
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r.

Poz. 162

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 13 marca 2013 r.

o ustanowieniu programu pod nazwą „Brokerzy Innowacji”

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 
oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) ogłasza się, co następuje:

Ustanawia się z dniem 15 marca 2013 r. program pod nazwą „Brokerzy Innowacji”, stanowiący załącznik do komuni-
katu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. (poz. 162)

PROGRAM POD NAZWĄ „BROKERZY INNOWACJI”

  I. 1.  Celem programu pod nazwą „Brokerzy Innowacji”, zwanego dalej „programem”, jest poprawa efektywności pro-
cesu komercjalizacji wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komer-
cjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wyników 
badań naukowych w środowisku przedsiębiorców. 

 2.  Program ma na celu wsparcie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, zwanych dalej „jednostkami”, 
współpracujących z uczelnianymi centrami transferu technologii. W ramach programu zostanie wyłonionych do 
finansowania maksymalnie 30 wniosków, w których jednostka wskaże brokera innowacji działającego w danym 
obszarze wiedzy, odpowiedzialnego za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem 
gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w kontekście konkretnych roz-
wiązań rynkowych. 

 3.  Wybrani brokerzy innowacji, działający na rzecz jednostki, będą zobowiązani do realizacji następujących zadań:

  1)  identyfikowania projektów badawczych, które mają wysoki potencjał komercyjny w obszarze wiedzy, w któ-
rym broker się specjalizuje;

  2)  budowania i utrzymywania sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym 
w obszarze wiedzy, w którym broker się specjalizuje, służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyni-
ków badań naukowych.
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 4.  Zadania, o których mowa w ust. 3, broker innowacji będzie realizował w szczególności przez następujące działania:

  1)  nawiązywanie kontaktów i organizację spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego, 
służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych (minimum cztery spotkania 
w miesiącu, udokumentowane każdorazowo notatką na temat przebiegu spotkania, osiągniętych rezultatów 
oraz postępu prowadzonych prac);

  2)  przygotowywanie wykazów projektów badawczych posiadających, w ocenie brokera, wysoki potencjał komer-
cyjny, wraz z analizą przesłanek uzasadniających taką ocenę;

  3)  inicjowanie zakładania spółek typu spin off lub zawierania umów licencyjnych;

  4)  poszerzanie kompetencji w zakresie organizacji procesu komercjalizacji wyników badań naukowych przez 
uczestnictwo w szkoleniach dla brokerów innowacji organizowanych i finansowanych przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej „Ministerstwem”. 

 5.  Jednostka, na rzecz której broker innowacji będzie realizował swoje zadania, we współpracy z uczelnianym cen-
trum transferu technologii, będzie koordynować i monitorować ich realizację. Jednostka będzie odpowiedzialna 
przed Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „Ministrem”, za prawidłowość realizacji zadań 
brokera innowacji.

 II. 1.  O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki, które spełniają następujące 
warunki:

  1)  współpracują z uczelnianymi centrami transferu technologii utworzonymi nie później niż rok przed dniem zło-
żenia wniosku;

  2)  funkcjonują w ramach uczelni posiadających przyjęty przez senat, a w przypadku uczelni niepublicznych – 
przez organ wskazany w statucie, regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz pra-
wami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 
przy czym dopuszcza się również posiadanie projektu takiego regulaminu.

 2. W ramach programu: 

  1)  jednostka może złożyć nie więcej niż jeden wniosek, w którym wskaże nie więcej niż jednego kandydata na 
brokera innowacji;

  2)  możliwe jest sfinansowanie nie więcej niż 5 wniosków złożonych przez jednostki funkcjonujące w ramach 
danej uczelni.

 3.  We wniosku jednostka powinna wskazać kandydata na brokera innowacji, który będzie na jej rzecz realizował za-
dania, o których mowa w części I ust. 3. W przypadku przyznania finansowania w ramach programu, jednostka 
zobowiąże się do zawarcia, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, umowy zlecenia albo umowy o pracę z brokerem 
innowacji wskazanym we wniosku.

 4.  Brokerem innowacji może zostać osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w jednym z nastę-
pujących obszarów wiedzy: obszar nauk ścisłych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar 
nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 
fizycznej, a także udokumentowane, minimum roczne, doświadczenie w komercjalizacji wyników badań nauko-
wych.

 5.  Realizacja zadań w ramach programu nie może trwać dłużej niż do dnia 30 września 2015 r.

 6.  Kwota przeznaczona na realizację całego programu wynosi 6,5 mln zł. Całkowity koszt finansowania zadań obję-
tych jednym wnioskiem nie może przekroczyć 200 tys. zł. Kwota wsparcia może zostać zwiększona o dodatek 
specjalny w wysokości 9 tys. zł w przypadku doprowadzenia przez brokera innowacji do powstania spółki typu 
spin off lub w wysokości 7 tys. zł w przypadku doprowadzenia przez brokera innowacji do zawarcia umowy licen-
cyjnej. 

 7.  W ramach programu nie mogą być finansowane zadania, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane ze 
środków finansowych na naukę lub ze środków europejskich albo są z tych środków finansowane.

 8.  Zadania realizowane w ramach programu będą finansowane ze środków przeznaczonych na naukę w projekcie 
systemowym „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Poddziałanie 1.1.3), 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.
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III. 1. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

 2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 3. W ogłoszeniu o konkursie Minister określa:

  1) przedmiot konkursu;

  2) warunki udziału w konkursie; 

  3) tryb przeprowadzenia konkursu;

  4) zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznawanych w ramach programu;

  5) termin i sposób składania wniosków;

  6) kryteria oceny wniosków.

IV. Minister przyznaje środki finansowe na realizację zadań w ramach programu w drodze decyzji.

 V.  Do oceny kierowane są wnioski spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wnioski niespełniające 
wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu oraz możliwości uzupełnienia 
wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

VI.  Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu są przekazywane jednostce na podstawie umowy określają-
cej warunki finansowania i rozliczenia wykonanych zadań.




