
Projekt pt. „Warsztaty naukowo – praktyczne z zakresu prowadzenia, zarządzania i 
komercjalizacji badań naukowych” 

 
 
 
 
 

 
Człowiek – najlepsza inwestycja 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Katowice, dnia 31.03.2011 r. 
Szanowni Państwo, 
 
 W ramach projektu – poza warsztatami naukowymi, które zakończą się 10 kwietnia br. 
ostatnim V-tym modułem – przewidziano również realizację warsztatów praktycznych (32 godziny 
lekcyjne, czyli po 16 godz. lekcyjnych dla każdej z dwóch grup) z zakresu otwierania innowacyjnej 
działalności gospodarczej oraz komercjalizacji efektów prac badawczych. Zajęcia zaplanowano na 
maj i czerwiec 2011 r. w inkubatorze przedsiębiorczości działającym w woj. śląskim (miejsce 
lokalizacji inkubatora zostanie podane wkrótce), który posiada doświadczenie w ww. tematyce.  
  
Podczas warsztatów zaplanowano zajęcia praktyczne na temat: 

1. otwierania własnej, innowacyjnej działalności gospodarczej,  
2. rodzajów przedsięwzięć innowacyjnych,  
3. pozostałych form współpracy z sektorem gospodarki, 
4. tworzenia biznes planów,  
5. ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R, 
6. otwierania działalności gospodarczej (wypełnianie dokumentacji aplikacyjnej, tworzenie 

planu marketingowego przedsięwzięcia – stanowiącego jego uzasadnienie biznesowe, itp.). 
 
Zajęcia będą odbywać się w 2 grupach ok. 17-18 osobowych, przy czym program zajęć będzie tak 
skonstruowany i realizowany, aby osoby z grupy poniedziałkowej nie mogące uczestniczyć w I albo II 
części zajęć mogły dołączyć na zajęcia do grupy weekendowej i odwrotnie. Poniżej znajdą Państwo 
terminy zajęć. 
 

GRUPA 
PONIEDZIAŁKOWA  

pierwsze 
spotkanie 

(4 godz. lek.) 

drugie 
spotkanie 

(4 godz. lek.) 

trzecie 
spotkanie 

(4 godz. lek.) 

czwarte 
spotkanie 

(4 godz. lek.) 
godziny zajęć 

 cześć I zajęć  
traktowana jako jeden 

dzień szkoleniowy 

część II zajęć 
traktowana jako jeden 

dzień szkoleniowy 

 

I 09.05.2011 16.05.2011 23.05.2011 30.05.2011 17:15-18:45 2x45 min. 
18:45-19:00 przerwa 
19:00-20:30 2 x 45 min. 

 

GRUPA 
WEEKENDOWA  

pierwsze spotkanie  
(8 godz. lek.) 

drugie spotkanie  
(8 godz. lek.) 

godziny zajęć 

 cześć I zajęć część II zajęć  

II 14.05.2011 sobota 05.06.2011 niedziela 

11:00 - 12:30 2x45 min 
12:30 - 12:40 przerwa 10 min. 
12:40 - 14:10 2x45 min 
14:10 - 14:30 przerwa 20 min. 
14:30 - 16:00 2x45 min 
16:00 - 16:10 przerwa 10 min. 
16:10 - 17:40 2x45 min 

 
Proszę zapisać się na podane wyżej terminy zajęć, wskazując grupę lub konkretną datę, w przypadku, kiedy 
uczestnik zamierza brać udział zarówno w zajęciach grupy I, jak i II, tak aby łącznie zrealizować cały program. 
Termin zapisów do dnia 08 kwietnia droga elektroniczną na adres ewa.besz@gwsh.pl 
 
Obecność obowiązkowa. 

Koordynator Projektu 
mgr inż. Magdalena Chomacka 


