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Wprowadzenie
Niniejsza publikacja powstała w wyniku realizacji projektu „Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu”. Projekt został zrealizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Głównym celem projektu było stworzenie trwałych ram współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi oraz
środowiskiem biznesu w celu doprowadzenia do jak najlepszego i najefektywniejszego wykorzystania środków przyznanych Polsce przez UE na lata 2007-2013. Projekt składał się z trzech podstawowych części:
●
Przeprowadzenia badania ankietowego ośrodków naukowych oraz przedsiębiorstw w zakresie
podejmowanej współpracy. Uzyskane informacje zostały wykorzystane do przygotowania publikacji
prezentującej najlepsze praktyki i działania w zakresie współpracy środowiska naukowego i biznesu
przy wykorzystaniu środków z UE.
●
Przygotowania raportu identyfikującego najlepsze praktyki oraz bariery w zakresie współpracy
pomiędzy ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami w Polsce.
●
Stworzenie portalu internetowego stanowiącego platformę do komunikacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego i biznesu.
Niniejszy raport składa się z czterech głównych rozdziałów uzupełnionych o niezbędne załączniki.
W rozdziale pierwszym omówione zostały uwarunkowania realizacji procesu komercjalizacji badań naukowych, przy czym szczególny nacisk został położony na kwestie związane z ochroną własności intelektualnej oraz możliwe modele współpracy ośrodków naukowych z biznesem. W rozdziale drugim przedstawione zostały wyniki badań pokazujące doświadczenia Polski w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków UE. Badaniami objętych zostało łącznie 121 podmiotów,
w tym 94 przedsiębiorstwa oraz 27 ośrodków naukowych. W wybranych przypadkach przeprowadzone
zostały również uszczegóławiające wywiady telefoniczne. Przedsiębiorstwa objęte badaniem zostały wybrane na podstawie listy Deloitte Technology Fast 50 (edycja z roku 2007) oraz listy 500 największych
przedsiębiorstw w Polsce, która jest przygotowywana przez dziennik Rzeczpospolita. Ranking Deloitte Fast
50 prezentuje pięćdziesiąt najszybciej rozwijających się firm z Europy Środkowej, które budują swoją wartość w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne lub usługowe. Wyniki badań naukowych zostały
zaprezentowane w odniesieniu do sześciu podstawowych obszarów, tj:
●
Obecny stan współpracy środowisk nauki i biznesu,
●
Przedmiot współpracy,
●
Wykorzystanie środków unijnych jako wsparcia współpracy,
●
Ocena dotychczasowej współpracy,
●
Podstawowe korzyści wynikające ze współpracy środowisk nauki i biznesu,
●
Kluczowe bariery w zakresie współpracy środowisk nauki i biznesu.
W następnym rozdziale przeprowadzona została analiza doświadczeń międzynarodowych, które przeanalizowane zostały w oparciu o przykłady ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Australii. Kraje
te są bowiem uważane za liderów w zakresie efektywnej wymiany informacji pomiędzy środowiskiem nauki
oraz biznesem. Posiadają również najlepsze otoczenie regulacyjne wspierające proces komercjalizacji badań naukowych oraz zapewniające możliwość ochrony własności intelektualnej. Na bazie ich doświadczeń
zidentyfikowane zostały zarówno kluczowe czynniki sukcesu przy współpracy środowiska nauki z biznesem
oraz omówione zostały podstawowe bariery dla współpracy, jak i sposoby na ich zniwelowanie.
W oparciu o wyniki badań oraz istniejącą literaturę fachową zidentyfikowane zostały przykłady skutecznej współpracy uczelni wyższych i biznesu w Polsce, które doprowadziły do udanej komercjalizacji
wyników badań naukowych lub założenia spółek, które swoją wartość budują w oparciu o wyniki badań
naukowych. Przykłady te zostały zaprezentowane w formie analizy case studies w rozdziale czwartym. Raport uzupełniony został dwoma załącznikami, przy czym załącznik 1 zawiera wzory ankiet, które zostały
rozesłane do przedstawicieli środowisk nauki i biznesu objętych badaniem, natomiast w załączniku 2 zaprezentowane i opisane zostały kluczowe priorytety i działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program ten będzie bowiem stanowił podstawowe źródło wsparcia finansowego dla współpracy
ośrodków naukowych i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013.
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Raport został przygotowany przede wszystkim w oparciu o wyniki własnych badań, jak również publicznie dostępne informacje i inne badania naukowe związane z tematyką współpracy uczelni wyższych i biznesu.
Cały projekt „Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu” został zrealizowany przez fundację Aurea Mediocritas, która jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze edukacji i badań naukowych
poświęconych wzrostowi gospodarczemu kraju i zwiększaniu przedsiębiorczości obywateli. Autor składa
serdeczne podziękowania p. Annie Wroniszewskiej za wkład w opracowanie niniejszej publikacji.
W ramach projektu Fundacja Aurea Mediocritas uruchomiła również sieć „Argentum” – współpraca
nauki i biznesu. Podstawowym celem działania sieci jest ułatwienie kontaktu pomiędzy przedstawicielami
środowiska nauki oraz biznesu oraz wsparcie w komercjalizacji wyników badań naukowych.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą Fundacji na stronie www.aureamediocritas.pl lub pisząc na
adres biuro@aureamediocritas.pl.
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1

Streszczenie

W ciągu ostatnich dwóch dekad w Polsce nastąpiła znacząca zmiana w postrzeganiu roli uczelni wyższych w życiu gospodarczym kraju. Coraz częściej uważa się, iż przyspieszenie rozwoju gospodarki, a
także niwelowanie negatywnych zjawisk na rynku pracy powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu
warunków wspomagających współpracę środowiska nauki i biznesu. Kluczowe znaczenie ma poznanie
oraz opanowanie mechanizmów przenoszenia rezultatów badań naukowych do rzeczywistości gospodarczej, ponieważ podnosi to konkurencyjność przedsiębiorstw i umożliwia im tworzenie nowych miejsc pracy.
Uczelnie stały się zatem katalizatorem rozwoju gospodarczego poprzez zbliżenie do środowiska biznesu. Usprawnianie współpracy środowisk nauki i biznesu jest również jednym z priorytetów polityki Komisji Europejskiej oraz władz poszczególnych krajów członkowskich, co można uznać za zmierzanie ku urzeczywistnieniu idei Gospodarki Opartej na Wiedzy. W tak uformowanych realiach rodzi się przedsiębiorczość
akademicka, pod pojęciem której rozumiana jest aktywność gospodarcza absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych. Podejmowana przez nich działalność gospodarcza ma najczęściej
na celu komercjalizację wyników ich badań naukowych, czyli praktyczne wykorzystanie dorobku naukowego w biznesie.
Przed rozpoczęciem procesu komercjalizacji kluczowe jest uregulowanie kwestii związanych z prawami do własności intelektualnej wypracowanej w ramach badań naukowych i uzyskanie odpowiedniej
ochrony prawnej (na przykład poprzez zgłoszenie patentowe). Następnie konieczne jest podjęcie decyzji
w zakresie ścieżki komercjalizacji, to znaczy modelu współpracy z partnerami biznesowymi. W zależności
od stawianych sobie celów, możliwości finansowych, a także specyfiki posiadanych wyników prac badawczych ścieżka komercjalizacji może mieć postać:
a) Sprzedaży lub przekazania praw autorskich,
b) Sprzedaży licencji w zakresie wykorzystywania posiadanych wyników prac naukowych,
c) Komercjalizacji wyników badań poprzez założenie własnej firmy.
Zdecydowanie najbardziej popularna jest współpraca naukowców z biznesem poprzez wykorzystanie mechanizmu licencjonowania dostępu do wyników prac naukowych. Takie podejścia zapewnia
szybkie źródła finansowania dla naukowca na kontynuację badań i jednocześnie przenosi znaczną część
ryzyka komercjalizacji na partnera biznesowego. Przedsiębiorstwo natomiast, w zależności od rodzaju
umowy licencyjnej, uzyskuje wyłączne lub niewyłączne prawo do wykorzystywania efektów prac naukowych, które mogą zapewnić mu uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Na rynku zaczynają również
funkcjonować liczne spółki spin–off i spin–out, stanowiące przykłady komercjalizacji wyników badań naukowych poprzez założenie przez naukowców własnych przedsiębiorstw. Te pierwsze to firmy, które powstały w drodze uniezależnienia i usamodzielnienia się pracownika lub pracowników laboratorium badawczego, szkoły wyższej czy też innego ośrodka naukowego bez wykorzystywania zasobów jednostki macierzystej. Spółki spin-out są to natomiast nowe firmy, które w przeciwieństwie do przedsięwzięć spin–off, są
trwale powiązane z macierzystą jednostką naukową na poziomie operacyjnym lub kapitałowym.
Doświadczenia międzynarodowe pokazują, iż współpraca środowisk nauki i biznesu przynosi bardzo
duże korzyści zarówno przedstawicielom nauki, jak i przedsiębiorstw. Komercjalizacja badań naukowych
odgrywa również niezwykle istotna rolę w podnoszeniu konkurencyjności gospodarki całego kraju. Jednakże w Polsce nakłady na działalność badawczo – rozwojową są prawie 7 razy niższe niż w krajach należących
do Unii Europejskiej. W 2007 roku Polska znalazła się dopiero na 21. miejscu wśród krajów o najwyższym
stopniu innowacyjności w Unii Europejskiej. Niska pozycja ma swoje podstawy w stosunkowo słabej współpracy środowisk naukowych i biznesowych, a co za tym idzie z niską konkurencyjnością przedsiębiorstw i
poszczególnych segmentów polskiej gospodarki.
W celu przeanalizowania przyczyn stosunkowo słabej współpracy nauki i biznesu w Polsce, jak
również w celu oceny faktycznego stanu współpracy obu środowisk, przeprowadzone zostało badanie ankietowe ośrodków naukowych i przedsiębiorstw. Podstawowym pytaniem zadanym zarówno
przedstawicielom środowiska naukowego, jak i przedsiębiorcom było, czy kiedykolwiek zdecydowali się na
współpracę. Wyniki pokazują, iż jedynie około 57% ośrodków naukowych w Polsce podjęło współpracę z
przedsiębiorstwami. Wynik ten jest szczególnie niski uwzględniając charakter doboru próby badawczej –
wyższe uczelnie techniczne, ekonomiczne i medyczne, których działalność naukowa charakteryzuje się
7

wysokim potencjałem komercjalizacji. Ponadto w badaniu przeprowadzonym przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w listopadzie 2006 roku na identyczne pytanie twierdząco odpowiedziało ponad
55% badanych ośrodków naukowych. Oznacza to, iż w przeciągu ostatnich dwóch lat współpraca uczelni
wyższych i przedsiębiorstw nie uległa znaczącej intensyfikacji. Jeszcze słabiej w tym zakresie wypadają
przedsiębiorstwa – na pytanie „Czy Pana(i) firma kiedykolwiek nawiązała/ próbowała nawiązać współpracę
z naukowcami/ośrodkami naukowymi?” twierdząco odpowiedziało jedynie 41% ankietowanych przedsiębiorstw.
Należy zaznaczyć, iż doświadczenia międzynarodowe pokazują, iż w podobnych badaniach ankietowych dotyczących współpracy uczelni wyższych i biznesu otrzymywane są odpowiedzi wskazujące, iż minimum 75-80% ośrodków naukowych i przedsiębiorstw podejmowało w przeszłości współpracę.
Oznacza to, iż istnieje jeszcze bardzo duży niewykorzystany potencjał w zakresie podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki poprzez usunięcie barier dla współpracy w zakresie przenoszenia dorobku naukowego do biznesu.
Wyniki badania ankietowego pozwoliły również na identyfikację tych barier. Zarówno w przypadku
ośrodków naukowych, jak i przedsiębiorstw kluczową barierą utrudniającą współpracę okazał się
niewystarczający przepływ informacji pomiędzy oboma środowiskami. Czynnik ten zgromadził 35%
wszystkich odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli środowiska naukowego, a przedstawiciele biznesu przypisali mu nawet jeszcze większą wagę (45% wszystkich odpowiedzi). Oznacza to, iż podstawowa
bariera utrudniająca nawiązanie kontaktu oraz wspólną realizację projektów przez ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa w Polsce ma charakter niefinansowy i jej usunięcie jest możliwe poprzez utworzenie sieci dedykowanych organizacji otoczenia biznesu, które usprawnią komunikację z ośrodkami naukowymi.
Zdaniem przedstawicieli środowiska nauki kolejne bariery hamujące współpracę to „brak zainteresowania współpracą ze strony przedsiębiorstw” oraz „brak odpowiedniego systemu zachęt ze strony
państwa”. Oba czynniki zgromadziły po ok. 20% łącznej liczby wskazań. W przypadku przedsiębiorstw
na drugim miejscu znalazła się odpowiedź „brak opłacalności finansowej współpracy” – 17% odpowiedzi. Wynika z tego, iż współpraca z ośrodkami naukowymi jest dla polskich przedsiębiorstw często
nieopłacalna, to znaczy naukowcy nie są w stanie wygenerować wartości dla przedsiębiorstw, która przewyższałaby łączne nakłady poniesione na współpracę i uwzględniałaby alternatywne możliwości wykorzystania środków finansowych. Może być to związane przede wszystkim z dużym ryzkiem prowadzenia prac
naukowych, czyli znaczącą niepewnością w zakresie uzyskiwanych rezultatów badań naukowych, a także z
trudnościami w pełnej realizacji potencjału rynkowego już opracowanych wynalazków.
Istotną kwestią (11%), która zdaniem przedsiębiorców blokuje współpracę jest nieznajomość
przez naukowców realiów biznesu. Ciekawym faktem jest, iż czynnik ten miał znikome znaczenie w przypadku odpowiedzi udzielanych przez przedstawicieli środowiska nauki (3%). Może to oznaczać, iż naukowcy nie zdają sobie sprawy, że nie do końca rozumieją potrzeby partnerów biznesowych i nie są w stanie
zrozumieć istotnych różnic w zakresie filozofii prowadzenia działalności naukowej i gospodarczej.
Pewnym zaskoczeniem jest, iż wśród barier mało istotnych dla przedsiębiorców (<5%) znalazło się zarówno „brak systemu zachęt dla współpracy ze strony państwa”, jak i „obciążenia biurokratyczne i bariery
prawne”, które odgrywały znaczącą rolę dla środowiska naukowego (odpowiednio 20% i 9%). Jest to sygnałem, iż przedsiębiorcy są zainteresowani podjęciem współpracy z ośrodkami naukowymi przy istniejącym otoczeniu regulacyjnym, współpracę blokują jednakże czynniki o charakterze informacyjnym, to znaczy zły przepływ informacji pomiędzy oboma środowiskami.
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Wykres 1. Jakie są Pana(i) zdaniem najważniejsze bariery dla współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu?
Źródło: badania własne

Można oczekiwać, iż dzięki wykorzystaniu środków unijnych na lata 2007-2013 współpraca środowisk
nauki i biznesu w Polsce ulegnie intensyfikacji. Chęć skorzystania ze środków unijnych w celu realizacji
wspólnych projektów zadeklarowało ponad 73% ankietowanych ośrodków naukowych i aż 89%
przedsiębiorców. Zdecydowanie najwięcej wskazań (70% wszystkich odpowiedzi udzielonych przez
przedsiębiorców i 52% odpowiedzi naukowców) dotyczyło Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Drugim pod względem popularności programem operacyjnym wśród przedsiębiorstw okazał się
natomiast Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (17% głosów), w przypadku ośrodków naukowych był to PO Kapitał Ludzki (32%), który przez przedsiębiorstwa został sklasyfikowany na miejscu trzecim
z 10% głosów. Pozostałe źródła finansowania współpracy ośrodków naukowych i przedsiębiorstw w latach
2007-2013 uzyskały statystycznie nieistotny (0-2%) poziom wskazań. Zarówno w przypadku ankiet ośrodków naukowych, jak i przedsiębiorstw wszystkie przypadki wyboru odpowiedzi „inne” odnosiły się do jednego z Regionalnych Programów Operacyjnych, które wdrażane są na poziomie regionalnym i stanowią
uzupełnienie centralnie realizowanych Programów typu Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki czy Infrastruktura i Środowisko.

Wykres 2. Z jakich programów unijnych w latach 2007-20013 zamierza Pan(i) skorzystać przy współpracy partnerem biznesowym?
Źródło: badania własne
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W celu pełnego wykorzystania potencjału współpracy środowisk nauki i biznesu w Polsce niezbędne jest dokonanie analizy doświadczeń międzynarodowych w zakresie najlepszych praktyk dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych oraz systemu wsparcia dla współpracy obu środowisk.
W USA, Wielkiej Brytanii oraz Australii przeprowadzonych zostało wiele badań mających na celu scharakteryzowanie najlepszych praktyk zarządzania własnością intelektualną, a także całym procesem komercjalizacji wyników badań naukowych. W oparciu o ich wyniki można sformułować konkluzję, iż nie istnieje
jeden najlepszy model polityki wspierania procesu współpracy nauki i biznesu czy też zarządzania
własnością intelektualną. Dobór poszczególnych elementów systemu wsparcia dla współpracy obu
środowisk powinien być ściśle powiązany z lokalnymi uwarunkowaniami, które często mają charakter
kulturowy bądź historyczny.
Niemniej jednak na podstawie doświadczeń międzynarodowych można stwierdzić, że efektywnie działający system współpracy środowisk nauk i biznesu posiada następującą charakterystykę:
●
Otoczenie regulacyjne wspierające współpracę środowisk nauki i biznesu,
●
Jasna kwestia ochrony i kontroli nad własnością intelektualną,
●
Zdywersyfikowane formy zachęt dla uniwersytetów oraz pracowników naukowych, które wspierają
proces komercjalizacji wyników badań naukowych,
●
Efektywny mechanizm finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych,
●
Odpowiednia struktura organizacyjna procesu komercjalizacji wyników badań naukowych.
Powyższe czynniki powinny zostać uwzględnione przy tworzeniu systemu wsparcia dla współpracy środowiska nauki i biznesu w Polsce. Efektywna współpraca obu środowisk jest bez wątpienia czynnikiem
aktywizującym życie gospodarcze, który przynosi obopólne korzyści zarówno przedstawicielom środowiska biznesu, jak i nauki. Przedsiębiorczość akademicka może przybierać różne formy, aczkolwiek sens
istnienia i działania jest ten sam – rozwój potencjału intelektualnego i technicznego, a także stymulacja
rozwoju gospodarczego całego kraju.
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2

Uwarunkowania procesu komercjalizacji wyników badań naukowych

Proces komercjalizacji wyników badań naukowych stanowi fundament współpracy środowiska nauki i
biznesu. Jego odpowiednie ustrukturyzowanie oraz wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych w zakresie najlepszych praktyk jest niezbędne, aby z sukcesem realizować projekty angażujące zarówno przedstawicieli środowiska nauki, jak i biznesu. Kluczowe uwarunkowania procesu komercjalizacji wyników badań naukowych obejmują określenie formy ochrony własności intelektualnej oraz wybór modelu przeprowadzenia komercjalizacji. Z tego względu poniżej omówione zostały wybrane zagadnienia związane z możliwościami ochrony własności intelektualnej w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz
przedstawiono ścieżki realizacji procesu komercjalizacji.
2.1

Ochrona własności intelektualnej

Możliwości ochrony własności intelektualnej są jednym z kluczowych elementów procesu komercjalizacji
badań naukowych i wspierania współpracy uczelni wyższych i biznesu. Warunkują one sposób przeprowadzenia procesu komercjalizacji i określają model współpracy pomiędzy partnerami. Wykorzystanie mechanizmu ochrony własności intelektualnej jest niezbędne, ponieważ nadaje on wiedzy konkretną i namacalną
formę, dzięki czemu może ona być przenoszona, licencjonowana czy sprzedawana partnerom biznesowym. Ponadto wybór konkretnej formy ochrony własności intelektualnej pociąga za sobą wiele konsekwencji o charakterze prawnym oraz finansowym. Przede wszystkim zapewnia on generowanie znaczących dochodów dla uniwersytetów i ich pracowników naukowych, które stanowią ważne źródło finansowania dalszych badań i tym samym zwiększają potencjał naukowy oraz innowacyjność gospodarki. Forma ochrony
własności intelektualnej determinuje również zakres odpowiedzialności partnerów naukowych i biznesowych oraz poziom ochrony wyników prac naukowych.
Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami wyróżnia się cztery główne formy prawne własności intelektualnej:
●
Patent – stanowiący podstawową formę ochrony własności intelektualnej. Dzięki niemu wynalazcy
oraz właściciele uzyskują na ograniczony okres wyłączne prawo do produkowania, używania lub też
sprzedawania wynalazku/wyników prac naukowych. Patenty przyznawane są na jasno zdefiniowane
rozwiązania technologiczne, maszyny, urządzenia, materiały oraz procesy, a także sposoby ich ulepszenia. Jest to forma najczęściej spotykana i została bardziej szczegółowo omówiona w dalszej części niniejszego opracowania.
●
Prawo autorskie – prawa autorskie dają twórcy wyłączne prawo do powielania dzieła i mogą one
dotyczyć oryginałów literatury, a także muzycznych, dramatycznych lub artystycznych prac oraz programów komputerowych.
●
„Know-how”/tajemnica produkcji – szeroki termin obejmujący swoim znaczeniem konkretną wiedzę techniczną, umiejętność wykonania czy też wyprodukowania czegoś, kompetencję lub biegłość.
Dostarcza właścicielowi wiedzy, która daje mu przewagę nad konkurencją rynkową. Aby wprowadzić
swoje prawo do tajemnicy w życie, właściciel firmy lub przedsiębiorca musi udowodnić, że wszelkie
podejmowane przez niego akcje nie zagrożą jej ujawnieniem. W odróżnieniu od innych form własności intelektualnej, „know-how” nie wymaga zawiadomienia żadnej rządowej agencji.
●
Znak firmowy – może być to logo, słowo, slogan, symbol lub rysunek, który wyróżnia produkt lub
usługę. Znaki firmowe chronią osobowość firmy i mogą być prawnie rejestrowane
Istotnymi aspektami powiązanymi z kwestią ochrony własności intelektualnej jest polityka uniwersytetu w
zakresie podziału korzyści związanych z procesem komercjalizacji, a także rozwiązania stosowane przez
agencje prowadzące działalność w zakresie prac badawczych i komercjalizacji wyników badań naukowych.
Nie zawsze bowiem autor wynalazku czy wyników badań naukowych automatycznie uzyskuje prawo własności do nich. Przykładowo, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Irlandii, Uniwersytet w Dublinie posiada prawa do własności intelektualnej wypracowanej przez wszystkich pracowników uczelni. Praca naukowa jest częścią ich obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy i wynalazca osiąga zyski
finansowe z własnego dzieła jedynie w przypadku prac naukowych realizowanych poza macierzystą jednostką naukową. Dubliński uniwersytet wprowadził jednakże bardzo atrakcyjny schemat wynagrodzeń
mający na celu zachęcanie pracowników do intensyfikacji prac naukowych, a także ujawniania cennej własności intelektualnej, która może być komercjalizowana.
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Rozwiązania stosowane w Irlandii są jednakże dosyć skrajnym przypadkiem, praktyka międzynarodowa
pokazuje bowiem, iż zwyczajowo pracownik uniwersytetu może zatrzymać do 75% dochodu uzyskiwanego
w oparciu o licencje na wyniki swoich badań naukowych (w przypadku projektów o niskiej wartości), a
ponadto kwalifikuje się do uzyskania ulgi podatkowej z tytułu takiego dochodu. W tabeli poniżej przedstawiony został procentowy podział dochodów z wyników badań naukowych pomiędzy wynalazcę (autora) a
uniwersytet oraz jego jednostki organizacyjne, które zapewniają bezpośrednie zaplecze naukowo-badawcze dla wynalazcy. Poziom podziału przychodów jest ściśle uzależniony od łącznej wartości dochodów
uzyskanych z komercjalizacji danego rozwiązania. Znamienny jest fakt, iż udział uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych w korzyściach z komercjalizacji własności intelektualnej jego pracowników wzrasta
wraz z wartością przychodów uzyskiwanych z komercjalizacji.

