
  
 

 
 

 

  

 
 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu konkursu prowadzonego w ramach programu MNiSW „Inkubator Innowacyjności 2.0” 

 
 

KLASYFIKACJA GOTOWOŚCI WDROŻENIOWEJ TRL  
PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH  

W PROJEKCIE „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0” 
 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Brokerami Innowacji CTT AGH.  

Dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.ctt.agh.edu.pl  

 

Poziom I 

Badania 
podstawowe 

Zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska – najniższy poziom gotowości 

technologii oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych 
zastosowaniach. Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi 

właściwościami technologii. 

 

Poziom II 

Badania 

przemysłowe 

 

Określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to  

rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu 

zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej 

zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa 

analiza potwierdzająca przyjęte założenia.  

 

Poziom III 

Badania 

przemysłowe 

 
 

Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje  

technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu 

potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich 

komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej 
technologii. 

 

Poziom IV 

Badania 

przemysłowe 

 

Zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w  

warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały 

zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane "ad hoc" modele w laboratorium. Uzyskano ogólne 

odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych. 

 

Poziom V 

Badania 

przemysłowe 

 

Zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w  

środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z 

rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych 

warunkach operacyjnych.  

 

Poziom VI 

Badania 
przemysłowe 

 

Dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu  

technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny 
model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, 

w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu  

w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub  

w symulowanych warunkach operacyjnych.  

 

Poziom VII 

Prace rozwojowe 

Dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych.  

Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp 

w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do 

zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na 

tzw. platformach badawczych.  

 

Poziom VIII 

Prace rozwojowe 

Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to,  

że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana 
w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. 

Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, 

włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.  

 

Poziom IX 

Prace rozwojowe 

Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt.  

Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać 

zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych 

systemów w warunkach rzeczywistych. 

 

 

 

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany przez konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  

w Krakowie, Centrum Transferu Technologii AGH i Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.  

w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu pod nazwą “Inkubator Innowacyjności 2.0”  

w trybie projektu pozakonkursowego “Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac B+R  

w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” realizowane w ramach POIR 2014-2020, Działanie 4.4 - Zwiększenie potencjału 

kadrowego sektora B+R. 

http://www.ctt.agh.edu.pl/

