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Instytut Autostrada 
Technologii i Innowacji   

IATI jest to wirtualny instytut  
w Polsce grupujący 

interdyscyplinarny zespół badaczy, 
przedsiębiorców, przedstawicieli 
administracji i firm doradczych 

oferującym  warunki do rozwoju 
innowacji na rynku krajowym  

i międzynarodowym.  

 

 



IATI 2014 - 2021 

• Umowę Konsorcjum podpisało 
22 Partnerów (17 uczelni, 2 
instytuty badawcze oraz 3 
przedsiębiorstwa) 

 

 

• Obecnie IATI liczy 50 Partnerów 
(24 uczelnie, 8 instytutów 
badawczych i 18 przedsiębiorstw) 

 

 Liderzy Konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika 
Wrocławska 
 
 



Rada Naukowo-Przemysłowa IATI 

Przewodniczący Rady Naukowo-Przemysłowej IATI  
w kadencji 2020/21 –  prof. Arkadiusz Wójs,  
Rektor Politechniki Wrocławskiej 

Zastępca Przewodniczącego Rady –  
prof. Jerzy Lis, Rektor AGH 

oraz przedstawiciele pozostałych Partnerów IATI 



Partnerzy IATI 



Główny cel IATI 

Inicjowanie, przygotowywanie oraz stwarzanie wszystkim 
Partnerom warunków do aplikowania i realizacji 

konkretnych projektów badawczych, rozwojowych  
i wdrożeniowych przy aktywnym udziale podmiotów 

gospodarczych zainteresowanych ogólnie innowacjami,  
a w szczególności wytwarzaniem innowacji i ich późniejszym 

gospodarczym wykorzystywaniem.  

 

(Umowa Konsorcjum IATI, §1, pkt. 1) 



Rozwój gospodarczy kraju 

OT1 - Biotechnologie 
przemysłowe 

OT2 - Nanoprocesy  
i nanoprodukty  

 

OT3 - Zaawansowane systemy 
wytwarzania i materiały 

OT4 - Technologie informacyjne i 
telekomunikacyjne (ICT) 

OT5 - Mikroelektronika 

OT6 - Fotonika 

OT7 – Energia, Technologie kogeneracji i 
racjonalizacji gospodarowania energią 

OT8 - Surowce mineralne 

OT9 – Zdrowe  
społeczeństwo 

OT10 - Zielona gospodarka 

InSight 2030 

OT11 - Bezpieczeństwo 

OT12 - Komunikacja 

OT13 - Środowisko 

OBSZARY TEMATYCZNE 
CENTRA KOMPETENCJI 

Innowacje, Nowe Technologie 



Jak realizujemy nasze cele 

 Utworzyliśmy Centra Kompetencji (70) i koordynujemy ich 
współpracę w ramach Obszarów Tematycznych, 

 Inicjujemy projekty badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, 
odpowiadamy na potrzeby przedsiębiorców w zakresie 
innowacji, 

 Organizujemy i obejmujemy patronatem konferencje, 

 Prowadzimy szkolenia i wykłady, 

 
 Prowadzimy działalność promocyjną, 

 Budujemy silne relacje wewnątrz IATI, 

 Współpracujemy z organizacjami 
okołobiznesowymi. 



Sieci międzynarodowe 

Członkowie: 4 publiczne uczelnie 
Hiszpańskie  
Cel: zwiększenie współpracy krajowej oraz 
międzynarodowej 

Rezultaty:  
• realizacja projektów w Europie, Azji, Ameryce Południowej 
• Projekt RMsManager - współfinansowany przez EIT RawMaterials, 

mający na celu stworzenie nowego programu edukacyjnego dla 
przyszłych menedżerów w zakresie zarządzania, zrównoważonego 
rozwoju, efektywnego wykorzystania zasobów oraz gospodarki o 
obiegu zamkniętym (ponad 200 przeszkolonych studentów) 

• Projekt PackAlliance - wdraża nowy program studiów podyplomowych 
związany z innowacyjnymi procesami GOZ dla opakowań przyszłości z tworzyw 
sztucznych, uwzględniający nowatorski model współpracy. 



Sieci międzynarodowe 
Członkowie: kierownicy uczelni (rektorzy, 
kanclerze), przedstawiciele CTT oraz 
przedsiębiorstwa.  
Cel: organizacja konferencji i spotkań, łączących 
naukę oraz biznes: 
Rezultat: coroczne konferencje University-
Industry Interaction  - z udziałem ponad 400 
uczestników z ponad 60 krajów 

Członkowie: 210 członków z 78 krajów 
Cel: zwiększenie znaczenia szkolnictwa  
w globalnym rozwoju gospodarczym.  
Rezultat: raport o szkolnictwie wyższym na 
świecie omawiany przez 86 ekspertów z 28 
różnych krajów 



 
The League of European Research Universities  

Członkowie: 23 uczelnie 
Cel: tworzenie raportów oraz 
organizowanie spotkań i wydarzeń 
wspierających realizację polityki na 
poziomie UE. 
Rezultat: projekty innowacyjnej o łącznej 
wartości 33 mld EUR 

LERU prowadzi dialog  i współpracę z instytucjami EU  konsultując  m.in. H2020, 
FP9 i Erasmus+.  LERU w 2016 rozpoczęło współpracę z grupą CE7 która składa się z  
Universities of Belgrade, Eötvös Loránd, Ljubljana, Prague (Charles University), 
Tartu, Warsaw and Zagreb. 