Wynalazca

Uniwersytet

Wydział macierzysty lub
jednostka badawcza

0 - C= 50, 000

75%

15%

10%

C= 50, 000 - C= 150, 000

50%

30%

20%

C= 150, 000

33,3%

33,3%

33,3%

Tabela 1. Podział dochodów z licencji po odjęciu kosztów komercjalizacji pomiędzy wynalazcę a uniwersytet i jego jednostki
organizacyjne.
Źródło: „Commercialisation Handbook” The Innovation and Enterprise Centre

Istotną kwestią związaną z podziałem korzyści oraz wyborem formy ochrony własności intelektualnej jest
również podział praw do własności intelektualnej w przypadku istnienia wielu autorów danego wynalazku/
/wyników badań naukowych. Właściwe określenie, kto jest wynalazcą, a także poprawne opisanie własności intelektualnej jest bowiem sprawą fundamentalną, jeśli dana technologia ma zostać z sukcesem przeniesiona do środowiska biznesu. Standardową procedurą postępowania jest przyznanie praw własności w
zależności od stopnia, w jakim dana osoby lub inne podmioty zaangażowane w prace naukowe przyczyniły
się do opracowania rozwiązania końcowego. Konieczne jest jednoznaczne sprecyzowanie, kto brał udział
w przeprowadzeniu badań oraz sprawdzenie, czy dana osoba lub instytucja ma prawo do uzyskiwania
jakichkolwiek korzyści finansowych z tytułu komercjalizacji przeprowadzonych badań. Potencjalnymi osobami oraz podmiotami, których zakres udziału w badaniu (poza autorami) należy sprawdzić w pierwszej
kolejności są:
●
studenci partycypujący w pracach nad projektem,
●
badacze, którzy jednorazowo wsparli badanie, a także współpracujące czasowo wydziały,
●
organizacje oraz przedsiębiorstwa komercyjne, które udzieliły wsparcia finansowego, materialnego,
rzeczowego, etc.
W niektórych przypadkach niezbędne jest, aby do konkretnych uczestników procesu badawczego zwrócono się z prośbą o dostarczenie pisemnego zrzeczenia się praw i roszczeń względem opracowanych
rozwiązań czy też uzyskanych wyników badań. W przypadku, gdy wkład zewnętrznych jednostek w osiągnięcie końcowych rezultatów jest znaczny, konieczne jest zawarcie dedykowanej umowy (najlepiej przed
rozpoczęciem prac naukowych), która jednoznacznie zdefiniuje rolę, podział odpowiedzialności oraz dystrybucję korzyści związanych z przeprowadzonymi pracami naukowymi.
Warto również zadać sobie pytanie, jak wygląda sytuacja, kiedy naukowiec dokonuje odkrycia w swoim
czasie prywatnym. Doświadczenia międzynarodowe pokazują, iż najczęściej konieczne jest, aby naukowiec przedłożył uniwersytetowi potwierdzenie ujawnienia informacji o odkryciu, a także oświadczenie, iż
wynalazek powstał bez spożytkowania czasu instytucji naukowej, jej zasobów, urządzeń, sprzętów czy innych udogodnień. Wynalazek nie może też być w znacznym stopniu powiązany z badaniami prowadzonymi
przez daną uczelnię. W wypadku, gdy wszystkie kryteria zostają spełnione, uniwersytet powinien przekazać
badaczowi oficjalne zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń względem odkrycia i korzyści z niego płynących.
Po sprecyzowaniu podziału praw własności do wiedzy intelektualnej konieczne jest podjęcie decyzji o
formie jej ochrony. Jak wcześniej wspomniano, istnieją cztery główne formy ochrony własności intelektualnej, jednakże w przypadku komercjalizacji badań naukowych kluczowe znaczenia odgrywa forma zgłosze12

nia patentowego. Kluczowe kwestie związane z uzyskaniem ochrony patentowej dla własności intelektualnej, które stanowi przedmiot komercjalizacji, zostały omówione poniżej.
Ocena możliwości uzyskania ochrony patentowanej dla własności intelektualnej jest jednym z pierwszych kroków, które należy podjąć rozpoczynając proces komercjalizacji wyników badań naukowych czy
też jakąkolwiek inną formę współpracy z przedstawicielami biznesu, która ma na celu wykorzystanie wyników prac naukowych. Wyróżnia się trzy podstawowe kryteria, które mają wpływ na możliwość uzyskania
ochrony patentowej:
1. Nowatorskość – najczęściej odkrycie nie może być ujawnione publicznie aż do dnia złożenia przez
wynalazcę podania o przyznanie patentu. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wynalazcę obowiązuje zakaz ujawniania informacji o odkryciu jedynie na rok przed złożeniem aplikacji patentowej.
2. Oryginalność – odkrycie musi być nową kombinacją cech lub przynosić odmienne rezultaty wykorzystania istniejących rozwiązań. Praktyka pokazuje, iż drobne różnice w zakresie technologii, materiałach i oczywiste modyfikacje nie spełniają przesłanek umożliwiających przyznanie patentu.
3. Użyteczność – konieczne jest, aby wynalazek był przydatny i funkcjonalny, a także charakteryzował
się potencjałem wdrożeniowym.

Rysunek 1. Kluczowe kryteria warunkujące uzyskanie ochrony patentowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Vinnova M., Commercialization of academic research results, Innovation technology in focus,. Sept 2003, Sweden.

Po uzyskaniu ochrony patentowej, w ramach przyznanego czasu ochrony, posiadacz własności intelektualnej jest uprawniony do wykorzystywania jej według własnej woli, w oparciu o przysługujące mu prawa
wyłączności. Uniemożliwiają one innym osobom i podmiotom tworzenie, używanie, sprzedawanie lub importowanie technologii czy też produktu, który został opatentowany. Istnieją jednakże zagrożenia związane
z ujawnianiem publicznie informacji o istnieniu produktu czy technologii. W wypadku, gdy wynalazca lub
inna osoba chce, aby jego produkt był chroniony tajemnicą handlową, oczywiste jest, iż jakakolwiek wiedza
na temat odkrycia nie może być ujawniana publicznie, gdyż straci ono swoją wartość. Termin określający
ujawnienie publiczne odnosi się nie tylko do konwencjonalnych publikacji w czasopismach lub udostępniania wiedzy podczas negocjacji handlowych. Dotyczy on również każdej drogi komunikowania się poprzez
media, rozmów, reklam, ofert sprzedaży, plakatów, sympozjów czy też samego aktu sprzedaży.
Przygotowanie aplikacji patentowej jest wynikiem współpracy pomiędzy rzecznikiem patentowym a wynalazcą, którego głównym wkładem jest opracowanie specyfikacji technicznej dotyczącej przeprowadzonych prac naukowych. Najczęstszą praktyką jest, iż specyfikacja techniczna na potrzeby uzyskania ochrony
patentowej powinna zawierać:
1. Obszerne rysunki prezentujące wynalazek, np. ilustracje, tabele lub schematy,
2. Techniczny opis odkrycia oparty na logicznym porządku rozpoczynający się od informacji ogólnych,
a kończący na szczegółach i konkretnych danych liczbowych,
3. Jeden lub więcej przykładów możliwości wykorzystania wyników odkrycia w praktyce,
4. Podsumowanie zalet odkrycia, pod względem których przewyższa inne, wcześniejsze wynalazki i produkty.
Dodatkowo w aplikacji patentowej konieczne jest umieszczenie wykazu istotnych odkryć z danej dziedziny, poprzedzających to, które wynalazca chce opatentować oraz opis ich słabości, które uzasadniają uzna13

nie zgłaszanego rozwiązania jako oryginalnego i powiększającego istniejący dorobek naukowy. Zebranie
informacji na temat wcześniej opublikowanych odkryć o podobnym znaczeniu oraz istniejącej konkurencji
może się również okazać niezwykle istotne przy opracowywaniu strategii komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia patentowego.
Ciekawą formą ochrony własności intelektualnej jest tak zwane tymczasowe zgłoszenie patentowe, które
zazwyczaj jest uproszczonym dokumentem patentowym, który zawiera warunki wykorzystania wynalazku,
uproszczone schematy techniczne oraz opis ewentualnych możliwości bezpłatnego wykorzystywania. Taka
forma ochrony ma swoje liczne zalety. Przede wszystkim, nie znajduje się pod kontrolą biura patentowego
i nie wymaga przeprowadzenia żmudnego procesu uzyskania pełnej ochrony patentowej. Ponadto może
być niezwykle użyteczna w sytuacjach, gdy budżet projektu badawczego jest ograniczony bądź należy
uniknąć przedwczesnego ujawnienia informacji na temat odkrycia. Zaletą tymczasowego zgłoszenia patentowego jest również mniejszy koszt przygotowania aplikacji niż w wypadku standardowego ubiegania się o
tego rodzaju ochronę. Pomaga również zyskać na czasie, który jest niezbędny w przypadku przeprowadzania wielu czynności i realizowania działań na rynku. Taka forma ma jednak podstawową wadę – nie zapewnia pełnej ochrony prawnej własności intelektualnej.
Podsumowując, jednoznaczne określenie praw własności do uzyskanych wyników badań naukowych oraz wybór formy ochrony własności intelektualnej powinny być przedmiotem szczególnego
zainteresowania dla osób i jednostek zajmujących się komercjalizacją wiedzy naukowej. Odgrywają
one bowiem fundamentalną rolę w procesie współpracy z przedstawicielami biznesu w zakresie komercyjnego wykorzystania wyników prac badawczych i w bardzo dużym stopniu warunkują sukces współpracy
ośrodków naukowych i przedsiębiorstw.
2.2

Sposoby komercjalizacji wyników badań naukowych

Kolejnym krokiem po uregulowaniu kwestii związanych z ochroną własności intelektualnej jest wybór
sposobu jej komercjalizacji. Sposób komercjalizacji jest uwarunkowany przede wszystkim celami, jakie
posiadacze własności intelektualnej chcą osiągnąć w wyniku współpracy z przedstawicielami środowiska
biznesu. Niezwykle ważne jest również odpowiednie dobranie ścieżki realizacji procesu komercjalizacji, to
znaczy podjęcie decyzji o modelu współpracy z partnerem biznesowym.
2.2.1 Podstawowe cele komercjalizacji wyników badań naukowych
Rozpatrując proces komercjalizacji wyników badań naukowych kluczowe jest jasne zdefiniowanie czynników (celów), które motywują przedstawicieli środowiska naukowego do jego rozpoczęcia. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Fundację na rzecz Innowacyjności Gospodarczej1 wśród czynników
wpływających na aktywność w zakresie współpracy z biznesem, przedstawiciele środowiska akademickiego wskazali przede wszystkim zainteresowanie rozwiązywaniem problemów naukowych oraz uzyskanie
dostępu do materiałów i funduszy oferowanych przez środowiska biznesowe. Na kolejnych miejscach znalazło się zadowolenie z pracy oraz zaspokojenie zainteresowań zawodowych. Takie wyniki sugerują, że
jeśli naukowcy uniwersyteccy są zaangażowani w proces komercjalizacji wyników swoich prac naukowych, to ich główna motywacja pozostaje ściśle powiązana z celami realizowanymi na polu badawczym. Zgodnie z wynikami badań dużą rolę odgrywają również takie czynniki, jak uzyskanie dobrej
reputacji oraz poprawa rozpoznawalności w środowisku naukowym. Nawiązanie trwałych relacji ze środowiskiem biznesowym może umożliwić badaczowi zdobycie prestiżu, ale także potwierdzić praktyczny charakter i przydatność przeprowadzonych prac badawczych. Możliwości awansu akademickiego oraz możliwości publikacji są postrzegane jako relatywnie mniej ważne przyczyny decyzji w zakresie współpracy z
partnerami biznesowymi.
Pomimo że komercjalizacja własności intelektualnej, która jest chroniona zgłoszeniem patentowym,
może generować znaczące korzyści finansowe (na przykład poprzez wpływ z opłat licencyjnych), to wzrost
dochodów indywidualnych znalazł się na bardzo odległym miejscu w hierarchii czynników motywujących naukowców do rozpoczęcia współpracy z przedsiębiorstwami. Można zatem stwierdzić, iż komercjalizacja nie jest postrzegana przez przedstawicieli środowiska naukowego jako metoda na osiągnięcie
1 Foundation on Industry Innovation
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korzyści finansowych. Przychody pieniężne stanowią jedynie środek do uzyskania materiałów, sprzętu oraz
funduszy niezbędnych do prowadzenia dalszych badań naukowych. Szczegółowa hierarchia czynników
motywujących przedstawicieli środowiska naukowego (w Stanach Zjednoczonych) do rozpoczęcia procesu komercjalizacji swoich badań naukowych została przedstawiona w tabeli poniżej.
Pozycja

Nazwa czynnika

1

Rozwiązywanie problemów naukowych

2

Uzyskanie dostępu do nowych zasobów i ś rodków finansowych

3

Satysfakcja zawodowa / z wykonywanej pracy

4

Presja otoczenia i ś rodowiska naukowego

5

Decyzje partnerów biznesowych

6

Decyzje grupy badawczej

7

Prawdopodobieństwo że odkrycie przyciągnie inwestorów

8

Utrzymanie powiązań i współpracy ze ś rodowiskiem przemysłowym

9

Uzyskanie reputacji i nawiązanie współpracy z przemysłem

10

Rozpoznawalnoś ć oraz reputacja w ś rodowisku naukowym

11

Zwiększenie możliwoś ci w zakresie publikacji wyników badań

12

Tworzenie miejsc pracy, a także powstawanie spółek spin-off

13

Awans w ramach macierzystej jednostki naukowej

14

Osiągnięcie indywidualnego dochodu

15

Inne

Tabela 2. Czynniki motywujące do uzyskania ochrony patentowej dla wyników badań naukowych (wg częstotliwości wskazywania)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Academic survey 2006, FOII, Boston 2006.

2.2.2 Możliwe ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych
W zależności od stawianych sobie celów, możliwości finansowych, a także specyfiki posiadanych wyników prac badawczych konieczne jest odpowiednie dobranie ścieżki ich komercjalizacji, czyli rozpoczęcia
współpracy z partnerem biznesowym. Możliwe ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych obejmują:
a) Sprzedaż lub przekazanie praw autorskich istniejącej firmie,
b) Sprzedaż licencji w zakresie wykorzystywania posiadanych wyników prac naukowych,
c) Komercjalizację wyników badań poprzez założenie własnej firmy.
Ad a) Sprzedaż lub przekazanie praw autorskich istniejącej firmie
Sprzedaż lub pełne przekazanie praw autorskich do posiadanych wyników prac naukowych oznacza, iż
naukowiec traci kontrolę nad przyszłym wykorzystywaniem efektów swojej pracy naukowej. W zamian za to
otrzymuje jednorazową płatność od przedsiębiorstwa, które dokonuje zakupu praw do wyników jego badań
naukowych. Zgodnie z doświadczeniami międzynarodowymi sprzedaż praw autorskich jest zalecana jedynie w trzech sytuacjach. Po pierwsze, gdy rynek, na którym możliwe byłoby wdrożenia wyników prac naukowych jest zbliżony do monopolu bądź wąskiego oligopolu, to znaczy istnieje kilka bardzo silnych i dominujących podmiotów, które sprawiają, iż rozpoczęcie nowej działalności byłoby znacznie utrudnione w związku z mocną konkurencją. Druga ewentualność pojawia się wtedy, gdy nowa technologia może zaoferować
jednemu z istniejących przedsiębiorstw znaczącą przewagę nad konkurencją, w związku z czym będzie ono
w stanie zaoferować bardzo dobre warunki transakcji. Trzecia możliwość to istnienie tylko jednego rynku, na
którym wspomniana technologia może być skomercjalizowana lub gdy jedno konkretne przedsiębiorstwo
jest idealne dla efektywnego wykorzystania danego odkrycia.
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Największym minusem sprzedaży pełnych praw autorskich jest fakt, iż po ich odstąpieniu wynalazca nie
będzie miał wpływu na dalszy sposób używania i komercjalizowania wyników swoich prac naukowych.
Wynalazca może nawet utracić prawo do korzystania z technologii w dalszych badaniach lub w celach
edukacyjnych, chyba że odpowiednie zapisy zostaną zawarte w umowie sprzedaży.
Ad b) Sprzedaż licencji w zakresie wykorzystywania posiadanych wyników prac naukowych
Kolejnym sposobem na komercjalizację wyników prac naukowych jest sprzedaż partnerom biznesowym
licencji na ich wykorzystywanie w działalności gospodarczej. W tym przypadku naukowiec zatrzymuje pełne
prawa własności do efektów swoich prac badawczych, a firmie udziela jedynie prawa do korzystania z nich.
Zgodnie z powszechną praktyką udzielanie licencji jest zalecane przede wszystkich w przypadkach, gdy:
1. Efekty prac naukowych mogą być wykorzystywane w różnych obszarach rynku lub na wielu rynkach
i ponadto istnieje wiele przedsiębiorstw posiadających możliwości praktycznego wdrożenia wyników
prac naukowych. Sprzedaż licencji wielu partnerom, którzy przeprowadzą komercjalizację, przyczyni
się do powstania wielu strumieni dochodu,
2. Przedsiębiorstwa przeprowadzające proces komercjalizacji badań naukowych nie muszą mieć do
nich pełnych praw własnościowych, to znaczy nie muszą dokonywać ich modyfikacji w znaczącym
stopniu,
3. Właściciel wyników badań naukowych nie posiada odpowiednich środków finansowych, wiedzy, doświadczenia lub nie jest wystarczająco zainteresowany rozwijaniem i prowadzeniem biznesu,
4. Możliwości rynkowe są zbyt małe, aby gwarantować i uzasadniać utworzenie nowej firmy.
Kluczową zaletą licencji jest fakt, iż pozwala ona na podział ryzyka związanego z procesem komercjalizacji nowej technologii pomiędzy autora oraz podmiot przeprowadzający proces komercjalizacji. Z praktyki
gospodarczej wynika jednakże, iż droga komercjalizacji wyników badań naukowych poprzez udzielanie licencji przynosi znacznie mniejsze korzyści finansowe niż założenie własnego biznesu bazującego na efektach pracy naukowej. Poziom przychodów generowanych przez opłaty licencyjne jest ściśle
związany z rodzajem udzielonej licencji. W oparciu o analizę doświadczeń w zakresie współpracy środowisk nauki i biznesu można wyróżnić następujące rodzaje licencji:
●
nieograniczona – uprawnia do korzystania przez licencjobiorcę z wyników prac naukowych w tym
samym zakresie co właściciel praw autorskich. Możliwe jest wykorzystywanie licencjonowanej własności intelektualnej na wszystkich polach eksploatacji i w dowolnym zakresie,
●
ograniczona – uprawniająca do wykorzystywania wyników prac naukowych na ściśle określonych
polach eksploatacji i/lub w ograniczonym zakresie,
●
wyłączna – zezwolenie uprawnionego do wyłącznego korzystania z prawa na określonym terytorium
lub polu eksploatacji,
●
niewyłączna – zezwolenie uprawnionego wielokrotne, niewyłączne dla jednego podmiotu dopuszczające wzajemną konkurencję licencjobiorców.
Umowa licencyjna zazwyczaj przybiera dwie podstawowe formy - wyłączną lub niewyłączną wraz z kombinacją czynnika ograniczania możliwości wykorzystywania licencjonowanej własności intelektualnej do
określonych pól eksploatacji. Dla przedsiębiorstw szczególnie cenne są licencje wyłączne, ponieważ ograniczają one konkurencję w pozyskiwaniu dostępu do technologii i zapewniają znacząco dłuższy okres przewagi konkurencyjnej. Licencja wyłączna oznacza jednakże dużo większe ryzyko dla licencjodawcy, ponieważ komercjalizacja wyników prac naukowych zależy wyłącznie od jednej firmy. Z tego względu w przypadku udzielania licencji wyłącznych powszechne jest wprowadzania do umów licencyjnych zapisów, które
chronią właściciela wyników prac naukowych przez nadmiernym ryzkiem i zapewniają mu odpowiednie
wynagrodzenie. Przykładowo, licencja wyłączna bardzo często wymaga uiszczania minimalnych opłat licencyjnych i podejmowania jasno określonych wysiłków w celu komercyjnego wykorzystania licencjonowanej własności intelektualnej. Tylko wywiązując się z zawartych w umowie wymagań dane przedsiębiorstwo
zachowuje prawo do wyłączności.
Mechanizm komercjalizacji wyników badań naukowych poprzez udzielanie licencji jest bardzo powszechny. Wynika to z faktu, iż w przypadku udzielania licencji naukowiec stosunkowo szybko może uzyskać znaczące wpływy finansowe nie ponosząc dużych nakładów. Ponadto ryzyko w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych zostaje w dużej części przerzucone na partnera biznesowego. Podstawowe
słabości mechanizmu licencjonowania to przede wszystkim niższe korzyści finansowe niż w przypadku
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komercjalizacji badań w oparciu o własny biznes oraz trudności z pozyskaniem odpowiednich licencjobiorców. W tabeli poniżej zaprezentowane zostało zestawienie kluczowych zalet oraz wad realizacji procesu
komercjalizacji wyników badań naukowych poprzez ich licencjonowanie.
ZALETY

