Załącznik do Zarządzenia nr 93/2021
Rektora GUMed z dnia 4.11.2021 r.

Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach realizacji
Programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza"
- działanie 6.1.1 "Inkubator GUMed"
- jako strategicznej jednostki wspierającej innowacyjność w strukturze Uczelni
ogłasza nabór projektów o potencjale komercyjnym

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA
"INKUBATOR GUMED"
§1
Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa, zasady naboru oraz
zakres możliwego wsparcia realizacji projektów naukowych, w zakresie działania 6.1.1 "Inkubator GUMed",
finansowanego w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Doskonałości –
Uczelnia Badawcza" (Program IDUB). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej GUMed, w zakładce
INNOWACJE MEDYCZNE, pod adresem: www.naukaibiznes.gumed.edu.pl.
1.2 Organizatorem działania "Inkubator GUMed", w ramach którego ogłoszono nabór projektów, jest Gdański
Uniwersytet Medyczny (GUMed lub Uczelnia) z siedzibą w Gdańsku (80-210) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,
posiadający numer NIP: 5840955985, REGON: 000288627.
1.3 Celem działania "Inkubator GUMed" jest wybór prowadzonych w GUMed projektów naukowych, cechujących
się potencjałem komercyjnym, które zostaną objęte wsparciem w procesie podnoszenia poziomu gotowości
technologicznej danego produktu czy rozwiązania, przyczyniając się do realizacji celów Programu IDUB w zakresie
podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności Uczelni.
§2
Kryteria uczestnictwa w naborze projektów "Inkubator GUMed"
2.1 W naborze Projektów mogą brać udział pracownicy GUMed oraz uczestnicy stacjonarnych studiów
doktoranckich GUMed i uczestnicy Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed, którzy prowadzą w Uczelni badania
naukowe spełniające kryteria opisane w ust. 2.2-2.5 niniejszego Regulaminu.
2.2 Do naboru można zgłaszać projekty naukowe, prowadzone w szczególności w zakresie Priorytetowych
Obszarów Badawczych (POB) GUMed:
a) POB 1 | Onkologia – m.in. realizacja unikatowych badań biomedycznych, istotnych dla lepszego zrozumienia
podłoża chorób onkologicznych i ich bardziej efektywnego leczenia, np. ewolucji w obrębie komórek
nowotworowych czy oporności nowotworów na zastosowane leczenie;
b) POB 2 | Kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa – m.in. innowacyjne i interdyscyplinarne badania skupione
na kompleksowej analizie struktury oraz funkcji układu sercowo-naczyniowego oraz mechanizmów molekularnej
kontroli układu krążenia wraz z rozwojem programu badań patologii mikrokrążenia;
c) POB 3 | Biochemia, genetyka i biologia molekularna – m.in. rozwój wielopłaszczyznowego programu badań nad
czynnikami predykcyjnymi ukierunkowanymi molekularnie i wykorzystywanymi w medycynie translacyjnej.
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2.3 Do naboru można zgłaszać projekty naukowe, które wykazują potencjał komercyjny.
2.4 Zgłaszane projekty mogą prezentować różny stopień dojrzałości projektowej określonej według skali
Technology Readiness Level (TRL), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1. Stopień ich zaawansowania
powinien zawierać się w zakresie TRL IV do TRL VI (faza prototypu).
2.5 W naborze nie mogą brać udziału projekty, które aktualnie otrzymują wsparcie w ramach realizacji przez
GUMed programu "Inkubator Innowacyjności 4.0", finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
§3
Termin i forma składania zgłoszeń w ramach naboru projektów "Inkubator GUMed"
3.1 Pierwsza tura naboru projektów trwać będzie od 4 listopada do 22 grudnia 2021 r. Zgłaszający może zmienić lub
wycofać projekt przed upływem terminu składania wniosków, o którym mowa powyżej. GUMed zastrzega sobie
prawo ogłoszenia kolejnych naborów projektów, w zależności od wysokości budżetu przeznaczonego na realizację
działania "Inkubator GUMed". Wnioski złożone po wskazanych terminach naboru lub z innych względów
niespełniające kryteriów formalnych podlegają odrzuceniu przez GUMed i nie będą oceniane.
