Wykonawców oraz Partnera będzie zgody zarówno z ich 
posiadanymi kompetencjami, a także zasobami kadrowymi, materialnymi i organizacyjnymi. Po 
zakończeniu części badawczej projektu Wnioskodawca dokona też zgłoszeń patentowych 
wypracowanej technologii w procedurze PCT określonej w przepisach Układu o Współpracy 
Patentowej, w celu uzyskania ochrony intelektualnej otrzymanych rezultatów realizacji projektu, które 
będą posiadały charakter nowatorski. W celu zapewnienia jakości oczekiwanych wyników oraz 
prawidłowej realizacji wszystkich zaplanowanych zadań niezbędne będzie jednak wykupienie dostępu 
do specjalistycznych baz danych Thomson Reuters, dla każdej analizowanej niszy technologicznej, a 
także rozszerzenie posiadanych zasobów sprzętowych o macierze dyskowe oraz cztery serwery 
analityczne typu blade, zapewniające nie tylko odpowiednią moc obliczeniową dla przetwarzanych 
danych, ale także skalowalność tworzonego systemu i zintegrowanych z nim narzędzi, które będzie 
działać w modelu SaaS (Software as a Service). 

Struktura organizacyjna projektu:  

Lider projektu: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

Partner projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Lider oraz Partner wnioskowanego projektu są instytucjami realizującym wspólnie przedsięwzięcia   
mające na celu rozwój przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. Ich duże doświadczenie w 
realizacji wspólnych projektów, finansowanych ze środków zewnętrznych  gwarantuje, zarówno 
osiągnięcie wszystkich założonych wskaźników projektowych, jak i dobór właściwej metodologii w 
zakresie zarządzania zaplanowanymi zadaniami oraz jakość otrzymanych wyników końcowych. 

Proponowana struktura prawna: 
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Konsorcjum instytucji realizujących projekt. 

Pozostali uczestnicy projektu (podwykonawcy): Pozostałe podmioty projektu będą wybierani zgodnie 
za zachowaniem Ustawy Prawo zamówień publicznych 

Niniejsze przedsięwzięcie ma charakter projektu badawczego, które swym zakresem obejmie zarówno 
firmy, jak również jednostki naukowe z Podkarpacia. 

Po wstępnej analizie zapotrzebowań infrastrukturalnych do realizacji projektu badawczego, niezbędne 
jest rozszerzenie posiadanej infrastruktury badawczej, zasobów sprzętowych o 3 pojemne macierze 
dyskowe o zróżnicowanej pojemności (łącznie 150 TB), a także 3 serwery obliczeniowe (posiadające co 
najmniej 4 procesory 8-mio rdzeniowe), szafę serwerową, UPS’y, przełączniki 24 portowe, 4 notebooki 
oraz serwer plików z kontrolerem. Oprócz tego zadania procesowe związane z modułem wsparcia nisz 
technologicznych będą wymagać zakupu licencji dostępu do baz danych, dla każdego obszaru analizy. 
Realizacja drugiego modułu proponowanego w niniejszym projekcie będzie wymagać również 
znaczącej rozbudowy istniejącej infrastruktury w zakresie wyposażenia laboratoriów wsparcia 
realizacji wskazanych technologii i ich funkcji w obszarach takich jak IT, technologie lotnicze oraz 
jakość życia. 

Na etapie uruchamiania badań, nie ma możliwości dokładnego wyszczególnienia specyfikacji 
laboratoriów. Projekt zakłada przeprowadzenie badań identyfikujących nisze technologiczne regionu 
Podkarpacia i dopiero po ich wyłonieniu będzie możliwe precyzyjne określenie wiodących technologii 
oraz zdiagnozowanie potrzeb w zakresie doposażenia laboratoriów naukowo-badawczych 
umożliwiających dokończenie prac B+R w obrębie zdiagnozowanych nisz technologicznych 
umożliwiających ich komercjalizację.  

Projekt nie wymaga  konstrukcji nowych budynków, ani modyfikacji istniejącej infrastruktury budowlanej. 