WADY

szybka dostępnoś ć ź ródeł finansowania dla dalszych
prac naukowych

przerzucenie ryzyka komercjalizacji na
partnera biznesowego

uzyskiwane wynagrodzenie ma charakter dochodu
pasywnego, to znaczy nie wymaga stałego
angażowania czasu przez naukowca

możliwoś ć zwielokrotnienia strumieni
dochodu poprzez udzielania wielu licencji

mniejsze zyski wynalazcy niż w wypadku, gdy sam
kieruje procesem komercjalizacji
trudnoś ci ze znalezieniem odpowiedniego
licencjobiorcy

utrata częś ciowej kontroli nad wynikami
swoich prac naukowych
koniecznoś ć zawierania
skomplikowanych umów licencyjnych

trudnoś ci w monitorowaniu wywiązania się z zapisów
umów licencyjnych przez przedsiębiorstwa
Tabela 3. Zestawienie kluczowych zalet oraz wad komercjalizacji badań naukowych poprzez udzielanie licencji
Źródło. Opracowanie własne

Ad c) Komercjalizacja wyników badań poprzez założenie własnej firmy
Trzecią możliwością realizacji procesu komercjalizacji wyników badań naukowych jest założenie własnej
firmy przez przedstawiciela środowiska naukowego. Przedsiębiorstwa powstające w celu komercjalizacji
wyników badań naukowych określane są jako spółki typu spin–off i spin–out. Te pierwsze to firmy, które
powstały w drodze uniezależnienia i usamodzielnienia się pracownika lub pracowników laboratorium badawczego, szkoły wyższej czy też innej organizacji naukowej bez wykorzystywania zasobów macierzystej
jednostki naukowej. Spółki typu spin-out są to natomiast nowe firmy, które w przeciwieństwie do przedsięwzięć spin-off są na płaszczyźnie operacyjnej lub kapitałowej powiązane z organizacją macierzystą.
Jednakże utworzenie nowej, dobrze prosperującej firmy napotyka liczne trudności, a sukces w wielu
przypadkach jest wypadkową czynników niezależnych od właściciela nowo powstałej działalności gospodarczej. Praktyka pokazuje, iż większość (65%) młodych firm, które starają się budować swoją wartość w
oparciu o wyniki badań naukowych nie jest w stanie przetrwać okresu 2 lat. Należy jednak pamiętać, iż
pomimo ryzyka, prowadzenie własnej działalności gospodarczej w celu komercjalizacji wyników badań
naukowych ma największy potencjał w zakresie uzyskiwania korzyści finansowych.
Podstawowe czynniki motywujące przedstawicieli środowiska naukowego do założenia własnej firmy
obejmują:
●
Możliwość pełnego wykorzystania potencjału rynkowego dla komercjalizacji własnych odkryć,
●
Maksymalizację korzyści finansowych związanych z komercjalizacją wyników prac naukowych,
●
Możliwość pracy z doświadczonymi przedstawicielami środowiska biznesu, którzy deklarują chęć
współtworzenia firmy,
●
Posiadanie relacji i kontaktów umożliwiających stworzenie zespołu biznesowego oraz zdobycie dostępu do odpowiednich zasobów finansowych,
●
Brak powodzenia komercjalizacji wyników badań naukowych poprzez mechanizm sprzedaży praw
autorskich oraz licencjonowanie.
Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mającej na celu komercjalizację wyników badań naukowych wymaga jednakże przeprowadzenia szeregu działań i wykonania wielu czynności przygotowawczych,
które pozwolą dobrze zdefiniować cele biznesowe oraz zwiększą prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Do najważniejszych działań należy:
1. Zdefiniowanie produktów oraz usług – w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych na
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2.

3.

4.

5.

własną rękę kluczowe jest jasne zdefiniowanie produktów i/lub usług, które będą świadczone w oparciu o komercjalizowane wyniki badań naukowych. Ponadto niezbędne jest określenie docelowych
grup klientów oraz segmentów rynku, na których zamierza się prowadzić działalność gospodarczą.
Opracowanie koncepcji rozwoju biznesu – przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ważne
jest, aby przygotować co najmniej średnioterminową strategię rozwoju biznesu. Strategia powinna
mieć charakter wariantowy, uwzględniający różne scenariusze rozwoju rynku i popytu na produkty/
usługi firmy.
Przygotowanie analizy wykonalności – bazując na wiedzy uzyskanej z analizy możliwych do zrealizowania wariantów rozwoju, firma musi zdecydować, w jakim obszarze pragnie wykorzystywać pozyskaną technologię. Zbyt wiele młodych firm stara się dostarczyć jak najwięcej usług i produktów do
jak największej liczby odbiorców. Tymczasem najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie działalności
w oparciu o jeden konkretny produkt, który pozwoli na skoncentrowanie uwagi na określonych działaniach rynkowych. Analiza wykonalności powinna zawierać bardzo szczegółowy opis produktu,
usług, jakie są w związku z nim oferowane, możliwości na rynku, wykaz najgroźniejszych konkurentów, a także opis innych kwestii istotnych dla procesu komercjalizacji działalności naukowej.
Ustalenie składu zespołu zajmującego się rozwojem biznesu w początkowej fazie działalności
– doświadczenie pokazuje, iż kluczowym czynnikiem sukcesu przy komercjalizacji badań naukowych
na własną rękę jest zebranie kompetentnej grupy ludzi, którzy będą zajmować się prowadzeniem
działalności gospodarczej. Kluczem do sukcesu jest znalezienie odpowiednich osób do zarządzania
przedsiębiorstwem, ponieważ przedstawiciele środowiska naukowego zazwyczaj nie dysponują odpowiednimi kompetencjami w tym zakresie. Wśród inwestorów znana jest maksyma, która doskonale
oddaje ducha tej zasady: „Zawsze ceń wyżej pierwszorzędnego menadżera zarządzającego drugorzędnym produktem, niż pierwszorzędny towar w rękach drugorzędnego menadżera”.
Przygotowania biznesplanu – dobry biznes plan to fundament dla prowadzenia działalności gospodarczej. Spełnia on dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze pomaga osobom zarządzającym rozwijać
i wprowadzać strategie istotne dla budowania silnej pozycji firmy. Po drugie może być dokumentem
używanym przy sprzedaży, mającym na celu zachęcanie inwestorów lub partnerów strategicznych do
zakupu udziałów w przedsiębiorstwie.

Biznesplan jest rozwinięciem analizy wykonalności, aczkolwiek ma on bardziej wszechstronny i kompleksowy charakter. Powinien zawierać szczegółowe analizy finansowe bazujące na realnych założeniach związanych z kształtowaniem się sytuacji rynkowej a także z potencjałem wewnętrznym spółki.
Podsumowując można stwierdzić, iż każdy z modeli komercjalizacji wyników badań naukowych ma
swoje wady i zalety, które wynikają ze specyfiki prac badawczych, osobistych predyspozycji naukowca, jak również szeroko rozumianego otoczenia instytucjonalno-prawnego. Niezależnie od przyjętej
ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych kluczowe jest rozważenie następujących kwestii:
1. Kwestia kontroli – niezależnie od tego czy komercjalizacja odbywa się w oparciu o licencjonowanie,
czy też prowadzona jest na bazie nowej firmy, wiąże się ona z utratą w pewnym stopniu kontroli nad
technologią lub danym odkryciem. Nie ma znaczenia, która ścieżka komercjalizacji została wybrana,
współpraca i komunikacja z zewnętrznymi podmiotami jest nieunikniona. Przykładowo, może zaistnieć potrzeba współpracy z partnerami, których bardziej interesują możliwości rozwoju rynku i zyski
finansowe niż kontynuacja prac badawczych nad rozwojem technologii.
2. Kwestie związane z technologią – niezależnie od tego, jaką drogą realizowany jest proces komercjalizacji niezbędne jest zademonstrowanie, iż technologia może zostać skutecznie wdrożona w praktyce gospodarczej. Innymi słowy, należy przedstawić dowody świadczące o słuszności koncepcji lub
też dowód, iż produkt docelowy spełnia funkcje zakładane w prototypie.
3. Kwestie rynkowe – potencjalny rynek, na którym zakładana jest komercjalizacji wyników badań naukowych jest niezwykle istotnym czynnikiem w wyborze sposobu przeprowadzenia komercjalizacji.
Nie wszystkie prace badawcze generują rezultaty umożliwiające powstanie nowej firmy, niektóre z
kolei uniemożliwiają skorzystanie z mechanizmów licencyjnych. Ponadto niektóre rynki są zbyt małe,
aby umożliwić powstanie kolejnych firm. Zdarza się również, że rynek jest pod kontrolą dużej i doświadczonej firmy, która uniemożliwia nowym podmiotom rozpoczęcie działalności. Ze względu na te
wszystkie czynniki należy w sposób realistyczny podejść do analizy możliwości rynkowych i w oparciu o analizę scenariuszową wybrać optymalny model komercjalizacji.
4. Kwestie powiązane z pracą zespołów zarządzających i technicznych – przedstawiciele środowiska naukowego powinni realistycznie postrzegać swoją rolę w procesie komercjalizacji wyników ba18

dań. Jeśli osoba, która przeprowadziła badania nie jest przygotowana do zainwestowania swojego
czasu lub też nie jest zainteresowana objęciem funkcji kierowniczej (najczęściej członka zarządu),
wówczas wykorzystanie mechanizmu licencjonowania lub sprzedaży praw autorskich bywa najodpowiedniejszą formą komercjalizacji wyników badań naukowych.
W momencie tworzenia nowej firmy typu spin-off lub spin-out, inwestorzy niezwiązani ze środowiskiem
naukowym muszą realistycznie ocenić swoje możliwości i ograniczenia oraz uzupełnić brak doświadczenia
w kwestiach technicznych. Większość nowo powstałych przedsięwzięć upada ze względu na brak równowagi i złą komunikację pomiędzy zespołami odpowiadającymi za kwestie zarządcze oraz techniczne. Wielokrotnie naukowcy są mocno przekonani, iż sukcesy na polu naukowym zostaną bezpośrednio odwzorowane w sferze ekonomicznej. Jednakże należy pamiętać, że tylko w sporadycznych przypadkach badacz
obejmuje stanowisko prezesa firmy powoływanej do życia w celu komercjalizacji odkrycia. Wynika to z
faktu, iż jego umiejętności i wiedza mogą być znacznie lepiej wykorzystane w kwestiach związanych z
technicznym (merytorycznym) charakterem prowadzenia działalności.
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3

Wyniki badań w zakresie współpracy środowiska nauki i biznesu
w Polsce

W celu analizy stanu współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu w Polsce przeprowadzone
zostało kompleksowe badanie podmiotów tworzących oba środowiska. Poniżej przedstawiona została
metodologia realizacji badania wraz z opisem sposobu doboru próby badawczej, jak również omówione
zostały kluczowe wyniki badania obrazujące dotychczasową współpracę nauki i biznesu w Polsce. Analizy
zostały przeprowadzone przy szczególnym uwzględnieniu roli środków unijnych wykorzystanych przez
Polskę w latach 2004-2006 oraz na lata 2007-2013. Wyniki badań jednoznacznie wskazują kluczowe obszary wymagające usprawnienia i z pewnością przyczynią się do optymalnego wykorzystania wsparcia unijnego w celu intensyfikacji współpracy środowisk nauki i biznesu w Polsce.
3.1

Metodologia przeprowadzenia badania ankietowego ośrodków naukowych i przedsiębiorstw
w Polsce

Badanie naukowe stanowiące integralną część projektu „Efektywne wdrażanie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę nauki i biznesu” zostało przeprowadzone w oparciu o ankiety (wzory
ankiet zostały zamieszczone w załączniku 1 do niniejszego opracowania) oraz uszczegóławiające wywiady
telefoniczne.
Badaniem objętych zostało łącznie 121 podmiotów, w tym 94 przedsiębiorstwa oraz 27 ośrodków
naukowych. W wybranych przypadkach przeprowadzone zostały również uszczegóławiające wywiady telefoniczne. Przedsiębiorstwa objęte badaniem zostały wybrane na podstawie listy Deloitte Technology Fast
50 (edycja z roku 2007) oraz listy 500 największych przedsiębiorstw w Polsce, która jest przygotowywana
przez dziennik Rzeczpospolita. Ranking Deloitte Fast 50 prezentuje pięćdziesiąt najszybciej rozwijających
się firm z Europy Środkowej, które budują swoją wartość w oparciu o innowacje technologiczne bądź usługowe. W rankingu umieszczane są firmy, które spełniają następujące kryteria:
●
Opracowują lub produkują własne technologie lub znacząco inwestują w badania i rozwój,
●
Działają na rynku od co najmniej pięciu lat,
●
Osiągają przychody za rok bazowy nie mniejsze niż 50 000 EUR,
●
Posiadają prywatną strukturę własności i są niezależne od większych lub globalnych firm technologicznych,
●
Mają siedzibę w jednym z krajów biorących udział w programie (Polska, Czechy, Słowacja, Bułgaria
oraz Rumunia).
Lista 500 największych przedsiębiorstw w Polsce przygotowywana przez dziennik Rzeczpospolita prezentuje największe pod względem przychodów oraz wartości majątku firmy, które prowadzą działalność w
Polsce. Przy wyborze próby badawczej preferowane były przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorach gospodarki, które charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na innowacje. Wybór ośrodków
naukowych został przeprowadzony w oparciu o rankingi uczelni wyższych publikowane przez tygodnik
Wprost, przy czym badaniem objęte zostały jedynie wyższe uczelnie techniczne, ekonomiczne oraz medyczne. Ankiety wypełnione przez samodzielne wydziały uczelni wyższych zostały potraktowane jako niezależne od uczelni macierzystej i zostały uwzględnione w analizie wyników badań jako dodatkowe elementy
próby.
Przyjęta metodologia określenia próby badawczej zapewnia przekrojowe badanie w zakresie podstawowych celów, oczekiwanych korzyści oraz barier w zakresie współpracy środowisk nauki i biznesu przy wykorzystaniu środków unijnych. Konieczne jest jednakże uwzględnienie, iż w przypadku przedsiębiorstw
próba badawcza nie ma charakteru reprezentatywnego, ponieważ wybór podmiotów objętych badaniem
dokonany został spośród przedsiębiorstw, które charakteryzują się wysoką innowacyjnością i nie odpowiadają profilowi działalności przeciętnego przedsiębiorstwa w Polsce.
Zarówno dla przedsiębiorstw, jak i ośrodków naukowych opracowane zostały oddzielne wzory ankiet,
które zamieszczone zostały w załączniku 1 do niniejszego raportu. Ankiety zawierały pytania o charakterze
otwartym oraz pytania wielokrotnego wyboru, w których podane zostały zdefiniowane wcześniej odpowiedzi. Analiza wyników ankiet została przeprowadzona w ujęciu względnym (procentowym), to znaczy liczba
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poszczególnych wskazań danej odpowiedzi została odniesiona do łącznej ilości wskazań wszystkich odpowiedzi w analizowanym pytaniu.
3.2

Kluczowe wnioski wynikające z badań środowiska nauki i biznesu w Polsce

Celem badania było zidentyfikowanie obecnego stanu współpracy pomiędzy środowiskiem nauki oraz
biznesu, jak również określenie kluczowych barier i korzyści związanych ze współpracą ośrodków naukowych i przedsiębiorstw. Ponadto kluczowe było oszacowanie zakresu wykorzystania środków unijnych w
latach 2004-2006 przeznaczonych na wspólną realizację projektów przez sferę nauki i biznesu, jak również
określenie preferencji badanych podmiotów dotyczących wykorzystania środków unijnych w latach
2007-2013. Badanie podzielone zostało zatem na sześć podstawowych obszarów:
●
Obecny stan współpracy,
●
Przedmiot współpracy,
●
Wykorzystanie środków unijnych jako wsparcia współpracy środowisk nauki i biznesu,
●
Ocena dotychczasowej współpracy,
●
Podstawowe korzyści ze współpracy,
●
Kluczowe bariery dla współpracy.
Szczegółowe wyniki badania ankietowego zostały przedstawione i omówione poniżej.
3.2.1 Obecny stan współpracy środowisk nauki i biznesu
Podstawowym pytaniem zadanym zarówno przedstawicielom środowiska naukowego, jak i przedsiębiorcom było, czy kiedykolwiek zdecydowali się na współpracę. Wyniki pokazują, iż jedynie około 57%
ośrodków naukowych podjęło współpracę z przedsiębiorstwami. Wynik ten jest szczególnie niski uwzględniając charakter doboru próby – wyższe uczelnie techniczne, ekonomiczne i medyczne, których działalność
naukowa charakteryzuje się wysokim potencjałem komercjalizacji. Ponadto w badaniu przeprowadzonym
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w listopadzie 2006 roku na identyczne pytanie twierdząco
odpowiedziało ponad 55% badanych ośrodków naukowych. Oznacza to, iż w przeciągu ostatnich dwóch lat
współpraca uczelni wyższych i przedsiębiorstw nie uległa znaczącej intensyfikacji. Jeszcze słabiej w tym
zakresie wypadają przedsiębiorstwa – na pytanie „Czy Pana(i) firma kiedykolwiek nawiązała/próbowała
nawiązać współpracę z naukowcami/ośrodkami naukowymi?” twierdząco odpowiedziało jedynie 41% ankietowanych przedsiębiorstw. Dane ilustrujące odpowiedzi na pytanie dotyczące wzajemnej współpracy
zostały przedstawione na wykresach 1a oraz 1b poniżej.
Należy zaznaczyć, iż doświadczenia międzynarodowe pokazują, iż w podobnych badaniach ankietowych dotyczących współpracy uczelni wyższych i biznesu otrzymywane są odpowiedzi wskazujące, iż minimum 75-80% ośrodków naukowych i przedsiębiorstw podejmowało w przeszłości współpracę. Oznacza to,
iż istnieje jeszcze bardzo duży niewykorzystany potencjał w zakresie podniesienia innowacyjności polskiej
gospodarki poprzez usunięcie barier współpracy i usprawnienie przepływu informacji pomiędzy uczelniami
wyższymi i przedsiębiorstwami.

Wykres 3a. Czy Pana(i) ośrodek naukowy kiedykolwiek nawiązał lub próbował nawiązać współpracę z firmami/przedsiębiorcami?
Źródło: badania własne
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Wykres 3b. Czy Pana(i) firma kiedykolwiek nawiązała/ próbowała nawiązać współpracę z naukowcami/ośrodkami naukowymi?
Źródło: badania własne

Jako podstawową przyczynę braku podejmowania współpracy z przedsiębiorstwami, a zatem brak prób
komercjalizacji działalności naukowej, przedstawiciele ośrodków naukowych podają brak dostępu do informacji na temat potrzeb badawczych przedsiębiorstw (42% wszystkich odpowiedzi na to pytanie) oraz
brak wiedzy na temat, czy taka współpraca jest w ogóle możliwa (32%). Zaskakujące jest, iż około 10%
ankietowanych ośrodków naukowych uważa, iż współpraca z biznesem w ogóle nie jest potrzebna. 8%
badanych uczelni nie współpracuje z przedsiębiorstwami, ponieważ prowadzi działalność w zakresie komercjalizacji badań naukowych we własnych zakresie. Z kolei w przypadku przedstawicieli biznesu główne
powody, dla których nie podejmowali oni dotychczas współpracy z ośrodkami naukowymi jest przekonanie,
iż taka współpraca nie jest im w ogóle potrzebna (32% odpowiedzi) oraz brak dostępu do informacji dotyczących ofert ośrodków naukowych w zakresie świadczonych badań (28%). 14% ankietowanych przedsiębiorców posiada tak rozbudowany własny dział badań i rozwoju, iż jest w stanie samodzielnie prowadzić
badania naukowe, 10% uważa natomiast, iż ośrodki naukowe w Polsce nie posiadają oferty, która byłaby
interesująca z punktu widzenia komercjalizacji wyników badań naukowych lub umożliwiała rozwiązanie
konkretnych problemów biznesowych. Jedynie 4% badanych przedstawicieli środowiska biznesu jako uzasadnienie braku podjęcia współpracy z ośrodkami naukowymi podało, iż współpraca z naukowcami jest
zbyt droga. W przypadku środowiska nauki również jedynie 4% stwierdziło, iż współpraca z firmami jest
nieopłacalna. Świadczy to zatem, iż główne bariery w zakresie współpracy uczelni wyższych i biznesu
w Polsce mają charakter niefinansowy. Zaznaczyć należy, iż powyższe odpowiedzi były udzielane przez
ośrodki naukowe oraz przedsiębiorstwa, które do tej pory nie prowadziły jeszcze wzajemnej współpracy.
Podstawowe bariery w zakresie współpracy środowisk nauki i biznesu w Polsce zostały omówione w dalszej
część niniejszego raportu na podstawie odpowiedzi udzielanych przez firmy i ośrodki naukowe, które dysponują już doświadczeniem w zakresie współpracy.