3.2 Zgłoszenia projektu do naboru należy dokonać poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia projektu, który
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz zgłoszenia projektu udostępniony jest do pobrania
na stronie internetowej GUMed, w zakładce INNOWACJE MEDYCZNE, pod adresem:
www.naukaibiznes.gumed.edu.pl.
3.3 Wypełniony Formularz zgłoszenia projektu wraz z odpowiednimi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub
korespondencyjnie, w tym za pomocą poczty wewnętrznej GUMed do biura Centrum Transferu Technologii, które
mieści się pod adresem:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Centrum Transferu Technologii
ul. Dębinki 7 (budynek nr 5, I piętro)
80-211 Gdańsk
albo elektronicznie na adres: naukaibiznes@gumed.edu.pl, z dopiskiem: „Inkubator GUMed”. Elektroniczną,
edytowalną wersję wszystkich dostarczonych dokumentów, tj. wypełnionego Formularza zgłoszenia projektu wraz
z odpowiednimi załącznikami, należy również wysłać na adres e-mail Centrum Transferu Technologii:
naukaibiznes@gumed.edu.pl
3.4 GUMed zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i formy naboru lub ustanowienia dodatkowego terminu
naboru projektów. Wszelkie informacje dotyczące ewentualnych zmian w terminie i formie naboru, publikowane
będą na stronie internetowej GUMed, w zakładce INNOWACJE MEDYCZNE, pod adresem:
www.naukaibiznes.gumed.edu.pl.
3.5 Projekty w ramach działania „Inkubator GUMed” mogą być realizowane do dnia 31 grudnia 2023 r.
§4
Proces oceny projektów zgłoszonych w ramach naboru projektów "Inkubator GUMed"
4.1 Proces oceny projektów będzie przebiegał etapowo:
I etap – Ocena Formalna;
II etap – Ocena Komitetu Inwestycyjnego.
Poszczególne etapy oceny projektów zostały opisane w § 5 i § 6.
4.2 Dla każdego ze zgłoszonych projektów zostanie przygotowana indywidualna Karta Oceny Projektu, będąca
Załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu. Karta Oceny Projektu udostępniona jest do pobrania na stronie
internetowej GUMed, w zakładce INNOWACJE MEDYCZNE, pod adresem: www.naukaibiznes.gumed.edu.pl.
4.3 W Karcie Oceny Projektu opisane są kolejne etapy oceny projektu (Ocena Formalna, Ocena Komitetu
Inwestycyjnego).
4.4 Od dokonanej oceny Projektu odwołanie nie przysługuje.
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§5
Pierwszy etap oceny projektów zgłoszonych w ramach naboru projektów "Inkubator GUMed"
Ocena Formalna
5.1 Zgłoszony do naboru projekt zostanie poddany Ocenie Formalnej według Karty Oceny Projektu, o której mowa
w § 4 ust. 4.2-4.3.
5.2 Dopuszcza się możliwość uzupełniania braków formalnych w zgłoszonym do naboru projekcie, na prośbę
i w terminie wskazanym przez pracownika Centrum Transferu Technologii GUMed. Wnioski, które nie spełniły
warunków udziału w postępowaniu (już po uzupełnieniu dokumentów/złożeniu wyjaśnień), nie podlegają dalszej
ocenie i zostają odrzucone.
5.3 Zgłoszenie spełniające wymogi formalne zostanie zakwalifikowane do drugiego etapu oceny, stanowiącego
Ocenę Komitetu Inwestycyjnego.
§6
Drugi etap oceny projektów zgłoszonych w ramach naboru projektów "Inkubator GUMed"
Ocena Komitetu Inwestycyjnego
6.1 Zgłoszenie, które zakwalifikowane zostanie do drugiego etapu oceny będzie poddane ocenie Komitetu
Inwestycyjnego według Karty Oceny Projektu, o której mowa w § 4 ust. 4.2-4.3.
6.2 W skład Komitetu Inwestycyjnego wejdą trzy osoby wybrane w drodze postępowania, a jego zadania i zasady
działalności określa Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
6.3 Na potrzeby dokonania przez Komitet Inwestycyjny oceny zgłoszenia, Przedstawiciele Komitetu
Inwestycyjnego przeprowadzą rozmowę z Autorami Projektu, wnioskującymi o przyznanie wsparcia.