LERU nawiązało kontakty z  Association of American Universities, the Association of 
East Asian Research Universities, the Group of Eight in Australia, the U15 in 
Canada, the C9 in China, the U15 in Germany, the RU11 in Japan and the Russell 
Group in the UK – w celu stworzenia Global Council of Research-Intensive 
Universities. 



 
Współpraca z instytucjami w Tajwanie 

• E&E recycling 
• Poseidon Corp. (Plastic Waste to Clean Fuel)  
• UWin Nanotech Co.  
• Taiwan Tech Arena (TTA) + Taiwan Startup Institute (TSI) & 

Startups  
• Industrial Technology Research Institute (ITRI)  
• Solar Applied Materials Technology Corporation (SOLAR) 
• National Cheng Kung University (NCKU) Transfer and Business 

Incubation Center & Startups  
• Enrestec Inc.  

 
Rezultat:  
• Umowy o współpracy (MOU) 
• biznesowe forum Polska – Tajwan ONLINE (16th Taiwan-

Poland Joint Business Council Meeting Online) 
• EU-Taiwan Supply Chains Forum 

 



 
Współpraca krajowa 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu tworzą polskie przedsiębiorstwa świadczące 
pełen zakres usług zagospodarowania większości kategorii odpadów na terenie całego 
kraju jak również w większości krajów UE i poza UE. 
 
Rezultat: Otwarty nabór MINE THE GAP: voucher 25 000 - 50 000 euro 
 
MINE.THE.GAP oferuje MŚP wsparcie we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii 
zgodnych z: 
• zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, 
• zwiększające efektywne gospodarowanie zasobami 
• wdrażające zaawansowane rozwiązania technologiczne. 
 
 

 



IATI Monday Business Meeting   

Organizujemy spotkania z przemysłem i IOB, o różnorodnej tematyce, m.in.:  

• Innowacje w ochronie środowiska,  

• Innowacje w informatyce 

• Innowacje w biotechnologii i klimacie  

• From waste to product - IATI wspólnie dla odpadów (GIG) 

• Technologie informacyjne i telekomunikacyjne 

• Zielone miasto  

• Mobilność oraz rozwój kariery młodych naukowców  

• Innowacje w bezpieczeństwie (b. przeciwpożarowe, chemiczne) 

• Współpraca z Klastrami Kluczowymi 

• Współpraca z Dolnośląskim Klastrem Motoryzacyjnym 

 

IATI MBM odbywały się w siedzibach partnerów IATI, w tym: 

• Głównym Instytucie Górnictwa,  

• Instytucie Metali Nieżelaznych,  

• Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

• Politechnice Wrocławskiej. 

 

 

 



 6 edycji konferencji „Innowacyjne 
pomysły młodych naukowców” 



 IATI w czasie pandemii koronawirusa 
- powołano Komitet Koordynujący IATI (KK IATI) 

Osoba będąca Koordynatorem ds. IATI: 
 
• utrzymuje bieżący kontakt (telefoniczny, e-mail) z Biurem IATI, 
• uczestniczy w spotkaniach Komitetu Koordynującego, które odbywać się będą w trybie on-

line co najmniej raz w miesiącu, a w razie potrzeby częściej, 
• przekazuje do Biura IATI informacje o planowanych/odbywających się konferencjach, 

spotkaniach obejmujących swą tematyką obszary badawcze IATI (tzw. Obszary Tematyczne 
IATI), 

• zgłasza propozycje spotkań (w tym w trybie on-line) partnerów IATI z przedstawicielami nauki 
i przemysłu, dotyczących określonych problemów badawczych i rozwojowych, 

• informuje Biuro IATI o projektach badawczych realizowanych przez Państwa wspólnie z 
innymi Partnerami IATI, 

• przekierowuje zapytania z przemysłu i nauki dot. poszukiwanych partnerów do projektów 
B+R otrzymane z Biura IATI, 

• dba o aktualność informacji o Państwa firmie/instytucji zawartych na stronie Konsorcjum 
(www.iati.pl), 

• dba o aktualność informacji dotyczących możliwości współpracy na platformie e-science.pl,  
• zgłasza inicjatywy, które można realizować w ramach IATI, także w trybie on-line. 
 

Dziękujemy za zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz IATI. 

http://www.iati.pl/
http://www.iati.pl/
http://www.iati.pl/
http://www.iati.pl/
http://www.iati.pl/


Rezultaty 

• Nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami IATI; 
• Wzajemne zaufanie i otwartość;  
• Zaprezentowanie działań Partnerów IATI (w szczególności 

partnerów biznesowych, a także firm spoza IATI); 
• Wzmacnianie realizacji działań z zakresu B+R. 

 
• Propozycje zgłaszane przez przedsiębiorców są na bieżąco 

„zagospodarowane” przez partnerów IATI. 
• Partnerzy IATI aplikują i wspólnie realizują projekty B+R&I w ramach 

różnych programów wsparcia (H2020, KICe, Fundusz Węgla i Stali, 
projekty krajowe)    

• Więcej informacji dot. o realizowanych projektach dostępne na 
stronie: http://iati.pl/do-pobrania/ 
 



 

 

Dziękuję za uwagę 

 

 

Paweł Kućmierz 

pawel.kucmierz@iati.pl 

+48 661 420 012 

Zachęcamy do współpracy! 