Wykres 4a. Dlaczego nie próbował(a) Pan(i) podjąć współpracy z firmami/przedsiębiorcami?
Źródło: badania własne
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Wykres 4b. Dlaczego nie próbował(a) Pan(i) podjąć współpracy z naukowcami/ośrodkami naukowymi?
Źródło: badania własne

3.2.2 Przedmiot współpracy środowisk nauki i biznesu
Ośrodki naukowe, które zadeklarowały, iż współpracowały już z przedstawicielami biznesu, zostały poproszone o udzielenie odpowiedzi na pytanie, co było przedmiotem współpracy. W celu zapewnienia porównywalności odpowiedzi pytanie to miało formę zamkniętą z zaproponowanym katalogiem odpowiedzi
obejmującym technologię, produkt oraz usługę. Zgodnie z wynikami badań przeważająca część ośrodków
naukowych wskazała, iż ich współpraca z biznesem dotyczyła rozwiązań w zakresie produktów firm. 52%
ankietowanych przedstawicieli nauki podała bowiem, iż wsparcie dla biznesu było ukierunkowana na prowadzenie nowego produktu do oferty firmy lub udoskonalenie już istniejącego (odpowiednio 29% i 23% z
łącznej ilości odpowiedzi na to pytanie).
Bardzo często (24%) deklarowanym przez naukowców przedmiotem współpracy z przedsiębiorstwami
było przeprowadzenie audytu posiadanej przez firmę technologii lub jej udoskonalenie (15%). Pozostałe
obszary współpracy, w szczególności dotyczące usług, były znacznie mniej popularne. Jedynie 5% ośrodków naukowych wskazało, iż ich współpraca z biznesem dotyczyła opracowania nowej usługi dla firm.
W oparciu o powyższe wyniki można stwierdzić, iż ośrodki naukowe dostarczają dla przedsiębiorstw
wsparcie głównie w zakresie wzbogacenia ich oferty produktowej, która zapewnia jak najszybsze
osiągnięcie realnych korzyści ze współpracy z naukowcami. Szczegółowe wyniki odpowiedzi na pytanie
dotyczące przedmiotu współpracy ośrodków naukowych z biznesem zostały zaprezentowane poniżej.
W przypadku odpowiedzi przedstawicieli biznesu sytuacja wygląda nieco odmiennie. Wprawdzie, również w opinii przedsiębiorców, głównym obszarem współpracy było udoskonalanie istniejących produktów
(28%) wraz z opracowywaniem nowych (12%), to dużo większą rolę niż w odpowiedziach ośrodków naukowych odgrywa obszar technologiczny. 21% ankietowanych przedsiębiorców zadeklarowało, iż przedmiotem ich współpracy z ośrodkami naukowymi było udoskonalenie istniejącej technologii lub przeprowadzenie audytu technologicznego (18%). Jedynie w przypadku 9% przedsiębiorców współpraca z uczelniami
wyższymi dotyczyła opracowania nowej technologii. Obszar usług (opracowanie nowej, udoskonalenie istniejącej lub audyt) ponownie był najmniej popularnym obszarem współpracy.
Porównując wyniki odpowiedzi udzielonych przez polskie ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa w zakresie przedmiotu współpracy z doświadczeniami międzynarodowymi szczególną uwagę zwracają dwa fakty.
Przede wszystkim zaskakująco niski odsetek odpowiedzi wskazywał, iż przedmiotem współpracy było
opracowywanie nowych produktów, technologii lub usług. Doświadczenia polskie pokazują, iż współpraca
uczelni i przedsiębiorstw koncentruje się głównie na udoskonalaniu produktów lub technologii, które już
istnieją i są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w sposób komercyjny. Wskazuje to na pewnego rodzaju niedojrzałość współpracy ośrodków naukowych i biznesu w Polsce, ponieważ można oczekiwać, iż
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współpraca z naukowcami powinna koncentrować się na opracowaniu nowych i innowacyjnych rozwiązań,
które zapewnią przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną. Badania wskazują, iż jedynie 33% ankietowanych ośrodków naukowych i 29% przedsiębiorstw jako przedmiot współpracy wskazało opracowanie nowego produktu, technologii lub usługi. Współpracę w zakresie udoskonalenia lub audytu istniejących rozwiązań podjęło natomiast odpowiednio 67% i 71% procent ośrodków naukowych i przedsiębiorstw. Szczegółowe wyniki odpowiedzi na pytanie „Czego dotyczyła współpraca z partnerem naukowym/ biznesowym”
zostały zaprezentowane na wykresach 3a i 3b poniżej.

Wykres 5a. Czego dotyczyła współpraca z partnerem biznesowym?
Źródło: badania własne

Wykres 5b. Czego dotyczyła współpraca z partnerem naukowym?
Źródło: badania własne

3.2.3 Wykorzystanie środków unijnych jako wsparcia współpracy środowisk nauki i biznesu
Niezwykle ciekawą kwestią jest, czy i w jakim zakresie ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa korzystały ze
środków unijnych na wsparcie wzajemnej współpracy. Na pytanie „Czy przy współpracy z partnerem
biznesowym korzystał(a) Pan(i) ze środków unijnych?” jedynie 29% ankietowanych ośrodków naukowych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, jeszcze mniej (zaledwie 15%) przedsiębiorstw potwierdziło, iż
w dotychczasowej współpracy z ośrodkami naukowymi wykorzystało środki finansowe pochodzące z
UE. Uwzględniając bardzo wysoki (sięgający prawie 95%) odsetek wykorzystania przez Polskę środków
finansowych na lata 2004-2006 wskazuje to, iż środki finansowe pozyskane z UE były wykorzystywane
przez podmioty ze środowisk nauki i biznesu głównie na realizację własnych projektów, a nie wzajemną
współpracę. Wyniki odpowiedzi na analizowane pytanie zostały przedstawione na wykresach 4a i 4b poniżej.
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Wykres 6a. Czy przy współpracy z partnerem biznesowym korzystał(a) Pan(i) ze środków unijnych?
Źródło: badania własne

Wykres 6b. Czy przy współpracy z partnerem naukowym korzystał(a) Pan(i) ze środków unijnych?
Źródło: badania własne

Ośrodki naukowe oraz przedsiębiorstwa, które zadeklarowały wykorzystanie środków unijnych przy wzajemnej współpracy zostały poproszone o wskazanie konkretnych programów operacyjnych, z których skorzystały. Katalog odpowiedzi obejmował:
●
SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006,
●
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 20042006,
●
SPO Transport,
●
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
●
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,
●
SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006.
W przypadku ośrodków naukowych zdecydowanie najwięcej wskazań dotyczyło Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) – 54%. Na drugim miejscu
znalazł się SPO Rozwój Zasobów Ludzkich z 29% odpowiedzi, a następnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, który otrzymał 9% głosów. Wykorzystanie SPO Transport, SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, jak również SPO
Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb w ramach współpracy nauki i biznesu było incydentalne i nie przekroczyło
4%. W przypadku przedsiębiorstw również najpopularniejszym programem operacyjnym był SPO
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006, który wskazało 37% ankietowanych przedsiębiorstw. Wysoka popularność SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw nie jest wynikiem zaskakującym, ponieważ program ten był dedykowany do podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw i w konsekwencji podnoszenia ich konkurencyjności. W szczególności wsparcie w ramach SPO WKP mogły uzyskać
projekty mające formę:
●
nowych inwestycji, prowadzących do zasadniczych zmian produkcji, produktu i procesu produkcyjnego, obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (np. uzyskanie patentu, nabycie licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania),
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●
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zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych,
inwestycji w nowe technologie, wspólnych inwestycji kilku podmiotów,
udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz udziału w wyjazdowych misjach
gospodarczych związanych z wyżej wymienionymi imprezami,
doradztwa we wdrażaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie,
doradztwa w zakresie eksportu, tworzenia sieci kooperacyjnych oraz połączeń przedsiębiorstw,
doradztwa w projektowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, zarządzania
środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, zasad uzyskiwania certyfikatów zgodności dla
wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i kwalifikacji personelu,
inwestycji w dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska: w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi, względem ochrony
powietrza, w tym także inwestycji umożliwiających uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Program ten stanowił zatem bardzo dobre źródło do finansowania projektów polegających na współpracy środowisk nauki i biznesu, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonych badań naukowych. Szczegółowy rozkład odpowiedzi identyfikujących wykorzystane źródła pomocy unijnej w latach
2004-2006 został zaprezentowany na wykresach poniżej.

Wykres 7a. Z jakich programów unijnych w latach 2004-2006 korzystał (a) Pan (i) przy współpracy z partnerem biznesowym?
Źródło: badania własne

Wykres 7b. Z jakich programów unijnych w latach 2004-2006 korzystał(a) Pan(i) przy współpracy z partnerem naukowym?
Źródło: badania własne
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Zarówno przedstawicielom środowiska nauki, jak i biznesu zadano pytanie czy w przypadku przyszłej
współpracy zamierzają skorzystać ze środków unijnych zaoferowanych Polsce przez Unię Europejską na
lata 2007-2013. Wyniki odpowiedzi na to pytanie są bardzo budujące i świadczą o rosnącej popularności
wykorzystywania wsparcia unijnego w celu wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
Prawie trzy czwarte (73%) ankietowanych ośrodków naukowych oraz blisko 90% przedsiębiorców
zadeklarowało, iż w przypadku podjęcia współpracy w latach 2007-2013 zamierzają wykorzystać
wsparcie UE. Oczywiście należy uwzględnić, iż były to jedynie deklaracje, a droga do uzyskania dotacji i jej
poprawnego wykorzystania jest stosunkowo długa i skomplikowana. Niemniej jednak pozwala to sądzić, iż
środki finansowe udostępnione Polsce przez Unię Europejską na lata 2007-2013 będą stanowiły istotny
element wspierający współpracę uczelni wyższych i przedsiębiorstw w Polsce. Można zatem oczekiwać, iż
kolejne badania poświęcone współpracy środowisk nauki i biznesu pokażą, iż wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2013 było wyższe niż w latach 2004-2006.

Wykres 8a. Czy planuje Pan(i) wykorzystać środki unijne oferowane Polsce przez UE w latach 2007 – 2013 przy współpracy z
partnerem biznesowym?
Źródło: badania własne

Wykres 8b. Czy planuje Pan(i) wykorzystać środki unijne oferowane Polsce przez UE w latach 2007 – 2013 przy współpracy z
partnerem naukowym?
Źródło: badania własne

W celu określenia, jakie programy operacyjne będą cieszyły się największa popularnością, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele ośrodków naukowych, którzy brali udział w badaniu, zostali poproszenia o wskazanie konkretnego źródła pozyskiwania środków unijnych w latach 2007-q2013. Katalog odpowiedzi był zamknięty i obejmował:
●
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
●
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
●
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
●
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
●
Programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
●
Inne.
W przypadku odpowiedzi „inne” wszystkie podmioty objęte badaniem ankietowym zostały poproszone o
uszczegółowienie odpowiedzi i wskazania planowanego źródła pozyskania finansowania. Wyniki odpowiedzi na pytanie nie pozostawiają żadnych wątpliwości – zdecydowanie najbardziej popularnym progra28

mem operacyjnym w zakresie wspierania współpracy ośrodków naukowych i przedsiębiorstw w latach 2007-2013 będzie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). Został on bowiem wskazany przez ponad połowę (52%) ośrodków naukowych i 70% ankietowanych przedsiębiorstw. Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest w latach 2007-2013 odpowiednikiem Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw z lat 2004-2006. Ma on na celu wsparcie realizacji
średnioterminowej strategii rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, która została sformalizowana jako
tak zwana „Strategia Lizbońska”. Główne założenia Strategii Lizbońskiej to wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności z celami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.
Na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 9,7 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 8,3 mld euro (cała
kwota pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), natomiast pozostała kwota zostanie
zgromadzona w oparciu o środki krajowe. W ramach POIG zakładane jest przeznaczenie ponad 90% funduszy na działania w obszarach badania + rozwój, innowacje oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
W ramach PO IG wspierane są projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie
międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane są w ramach 16
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Należy podkreślić, że POIG nie jest bezpośrednią kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw z lat 2004-2006. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli realizować
inwestycje o zbliżonym charakterze do tych, które realizowane były w ramach cieszącego się dużą popularnością działania 2.3. SPO WKP „Dotacje dla MSP na inwestycje”, będą mogli uzyskać wsparcie w ramach
jednego z 16 RPO, funkcjonującego w ich województwie. Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji otoczenia biznesu oraz innowacyjnych instytucji okołobiznesowych (np. parków technologicznych, inkubatorów technologicznych oraz Centrów Zaawansowanych Technologii).
W ramach POIG projekty mogą być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorstwa, w tym małe i
średnie, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, wysokospecjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki administracji centralnej, jak również konsorcja składające się z
wyżej wymienionych jednostek. Zakres projektów, które mogą uzyskać wsparcie jest bardzo szeroki, ponieważ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zawiera w sobie aż dziewięć głównych osi priorytetowych. Należą do nich:
1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
2. Infrastruktura sfery badań i rozwoju,
3. Kapitał dla innowacji,
4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
5. Dyfuzja Innowacji,
6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,
7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji,
8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,
9. Pomoc techniczna.
Szczegółowa charakterystyka poszczególnych osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka została zamieszczona w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania. Przedstawiono tam między innymi opis głównych celów programu, wskazano instytucje wdrażające w Polsce, jak również scharakteryzowani zostali potencjalni beneficjenci oraz typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie.
Drugim pod względem popularności programem operacyjnym na lata 2007-2013 w przypadku
ośrodków naukowych okazał się Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). Wskazało go 32% ankietowanych przedstawicieli środowiska naukowego. W ramach tego programu występuje jednakże stosunkowo mało działań, w ramach których możliwe jest uzyskanie dotacji na projekty, w których można wykorzystać potencjał współpracy uczelni wyższych i biznesu. Można oczekiwać, iż tak duży odsetek wskazań tego
programu przez przedstawicieli środowiska nauki jako potencjalnego źródła finansowania dla komercjalizacji wyników badań naukowych wynikał ze słabej znajomości jego szczegółowych założeń oraz warunków
uzyskiwania dotacji. Na trzecim miejscu w przypadku środowiska nauki znalazł się Program Operacyjny
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Infrastruktura i Środowisko skupiając 8% wszystkich oddanych głosów. W ramach tego programu rzeczywiście istnieje duży potencjał dla współpracy nauki i biznesu, ponieważ przeważająca część działań realizowanych w jego obrębie wymaga sporządzenia specjalistycznych opinii oraz ekspertyz naukowych. Pozostałe programy operacyjne (PO Rozwój Polski Wschodniej oraz Programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej) uzyskały jedynie po około 2% łącznej liczby głosów i brak jest jakichkolwiek przesłanek,
aby oczekiwać, iż odegrają one znaczącą rolę przy wspieraniu dyfuzji innowacji poprzez lepszą współpracę
środowisk nauki i biznesu. W przypadku pozycji „inne” (4%) wszystkie odpowiedzi ośrodków naukowych
wskazywały na jeden z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, które stanowią uzupełnienie/uszczegółowienie programów operacyjnych, które są realizowane centralnie (np. POIG, POKL czy POIŚ).
Odpowiedzi przedsiębiorstw na pytanie dotyczące wskazania konkretnych programów unijnych, które
mogą zostać wykorzystane do współpracy z naukowcami w latach 2007-2013 są nieco inne. Jak wcześniej
wspomniano, zdecydowanie najwięcej wskazań (70% wszystkich odpowiedzi udzielonych przez
przedsiębiorców) dotyczyło Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Drugim pod względem popularności programem operacyjnym wśród przedsiębiorstw okazał się natomiast Program Operacyjna Infrastruktura i Środowisko (17% głosów), w przypadku ośrodków naukowych był to PO Kapitał Ludzki, który przez przedsiębiorstwa został sklasyfikowany na miejscu trzecim z 10% głosów. Pozostałe źródła
finansowania współpracy ośrodków naukowych i przedsiębiorstw w latach 2007-2013 uzyskały statystycznie nieistotny (0-2%) poziom wskazań. Podobnie jak w przypadku ankiet ośrodków naukowych, wszystkie
przedsiębiorstwa, które wybrały odpowiedź „inne” w uszczegółowieniu podały, iż chodziło im o jeden z
Regionalnych Programów Operacyjnych.
Szczegółowe wyniki odpowiedzi ośrodków naukowych oraz przedstawicieli biznesu zostały przedstawione na rysunkach 9a oraz 9b poniżej.

Wykres 9a. Z jakich programów unijnych w latach 2007-20013 zamierza Pan(i) skorzystać przy współpracy z partnerem
biznesowym?
Źródło: badania własne
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Wykres 9b. Z jakich programów unijnych w latach 2007-20013 zamierza Pan(i) skorzystać przy współpracy z partnerem
naukowym?
Źródło: badania własne

3.2.4 Ocena dotychczasowej współpracy środowisk nauki i biznesu
W ramach badań przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowiska nauki zostali również poproszeni o
ocenę dotychczasowej współpracy (pytanie było skierowane tylko do przedsiębiorców i naukowców, którzy
wcześniej zadeklarowali, iż podjęli współpracę). Około 25% ankietowanych naukowców zdecydowanie
pozytywnie oceniło swoją dotychczasową współpracę z przedsiębiorcami, a ponad 32% współpracę
określiło jako „raczej pozytywną”. Oznacza to, iż ponad połowa (57%) ankietowanych przedstawicieli
środowiska naukowego jest zadowolona z wysiłków podjętych w zakresie komercjalizacji wyników badań
naukowych i ich wdrażania w polskich przedsiębiorstwach. Obojętny stosunek do dotychczasowej współpracy z przedsiębiorcami zadeklarowało 10% badanych naukowców. Pozytywnym sygnałem jest fakt, iż
jedynie 5% przedstawicieli środowiska naukowego była zdecydowanie niezadowolonych ze współpracy z
przedsiębiorcami. Jako podstawowe powody tak ostrej oceny podawano przede wszystkim brak możliwości wdrożenia zaproponowanych rozwiązań oraz wykorzystywanie współpracy z ośrodkiem naukowym do
potwierdzania z góry założonych przez przedsiębiorców wyników badań.
Nieco odmienny rozkład odpowiedzi wynikał z analizy ankiet wypełnionych przez przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy również zostali poproszeni o ocenienie dotychczasowej współpracy z partnerami naukowymi. Zdecydowanie mniej przedsiębiorców niż przedstawicieli ośrodków naukowych zdecydowało
się na wybór oceny współpracy jako „zdecydowanie pozytywnej” – 15% w porównaniu do prawie
jednej czwartej ankietowanych naukowców. Ponad jedna trzecia (34%) przedsiębiorców oceniło jednakże dotychczasową współpracę z ośrodkami naukowymi jako „raczej pozytywną”, a 10% miało stosunek
obojętny. Są to wyniki bardzo zbliżone do odpowiedzi udzielnych przez przedstawicieli środowiska naukowego. 27% procent przedsiębiorców oceniło dotychczasową współpracę z przedstawicielami środowiska
naukowego jako „raczej negatywną”, natomiast aż co dziewiąty przedsiębiorca (12%) stwierdził, iż ma
zdecydowanie negatywne doświadczenia z współpracy z naukowcami. Jest to wynik o 7 punktów procentowych wyższy niż w przypadku ankiet wypełnianych przez przedstawicieli ośrodków naukowych.
Wskazuje to, iż dużo więcej przedsiębiorców jest niezadowolonych z dotychczasowej współpracy ośrodkami naukowymi niż ośrodków naukowych podejmujących współpracę z biznesem. W połączeniu z faktem, iż
to właśnie przedsiębiorcy są zazwyczaj stroną inicjującą współpracę może to w dłuższym okresie negatywnie wpłynąć na częstotliwość i jakość współpracy pomiędzy nauką i biznesem w Polsce. Podstawowe czynniki, które zostały wskazane przez przedsiębiorców jako przyczyny negatywnej oceny z przedstawicielami
środowiska nauki obejmowały przede wszystkim brak dostarczenia rezultatów, które faktycznie mogły zostać wykorzystane oraz niewywiązanie się z ustalonego zakresu prac przez partnerów naukowych. Szcze31

gółowe wyniki dotyczące oceny dotychczasowej współpracy uczelni wyższych i biznesu zostały przedstawione na wykresach 10a i 10b poniżej.

Wykres 10a. Ocena przedstawicieli środowiska naukowego dotychczasowej współpracy z przedsiębiorcami
Źródło: badania własne

Wykres 10b. Ocena przedstawicieli przedsiębiorców dotychczasowej współpracy z ośrodkami naukowymi
Źródło: badania własne