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  

Infrastruktura B+R 

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 

Projekt wpisuje się w: 
I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 
Oś priorytetowa I: Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka;  
- CT1: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety 
inwestycyjne. 
Dotyczy: 1.2 
- CT3: Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 
Dotyczy: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
II. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020: 
-CT1: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 
Dotyczy: 1.2., Cel szczegółowy 4. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności 
innowacyjnej. 
Projekt jest zgodny z: 
Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2020 
Cel główny: efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i 
inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców oraz 
Cel 1, Priorytet 1.2 Nauka, badania i szkolnictwo wyższe (s.30-31,34-36).  
Umową Partnerstwa  
Cel tem.1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (s.88). 
 
Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).  Jego głównym celem jest zwiększenie innowacyjności 
województwa podkarpackiego poprzez inicjowanie przedsięwzięć realizowanych we współpracy nauki 
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z biznesem. Możliwe to będzie dzięki stworzeniu innoSUPPORT - strategicznego systemu wspierania 
innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych ułatwiającego kojarzenie partnerów i rozwój przedsięwzięć 
na skalę globalną.  
Cel projektu będzie osiągnięty poprzez prowadzenie procesu dogłębnej identyfikacji potencjału 
regionu Podkarpacia. Narzędziem do realizacji głównego celu będzie zbudowanie strategicznego 
systemu wspierania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych, umożliwiającego rozwiązywanie m.in. 
problemów badawczo-wdrożeniowych stawianych przez przedstawicieli nauki i biznesu poprzez 
budowanie interdyscyplinarnych zespołów dla rozwiązywania konkretnego problemu, realizacji 
danego przedsięwzięcia jednorazowego, jak też wspólnego przedsięwzięcia biznesowego.  
1) Badania realizowane w oparciu o wnioskowaną infrastrukturę pozwolą na stworzenie warunków 
uzyskania przewagi konkurencyjnej przez firmy regionu Podkarpacia. W szczególności będą to badania 
obejmujące: opracowanie i przetestowanie zestawu metod, mechanizmów i narzędzi szczegółowej 
analizy kompetencji, technologii, uwarunkowań i predyspozycji podmiotów woj. podkarpackiego  
2) stworzenie map: wiedzy, zasobów, technologii i własności intelektualnej opisujące potencjał 
innowacyjny woj. podkarpackiego,  
3) zbudowanie partnerstw do realizacji badań  w zakresie zidentyfikowanych nisz kompetencyjnych 
poszczególnych firm regionu, 
4) wskazanie optymalnych pod względem nakładów i ryzyka inwestycyjnego sposobów pozyskania i 
przygotowanie do komercjalizacji nowych rozwiązań w zidentyfikowanych w regionie  niszach 
technologicznych,  
5) opracowanie nowych perspektywicznych kierunków badań i ewaluacja realizowanych już 
projektów pod kątem ich dalszego rozwoju,  
6) stworzenie w modelu SaaS  platformy  wspomagania i zarządzania procesem otwartych innowacji - 
dla rozwiązań wspierających procesy obszaru B+R, z wykorzystaniem najlepszych ośrodków 
naukowych nie tylko w regionie, ale również w skali kraju i świata oraz globalnego wsparcia rozwoju 
przedsiębiorczości innowacyjnej, z uwzględnieniem ścisłej współpracy z największym Hubem 
innowacyjnych rozwiązań całego świata, którym jest Dolina Krzemowa, 
7) dostarczenie komplementarnych narzędzi i systemów identyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy na 
temat zasobów i kompetencji podmiotów gospodarczych i środowiska naukowego Podkarpacia, 
analizy istniejącego stanu technologii oraz zasobów pozwalających na wytworzenie usług lub 
produktów mających wysoce innowacyjny charakter, a także wskazanie nierozpoznanych funkcji 
technologii i znalezienie dla nich rozwiązań,  
8) zabezpieczenie praw własności intelektualnej rozwiązań niszowych, a także zdefiniowanie kamieni 
milowych komercjalizacji, 
9) sfinansowanie rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć rozwijanych, m.in. na bazie opracowanych w 
województwie podkarpackim  innowacyjnych rozwiązań przy współpracy nauki z biznesem. 
 
Cele projektu są również zgodne z założeniami Krajowego Programu Badań odnoszącego się do 
społecznego i gospodarczego rozwoju Polski w warunkach globalizujących się rynków, a przy tym 
zwiększenia efektów badań w nowych rozwiązaniach technologicznych, liczby patentów i rozwoju 
innowacyjnej gospodarki. 
Projekt wpisuje się bezpośrednio w cel strategiczny „INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA: 
powszechne wykorzystanie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych” inteligentnych 
specjalizacji określonych w projekcie Regionalnej Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Jednocześnie będzie on także oddziaływał 
na pozostałe inteligentne specjalizacje regionu tj.   

