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Lista złożonych wniosków w ramach konkursu 

„Grant na Innowacje” 

Poniżej publikujemy listę złożonych tematów prac w ramach konkursu „Grant na Innowacje”. 
Bardzo dziękujemy za tak liczne zainteresowanie. 

Numer 
wniosku 

Temat pracy Wydział 

WA 1 
Ocena wpływu aktywnych materiałów 

opakowaniowych na jakość przechowalniczą 
sushi 

Wydział Technologii Żywności 

WA 2 
Hydrolizat żelatyny z karpia w formie 

mikrokapsułek do przedłużania trwałości ryb i  
ich przetworów 

Wydział Technologii Żywności 

WA 3 

Optymalizacja fitoremediacji ścieków 
przemysłowych zawierających chrom z 
wykorzystaniem rzęśli (Callitriche sp.) i 

organizmów współbytujących 

Wydział Biotechnologii i 
Ogrodnictwa 

WA 4 
Wykonanie prototypu urządzenia „Growth 
Stimulator” do powschodowej biostymulacji 

roślin 
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

WA 5 
Rozpoznanie bazy oraz możliwości użytkowania 

drewna z Jeziora Żywieckiego 
Wydział Leśny 

WA 6 
Wykorzystanie folii furceleranowych do 

produkcji  przetworów mięsnych 
Wydział Technologii Żywności 

WA 7 
Innowacyjny produkt (komponent) do 

produkcji środka poprawiającego właściwości 
gleby 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

WA 8 
Uniwersalne podłoże uprawowe na bazie 

osadów dennych (EkoSed) 
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

WA 9 
Przyrząd pomiarowy do integracji danych z 

pomiarów TLS i UAV 
Wydział Inżynierii Środowiska i 

Geodezji 

WA 10 
Technologia wykorzystania danych 

przestrzennych pozyskanych z UAV na 
potrzeby prac urządzeniowo-rolnych 

Wydział Inżynierii Środowiska i 
Geodezji 

WA 11 Platforma integracji naukowej 
Wydział Inżynierii Środowiska i 

Geodezji 
WA 12 Bezpieczny Park Wydział Leśny 

WA 13 
Mięso drobiowe wzbogacone w sprzężone 

kwasy tłuszczowe stabilizuje blaszkę 
miażdżycową 

Wydział Technologii Żywności 

WA 14 

Zastosowanie alternatywnych proekologicznych 
inhibitorów nitryfikacji oraz pierwiastków 

śladowych w celu poprawiania jakości i 
skuteczności działania nawozów azotowych 

oraz uzyskania efektu biofortyfikacji 

Wydział Biotechnologii i 
Ogrodnictwa 

WA 15 
Formeth- technologia bezpośredniego rozkładu 

ścieków formaldehydu i urotropiny 
Wydział Inżynierii Produkcji i 

Energetyki 
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WA 16 
Innowacyjna technologia biofiltracji powietrza z 

procesów zagospodarowania odpadów 
ulegających biodegradacji 

Wydział Inżynierii Produkcji i 
Energetyki 

WA 17 

Wyznaczanie parametrów techniczno-
eksploatacyjnych układu pneumatycznego 

stanowiącego wyposażenie głowicy roboczej w 
sekcji kombajnu do zbiorów owoców truskawek 

z upraw, prowadzonych rzędowo lub 
zagonowo, polowych i/lub pod osłonami 

Wydział Inżynierii Produkcji i 
Energetyki 

WA 18 
Biopreparat oparty na wyciągu dymu stosowany 

do poprawy kondycji warzyw podczas stresu 
wodnego 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

WA 19 
Ocena innowacyjnej metody stymulacji rozwoju 

runi życicy trwałej, poprzez zastosowanie 
lewoskrętnych aminokwasów i selenu 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

WA 20 
Lokalizator miejsc pod inwestycję w 

fotowoltaikę 
Wydział Inżynierii Środowiska i 

Geodezji 

WA 21 

Wpływ zastosowania pogłębiacza do agregatu 
uprawy bezorkowej na zdolność 

retencjonowania, przepuszczalność i 
właściwości chemiczne gleby oraz plonowanie 
roślin na glebach lessowych Przedsiębiorstwa 

Rolno-Przemysłowego AGROMAX Sp. z o.o. 
w Raciborzu 

Wydział Inżynierii Środowiska i 
Geodezji 

WA 22 
Wykorzystanie metody NIRS do szybkiego 

szacowania składu chemicznego oraz wartości 
pokarmowej karm suchych dla psów 

Wydział Hodowli i Biologii 
Zwierząt 

WA 23 
Innowacyjne rozwiązania do stabilizacji kul 
referencyjnych na powierzchni terenu oraz 

balustradach i poręczach 

Wydział Inżynierii Środowiska i 
Geodezji 

 