3.2.5 Podstawowe korzyści wynikające ze współpracy środowisk nauki i biznesu
Ośrodki naukowe i przedstawiciele biznesu, którzy wzięli udział w badaniu zostali poproszeni o wskazanie podstawowych korzyści, jakie ich zdaniem wynikają ze wzajemnej współpracy. Ze względu na odmienną perspektywę oceny korzyści, jak również zupełnie inną specyfikę funkcjonowania obu środowisk,
dla każdej z ankietowanych grup przygotowano dedykowaną listę odpowiedzi na pytanie „Jakie są najważniejsze korzyści ze współpracy z przedstawicielami środowiska nauki (biznesu)?”
Analiza odpowiedzi udzielonych na to pytanie przez przedstawicieli środowiska naukowego pokazuje, iż zdecydowanie najważniejsze korzyści ze współpracy z partnerami biznesowymi mają charakter czysto finansowy. Największy udział w łącznej liczbie udzielonych odpowiedzi (34%) ma bowiem pozycja „zdobycie nowych funduszy, poprawa sytuacja finansowej”. Na drugim miejscu z 18% głosów znalazła
się odpowiedź, iż największą korzyścią ze współpracy z biznesem jest wzrost prestiżu ośrodka naukowego.
Wynika to zapewne z faktu, iż to właśnie zdolność do komercjalizacji wyników badań naukowych jak również możliwość transferu do biznesu doświadczenia uzyskanego w ramach pracy naukowej, jest niezwykle
istotnym czynnikiem weryfikującym jakość prowadzonej działalności naukowej. Wnioski te znajdują potwierdzenie w doświadczeniach międzynarodowych – np. w Australii jednym z parametrów oceny pracowników naukowych jest ilość patentów, które zostały zakupione przez przedstawicieli biznesu.
Niewiele mniej (14%) łącznej ilości głosów uzyskała odpowiedź „Dostęp do praktycznej wiedzy w zakresie stosowania wyników badań naukowych”. Bez wątpienia możliwość sprawdzenia w praktycy wyników
badań naukowych, jak również weryfikacja ich potencjału wdrożeniowego stanowią bardzo cenne informacje dla przedstawicieli środowiska naukowego. Na kolejnym miejscu z 12% głosów znalazła się odpowiedź
„poprawa przepływu informacji pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesem. Pokazuje, to iż dla naukow32

ców, oprócz wymiernych korzyści związanych z uzyskaniem środków finansowych, jak i weryfikacją wyników swoich prac, w praktyce niezwykle istotne jest również prowadzenie działalności w zakresie usprawnienia procesu komunikacji pomiędzy oboma środowiskami. Pomimo iż poprawienie przepływu informacji nie
wiąże się z bezpośrednimi korzyściami w krótkim okresie dla żadnej ze stron, w długim okresie ma to
fundamentalne znaczenie dla poprawy współpracy uczelni wyższych i biznesu. Dobry przepływ informacji i
dobrych praktyk jest bowiem niezbędny, aby w odpowiednim stopniu zrozumieć potrzeby partnera w zakresie współpracy i wypracować rozwiązania, które zaowocują kolejnymi zleceniami w przyszłości.
Na kolejnych miejscach znalazły się korzyści bezpośrednio związane z usprawnieniem prowadzenia
działalności naukowej. Przedstawiciele ośrodków naukowych wskazali bowiem, iż istotnymi korzyściami
związanymi ze współpracą z biznesem jest „poszerzenie zakresu prowadzonych badań naukowych” oraz
„poprawa jakości posiadanej lub przekazywanej wiedzy” – odpowiednio 8% i 7% łącznej ilości wszystkich
udzielonych odpowiedzi. Wskazuje to na fakt, iż współpraca z biznesem jest dla ośrodków naukowych
źródłem inspiracji w zakresie opracowywania programów badawczych oraz weryfikacji już prowadzonej
działalności naukowej. Stosunkowo niewiele głosów uzyskały odpowiedzi „możliwość rozwoju własnych
zasobów ludzkich i wymiana doświadczeń” - 3% oraz „weryfikacja przydatności prowadzonych badań naukowych” - 2%. Również 2% uzyskała pozycja „inne”, w ramach której wskazywano na fakt, iż współpraca z
biznesem może umożliwić naukowcom znalezienie nowej pracy, która zapewni połączenie pracy naukowej
wraz z osiąganiem wysokich dochodów.
Dla przedsiębiorstw katalog odpowiedzi dostępnych na pytanie „Jakie korzyści Pana(i) zdaniem stwarza
dla firmy współpraca z naukowcami?” był inny i miał na celu odzwierciedlenie odmiennych celów prowadzenia działalności gospodarczej i naukowej. Za najważniejszą korzyść związaną ze współpracą z przedstawicielami środowiska naukowego przedsiębiorcy uznali „możliwość wdrażania nowych technologii”.
Odpowiedź ta uzyskała 36% całkowitej liczby udzielonych odpowiedzi i o ponad 15 punktów procentowych wyprzedziła następną odpowiedź „dostęp do najnowszej wiedzy specjalistycznej” (21%). Świadczy to
o fakcie, iż dla przedsiębiorców zdecydowania najważniejsze jest uzyskanie wyników badań naukowych, które przełożą się na opracowanie nowego rozwiązania (technologii lub usprawnienia procesu),
które będzie można wdrożyć i zastosować w bieżącej działalności przedsiębiorstwa. A zatem kluczowe znaczenie przy współpracy z ośrodkami naukowymi ma dla przedsiębiorców praktyczny efekt prowadzonych prac naukowych. Duża częstotliwość wskazań odpowiedzi „dostęp do najnowszej wiedzy specjalistycznej” (21% odpowiedzi) pokazuje, iż ośrodki naukowe w oczach przedsiębiorstw nadal stanowią dominujące źródło postępu technologicznego, który może zostać wykorzystany komercyjnie.
Z analiz doświadczeń międzynarodowych (Stany Zjednoczone oraz Australia) wynika jednakże, iż wraz
ze wzrostem dojrzałości współpracy nauki i biznesu znacząco rolę w kreowaniu postępu technologicznego
o wysokim potencjale komercjalizacji zaczynają odgrywać wewnętrzne działy badań i rozwoju przedsiębiorstw, które dysponują kadrą naukową o zbliżonych umiejętnościach w porównaniu do wiodących ośrodków naukowych w kraju, jednakże dzięki bliższemu kontaktowi z praktyką, są w stanie szybciej wypracować
potrzebne rozwiązania technologiczne. Dopiero na trzecim miejscu z 11% głosów znalazła się odpowiedź
wskazująca, iż najważniejszą korzyścią związaną ze współpracą nauka-biznes jest „osiągnięcie trwałej
przewagi konkurencyjnej” przez przedsiębiorstwo wykorzystujące wyniki badań naukowych w działalności
operacyjnej. Trwała przewaga konkurencyjna ma fundamentalne znaczenie dla każdego modelu prowadzenia działalności gospodarczej, warunkuje ona bowiem możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków w
sektorze. Przedsiębiorstwa dysponujące innowacyjnymi rozwiązaniami nie są zmuszone do konkurencji
cenowej i w konsekwencji osiągają znacząco wyższe marże na prowadzonej działalności.
Około 8% ankietowanych przedsiębiorców uważa, iż współpraca z ośrodkami naukowymi prowadzi do
bezpośredniego „pozyskania nowych klientów/zwiększenia udziału rynkowego firmy”. W dużej mierze zależy to jednakże od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i kluczowych czynników sukcesu, które
warunkują osiągnięcie powodzenia w danym sektorze. Po 5% odpowiedzi na pytanie o najważniejsze korzyści ze współpracy uzyskały pozycje „poprawa jakości oferowanych produktów i usług”, „wzrost prestiżu
firmy”, „poprawa rentowności działania firmy” oraz „możliwość redukcji kosztów”. Stosunkowo niska (w
porównaniu do odpowiedzi udzielonych przez ośrodki naukowe) ocena odpowiedzi „wzrost prestiżu firmy”
pokazuje, jak odmienne jest postrzeganie współpracy przez środowiska biznesu i nauki. Dla naukowców
możliwość współpracy z biznesem i wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce jest niezwykle
ważna, podczas gdy przedsiębiorcy przywiązują do niej wagę jedynie w przypadku, gdy umożliwia ona
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osiągnięcie wymiernych korzyści. Odległa pozycja odpowiedzi „możliwość redukcji kosztów” świadczy o
tym, iż współpraca przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi jest ukierunkowana przede wszystkim na wypracowanie rozwiązań zapewniających maksymalizację przychodów, a nie obniżenie kosztów.
Marginalne znaczenie (2%) dla przedsiębiorców ma „możliwość rozwoju własnych zasobów ludzkich”
poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi. Doświadczenia międzynarodowe pokazują jednakże, iż powszechną praktyką jest tworzenie przez firmy działające w sektorach wysokiej technologii własnych działów
badań i rozwoju. Pracownicy tych działów są rekrutowani głównie spośród pracowników naukowych, z
którymi spółki współpracowały w przeszłości. Właśnie fakt pozyskania nowych, wartościowych pracowników był wskazywany przez przedsiębiorstwa w ramach odpowiedzi „inne” (2%). Szczegółowe podsumowanie wyników odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli środowiska nauki oraz biznesu na pytanie dotyczące najważniejszych korzyści ze współpracy zostało przedstawione na wykresach 11a i 11b poniżej.

Wykres 11a. Najważniejsze korzyści wynikające ze współpracy z partnerami biznesowymi
Źródło: badania własne
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Wykres 11b. Najważniejsze korzyści wynikające ze współpracy z partnerami naukowymi
Źródło: badania własne

3.2.6 Kluczowe bariery w zakresie współpracy środowisk nauki i biznesu
Współpraca przedsiębiorstw i ośrodków naukowych bez wątpienia umożliwia osiągnięcie znaczących
korzyści dla obu stron. Jednakże jak wynika z analiz przeprowadzonych w punkcie 3.2.1, jedynie 57%
ośrodków naukowych i 41% ankietowanych przedsiębiorców podjęło do tej pory współpracę. Doświadczenia międzynarodowe pokazują, iż dla krajów, w których współpraca nauki i biznesu znajduje się w fazie
dojrzałości, typowe jest, iż współpracę deklaruje ponad 80% ośrodków naukowych i firm. Nasuwa się zatem
pytanie, jakie bariery powodują, iż współpraca nauki i biznesu w Polsce nie rozwija się w tak szybkim tempie.
W celu ich identyfikacji ośrodkom naukowych oraz przedsiębiorcom objętym badaniem ankietowym zadano pytanie ze wspólnymi propozycjami odpowiedzi stanowiącymi przykłady barier dla współpracy. Uzyskanie odpowiedzi obu środowisk na pytanie z identycznym katalogiem odpowiedzi umożliwia wskazanie
najważniejszych czynników ograniczających współpracę dla obu stron oraz pozwala na określenie barier,
które mają charakter uniwersalny, to znaczy dotyczą zarówno ośrodków naukowych, jak i przedsiębiorstw.
Pytanie zostało zadane podmiotom, które zadeklarowały wcześniejszą współpracę w zakresie komercjalizacji badań naukowych. W przypadku uczelni oraz przedsiębiorców, którzy jeszcze nie współpracowali
najważniejsze czynniki blokujące współpracę zostały omówione w punkcie 3.2.1 niniejszego opracowania i
stanowią materiał uzupełniający do analiz podstawowych barier współpracy ośrodków naukowych i biznesu w Polsce.
W oparciu o wyniki ankiet można stwierdzić, iż podstawową barierą dla współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu jest w oczach ośrodków naukowych „niewystarczający przepływ informacji pomiędzy oboma środowiskami”. Odpowiedź ta uzyskała ponad jedną trzecią (35%) wszystkich odpowiedzi udzielonych na pytanie. Zły przepływ informacji pociąga za sobą przede wszystkim brak możliwości
znalezienia partnera do współpracy, jak również uniemożliwia prawidłowe określenie jego potrzeb. Bez
dobrze zdefiniowanych potrzeb trudno jest z kolei wypracować rozwiązania, które zapewnią rozwiązanie
konkretnych problemów biznesowych lub będą się charakteryzowały wysokim potencjałem komercjalizacji.
Po 20% łącznej liczby głosów uzyskały odpowiedzi „brak zainteresowania współpracą ze strony
przedsiębiorców” oraz „brak systemu zachęt do współpracy ze strony państwa”. Pierwszy z tych czynników jest ściśle związany z niewystarczającym przepływem informacji pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu. Często bowiem ośrodki naukowe nie wiedzą, iż dane przedsiębiorstwo jest zainteresowane nawiąza35

niem kontaktu z przedstawicielem środowiska naukowego. Również brak odpowiedniego systemu zachęt
ze strony państwa w dużym stopniu zniechęca przedstawicieli środowisk naukowych do podejmowania
współpracy z przedsiębiorstwami. Można przypuszczać, iż ważną rolę odgrywa tutaj mechanizm podziału
przychodów ze współpracy pomiędzy pracownikiem naukowym i jego macierzystą jednostką naukową.
Na kolejnym miejscu z 9% wskazań znalazła się odpowiedź „obciążenia biurokratyczne i bariery prawne”. Również tutaj można oczekiwać, iż podstawowe bariery są związane z procedurami komercjalizacji
badań naukowych, które są stosowane przez uczelnie wyższe w Polsce. Tylko na nielicznych uniwersytetach współpraca z biznesem odgrywa istotną rolę w zakresie strategii rozwoju jednostek naukowych. Pewnym brakiem spójności z odpowiedziami na pytanie o najważniejsze korzyści związane ze współpracą z
biznesem jest wskazanie braku opłacalności finansowej jako bariery współpracy pomiędzy środowiskiem
nauki i biznesu.
Pozostałe bariery, to jest „nieznajomość przez środowisko naukowe realiów biznesu”, „zbyt wolne tempo
pracy/przetwarzania ofert współpracy przez przedsiębiorców” oraz „brak konkretnych ofert współpracy ze
strony przedsiębiorstw”, uzyskały poniżej 3% łącznej liczby odpowiedzi i nie mogą być rozważane jako
kluczowe czynniki utrudniające współpracę ośrodków naukowych i przedsiębiorstw w Polsce.
Również w przypadku przedsiębiorstw niewystarczający przepływ informacji pomiędzy oboma
środowiskami został wskazany jako kluczowa bariera blokująca współpracę. Przedstawiciele biznesu
przypisali mu nawet większą wagę (45% wszystkich odpowiedzi) niż przedstawiciele środowiska naukowego. Oznacza to, iż jest to podstawowa bariera utrudniająca nawiązanie kontaktu oraz wspólną realizację
projektów przez ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa w Polsce. Na drugim miejscu znalazła się odpowiedź
„brak opłacalności finansowej współpracy” – 17% odpowiedzi. Wynika z tego, iż współpraca z ośrodkami
naukowymi jest dla przedsiębiorstw często nieopłacalna, to znaczy naukowcy nie są w stanie wygenerować
wartości dla przedsiębiorstw, która przewyższałaby łączne nakłady poniesione na współpracę i uwzględniałaby alternatywne możliwości wykorzystania środków finansowych. Może być to związane przede wszystkim z dużym ryzkiem prowadzenia prac naukowych, czyli znaczącą niepewnością w zakresie uzyskiwanych
rezultatów badań naukowych, a także trudnościami w pełnej realizacji potencjału rynkowego już opracowanych wynalazków.
Istotną kwestią (11%), która zdaniem przedsiębiorców blokuje współpracę jest nieznajomość
przez naukowców realiów biznesu. Ciekawym faktem jest, iż czynnik ten miał znikome znaczenie w przypadku odpowiedzi udzielanych przez przedstawicieli środowiska nauki. Może to oznaczać, że naukowcy
nie zdają sobie sprawy, iż nie do końca rozumieją potrzeby partnerów biznesowych i nie są w stanie zrozumieć istotnych różnic w zakresie filozofii prowadzenia działalności naukowej i gospodarczej. Kolejną barierą
(8%) jest w opinii przedsiębiorców brak zainteresowania współpracą ośrodków naukowych. Pokazuje to, iż
ośrodki naukowe w Polsce nie zawsze są w stanie sprostać oczekiwaniom stawianym przez partnerów
biznesowych, jak również nie zdają sobie sprawy ze wszystkich korzyści, jakie mogą osiągnąć dzięki takiej
współpracy. Pozostałe odpowiedzi nie przekroczyły 5% progu istotności, to znaczy nie stanowią barier o
charakterze kluczowym, warunkującym podejmowanie współpracy.
Pewnym zaskoczeniem jest, iż wśród nich znalazło się zarówno „brak systemu zachęt dla współpracy ze
strony państwa”, jak i „obciążenia biurokratyczne i bariery prawne”, które odgrywały znaczącą rolę dla
środowiska naukowego. Jest to sygnałem, iż przedsiębiorcy są zainteresowani podjęciem współpracy z
ośrodkami naukowymi przy istniejącym otoczeniu regulacyjnym, współpracę blokują jednakże czynniki o
charakterze informacyjnym, to znaczy zły przepływ informacji pomiędzy oboma środowiskami. Stosunkowo dużo głosów (7%) uzyskała pozycja „inne”, w ramach której przedsiębiorcy wskazywali na fakt, iż
barierą dla współpracy z środowiskiem naukowym jest brak zapotrzebowania na badania naukowe z
ich strony. Szczegółowe wyniki odpowiedzi przedstawicieli ośrodków naukowych oraz biznesu na pytanie
dotyczące kluczowych barier dla współpracy zostały przedstawione na wykresach 12a i 12b poniżej:
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Wykres 12a. Najważniejsze bariery dla współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu – ośrodki naukowe
Źródło: badania własne

Wykres 12b. Najważniejsze bariery dla współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu – przedsiębiorstwa
Źródło: badania własne

Potwierdzeniem faktu, iż główne bariery dla współpracy pomiędzy środowiskami nauki oraz biznesu mają charakter informacyjny (tzn. brak odpowiedniego przepływu informacji) są odpowiedzi na
pytanie „Czy wie Pan(i), jak dotrzeć do przedsiębiorstw/ośrodków naukowych zainteresowanych
współpracą w zakresie komercjalizacji badań?”. Jedynie 38% ankietowanych ośrodków naukowych i
24% przedsiębiorstw odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Świadczy to o znaczących problemach w
zakresie identyfikacji potencjalnych partnerów do współpracy, co praktycznie uniemożliwia intensyfikację
współpracy pomiędzy oboma środowiskami. Doświadczenie międzynarodowe pokazują, iż rozwiązaniem
usprawniającym przepływ informacji pomiędzy nauką i biznesem jest powstawania dedykowanych instytucji otoczenia biznesowego i naukowego, które ułatwiają komunikację pomiędzy przedstawicielami środowisk nauki i biznesu poprzez prowadzenia baz danych podmiotów świadczących/lub zainteresowanych
świadczeniem określonych usług w zakresie badań naukowych.
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Wykres13a. Ocena przedstawicieli przedsiębiorców dotychczasowej współpracy z ośrodkami naukowymi
Źródło: badania własne

Wykres 13b. Ocena przedstawicieli przedsiębiorców dotychczasowej współpracy z ośrodkami naukowymi
Źródło: badania własne

Na zakończenie warto przeanalizować kwestię, która ze stron (nauka czy biznes) jest bardziej aktywna w
zakresie inicjowania współpracy. W tym celu ośrodki naukowe oraz przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu zostały poproszone o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy do Pana(i) ośrodka naukowego/przedsiębiorstwa zgłosił się przedstawiciel środowiska biznesu/nauki z ofertą współpracy?”. Wyniki odpowiedzi
udzielonych na to pytanie jednoznacznie wskazują, iż stroną bardziej aktywną w zakresie poszukiwania
partnera do współpracy są przedsiębiorstwa. 22% ośrodków naukowych zadeklarowało bowiem, iż
zgłosił się do nich przedstawiciel środowiska biznesu z propozycją współpracy. Dla porównania: jedynie 6% przedsiębiorców objętych badaniem poinformowało, iż taka sytuacja miała miejsce.

Wykres 14a. Ocena aktywności poszczególnych środowisk w zakresie inicjowania współpracy – odpowiedzi ośrodków
naukowych
Źródło: badania własne
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Wykres 14b. Ocena aktywności poszczególnych środowisk w zakresie inicjowania współpracy – odpowiedzi przedstawicieli
środowiska biznesu
Źródło: badania własne

3.3

Podsumowanie

Podsumowując wyniki badania ankietowego przedstawicieli nauki i biznesu w Polsce można
stwierdzić, iż nadal istnieje bardzo duży niewykorzystany potencjał w zakresie współpracy obu środowisk. Przedsiębiorstwa nie zawsze są w stanie optymalnie wykorzystać możliwości oferowane im przez
ośrodki naukowe. Przedstawiciele środowiska nauki mają natomiast znaczące trudności w dostarczeniu
wyników badań naukowych, które dobrze odpowiadałyby potrzebom biznesu. Przyczyną takiego stanu
rzeczy jest przede wszystkim brak odpowiedniej komunikacji pomiędzy oboma środowiskami. Cały czas
brak jest wystarczającej liczby organizacji okołobiznesowych, które wspierałyby wymianę informacji o potencjale oraz wzajemnych potrzebach środowiska naukowego oraz biznesowego.
Bez wątpienia istotny krok w kierunku wzmocnienia współpracy będzie stanowiło wykorzystanie środków
unijnych zaoferowanych Polsce na lata 2007-2013. Można oczekiwać, iż kluczową rolę w tym zakresie odegra Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który ukierunkowany jest na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez dyfuzję innowacji i realizację wspólnych projektów przez przedsiębiorstwa
i jednostki naukowe. Kluczowe jest jednakże, aby podjąć działania na rzecz stworzenia otoczenia regulacyjnego, które będzie zachęcało ośrodki naukowego do podejmowania działań w zakresie komercjalizacji
wyników badań naukowych. Niezbędne jest przy tym wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych, które omówione zostały w następnym rozdziale.
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4

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy środowisk nauki i biznesu
– doświadczenia międzynarodowe

W oparciu o analizę doświadczeń międzynarodowych z krajów, które dysponują wieloletnią historią
skutecznej współpracy środowisk nauki i biznesu, w tym w szczególności w oparciu o doświadczenia krajów takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Australia określone zostały najlepsze praktyki w
zakresie współpracy obu środowisk. Najlepsze praktyki zostały przeanalizowane zarówno pod kątem
kluczowych czynników sukcesu warunkujących dobrą współpracę nauki i biznesu w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, jak i pod kątem głównych barier dla współpracy (i sposobów ich usuwania).
Zidentyfikowane dobre praktyki mają charakter uniwersalny i powinny być uwzględniane przy wszystkich próbach współpracy środowisk naukowych i biznesu.
4.1