 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA: rozwój województwa podkarpackiego jako wiodącego centrum 
innowacyjnych technologii lotniczych, kosmicznych i komunikacyjnych w Polsce, 

 JAKOŚĆ ŻYCIA: rozwój województwa podkarpackiego jako regionu o najwyższej jakości życia. 
 
Propozycja projektu wspiera Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Wyniki wdrożeniowego etapu innowacji niszowej umożliwią wykorzystanie oraz 
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dopasowanie do strategicznych celów istniejącej infrastruktury naukowej oraz badawczo-rozwojowej 
regionu Podkarpackiego  
Planowane efekty przedsięwzięcia dla województwa podkarpackiego będą wiązać się ponadto z : 
- wzrostem aktywności instytucji otoczenia biznesu, 
- powstaniem  nowych przedsiębiorstw funkcjonujących w oparciu o innowacyjne rozwiązania 
technologiczne, 
- zwiększeniem poziomu wiedzy i umiejętności wśród przedstawicieli nauki oraz biznesu w zakresie 
tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw na skalę globalną, 
- zwiększeniem świadomości przedsiębiorców województwa podkarpackiego w zakresie znaczenia 
współpracy z nauką dla rozwijania konkurencyjnych przedsiębiorstw i pobudzeniem do podejmowania 
innowacyjnych działań, 
- wzmocnieniem postaw przedsiębiorczych i zbudowaniem klimatu sprzyjającego wdrażaniu 
innowacji i rozwijaniu przedsiębiorczości, 
- zwiększeniem wzajemnego zaufania i zacieśnieniem współpracy nauki i gospodarki, 
- zwiększeniem dostępu do regionu Podkarpacia przy wykorzystaniu działań informacyjnych i 
promocyjnych, 
- polepszeniem kompleksowości, efektywności, zwiększeniem różnorodności oferty wsparcia, 
podniesieniem jakości świadczonych usług instytucji otoczenia biznesu jako odpowiedź na konkretne 
zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, podmiotów ekonomii 
społecznej, 
- rozwojem infrastruktury służącej podniesieniu innowacyjności, kompetencji i współpracy instytucji 
otoczenia biznesu, przedsiębiorstw z sektora MŚP, jednostek naukowo-badawczych, podmiotów 
ekonomii społecznej, 
- poprawą innowacyjności i konkurencyjności instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw z sektora 
MŚP, jednostek naukowo-badawczych, podmiotów ekonomii społecznej, 
- zwiększeniem dostępu do nowych technologii i know-how przedsiębiorstw z sektora MŚP, 
jednostek naukowo-badawczych, podmiotów ekonomii społecznej,  
- wzrostem jakości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach z sektora MŚP poprzez zapewnienie 
profesjonalnego e-doradztwa i e-szkoleń, 
- wzrostem jakości kapitału ludzkiego w podmiotach ekonomii społecznej poprzez zapewnienie 
profesjonalnego e-doradztwa, 
- wzrostem współpracy branżowej przedsiębiorstw  z sektora MŚP, 
- wzrostem efektywności i aktywności jednostek naukowo-badawczych  w zakresie badań 
stosowanych we współpracy z przemysłem, 
- powstaniem mechanizmów i platformy współpracy pomiędzy nauką i gospodarką, 
- wzrostem liczby innowacyjnych projektów badawczych, 
- podniesieniem atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez kompleksową prezentację oferty 
inwestycyjnej Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych, 
analizy poszczególnych branż Polski Wschodniej, 
- rozwojem przedsiębiorczości i obniżenie kosztów działania firm 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Teren województwa podkarpackiego – miasto Rzeszów 
7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 

Wniosek przesłany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

150 000 000,00 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 

(w zł) 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. …… 

Źródło 
finansowania 

A 

Źródło 
finansowania 

B 

Źródło 
finansowania 

C 
 

           

150 000 000,00             

               

Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Etap budowy/realizacji projektu 07/2015 12/2019 

Etap operacyjny 07/2014 12/2019 

 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz 
docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

   

   

Szczegółowe dane zostaną uzupełnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