6.4 O terminie i miejscu rozmowy z Przedstawicielami Komitetu Inwestycyjnego oceniającego wnioski, Autorzy
Projektu zostaną powiadomieni przez pracownika Centrum Transferu Technologii GUMed. Ocena wniosków
odbywa się w oparciu o kryteria, zawarte w Załączniku nr 3.
§7
Decyzja o przyznaniu wsparcia w ramach naboru projektów "Inkubator GUMed"
7.1 Ostateczna decyzja o przyznaniu i zakresie wsparcia podejmowana jest przez Dyrektora Centrum Transferu
Technologii GUMed w oparciu o wyniki Oceny Formalnej (§ 5) i Oceny Komitetu Inwestycyjnego (§ 6), zebrane w
Karcie Oceny Projektu zawartej w Załączniku nr 3.
7.2 Decyzja Dyrektora Centrum Transferu Technologii GUMed zostanie przekazana Kierownikowi Projektu przez
pracownika Centrum Transferu Technologii w formie pisemnej. Gdański Uniwersytet Medyczny zawiera
z Kierownikiem Projektu Porozumienie na realizację projektu w ramach działania "Inkubator GUMed" w oparciu o
wzór stanowiący Załącznik nr 6, które określa warunki realizacji, finansowania, raportowania i rozliczania projektu.
7.3 Od decyzji przyznania wsparcia oraz jego zakresu odwołanie nie przysługuje.
§8
Zakres wsparcia w ramach działania "Inkubator GUMed"
8.1 Zakres wsparcia dla każdego z projektów zostanie określony indywidualnie z uwagi na możliwe różnice,
dotyczące stopnia gotowości wdrożeniowej projektów czy charakteru danego projektu wynikającego z podjętej
tematyki badań, zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 3.
8.2 Zakres proponowanego wsparcia projektów w zakresie działania "Inkubator GUMed" określany jest w ramach
Oceny Komitetu Inwestycyjnego, o której mowa w § 6.
8.3 Wsparcie dla wybranych projektów może objąć wszelkiego rodzaju kwestie, związane z podniesieniem stopnia
gotowości wdrożeniowej proponowanego produktu lub rozwiązania.
8.4 Planowane jest objęcie wsparciem wybranych projektów w zakresie prowadzenia prac przedwdrożeniowych,
w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.
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8.5 Do każdego projektu objętego wsparciem może zostać przydzielony Mentor, wybrany na podstawie
postępowania i zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Transferu Technologii GUMed. Wybór Mentora następuje
w oparciu o zidentyfikowane potrzeby, istotne z puntu widzenia realizacji danego projektu.
8.6 Mentorem może być osoba posiadająca wiedzę ekspercką i doświadczenie w dziedzinie stanowiącej przedmiot
badań danego projektu.
8.7 Głównym zadaniem Mentora jest przygotowanie pogłębionej analizy biznesowej dla danego projektu
i współpraca z Kierownikiem projektu w celu zapewnienia jego efektywnej realizacji.
8.8 Skorzystanie z usług Mentora nie jest obligatoryjne. Kierownik Projektu ma prawo do rezygnacji
z korzystania ze wsparcia Mentora. Decyzja ta powinna zostać zgłoszona do Dyrektora Centrum Transferu
Technologii przez rozpoczęciem pierwszych zadań projektowych.
8.9 Zakres oferowanego wsparcia dla jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 150 000 PLN (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy 00/100) - koszty prac laboratoryjnych, wydatki na zakup materiałów i surowców, usługi
badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, koszty ochrony patentowej,
wsparcie Mentora. Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowalnych w ramach działania "Inkubator GUMed" zawiera
Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, zamieszczony na stronie internetowej GUMed, w zakładce INNOWACJE
MEDYCZNE, pod adresem: www.naukaibiznes.gumed.edu.pl.
8.10 Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od daty podpisania Porozumienia, o którym
mowa w § 7 ust. 7.2.
8.11 Ostateczny zakres wsparcia projektów uzależniony będzie od wysokości budżetu przeznaczonego na
realizację działania "Inkubator GUMed" w danym okresie wnioskowania.
8.12 GUMed zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu udzielonego wsparcia, w zależności od wysokości budżetu
przeznaczonego na realizację działania "Inkubator GUMed" w danym okresie wnioskowania lub wystąpienia
innych okoliczności, uniemożliwiających dalszą realizację działania.