Kluczowe czynniki sukcesu dla współpracy środowisk naukowych i biznesu

Cechy definiujące sprawnie przeprowadzoną komercjalizację, a także doświadczenia międzynarodowe
są bardzo istotnymi czynnikami wpływającymi na udaną współpracę nauki i biznesu, która prowadzi do
podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw i w konsekwencji do poprawy konkurencyjności gospodarki
danego kraju.
Przeprowadzonych zostało wiele badań naukowych mających na celu scharakteryzowanie najlepszych
praktyk zarządzania własnością intelektualną, a także całym procesem komercjalizacji. W oparciu o ich
wyniki można stwierdzić, iż nie istnieje jeden najlepszy model polityki wspierania procesu współpracy nauki i biznesu czy też zarządzania własnością intelektualną. Dobór poszczególnych elementów
systemu wsparcia dla współpracy obu środowisk powinien być ściśle powiązany z lokalnymi uwarunkowaniami, które często mają charakter kulturowy bądź historyczny.
Niemniej jednak na podstawie doświadczeń międzynarodowych można stwierdzić, że efektywnie działający system współpracy środowisk nauk i biznesu posiada następującą charakterystykę:
●
Otoczenie regulacyjne wspierające współpracę środowisk nauki i biznesu,
●
Jasna kwestia ochrony i kontroli nad własnością intelektualną,
●
Zdywersyfikowane formy zachęt dla uniwersytetów oraz pracowników naukowych, które wspierają
proces komercjalizacji wyników badań naukowych,
●
Odpowiednia struktura organizacyjna procesu komercjalizacji wyników badań naukowych.
4.1.1 Otoczenie regulacyjne wspierające współpracę środowisk nauki i biznesu
Otoczenie regulacyjne (tworzone przez akty prawne regulujące współpracę nauki i biznesu) ma
fundamentalne znaczenie w zakresie stwarzania warunków do komercjalizacji wyników badań naukowych oraz zapewnienia odpowiedniego przebiegu całego procesu współpracy. Optymalnym rozwiązaniem
jest opracowanie dokumentu dedykowanego do współpracy środowisk nauki i biznesu i nadanie mu rangi
ustawy. Taka ustawa powinna zawierać zapisy precyzujące kwestie własności intelektualnej, a także
jasno określać poziom zaangażowania i wsparcia państwa w prowadzenia działań w zakresie badań i
rozwoju. Doświadczenia międzynarodowe pokazują, iż kluczowe jest również zawarcie w aktach ustawodawczych jednoznacznego upoważnienia uniwersytetów do zaangażowania się w komercjalizację wyników
badań naukowych. W ustawie dotyczącej współpracy środowiska nauki i biznesu powinny znajdować się
stwierdzenia wskazujące, iż efektywne wykorzystywanie potencjału naukowego poprzez jak największy
transfer innowacji do biznesu jest jednym z podstawowych celów funkcjonowania uczelni wyższych oraz
innych ośrodków naukowych. Przykładem ustaw stymulujących współpracę nauki i biznesu są rozwiązania prawne, które zostały opracowane i wdrożone w Wielkiej Brytanii oraz USA. W Wielkiej Brytanii
polityka rządu względem szkół wyższych podkreśla ich rolę w komercjalizacji oraz zapewnia wsparcie finansowe na prowadzenie badań oraz uzyskanie dla nich ochrony patentowej. Stany Zjednoczone mogą natomiast pochwalić się pakietem ustaw Bayh – Dole („Bayh – Dole Act”), który nakłada na uczelnie wyższe
obowiązek aktywnego zaangażowania się we współpracę z biznesem w celu praktycznego wykorzystania wyników prac naukowych.
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Pakiet ustaw Bayh-Dole został wprowadzony w Stanach Zjednoczonych 12 grudnia 1980 roku i zawiera
on mechanizm wsparcia współpracy ośrodków naukowych z biznesem poprzez zapewnienie pomocy finansowej ze strony rządu przy prowadzeniu badań naukowych. Ponadto w ustawach wprowadzony został
system zachęt dla ośrodków naukowych do prowadzenia jak najbardziej aktywnej współpracy z przedstawicielami biznesu, ponieważ uczelnie wyższe są nagradzane za postęp na polu transferu innowacji. Warto
jednakże mieć na uwadze, iż podstawowym celem powstania pakietu Bayh-Dole było podniesienie konkurencyjności całej gospodarki USA poprzez praktyczne wykorzystanie wyników prac naukowych, a nie poprawa sytuacji finansowej uczelni wyższych. Sprawie to, iż ośrodki naukowe wkładają wysiłek w transfer
technologii i komercjalizację badań nawet w sytuacjach, gdy nie mogą oczekiwać znaczących korzyści
finansowych. Kluczowym zapisem ustawy Bayh-Dole jest zezwolenie wszystkim uniwersytetom, małym
oraz średnim przedsiębiorstwom oraz organizacjom non-profit na patentowanie wynalazków i innych wyników prac naukowych. Przed rokiem 1980 wszystkie uprawnienia w tym zakresie należały wyłącznie do
rządu i nikt nie mógł wykorzystywać wyników badań naukowych bez przeprowadzenia uprzednio długich i
żmudnych negocjacji z przedstawicielami administracji państwowej. Przed ustawami Bayh-Dole transfer
technologii do biznesu był również utrudniony poprzez słabo funkcjonujący mechanizm licencjonowania.
Zaledwie w przypadku ok. 5% z 28 000 patentów należących do rządu w 1980 istniały umowy licencyjne
umożliwiające wykorzystywanie wyników prac naukowych przez przedstawicieli przemysłu.
Od momentu uchwalenia pakietu ustaw Bayh-Dole znacząco zwiększyła się ilość umów licencyjnych zawieranych przez uczelnie wyższe z przedsiębiorstwami przemysłowymi. Zanotowano ponadto
duży wzrost ilości małych spółek biotechnologicznych oraz informatycznych, które były tworzone przez
naukowców. Spółki te były zakładane w dwóch celach – przede wszystkim ich celem było przeprowadzenie
badań naukowych (współfinansowanych przez państwo), a następnie sprzedaż licencji, aby wyniki badań
naukowych mogły zostać wykorzystane przez przedstawicieli przemysłu. Szacuje się, iż w okresie
1981-2005 zawartych zostało ponad 240 000 umów licencyjnych podnoszących innowacyjność amerykańskiej gospodarki w oparciu o wykorzystanie prac badawczych rozpoczętych dzięki ustawom Bayh-Dole.
Ustawy te przyczyniły się również do wzrostu liczby aplikacji uniwersytetów w celu uzyskania ochrony patentowej dla nowo opracowanych rozwiązań. Począwszy od roku 1990 uczelnie w Stanach Zjednoczonych
składają rocznie ponad 5000 podań o przyznanie patentów. Zgodnie z badaniami M. Crowe’a2 w roku 2007
w aktywny transfer technologii do środowiska biznesowego zaangażowanych było ponad 200 ośrodków
akademickich w USA. Jest to ponad osiem razy więcej niż niespełna trzy dekady temu3 .
Zapewnienie korzystnego otoczenia regulacyjnego dla współpracy nauki i biznesu poprzez stworzenie dedykowanego pakietu ustaw stymulującego komercjalizację wyników badań naukowych
przyczyniło się zatem do znaczącej poprawy potencjału gospodarczego kraju. Dzięki ustawom
Bayh-Dole nastąpił szybki wzrost wynalazczości i innowacyjności oraz dochodów uniwersytetów z tytułu
sprzedaży patentów oraz opłat licencyjnych. Ocenia się, iż od pojawienia się ustawy w wyniku aktywności
na polu transferu technologii stworzono od 250 000 do 300 000 miejsc pracy, a wpływy do budżetu wzrosły
o ok. 30-40 miliardów dolarów rocznie4. Powstało również wiele innowacyjnych firm, które zbudowały swoją
wartość w oparciu o współpracę ze środowiskiem nauki. Przykładowo firmy takie jak Genentech i Amgen,
tworząc swoje pierwsze produkty biotechnologiczne, bazowały na badaniach finansowanych ze środków
rządowych. Według „The Economist”5 ustawa Bayh-Dole jest prawdopodobnie najbardziej korzystnym aktem prawnym wydanym w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Zdaniem
gazety ten pojedynczy krok prawny, bardziej niż cokolwiek innego, pomógł gospodarce Stanów Zjednoczonych odzyskać siłę gospodarczą na początku lat 80-tych i w późniejszym okresie. Sukces ustawy potwierdza, że współpraca uczelni wyższych i biznesu wymaga wsparcia ze strony administracji rządowej. Kluczowe jest przede wszystkim zapewnienie mechanizmów stymulujących komercjalizację wyników badań naukowych poprzez zapewnienie opłacalności współpracy obu stron.
System prawny wsparcia dla współpracy ośrodków naukowych i biznesu w Stanach Zjednoczonych
został uzupełniony kolejnymi aktami prawnymi, przy czym do najważniejszych należą: ustawa o doprecyzowaniu zasad funkcjonowania znaków firmowych z 1984 roku, a także zarządzenie wykonawcze 12591, które
rozszerzyło zakres obowiązywania ustawy Bayh-Dole na duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność w
2

Crow, M., A New American University, Policy Paper, Arizona 2002.
Ankieta przeprowadzona przez Association of University Technology Managers, New York 2007.
4
Dernt, M., The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: An Assessment of the Effects of the Bayh-Dole Act of 1980., Research
Policy, strony 99-119.
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obszarze badań i rozwoju. Podsumowanie najważniejszych aktów prawnych tworzących otoczenie regulacyjne dla współpracy środowisk nauki i biznesu w Stanach Zjednoczonych zostało przedstawione w tabeli
poniżej.

Pakiet ustaw „Bayh-Dole”

1. Ustawa o doprecyzowaniu zasad przyznawania znaków firmowych (1984)
2. Zarządzenie wykonawcze 12591
3. Ustawa o procedurach przyznawania patentów uniwersytetom
oraz małym i ś rednim przedsiębiorstwom (1980)

Pakiet ustaw
„Stevenson-Wydler”

1. Ustawa o innowacyjnoś ci technologii (1980)
2. Ustawa o rządowym transferze technologii (1986)
3. Ustawa o konkurencyjnoś ci transferu narodowej technologii 1989

Inne akty ustawodawcze

1. Ustawa o energii atomowej (1954)
2. Ustawa o badaniach na temat nienuklearnej energii
3. Ustawa o powołaniu NASA (1958)

Tabela 4. Podsumowanie najważniejszych aktów prawnych tworzących otoczenie regulacyjne dla współpracy środowisk nauki i biznesu w Stanach Zjednoczonych
Źródło: Opracowanie własne

4.1.2 Jasna kwestia ochrony i kontroli nad własnością intelektualną
Kolejnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na zapewnienie sprawnej współpracy środowisk nauki i
biznesu jest wprowadzenie jasnego podziału praw własności do przeprowadzonych prac badawczych oraz
istnienie mechanizmów, które umożliwiają ich ochronę. Przeważająca większość specjalistów zgadza
się, iż własność intelektualna powinna być posiadana przez instytucję naukową, która przeprowadziła badania. Podmioty ze środowiska biznesu powinny mieć dostęp do wyników badań naukowych głównie
poprzez mechanizmy licencyjne. W przypadku, gdy część badań naukowych została sfinansowana przez
przedsiębiorstwa komercyjne, ich udział powinien zostać uwzględniony poprzez preferencyjne zapisy w
umowach licencyjnych (na przykład znacząco obniżone opłaty licencyjne), a nie poprzez przyznanie im
części praw autorskich. Z doświadczeń USA oraz Wielkiej Brytanii wynika, iż przyjęcie takich rozwiązań w
zakresie regulacji kwestii związanych z własnością intelektualną dotyczącą wyników prac badawczych zapewnia najbardziej efektywny transfer innowacji do biznesu6 . Jednocześnie umożliwia to ośrodkom naukowym zgromadzenie odpowiednich środków finansowych na kontynuację rozpoczętych badań lub podjęcie
prac badawczych w nowych obszarach. Potwierdzają to badania Nielsa Reimersa, który przez 22 lata kierował programem komercjalizacji technologii na Uniwersytecie w Stanford. W oparciu o swoje doświadczenia
zawodowe Reimers opracował przewodnik w zakresie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi
w USA7 . Według jego wytycznych uczelnia wyższa (przedstawiciel środowiska nauki) powinna mieć zawsze
pełną kontrolę nad przeprowadzonymi badania naukowymi. Zapewnia to bowiem stabilność prowadzenia
przez nią programów badawczych i umożliwia zatrzymania kluczowej kadry naukowej. Również w Wielkiej
Brytanii istnieją badania potwierdzające kluczową rolę ośrodków naukowych w zakresie kontroli własności
intelektualnej. Przykładem jest najnowszy (2006 rok) raport8 przygotowany przez Richarda Lamberta reprezentującego Lambert Working Group (WG) on Intellectual Property. Raport dotyczy własności intelektualnej
powstającej w wyniku badań przeprowadzonych wspólnie przez partnerów naukowych i biznesowych.
Jego kluczową konkluzją jest, iż: „Standardowym punktem wyjścia dla negocjacji na temat współpracy przy
badaniach powinien być fakt, iż uniwersytety posiadają pełną własność intelektualną, natomiast przedstawiciele biznesu mogą negocjować warunki uzyskania i użytkowania licencji”. Raport Lamberta podkreśla także
różnice między Stanami Zjednoczonymi a pozostałymi krajami na świecie w zakresie funkcjonowania mechanizmów licencyjnych. W USA współwłaściciel patentu może udzielić niewyłącznej licencji bez zgody
innych właścicieli. Znacząco zwiększa to potencjał wykorzystywania wyników badań naukowych przez
przedsiębiorstwa komercyjne, ponieważ umożliwia im łatwiejszą współpracę ze środowiskiem naukowym.
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Zapewnienie ośrodkom naukowym pełnej kontroli nad przeprowadzonymi pracami badawczymi jest
również bezpośrednią konsekwencją uznania uniwersytetów jako instytucji odpowiedzialnych za inicjowanie działalności innowacyjnej. Ponadto jasność na temat podziału praw własności jest kluczowa dla potencjalnych partnerów w zakresie komercjalizacji badań naukowych, ponieważ w przeważającej część preferują oni prowadzenie negocjacji z jednym partnerem, który posiada pełne kompetencje decyzyjne. Dobre
praktyki pokazują również, iż w zakresie podziału korzyści i zysków wynikających ze wspólnie przeprowadzonych badań powinna być powołana do życia oddzielna jednostka organizacyjna. Instytucje zaangażowane w realizację prac badawczych powinny posiadać w niej udziały proporcjonalne do poziomu zaangażowania w osiągnięcie końcowych wyników badań.
4.1.3 Zdywersyfikowane formy zachęt dla uniwersytetów oraz pracowników naukowych, które wspierają
proces komercjalizacji wyników badań naukowych
Doświadczenia międzynarodowe, w szczególności doświadczenia Wielkiej Brytanii, pokazują, iż w celu
zapewnienie efektywnej współpracy środowisk nauki i biznesu niezwykle ważne jest zapewnienie zróżnicowanego systemu zachęt dla ośrodków naukowych do komercjalizacji badań naukowych. Zachęty te mogą
mieć charakter zarówno finansowy, jak i niefinansowy. Podstawowe zachęty finansowe mogę mieć postać na przykład specjalnego funduszu wspierającego badania, które mają największy potencjał w zakresie
komercjalizacji i wykorzystania w praktyce. Wielka Brytania zdecydowała się na założenie Higher Education
Innovation Fund, którego środki finansowe sięgają ponad 140 milionów funtów. Fundusz ma na celu zapewnienie dofinansowania (maksymalnie do 60% kosztów całkowitych) dla badań prowadzonych przez uczelnie wyższe na terenie Wielkiej Brytania. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest jednakże zapewnienie,
iż wyniki badań naukowych będą mogły zostać wykorzystane komercyjnie. Istotne jest również funkcjonowanie systemu nagród dla uniwersytetów i badaczy, aby zwiększyć ich zaangażowanie w działalność
na gruncie komercjalizacji. Obecnie nie istnieje zbyt wiele bezpośrednich dopłat dla uniwersytetów za
aktywne zaangażowanie w proces komercjalizacji. Szkoły wyższe nagradza się natomiast za publikacje
naukowe i sukcesy w pozyskiwaniu sponsorów czy inwestorów chętnych do finansowania badań. Celowe
jest zatem wprowadzenie systemu wynagradzania ośrodków naukowych za zaangażowanie w proces
komercjalizacji badań naukowych, co zwiększy możliwości współpracy z przedstawicielami biznesu.9
Ponadto kluczowe jest wprowadzenie systemu nagród pieniężnych dla pracowników naukowych i innych
osób zaangażowanych w proces opracowywania rozwiązań interesujących dla przedsiębiorstw. Wysokość
nagród powinna być ściśle powiązana z liczbą skomercjalizowanych patentów chroniących wyniki badań
naukowych. Pracownicy uniwersytetów oraz innych ośrodków naukowych muszą bowiem widzieć, iż prowadzona przez nich działalność badawczo-rozwojowa ma bezpośredni wpływ na poprawę ich sytuacji materialnej.
Zachęty o charakterze niefinansowym mogą obejmować na przykład tworzenie rankingów uczelni o największych sukcesach w zakresie komercjalizacji badań naukowych. Taki ranking funkcjonuje w Australii i
jest uważany za najbardziej prestiżowy w zakresie oceny efektywności funkcjonowania ośrodków akademickich w tym kraju. Doświadczenia Australii pokazują, iż uznanie współpracy nauki i biznesu za czynnik
podnoszący prestiż uczelni wyższych w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu zaangażowania uczelni w działalności komercjalizacji.
4.1.4 Odpowiednia struktura organizacyjna procesu komercjalizacji wyników badań naukowych
Stworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych dla procesu komercjalizacji wyników badań naukowych odgrywa bardzo istotną rolę w tworzeniu warunków sprzyjających współpracy uczelni wyższych i
biznesu. Doświadczenia międzynarodowe (np. USA, Wielka Brytania oraz Kanada) pokazują, iż optymalnym rozwiązaniem jest, gdy procesem komercjalizacji zajmuje się oddzielna jednostka organizacyjna
wydzielone ze struktur macierzystej jednostki naukowej. Zazwyczaj zarządza nią wiceprezes ds. badań
lub zastępca rektora danej uczelni. Niektóre uniwersytety w Stanach Zjednoczonych powołują do życia
wyspecjalizowany, oddzielny w swojej strukturze podmiot non–profit lub for–profit, który ma na celu przede
wszystkim komercjalizację efektów prac badawczych. Bardzo dobrymi przykładami powołania oddzielnej
jednostki, która ma na celu usprawnienie współpracy uczelni wyższej z biznesem są Instytut Technologii w
9
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Massachusetts oraz Uniwersytet Stanforda. Podstawowym celem tych jednostek jest zbieranie informacji o
wynikach prac badawczych zrealizowanych przez poszczególne wydziały uczelni oraz przygotowywanie
zbiorczych ofert współpracy dla przedsiębiorstw. Następnie jednostki te pełnią rolę wsparcia podczas negocjacji warunków współpracy, a następnie wysokości opłat licencyjnych pomiędzy autorami badania i firmami zainteresowanymi procesem ich komercjalizacji. Szacuje się, iż w wyniku centralizacji współpracy z biznesem w oddzielnej jednostce organizacyjnej Instytut Technologii w Massachusetts był w stanie zwiększyć
potencjał w zakresie komercjalizacji badań naukowych o 30%, co przełożyło się na dodatkowe przychody
dla uczelni na poziomie ponad 80 mln USD rocznie. Potwierdzenie faktu, iż zebranie w jednym miejscu
całości oferty naukowej jednostek badawczych jest kluczowe dla udanej komercjalizacji wyników badań
można znaleźć w raportach przygotowanych przez administrację rządową USA - „Nie można oczekiwać, iż
przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego rozwiną indywidualne relacje z tysiącami badaczy uniwersyteckich, aby odkrywać możliwości przetwarzania odkryć w innowacje”10 .
Doświadczenia międzynarodowe pokazują, iż zewnętrzne struktury pomagają uniknąć konfliktu interesów pomiędzy poszczególnymi wydziałami uniwersytetów, jednakże w dużym stopniu zależy to od
polityki uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i podejścia do określania praw do
własności intelektualnej. Powstają również niezależne podmioty komercyjne, które zajmują się komercjalizacją wyników badań naukowych i współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi. Przykładem są działające w Wielkiej Brytanii spółki Reasearch Commercialisation Technology Inc oraz British Technology Group
plc. British Technology Group wykształciło się ze struktur National Research and Development Corporation
i zanim przeprowadzono jego prywatyzację miało monopol na komercjalizację własności intelektualnej brytyjskich uniwersytetów.
Można zatem stwierdzić, iż prowadzenie działalności komercjalizacji badań naukowych poprzez
wewnętrzną lub zewnętrzną jednostkę organizacyjną znacząco usprawnia proces współpracy środowiska nauki i biznesu. Oddzielna struktura organizacyjna dedykowana do komercjalizacji własności intelektualnej pozwala bowiem na:
●
Przygotowanie kompleksowej oferty współpracy dla przedstawicieli biznesu, która umożliwia osiągnięcie efektów synergii pomiędzy wszystkimi wydziałami uczelni wyższej,
●
Podejmowanie decyzji związanych z procesem komercjalizacji we właściwym czasie i tempie – mogą
na to wpływać zarówno wewnętrzne procesy jednostek organizacyjnych, jak i zewnętrzne, narzucane
z góry, np. ustawy parlamentu powołujące do życia uniwersytety,
●
Właściwe zarządzanie ryzykiem niepowodzenia procesu komercjalizacji,
●
Elastyczność w podejściu do komercjalizacji, a co za tym idzie możliwość wyboru optymalnej drogi
wprowadzenia technologii na rynek,
●
Zgromadzenie odpowiednich umiejętności i kompetencji w zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji badań naukowych. Wyspecjalizowane jednostki są w stanie przeprowadzić pełen zakres czynności warunkujących współpracę uczelni z przedsiębiorstwem. Składają się na nie: identyfikowanie i
ochrona własności intelektualnej, negocjowanie umów, edukacja ekonomiczna naukowców, zarządzanie ryzykiem oraz dostarczanie funduszy na wykorzystanie badania jako podstawy tworzenia biznesu.
Podsumowując, zakres działalności i sposób zarządzania jednostek dedykowanych do wsparcia
współpracy nauki i biznesu powinny być odzwierciedleniem złożoności i ryzyk związanych z komercjalizacją badań naukowych. Funkcje i sposób finansowania instytucji zajmujących się komercjalizacją
oraz ich struktury organizacyjne mają istotny wpływ na szereg elementów procesu komercjalizacji, to jest
rozkład czasowy, sposób zarządzania ryzykiem, wymagania finansowe związane z komercjalizacją oraz
efektywność realizacji całego procesu.
4.2

