
Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych dzia³a jako 

Centrum Badañ dla Przemys³u, wspó³tworz¹c 

miêdzynarodow¹ sieæ organizacji dzia³aj¹cych na 

rzecz skuteczniejszej wspó³pracy przedsiêbiorstw            

i instytucji badawczych. Nabór na badania to 

pilota¿owy projekt Sieci Centrum Badañ dla Przemys³u 

(Industrial Research Centre Network).

Wiêcej informacji o Sieci mo¿na przeczytaæ na 

www.baltic-tram.eu.  

Us³ugi Centrum Badañ dla Przemys³u to m.in.:

krótkoterminowe

us³ugi badawcze

DLA PRZEDSIêBIORCóW
  

II  edycja  naboru 

(XI 2017- IV 2018)

Baltic TRAM-nauka  dla  przemys³u

NASZA

OFERTA

ul. Cegielniana 4a

30-404 Kraków

irec@fii.org.pl

Tel: 601 189 795

identyfikacja pól wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorc¹    

a jednostk¹ badawcz¹;

poœrednictwo w identyfikacji zespo³u badawczego       

i infrastruktury badawczej do wykonania po¿¹danych 

badañ;

wsparcie przy realizacji krótkoterminowych us³ug 

badawczych, od studium wykonalnoœci badañ do 

analizy wyników badañ.

Sieæ Centrów Badañ dla Przemys³u dzia³a 

w 8 krajach Unii Europejskiej.



W ramach naboru na krótkoterminowe us³ugi 

badawcze oferujemy mo¿liwoœæ realizacji badañ 

dostarczonych próbek materia³u celem wzbogacenia 

wiedzy o jego w³aœciwoœciach i zmianach                   

w okreœlonych warunkach œrodowiskowych. 

Krótkoterminowe us³ugi badawcze wykonane              

z wykorzystaniem infrastruktury badawczej i przy 

wsparciu Fundacji Inicjatyw Innowacyjnych pozwol¹ 

Pañstwa firmie zg³êbiæ wiedzê o strukturze, 

w³aœciwoœciach oraz zmianach zachodz¹cych            

w próbkach materia³u. 

Zgromadzona wiedza mo¿e prowadziæ do:

...DO K³êBKA

BADANIE MATERIA£ÓW

Oferta skierowana jest nie tylko do firm, które realizuj¹ 

badania w sposób ci¹g³y ale równie¿ do firm, które 

rzadko korzystaj¹ z badañ podstawowych. Ka¿da firma 

z siedzib¹ w Polsce niezale¿nie od wielkoœci mo¿e 

aplikowaæ o bezp³atne krótkoterminowe us³ugi 

badawcze.

Jest to unikatowa okazja, aby przy pomocy 

zaawansowanych technik pomiarowych, œwiatowej 

klasy aparatury analitycznej i ekspertów z wybranych 

dziedzin, zdobyæ wiedzê o swoich materia³ach, która   

w przysz³oœci mo¿e skutkowaæ opracowaniem nowych 

lub udoskonaleniem istniej¹cych produktów, us³ug.

TYLKO DLA FIRM

Od 01 listopada 2017 do 30 kwietnia 2018 zapraszamy do 

wziêcia udzia³u w naborze. Bardzo zachêcamy do 

wczeœniejszych konsultacji z Fundacj¹ Inicjatyw 

Innowacyjnych. Konsultacje pomog¹ wdro¿yæ firmê        

w specyfikê naboru, a tak¿e okreœliæ potrzeby 

przedsiêbiorstwa w kontekœcie zakresu badañ.

TERMIN I KONSULTACJE

Wniosek na badania to krótki formularz sk³adany 

elektronicznie przez stronê www.baltic-tram.eu. Wniosek 

z³o¿yæ mo¿na w j. angielskim lub j. polskim. Czas oceny 

wniosku to maksymalnie 2 tygodnie. Ka¿dy wniosek 

rozpatrywany jest pod k¹tem dojrza³oœci koncepcji 

badañ i pasuj¹cej infrastruktury badawczej.

WNIOSEK

Typowy przebieg badañ zak³ada okreœlone etapy: 

US£UGI BADAWCZE

Przygotowanie próbek/przygotowanie 
infrastruktury badawczej

Studium wykonalnoœci

Krótkoterminowe us³ugi badawcze

Wyniki i analiza badañ

zmian w procesie produkcji

 zmian w wymaganiach dla dostawców

po nitce...

dalszych badañ

(wewnêtrznego lub zewnêtrznego projektu)