§9
Zobowiązania wynikające z udziału w naborze projektów "Inkubator GUMed"
9.1 Udział w naborze projektów zobowiązuje uczestników naboru do udostępnienia na prośbę GUMed wszelkich
materiałów dotyczących projektu, w celu dokonania poszczególnych etapów oceny projektu: Oceny Formalnej
(§ 5) i Oceny Komitetu Inwestycyjnego (§ 6). Zobowiązuje również do kontaktu z pracownikiem Centrum Transferu
Technologii GUMed i Przedstawicielami Komitetu Inwestycyjnego oraz Mentorem w celu umożliwienia
poprawnego procesu oceny i realizacji projektów zgłoszonych w ramach naboru.
9.2 Dokumentacja związana z oceną projektów zgłoszonych w ramach naboru nie podlega zwrotowi.
9.3 Autorzy Projektu, któremu przyznano wparcie w ramach działania "Inkubator GUMed" zobowiązani są do
podpisania Porozumienia, w którym zawarte są postanowienia dotyczące realizacji projektu "Inkubator GUMed".
9.4 Porozumienie podpisywane jest w terminie 7 dni od dnia przekazania Kierownikowi Projektu informacji
o przyznaniu finansowania. Porozumienie udostępnione jest do pobrania na stronie internetowej GUMed,
w zakładce INNOWACJE MEDYCZNE pod adresem: www.naukaibiznes.gumed.edu.pl.
9.5 Jeżeli Autor Projektu nie zawrze z GUMed Porozumienia, o którym mowa w ust. 9.3 lub z innych przyczyn
odstąpi od udziału w naborze, GUMed może wybrać następnego Autora, którego projekt uzyskał kolejną liczbę
punktów w ocenie Komitetu Inwestycyjnego.
§10
Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych związanych z realizacją naboru projektów „Inkubator
GUMed”
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą: 80-210 Gdańsk, ul. M.
Skłodowskiej-Curie 3a,
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2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym:
− tel. nr (58) 349 10 27,
− adres email: iod@gumed.edu.pl,
3) Administrator danych osobowych, działając w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO przetwarza dane osobowe
osób fizycznych, w szczególności Kierowników Projektów, Członków Zespołu jednostki zgłaszającej projekt
oraz osób wskazanych do kontaktu, związanych z realizacją naboru projektów w ramach Programu "Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza" - działanie 6.1.1 "Inkubator GUMed", pozyskane bezpośrednio lub
pośrednio, w celach realizacji naboru projektów, archiwalnych, wykonania przepisów prawa związanych
z kwestiami podatkowymi, rachunkowymi, jak też w prawnie uzasadnionym interesie rozumianym jako
identyfikacja strony/osoby kontaktowej i ewentualnie dochodzenie roszczeń,
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji naboru projektów „Inkubator
GUMed”. Bez podania danych realizacja celu przetwarzania danych będzie niemożliwa,
5) Odbiorcami danych osobowych zgromadzonych w związku z realizacją naboru projektów „Inkubator GUMed”
będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, mogą one
zostać również przekazane podmiotom współpracującym z GUMed w oparciu o umowy powierzenia zawarte
zgodnie z art. 28 RODO. Dane te nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej.
7) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
a) dostępu do treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania,
b) do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) do ich usunięcia, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
§11
Postanowienia końcowe
11.1 Przystąpienie do naboru oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
11.2 Wszystkie informacje dotyczące projektów zgłaszanych w ramach naboru będą traktowane jako poufnei
będą przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji przez GUMed naboru projektów "Inkubator GUMed".
11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Umowy IDUB –
MNiSW 07/IDUB/2019/94, finansowanej z Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przedmiotowo ustaw.
11.4 GUMed zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
11.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia naboru projektów.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poziomy gotowości technologicznej - Technology Readiness Level (TRL)
Formularz zgłoszenia projektu w ramach działania "Inkubator GUMed"
Karta Oceny Projektu w ramach działania "Inkubator GUMed"
Regulamin Komitetu Inwestycyjnego powołanego na potrzeby realizacji projektu "Inkubator GUMed"
Koszty Projektów
Wzór Porozumienia na realizację projektu w ramach działania "Inkubator GUMed"
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