Podstawowe bariery dla współpracy ośrodków naukowych i biznesu

Nawet kraje, które mogą poszczycić się sukcesami w dziedzinie współpracy środowisk naukowych i
biznesu, napotykały i nadal napotykają na tym polu przeszkody i utrudnienia. Wiele barier jest ściśle związanych z uwarunkowaniami kulturowymi i historycznymi, które są specyficzne dla danego kraju. Jednakże w
10
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oparciu o doświadczenia międzynarodowe można wyróżnić kilka podstawowych barier, które mają
charakter uniwersalny i znacząco utrudniają współpracę środowisk naukowych i biznesu.
4.2.1 Specyfika środowiska akademickiego
Kluczową barierą stojącą na przeszkodzie w efektywnej współpracy środowisk naukowych i biznesu jest
specyfika funkcjonowania środowiska akademickiego. Doświadczenia międzynarodowe pokazują, iż istnieją znaczące różnice pomiędzy badaczami działającymi w instytucjach naukowych a tymi, którzy
funkcjonują w środowisku komercyjnym. Podstawowa różnica dotyczy faktu, iż system nagradzania w
zakresie badań w sferze środowisk naukowych bazuje na priorytecie odkryć – to one są najważniejsze i w
dużej mierze określają pozycję naukowca w środowisku akademickim. Taka sytuacja z założenia ma zachęcać do wczesnego udostępniania wyników badań naukowych oraz wymiany informacji, co prowadzi do
wzrostu prestiżu badacza, a co za tym idzie również prestiżu realizowanych przez niego przedsięwzięć.
System nagradzania charakterystyczny dla środowisk biznesu opiera się jednakże głównie na zyskach z
procesu komercjalizacji badań naukowych. W celu maksymalizacji zysków konieczne jest jak najdłuższe
zapewnienie monopolu na informacje dotyczące nowych technologii, a co więcej, wymiana lub upowszechnianie wiedzy stanowiącej przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, musi być ściśle kontrolowana.
Z uwagi na odmienne interesy środowisk nauki i biznesu, badacze są zatem bardzo często stawiani
przed trudnym wyborem pomiędzy karierą akademicką a ochroną i wspieraniem produktu, który powstał na bazie ich badań naukowych. Odmienne podejście do systemu nagradzania w zależności od
charakteru pracy naukowca w dużym stopniu utrudniają współpracę pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu. Przedsiębiorstwa sponsorujące badania naukowe pragną ochronić swoją inwestycję poprzez uczynienie wyników badania poufnymi lub znaczące opóźnienie momentu ich publikacji. Uniwersytety z kolei są
zainteresowane jak najszybszym upublicznieniem nowych odkryć. Konieczne jest zatem wypracowanie
kompromisu w zakresie podejścia do publikacji wyników badań naukowych, które następnie mają być
przedmiotem komercjalizacji. W USA oraz Wielkiej Brytanii standardowe opóźnienie oscyluje pomiędzy
60 a 90 dniami, ale przedstawiciele środowiska biznesu stale wywierają presję, aby przedział ten wydłużyć.
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez L. Clarksona11 w 2005 roku, ponad połowa przedsiębiorstw
prowadzących współpracę z naukowcami przyznawała, iż zazwyczaj nalega na opóźnienie publikacji wyników badań o ponad 6 miesięcy. Ponadto prawie 25% ankietowanych przedstawicieli środowiska naukowego przyznało, że z powodów komercyjnych opóźniło ogłoszenie wyników swoich prac o ponad 1 rok. Istnieje również wiele przykładów, gdy publikacja wyników badań zostaje całkowicie wstrzymana, ponieważ
może to negatywnie wpłynąć na sytuację firmy współpracującej z ośrodkiem naukowym.
Z uwagi na specyfikę funkcjonowania środowiska naukowego w Stanach Zjednoczonych cały czas toczy
się dyskusja dotycząca wpływu komercjalizacji badań na kondycję działania uniwersytetów i innych uczelni
wyższych. Krytycy wskazują na potencjalnie negatywne strony rosnącej liczby działań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i zacierania się granic pomiędzy światem biznesu a środowiskiem akademickim. Uczelnie wyższe nie raz znajdują się pod wzmożoną presją stania się instytucjami
bardziej przedsiębiorczymi i ukierunkowanymi na generowanie zysków. W opinii byłego rektora Uniwersytetu Harvarda, Johna Derecka, wzrost liczby działań komercyjnych na uniwersytetach niesie ze sobą zagrożenie zmiany charakteru uczelni w sposób ograniczający jej wolność, niezależność, kulturę otwartości i tradycję dzielenia się posiadaną wiedzą. Idąc na kompromisy z tymi podstawowymi zasadami wyznawanymi
przez środowisko akademickie, uczelnia może utracić swoją wysoką pozycję w społeczeństwie, co z kolei
prawdopodobnie przyczyni się do tworzenia barier na drodze do dalszych badań i rozwoju.
Kolejną kwestią związaną ze specyfiką środowiska akademickiego, która w znaczący sposób utrudnia
współpracę środowisk nauki i biznesu, jest brak u naukowców odpowiednich kompetencji oraz wiedzy w
zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zarówno badacze, jak i studenci powinni być zatem zachęcani do zdobywania umiejętności w zakresie zarządzania, przygotowywania analiz finansowych czy
planowania przedsięwzięć biznesowych.
Bez wątpienie mechanizmy funkcjonowania środowisk akademickich w połączeniu z brakiem odpowiedniego przygotowania merytorycznego pracowników naukowych do prowadzenia działalności gospodarczej
stanowią istotne problemy podczas nawiązywania kontaktów z przedstawicielami biznesu. Bariery te mogą
11
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zostać usunięte poprzez wdrożenie rozwiązań systemowych, które zmienią zasady określania pozycji w
środowisku akademickim naukowców zaangażowanych w komercjalizację badań naukowych.
4.2.2 Brak przepływu informacji pomiędzy środowiskami
Kolejnym czynnikiem, który może zostać określony jako bariera dla współpracy środowisk nauki i biznesu o charakterze uniwersalnym, to znaczy wspólnym dla wielu krajów, jest brak odpowiedniego przepływu
informacji pomiędzy przedstawicielami nauki i przedsiębiorstwami. Badania M. Perksa oraz W. Ludel 12 pokazują, iż przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczającego dostępu do informacji w zakresie możliwości i konkretnych ofert współpracy ze środowiska nauki. Brak jest wystarczającej liczby dedykowanych
jednostek organizacyjnych na uczelniach wyższych, które prowadziłyby ewidencję prac badawczych realizowanych przez dany ośrodek naukowy i następnie prowadziły aktywną działalność w zakresie komercjalizacji uzyskanych wyników badań. Niska jest również świadomość na temat korzyści jakie może przynieść
wzajemna współpraca bazująca na kapitale intelektualnym ośrodków naukowych. Dotyczy to przede
wszystkim przedstawicieli biznesu, którzy nie doceniają możliwości uzyskania przewagi na konkurencją
dzięki wdrożeniu innowacyjnych produktów lub usług, które opracowane zostały na bazie komercjalizacji
zaawansowanych badań naukowych.
Innym aspektem problemu jest fakt, iż zgodnie z badaniami, przedstawiciele biznesu są raczej
powściągliwi, jeśli chodzi o próby nawiązywania współpracy z uczelniami. Zaskakujący jest fakt, jak
niewielu przedsiębiorców stara się skontaktować ze środowiskami naukowymi w celu realizacji pomysłów
nadających się do skutecznej komercjalizacji. Dla wielu badaczy wyzwaniem jest znalezienie przedstawiciela biznesu, który jest chętny i zdolny zrozumieć specyfikę działalności naukowej a następnie wspierać proces przeprowadzenia badań.
Doświadczenia międzynarodowe pokazują, iż w celu poprawy komunikacji pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu niezbędne jest tworzenie jak największej liczby jednostek organizacyjnych na uczelniach wyższych, które będą w stanie przedstawić przedsiębiorcom zbiorczą i przekrojową ofertę współpracy.
4.2.3 Nieefektywny mechanizm finansowania
Działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych może przynieść wysokie korzyści
finansowe zarówno dla przedstawicieli ośrodków naukowych jak i przedsiębiorstw. Jednakże proces przeprowadzenia badań oraz działań, które umożliwią odniesienie sukcesu na rynku jest bardzo kosztowny, a w
początkowej fazie procesu komercjalizacji zazwyczaj brak jest wystarczających zasobów finansowych. Właśnie brak środków w początkowej fazie procesu komercjalizacji jest jedną z najczęstszych barier, które
uniemożliwiają udany transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Innowacyjne przedsięwzięcia w początkowej fazie rozwoju zazwyczaj finansowane są ze środków własnych naukowców lub
przedsiębiorstw, jednakże są to najczęściej środki niewystarczające do wprowadzenia produktu na rynek i
wygenerowania przychodów z komercjalizacji. W takich sytuacjach niezbędne jest skorzystanie ze wsparcia
finansowego udzielonego przez anioła biznesu (prywatnego inwestora kapitałowego) lub środków funduszy typu venture capital lub private equity. Inwestorzy, którzy decydują się na wsparcie projektów zakresie
komercjalizacji wyników badań, które znajdują się na wczesnym etapie rozwoju, oczekują jednakże bardzo
wysokich stóp zwrotu. Wynika to z dużego ryzyka, które jest związane z niepewną przyszłością produktów/
usług na rynku a także brakiem pewności w zakresie uzyskania określonych wyników badań. W zawiązku z
tym naukowcy lub przedsiębiorcy chcący skorzystać ze wsparcia anioła biznesu lub funduszu kapitału wysokiego ryzyka są zmuszeni do oddania znaczącej część przyszłych przychodów z komercjalizacji. Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie budżetu uczelni lub innej instytucji wspierającej badania naukowe
do sfinansowania procesu komercjalizacji w jego początkowych etapach. Ważne jest również, aby system
podatkowy obowiązujący w danym kraju przewidywał preferencyjne rozwiązania w zakresie opodatkowania
przychodów osiąganych z komercjalizacji wyników badań naukowych. Takie rozwiązania zostały wdrożone
m. in. w Australii, gdzie inwestorzy lub fundusze wspierające działalność naukową mają możliwość skorzystania z obniżonych stawek podatkowych. Zmniejsza to ryzyko finansowania działalności badawczej w początkowych etapach i poprawia dostępność kapitału niezbędnego dla udanej współpracy środowisk nauki
i biznesu.
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Podsumowując można stwierdzić, iż w celu zapewnienia dobrej współpracy pomiędzy środowiskiem nauki oraz przedstawicielami biznesu niezbędne jest zapewnienie finansowania procesu komercjalizacji badań na wszystkich jego etapach, tj. od etapu sformułowania tezy badawczej do opracowania produktów/usług bazujących na wynikach prac naukowych i wprowadzenia ich na rynek. Brak środków finansowych na którymkolwiek z etapów utrudni wygenerowanie przychodów, które pokryją koszty
przeprowadzenia badań naukowych i uniemożliwi skuteczną współpracę środowiska nauki i biznesu.
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5

Przykłady udanej współpracy środowisk nauki i biznesu

Po analizie wyników badań dotyczących współpracy środowiska nauki i biznesu w Polsce oraz zaprezentowaniu doświadczeń międzynarodowych w zakresie najlepszych praktyk dotyczących transferu wyników
badań naukowych do biznesu warto przyjrzeć się konkretnym przykładom udanej współpracy ośrodków
naukowych i biznesu w Polsce. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań oraz przykłady przedsiębiorczości akademickiej zaprezentowane w publikacji P. Tamowicza „Przedsiębiorczość akademicka. Spółki
spin – off w Polsce” zidentyfikowanych zostało 21 przedsiębiorstw, które swoją wartość zbudowały w oparciu o ścisła współpracę z ośrodkami naukowymi lub jako spółki typu spin – off, które powołane zostały w
celu komercjalizacji wyników badań naukowych:
●
Aquapack – komercyjne wykorzystanie hydrożelu jako substancji absorbującej i magazynującej
wodę,
●
Avio Polska – działalność badawcza w zakresie mechaniki płynów, modelowania wymiany ciepła
oraz optymalizacji wytrzymałościowej tworzyw sztucznych,
●
Bio Centrum – produkcja antybiotyków nowej generacji oraz realizacji prac zleconych w zakresie
biotechnologii,
●
Biomast – produkcja preparatu stosowanego w profilaktyce chorób gruczołu mlekowego krów oraz
Szybkiego Testu Dyfuzyjnego wykrywającego tzw. substancje hamujące w mleku krowim,
●
Biospekt - świadczenie zaawansowanych usług z dziedziny analityki środowiskowej, edukacji oraz
badań i doradztwa naukowego w zakresie ochrony środowiska,
●
Chemwik - opracowywanie nowych technologii i doskonalenie istniejących procesów chemicznych i
biotechnologicznych,
●
ComArch – wdrożenia systemów informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem,
●
Content Pro - monitoring oraz reagowanie na naruszenia praw autorskich w tzw. serwisach społecznościowych w Internecie,
●
Cynel Unipress – technologia wysokociśnieniowego formowania spoiw lutowniczych,
●
DWLKK – Aviacom – produkcja kompozytowych podzespołów samolotów oraz szybowców,
●
EMCCO Research Polska - produkcja najwyższej jakości biopaliw z produktów i odpadów rolnych,
●
Farmix – produkcja kosmetyków o działaniu leczniczym,
●
Ifotam – produkcja leków stosowanych w profilaktyce i leczeniu osteoporozy oraz hiperkalcemii, a
także prace nad produkcją leku amifostina, zwiększającego tolerancję dużych dawek promieniowania jonizującego,
●
Immunolab – produkcja surowic do diagnostyki bakterii Salmonella oraz badania nad szczepionką,
●
MicroBioLab - platforma pośrednicząca w aplikacji metod biologii molekularnej w przemyśle wykorzystując potencjał naukowy i technologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego,
●
Novasome - badania nad wykorzystaniem preparatów liposomowych w roli tzw. kierowanych nośników leków,
●
Nutribiomed - produkcja preparatów na bazie żółtek jaj, które wspomagają układ nerwowy, jak również wytwarzanie przeciwstarzeniowych wyciągów z aronii oraz z tarczycy bajkalskiej o działaniu
przeciwnowotworowym.
●
Pharmena – produkcja kosmetyków o zastosowaniu leczniczym stosowanych w leczeniu i profilaktyce stanów zapalnych skóry,
●
Proteon Pharmaceuticals – technologie testowania toksyczności leków oraz związków chemicznych,
●
Quantum Software – AGH - współpraca w zakresie przedsięwzięć, wymiany wiedzy i technologii,
wzajemnego wsparcia naukowego, dydaktycznego oraz finansowego w sektorze informatycznym i
logistycznym,
●
Sonomed – produkcja ultradźwiękowych urządzeń do nieinwazyjnej diagnostyki medycznej.
W dalszej części rozdziału zaprezentowane zostały krótki opisy sposobu założenia spółki oraz historia
rozwoju poszczególnych firm, które stanowią przykłady udanej współpracy pomiędzy środowiskiem
nauki i biznesu w Polsce.
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Aquapack sp. z o.o.
Firma została powołana do życia we wrześniu 2007. Założycielami firmy są doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Katarzyna Hudzik oraz jej wspólnik Andrzej Kowalczyk.
Pomysł na firmę dotyczy wykorzystania hydrożelu jako produktu komercyjnego. Firma Aquapack zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową w dziedzinie hydrożeli, czyli substancji, które absorbują i magazynują wodę oraz ich produkcją i dystrybucją. Dzięki dostępowi do jednostki badawczej zlokalizowanej na
Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i ścisłej współpracy z najlepszymi naukowcami z dziedziny
chemii polimerów firma posiada możliwość udoskonalania fizyko-chemicznych właściwości produktów,
poszerzenia wachlarza usług oraz testowania i opracowywania innowacyjnych produktów.
Najważniejszym obszarem działalności firmy jest produkcja i dystrybucja produktów hydrożelowych,
prowadzenie działań badawczo-rozwojowych pod kątem fizyczno-chemicznych właściwości produktu oraz
innych zastosowań komercyjnych oraz oferowanie hydrożeli ozdobnych stanowiących innowacyjne połączenie właściwości ściśle użytkowych z walorami estetycznymi (tworzenie ciekawych kompozycji dekoracyjnych).
Mocną stroną Aquapack jest łączenie działalności ściśle komercyjnej z działalnością naukowo-badawczą, co pozwala na wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów oraz zastosowanie ich w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki pracom badawczym firma ma także możliwość dostosowania wachlarza
swoich usług do potrzeb i wymagań klientów.
Kontakt:
email: aquapack@aquapack.pl
www: http://www.aquapack.pl

