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                                 DZIEŃ I – 18.09.2013 
FINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŹRODEŁ KOMERCYJNYCH

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad finansowania projektów ze źródeł komercyjnych (fun-

dusze VC, angel financing, fundusze private equity) oraz wzapoznanie Członków Klastra z podsta-

wowymi metodami oceny projektów pod kątem finansowym – opłacalność projektu, a możliwości 

pozyskania kapitału na zasadach komercyjnych

Program szkolenia:

11:00 – 12:30 Finansowanie projektów innowacyjnych – cz. I
12:30 – 12:45 Przerwa kawowa
12:45 – 14:45 Finansowanie projektów innowacyjnych – cz. II

Zakres szczegółowy szkolenia:

1. Projekt innowacyjny jako przedsięwzięcie finansowe 

a. Czas trwania projektu 

b. Zmiany wartości pieniądza w czasie 

c. Koszt kapitału w projekcie 

d. Przepływy środków pieniężnych w projekcie 

2. Źródła finansowania projektu – wady i zalety 

a. Fundusze własne i obce – które wybrać?

b. Wykorzystanie finansowania Venture Capital i Angel Financing w praktyce 

c. Opłacalność projektu a wybór źródła finansowania 



3. Wybrane metody finansowej oceny projektu 

a. Metoda prosta – okres zwrotu

b. Metody dyskontowe – NPV, Pi, IRR

c. Wykorzystanie metod prostych i dyskontowych do oceny projektu w praktyce

Stosowane narzędzia: praca na studium przypadku, Ms Excel

Prowadzący: dr Tomasz Uryszek

Zastępcą dyrektora Instytutu Finansów oraz adiunktem w Katedrze Finansów Publicznych na Wy-

dziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pełnił funkcję wicedyrektora Cen-

trum Transferu Technologii UŁ. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Giessen (Niemcy), na 

University of Texas at Austin (USA) oraz na Uniwersytecie UniFMU w Sao Paulo (Brazylia). Prowadzi 

zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu zarządzania finansami, analizy finansowej, oceny i 

wyceny projektów innowacyjnych, a także finansów publicznych. Jest również wykładowcą w pro-

gramie Master of Science in Science and Technology Commercialization, prowadzonych w Uniwer-

sytecie Łódzkim na licencji IC2 Institute, USA oraz autorem licznych publikacji naukowych w języku 

polskim i angielskim.



                                 DZIEŃ II – 19.09.2013 
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma na celu przybliżenie Członkom Śląskiego Klastra specyfiki stosowania prawa własno-

ści intelektualnej w perspektywie realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych

Program szkolenia:

9:30 – 11:00 Prawa własności intelektualnej z perspektywy realizacji 
projektów badawczych i wdrożeniowych – cz. I

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:45 Prawa własności intelektualnej z perspektywy realizacji 

projektów badawczych i wdrożeniowych – cz. II

Zakres szczegółowy szkolenia:

1. Środowisko prawne prowadzonych projektów:

- projekty krajowe

- projektu międzynarodowe

- projekty „prywatne”

2. Wynik projektu, a własność intelektualna:

- podstawowe dobra własności intelektualnej

- najczęstsze wyniki realizowanych projektów

3. Wykonawstwo a prawa własności intelektualnej:

- twórczość pracownicza

- rola podwykonawcy

- prawa zależne i osobiste



4. Eksploatacja wyniku projektu:

- komu przysługują prawa własności intelektualnej

- dozwolony użytek cudzych wyników

- najczęstsze ograniczenia umowne

Stosowane narzędzia: case study

Prowadzący: Łukasz Wściubiak

Rzecznik patentowy. Absolwent studiów stacjonarnych na kierunku prawo na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim oraz podyplomowych studiów z prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie War-

szawskim. Autor i prowadzący licznych szkoleń i warsztatów oraz publikacji poświęconych proble-

matyce prawa własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej 

procesu komercjalizacji i transferu technologii.
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