50

Avio Polska Sp. z o.o.
AvioPolska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy przemysłowej AVIO będącej liderem w branży
lotniczej. Zakład rozpoczął funkcjonowanie w 2001 roku w Bielsku-Białej jako część FiatAvio Polska, a od
2003 roku Grupa Avio – w tym AvioPolska – stała się niezależna od Fiata.
AvioPolska koncentruje się na działalności produkcyjnej realizowanej w Centrum Produkcyjnym oraz
działalności badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Avio jest przykładem dobrej współpracy przemysłu z nauką. Firma (branża lotnicza) ma w Bielsku-Białej
drugie co do wielkości w kraju centrum badawcze i współpracuje z powodzeniem z kilkoma uczelniami w
kraju, a ostatnio zanotowała znaczące osiągnięcia w dziedzinie innowacji prowadząc nowoczesny projekt
badawczy i wdrożeniowy w ramach grupy Avio, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Avio kładzie nacisk na ciągłe podnoszenie innowacyjności produktów i technologii, gdyż czynnik ten
pozwala zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku. Szczególną wagę przykłada do współpracy z ośrodkami badawczymi, instytutami naukowymi oraz uczelniami, co umożliwia natychmiastowe zastosowanie najnowszych rozwiązań w praktyce. Avio obecnie współpracuje z Akademią Techniczną w Bielsku-Białej, Politechniką Śląską w Gliwicach, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną.
Spółka Avio prowadzi działalność w następujących dziedzinach:
●
mechanika płynów,
●
modelowanie wymiany ciepła,
●
analiza i optymalizacja wytrzymałościowa tworzyw sztucznych,
●
parametryczne projektowanie wspomagane komputerowo,
●
mechatronika.
Avio Polska to także lider powstającego w Bielsku-Białej klastra lotniczego, w ramach którego współpracuje wiele firm z sektora lotniczego z wyższymi uczelniami technicznymi w Polsce.
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Bio Centrum sp. z o.o.
Firma BioCentrum została założona w 2004 roku przez prof. dr. hab. Adama Dubina. Firma współpracuje
z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W skład zarządu firmy wchodzą panowie Paweł Przewięźlikowski oraz Adam Dubin. Paweł Przewięźlikowski posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami z branży wysokiej technologii. W latach
1994-2007 był pracownikiem firmy informatycznej Comarch. Jako Członek, a później Wiceprezes Zarządu
spółki od 1996, brał udział w procesie transformacji uniwersyteckiego spin-offu w największą firmę informatyczną w Polsce. Adam Dubin jest profesorem biochemii oraz Prodziekanem Wydziału Biochemii Biofizyki i
Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
BioCentrum jest przedsiębiorstwem działającym w obszarze biotechnologii. Firma wykonuje własne prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie czynników wirulencji bakterii jako potencjalnych celów
terapeutycznych oraz peptydów antybakteryjnych jako potencjalnych antybiotyków nowej generacji, prowadzi też zlecone prace B+R oraz usługi naukowo-badawcze obejmujące opracowanie i produkcję w skali
laboratoryjnej mysich przeciwciał monoklonalnych.
Firma świadczy usługi z zakresu chemii białek, w skład których wchodzą: analiza składu aminokwasowego, elektroforeza dwuwymiarowa oraz oczyszczanie preparatów białkowych. BioCentrum specjalizuje
się w produkcji wysokooczyszczonych i wysokoaktywnych enzymów, inhibitorów i innych preparatów aktywnych biologicznie, w tym białek rekombinowanych w bakteryjnych systemach ekspresyjnych. BioCentrum nawiązało strategiczną współpracę ze przedsiębiorstwami z sektora farmaceutycznego stając się częścią grupy kapitałowej Selvita. Efektem nawiązanej współpracy było rozszerzenie dotychczasowej oferty
firmy o szeroki zakres badań przedklinicznych obejmujących kluczowe etapy procesu rozwoju leku, znajdujących zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz chemicznym.
Kontakt:
email: biocentrum@biocentrum.com.pl
www: http://www.biocentrum.com.pl
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Biomast sp. z o.o.
W 1990 roku profesor Czesław Kurek, po kilkudziesięciu latach badań i obserwacji, zdecydował się na
założenie własnej firmy. Głównym produktem firmy został biopreparat Biomast, który stosowany jest w profilaktyce syndromu „mastitis”, czyli zespołu chorób gruczołu mlekowego krów. Spółka na miejsce swojej
lokalizacji wybrała dwa budynki w Gdyni, gdzie znajduje się laboratorium, biura oraz magazyny. Drugim
czołowym produktem firmy jest STD Abiotest, czyli Szybki Test Dyfuzyjny, który sprawdza, czy w mleku
krowim są obecne substancje hamujące. Produkcja Biomastu nie wymaga posiadania patentu, ponieważ
firma posiada niezbędny do wytwarzania preparatu szczep bakterii.
Lata 90-te były bardzo dobrym okresem dla spółki, sprzedaż STD Abiotest sięgała 120 tys. jednostek
miesięcznie, a Biomastu – prawie 30 tys. Przychody firmy kształtowały się w wysokości ok. 3 milionów
złotych. Prywatyzacja i sprzedaż dużej liczby zakładów mleczarskich, a następnie proces ponownej rejestracji preparatu dość znacznie spowolnił rozwój spółki, w rezultacie nastąpiło czasowe wstrzymanie produkcji. Obecnie Biomast zatrudnia 9 osób i nadal kierowany jest przez prof. Kurka.
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Biospekt s. c.
Pomysł na spółkę Biospekt zrodził się w maju 2005 roku podczas spotkania grupy młodych naukowców
z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wspólnie doszli do przekonania o konieczności nawiązywania przez instytucje naukowe współpracy z biznesem. W wyniku spotkania zidentyfikowane zostały dziedziny badawcze Instytutu Nauk o Środowisku, które mają największe szanse na komercyjne zastosowanie.
W sierpniu 2005 roku grupa nawiązała kontakt z Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju
Uniwersytetu Jagiellońskiego (CITTRU). Ta jednostka uniwersytecka zajmuje się m.in. wsparciem dla powoływanych przez naukowców spółek spin-off. W listopadzie tego samego roku przystąpili do prowadzonego
przez CITTRU programu „Zostań skutecznym przedsiębiorcą”, w wyniku którego 1 lutego 2006 roku powstała firma BIOSPEKT Badania i Edukacja S.C., zaś biznesplan spółki został zwycięzcą konkursu. Dzięki
programowi „Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą” firma otrzymała wsparcie doradcze oraz dotację UE na
rozpoczęcie działalności.
Pierwsze zlecenia pojawiły się wkrótce po założeniu spółki. Firma wykonywała analizy mikologiczne dla
firm biotechnologicznych oraz analizy osadu czynnego dla kilkunastu oczyszczalni ścieków. Biospekt przeprowadził oznaczenia metali ciężkich dla kilku instytucji. 14 stycznia 2008 została zarejestrowana firma
BIOSPEKT Badania i Edukacja Sp. z o.o.
Misją firmy jest świadczenie zaawansowanych usług z dziedziny analityki środowiskowej, edukacji oraz
badań i doradztwa naukowego w oparciu o najnowszą wiedzę i przy użyciu najnowocześniejszych metod.
W codziennej pracy firma współpracuje z najlepszymi naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowoczesna aparatura, w pełni wyposażone sale i laboratoria Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doświadczenie
kadry naukowej umożliwiają firmie zaplanowanie i prowadzenie wysokiej jakości badań.
Kontakt:
Email: biospekt@eko.uj.edu.pl
www: www.biospekt.pl
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Chemwik sp. z o.o.
Ciekawym przykładem rozwijania aktywności gospodarczej opartej na osiągnięciach naukowych oraz
zasobach Wrocławskiego Parku Technologicznego jest przedsiębiorstwo CHEMWIK Sp. z o.o. prowadzone
przez profesora Politechniki Wrocławskiej – dr. hab. inż. Adama Sokołowskiego. Dostęp do nowoczesnych,
dobrze wyposażonych budynków, jak również do urządzeń i laboratoriów, znacznie obniżył ryzyko startu tej
innowacyjnej firmy.
Zakres i cele działalności firmy Chemwik obejmują:
●
opracowywanie nowych technologii i doskonalenie istniejących procesów chemicznych i biotechnologicznych,
●
komercjalizacja technologii chemicznych i biotechnologicznych przez wykonywanie dokumentacji
projektowej i technicznej, nadzór nad wdrożeniem, sprzedaż licencji i realizacja kontraktów eksportowych,
●
poszukiwanie potencjalnie atrakcyjnych rozwiązań technologicznych w jednostkach badawczych,
uczelniach i w przemyśle, w celu ich udoskonalenia i opłacalnej komercjalizacji,
●
ochrona patentowa technologii,
●
realizacja projektów badawczych i rozwojowych,
●
wykonywanie analiz i oznaczeń fizykochemicznych.
Aktualnie firma CHEMWIK oferuje dwa nowe procesy chemiczne, zgłoszone do ochrony jako patenty
europejskie:
●
Energooszczędna technologia otrzymywania Bisfenolu A (BPA), podstawowego surowca do produkcji żywic epoksydowych i poliwęglanów,
●
Technologia oksyetylenowania triglicerydów jako nowej bazy detergentowej dla chemii gospodarczej
i przemysłowej.
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ComArch SA
ComArch to jedna z największych polskich spółek informatycznych z siedzibą w Krakowie założona w
1994 roku. Firma ma duży wkład w promowanie na świecie zaawansowanych technologicznie rozwiązań w
sektorach OSS, BSS, finansach i bankowości oraz informatycznych systemach zarządzania przedsiębiorstwem. Pomimo sporego zatrudnienia na poziomie ponad 1900 osób firma utrzymuje tempo rozwoju przekraczające 25% rocznie.
ComArch to firma oparta na wiedzy, o akademickim rodowodzie, która przy wdrażaniu najbardziej zaawansowanych technologii łączy wsparcie naukowe z doskonałością operacyjną i organizacyjną.
Założycielem, obecnym prezesem i głównym udziałowcem firmy jest Janusz Filipiak, profesor zwyczajny
AGH w Krakowie. W połowie lat 70. świeżo upieczony inżynier Akademii Górniczo-Hutniczej podją studia
doktoranckie, a w 1979 r. obronił doktorat, po czym w 1984 r. uzyskał habilitację.
Lata 80. spędził głównie za granicą. Po habilitacji pracował rok w laboratoriach France Telecom w Paryżu.
Nawiązane wtedy kontakty udało mu się wykorzystać do zorganizowania kolejnych wyjazdów, m.in. do
Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii oraz do USA, gdzie pracował jako naukowiec i menedżer. „Na Zachodzie nauczyłem się, że uczelnia sama musi zadbać o swój byt – walczyć o zlecenia od przemysłu, o granty.
Sama pensja na niewiele starczała”. Do kraju powrócił w 1989 r. Miał wiedzę teoretyczną, publikacje, książki
i kontakty w zachodnich środowiskach naukowych, zajmujących się telekomunikacją.
Wykorzystując zdobyte kontakty, rozpoczął organizowanie prac zleconych dla uczelni. Zasady podziału
pieniędzy były proste: 40% otrzymywała katedra, 60% – bezpośredni wykonawcy. Przełomem było duże
zlecenie na realizację systemu informatycznego dla Telekomunikacji Polskiej SA. Jesienią 1994 r. zarejestrowana została spółka akcyjna o nazwie ComArch. Kapitał zakładowy firmy wynosił 100 tys. zł. 85% akcji
należało do Janusza Filipiaka i jego żony. Po 5% otrzymali dwaj programiści, z których Tomasz Maciantowicz jest do dziś członkiem zarządu ComArch SA. Dziesięć kolejnych osób otrzymało po 0,5% akcji.
W 1995 r. ComArch zatrudniał już 150 osób, a w roku 1997 spółka weszła na giełdę. Od początku działalności firma rośnie w zawrotnym tempie – dziś zatrudnia ok. 2500 osób. Portfel zamówień na 2009 r. (stan na
31 października 2008) spółki informatycznej Comarch wynosi 184 mln zł, czyli o 2,5% więcej niż w stosunku
do poprzedniego roku. Wartość zamówień na produkty i usługi własne wynosi 164 mln zł i jest o 13,4%
wyższa niż przed rokiem.
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Content Pro sp. z o.o.
Firma Content Pro została założona w lipcu 2007 roku w efekcie narastającej potrzeby ochrony własności
intelektualnej w Internecie. Założycielem firmy jest student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Na bazie doświadczeń zdobytych w największym polskim portalu internetowym (Onet.pl) grupa młodych
specjalistów i analityków przygotowała ofertę skutecznej walki z różnego typu naruszeniami prawa autorskiego w sieci Internet. Głównym polem działania firmy jest monitoring oraz reagowanie na naruszenia
prawa w tzw. serwisach społecznościowych, czyli serwisach, w których użytkownicy sami dostarczają treści. Przykładami serwisów tego typu są np.: blogi, fora internetowe, aukcje internetowe, serwisy umożliwiające umieszczanie filmów, zdjęć oraz plików audio. Firma Content Pro za pomocą monitorowania serwisów
społecznościowych oraz procedury zgłaszania naruszeń bezpośrednio do właścicieli portalu zapewnia
swoim klientom skuteczną ochronę przed pomówieniami, wykorzystywaniem prawnie chronionych materiałów, czarnym PR oraz wszelkiego innego rodzaju przestępstwami w Internecie. Firma zapewnia swoim
klientom 24 godzinną ochronę, a w przypadku wykrycia naruszenia prawa firma przystępuje niezwłocznie
do zgłoszenia tego naruszenia właścicielowi serwisu, co skutkuje usunięciem sprzecznego z prawem materiału w najszybszym możliwym terminie.
Oferta obejmuję ochronę własności intelektualnej klienta poprzez zarządzanie bezpieczeństwem treści,
usuwanie bezprawnych materiałów, monitoring serwisów aukcyjnych, ochrona dobrego imienia i marki,
monitoring serwisów społecznościowych i analiza oddziaływania kampanii reklamowych.
Firma Content Pro podjęła współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym zarządzającym Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną, która skupia firmy m.in. z branży wysokich technologii. Lokalizacja
w Inkubatorze Technologicznym KPT i bliskość potencjalnych odbiorców usług to szansa dalszego rozwoju
dla firmy Content Pro.
20 lipca 2007 roku firma Content Pro została laureatem projektu „Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą”.
Tym samym znalazła się w gronie siedmiu spośród stu najwyżej ocenionych firm pod względem nowoczesności i innowacyjności produktu. Dzięki temu firma Content Pro uzyskała dodatkowe fundusze na rozwój
swojej działalności.
Kontakt:
email: biuro@contentpro.pl
www: http://www.contentpro.pl
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Cynel Unipress sp. z o.o
Technologia wysokociśnieniowego formowania spoiw lutowniczych została opracowana pod kierownictwem prof. Porowskiego w Zakładzie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Koszty importowania spoiw
lutowniczych, a także brak producentów podobnego produktu na rynku krajowym spowodowały, iż zadecydowano o powołaniu spółki. W 1984 powstała firma Cynel Unipress stawiająca sobie za cel komercjalizację
uzyskanej technologii. Udziały przypadły Zakładowi Ciśnień PAN, Domowi Handlowemu Nauki, firmie Hydrosfer a także naukowcom i konstruktorom.
Dzięki nowej technologii w sposób szybki, oryginalny i tani uzyskiwano duże ilości spoiw, co sprzyjało
dynamicznemu rozwojowi firmy. Rozpoczęto produkcję na skalę masową. Zachodzące zmiany technologiczne zmusiły jednak spółkę do ograniczenia pierwotnego sposobu wytwarzania, a także do poszukiwania
klientów poza sektorem elektronicznym. Przeprowadzono restrukturyzację, zmieniono strategię działania i
pozbyto się nierentownych aktywów. Ostatecznie spółka mogła pochwalić się nowymi odbiorcami w sektorach oświetleniowym oraz AGD. Uruchomiony kilka lat wstecz eksport do Francji, Holandii, Niemiec, Włoch
i krajów Europy Wschodniej, obecnie stanowi około 15-20% przychodów firmy. Wszystkie te aktywności
przyczyniły się do wzrostu produkcji i zysków firmy.
W fazie początkowej urządzenia, z których korzystała Cynel Unipress, były dzierżawione od Zakładu
Wysokich Ciśnień. Spółka wykorzystywała technologię na podstawie umowy cywilno – prawnej. Lata 90-te
przyniosły zmiany, a spółka zdecydowała się na wykup urządzeń wraz z prawami do technologii. Przeniosła
się także do własnej siedziby.
Obecnie spółka zatrudnia 37 osób a udział instytucji publicznych w jej własności sięga 45%.
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DWLKK – Aviacom sp. z o.o.
W 1990 roku w wyniku działań kilkunastu naukowców i pracowników technicznych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki w Warszawie została powołana do życia spółka Doświadczalne
Warsztaty Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych - DWLKK sp. z o.o.. Udziały przypadły około 20-tu pracownikom Politechniki, kilku absolwentom uczelni, Aeroklubowi Warszawskiemu, a także WSK – Okęcie. Za
cel przedsięwzięcia uznano rozszerzenie aktywności ponad dotychczas realizowany model prac konstrukcyjnych, jak również skomercjalizowanie produktu oraz dorobku naukowego. Ten ostatni powstał między
innymi w wyniku prac nad konstrukcjami ULS kierowanych przez doktora Romana Świtkiewicza od roku
1978. Prace kończyły się przeważnie na tworzeniu prototypów. W 1988 roku jednym z nich, prototypem
szybowca PW–2 Gapa, zainteresowali się inwestorzy z rynku japońskiego. Samolot stał się pierwszym produktem spółki. Eksportowany był m.in. do Stanów Zjednoczonych, Kolumbii i Kanady. Także krajowi użytkownicy korzystali z okazji do zakupu tego sprzętu. Wraz z uruchomieniem produkcji, spółka nawiązała
współpracę z zakładami przemysłu lotniczego, a w 1999 roku wykupiła licencję na produkcję szybowca
skonstruowanego przez pracowników Politechniki Warszawskiej na międzynarodowy konkurs. Po zamachach na Word Trade Center spadła liczba zamówień na szybowce i spółka musiała zawiesić działalność, aż
do 2004 roku. Powrót na rynek odbył się za pośrednictwem spółki Aviacom, kontynuującej na formalnych
zasadach działalność DWLKK.
Obecnie podstawową działalność spółki stanowią zamówienia dla sektora lotniczego, a także produkcja
kompozytowych podzespołów. W niewielkich ilościach produkowane są także szybowce PW–5. Obroty
firmy wynoszą około 1 miliona złotych, a liczba zatrudnionych to 8 osób. Firma współpracuje także z kilkoma stałymi podwykonawcami. Hale, w których odbywa się montaż, są dzierżawione od Politechniki Warszawskiej.

59

EMCCO Research Polska sp. z o.o.
Zespół naukowców-chemików z Uniwersytetu Wrocławskiego stanowi trzon spółki EMCCO Research
Polska, której prezesem jest prof. dr hab. Hubert Kołodziej. Opatentowana technologia produkcji estrów jest
własnością jej autorów z 20% udziałem Uniwersytetu Wrocławskiego, przy czym EMCCO Research Polska
posiada wyłączne prawa na wszelką działalność komercyjną z nią związaną.
Kluczowym celem EMCCO RESEARCH POLSKA jest rozpowszechnianie produkcji najwyższej jakości
biopaliw z produktów i odpadów rolnych na skalę przemysłową poprzez kolejne wdrożenia ‘pod klucz’
własnych biorafinerii i regionalnych centrów biopaliw w kraju oraz za granicą.
Poprzez zastępowanie tradycyjnych paliw kopalnych biopaliwami z odnawialnych surowców EMCCO
RESEARCH POLSKA zamierza, we współpracy z samorządami, grupami producenckimi i Unią Europejską,
znacząco przyczynić się do stopniowego redukowania zależności od obcych zasobów energii, a także
przyczynić do zwiększenia samowystarczalności oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Kolejnym, nie mniej ważnym celem jest aktywne wspieranie ochrony środowiska oraz przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym poprzez redukcję gazów cieplarnianych zgodnie z Protokołem z Kyoto, obowiązującym od 2005 roku. To właśnie z tych powodów Unia Europejska zaleca w Dyrektywie 2003/30/WE promowanie stosowania biopaliw w transporcie przez wszystkie kraje członkowskie, które mają wprowadzić do
obrotów krajowych minimum 5,75% biopaliw do 2010 roku. Nowatorskie technologie produkcji biopaliw z
odnawialnych surowców pomogą spełnić, a nawet przekroczyć te zalecenia.
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Farmix sp. z o.o.
Na początku lat 90-tych firma ta została powołana do życia przez ekonomistę oraz dwóch naukowców
pracujących na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku.
Pierwotnie założyciele spółki planowali stworzyć kosmetyki hipoalergiczne, co bardzo szybko udało się
wprowadzić w życie. Firma stała się pierwszym w Polsce producentem takich preparatów jak krem magnezowy czy też krem z olejkiem wiesiołkowym. Oferta spotkała się z bardzo przychylną reakcją rynku, spółka
odniosła sukces i poszerzyła wachlarz proponowanych klientom produktów. Druga połowa lat 90-tych przyniosła osłabienie dynamiki sprzedaży, a docieranie do klienta stanowiło coraz większe wyzwanie, również
finansowe. Pozycja spółki pozostała jednak silna, głównie dzięki stałemu udoskonalaniu oferowanych kosmetyków.
Właściciele Farmixu dbając o stały rozwój swojej działalności, planują rozpoczęcie produkcji parafarmaceutyków. Obecnie w spółce pracuje 9 osób i jest ona w posiadaniu własnego, zmodernizowanego zakładu
produkcyjnego.
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Ifotam sp. z o.o.
Przez prawie 13 lat, aż do 1989 roku, wrocławski Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, warszawski Instytut Farmaceutyczny, a także Zakład Chemii Bioorganicznej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi prowadziły badania nad fosforo–organicznymi związkami przeciwnowotworowymi. Wynikiem starań naukowych było 11 zagranicznych i krajowych patentów. W podobnym okresie
zespół prof. Mikołajczyka z Zakładu Organicznych Związków Siarki zamknął badania nad syntezą tzw. antyestrogenu stosowanego przy terapii nowotworów sutka.
Naukowcy połączyli siły i powołali spółkę Ifotam, w której udziały należą do instytutów prowadzących
badania oraz naukowców. Początkowo jako cel stawiano sobie opracowanie technologii produkcji leków,
jednak w obliczu braku zainteresowania ze strony polskich przedsiębiorstw, zadecydowano, iż spółka rozpocznie samodzielną produkcję leków. Opracowanie technologii wytwarzania preparatów zajęło prawie
rok. W tym czasie Ifotam produkował substancje chemiczne dla zagranicznych klientów. Gdy zakończono
przygotowania i wyposażanie linii produkcyjnej, spółka uzyskała wyłączną licencję na tworzenie obu związków i od 1993 rozpoczęła działalność. Produkty Ifotam trafiły nie tylko na rynek polski, ale również amerykański, a spółka posiada m.in. rejestrację w Federal Drug Administration. Rok 1995 przyniósł wstrzymanie
wytwarzania jednego z preparatów w obliczu znacznej konkurencji produktów z innych rejonów świata.
Spółka wzbogaciła więc swoją ofertę, wkraczając na rynek bisfosfonianów.
Obecnie firma zatrudnia 24 osoby, a prywatni udziałowcy mają w swoich rękach 77% udziałów spółki. Jej
roczny obrót sięgnął w 2005 roku 6 milionów złotych. Obecnie Ifotam pracuje nad stworzeniem własnego
budynku laboratoryjno – produkcyjnego.
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Immunolab sp. z o.o.
W połowie lat 90-tych prof. Renata Głośnicka prowadziła w gdyńskim Instytucie Medycyny Morskiej i
Tropikalnej badania nad stworzeniem nowoczesnej szczepionki, która zwalczałaby zakażenia kur różnymi
typami bakterii Salmonella. W wyniku szczegółowych badań udało się stwierdzić, jakie typy bakterii najczęściej atakują zwierzęta, a w efekcie stworzono szczepionkę uodporniającą na działanie ośmiu z nich. Instytut nie był jednak zainteresowany opatentowaniem odkrycia ani wdrożeniem szczepionki. Prof. Głośnicka
kontynuowała działania na własną rękę, a w 1999 roku założyła Zakład Badawczo–Wdrożeniowy Ośrodka
Salmonella - IMMUNOLAB Sp. z o. o. W 1996 ochrona patentowa objęła szczepionkę, jednak w obliczu
braku wystarczających środków finansowych na masową produkcję preparatu, firma udostępniła licencję
na jego wytwarzanie firmie Biowet – Puławy Sp. z o. o.
Firma zatrudnia obecnie 8 osób, a od roku 2003 Immunolab ma swoją siedzibę w Pomorskim Parku
Naukowo – Technologicznym. Gwarantuje mu to dostęp do sprzętu laboratoryjnego oraz możliwość posiadania własnego zaplecza. Obecnie szczepionka rozprowadzana jest na terenie całej Polski, a dodatkowo
firma produkuje 64 gatunki surowic diagnozujących typy serologiczne Salmonella. Pomimo silnej konkurencji firma ma mocną i ugruntowaną pozycję na rynku, głównie ze względu na przystępną cenę i łatwiejszy niż
przy produktach innych firm sposób aplikacji. Roczne obroty spółki wynoszą prawie pół miliona złotych.
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MicroBioLab sp. z o.o.
Magdalena Kulczycka, założycielka MicroBioLab, wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas
studiów w Instytucie Biologii Molekularnej UJ. W trakcie studiów miała okazję poznać pracę badaczy niemieckich w Instytucie Maxa Plancka w Martinsried oraz szwedzkich na Uniwersytecie w Lund. Obecnie
przygotowuje pracę doktorską na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
Firma MicroBioLab sp. z o.o. jest platformą pośredniczącą w aplikacji metod biologii molekularnej w
przemyśle wykorzystując potencjał naukowy i technologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. MicriBioLab
jest w stanie wykonać zlecenia zarówno z dziedziny biochemii, mikrobiologii, jak też przeprowadzić badania
testowe na zwierzętach.
Współpraca ze specjalistami z zakresu biotechnologii umożliwia wykorzystanie nowoczesnych technik
biologii molekularnej przy wykonywaniu usług przez kwalifikowanych pracowników MicroBioLab sp. z o.o.
MicroBioLab to trzecia akademicka firma biotechnologiczna założona na krakowskiej uczelni. Firma osadzona jest głęboko w środowisku uczelnianym z jednej strony poprzez wykorzystywanie aparatury i sprzętu
uniwersyteckiego, a z drugiej strony poprzez sieć kontaktów z innymi pracownikami naukowymi. Ułatwia to
poszerzanie oferty firmy i korzystanie z usług uczelnianych ekspertów. Umożliwia jednocześnie dostęp do
wyników najnowszych badań, testowanie ich przydatności w warunkach rynkowych, a następnie wprowadzanie do oferty firmy.
Obecnie MicroBioLab specjalizuje się w detekcji bakterii Legionella pneumophila w wodzie. Bakteria ta
wywołuje poważną chorobę zwaną chorobą legionistów lub legionellozą. Do zakażenia dochodzi podczas
wdychania wodnego aerozolu zawierającego pałeczki z rodzaju Legionellaceae. Średnio rocznie na tę chorobę zapada na świecie od 20 do 100 tysięcy osób. Do zachorowań dochodzi głównie w wyniku zaniedbań
w utrzymaniu odpowiedniego stanu instalacji wodnych i klimatyzacyjnych. Rosnąca popularność klimatyzacji może spowodować wzrost ryzyka zachorowań na legionellozę. Pomysł Magdaleny Kulczyckiej ma tę
przewagę nad innymi przedsiębiorstwami z tej branży, że oferuje bardzo czułą metodę wykrywania bakterii,
tzw. metodę RT-PCR, bazującą na analizach DNA. Wykorzystanie nowoczesnych technik molekularnych
daje dodatkowo szybszy czas realizacji usługi. Od momentu pobrania próbek wody do dostarczenia wyników ich analizy mija 24 godziny.
Sukces przedsięwzięcia Magdaleny Kulczyckiej opiera się obecnie na tej jednej wyspecjalizowanej usłudze. Ale strategia firmy przewiduje stopniowe zwiększenie zakresu badań. MicroBioLab zamierza m.in. badać reakcje komórek na substancje lecznicze oraz prowadzić diagnostykę bakterii. Ciekawym pomysłem
na przyszłość są też komercyjne usługi dla innych ośrodków naukowych polegające na „hodowli na zamówienie” odpowiednich myszy laboratoryjnych (np. zainfekowanych konkretną, „zamówioną” chorobą).
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Novasome sp. z o.o.
Novasome wywodzi się z konsorcjum Międzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych, zajmującego się wykorzystaniem liposomów jako precyzyjnych nośników substancji, np. kwasów
nukleinowych czy chromosomów. Przeciwdziałają one zmianom nowotworowym oraz wadom genetycznym.
Konsorcjum narodziło się z inicjatywy zespołów naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej, Akademii Medycznej i Politechniki Wrocławskiej. Działalnością wrocławskiej organizacji zainteresowali się zagraniczni inwestorzy. W wyniku fińsko–szwedzko-polskiego joint venture, ze znacznym udziałem
spółki CTT Cancer Targeting Technologies Ltd., narodziła się Novasome. Udziały przypadły fińskiej spółce
oraz ośmiu naukowcom z Polski, Szwecji i Finlandii. Firma działa jako naukowy spin-off.
Już na samym początku w obliczu problemów fińskiego partnera spółka zmuszona była na własną rękę
szukać zleceń w kraju, a nie jak początkowo planowano, za granicą. Novasome nawiązała współpracę z
Adamed, Hako–Lek oraz Instytutem Farmaceutycznym, po czym rozpoczęto produkcję dwóch leków.
Główne cele spółki to prace nad odpowiednimi preparatami oraz metodami kontroli jakości.
Działalność biznesowa oparta jest na zasadzie outsourcingu. Również księgowość oraz kwestie prawne
są zlecane podmiotom zewnętrznym. Wszystkie prace wykonywane są przez około 30 naukowców, wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach. Spółka nie posiada własnego sprzętu, linii technologicznej do półtechnicznej produkcji liposomów i innych niezbędnych urządzeń, więc wszystko to uzyskuje na drodze
dzierżawy. W 2006 roku struktura własnościowa spółki została ujednolicona poprzez przekazanie kontroli
jednemu polskiemu udziałowcowi.
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Nutribiomed sp. z o.o.
Wrocławskie uczelnie i kilkanaście prywatnych firm z branży żywnościowej, biotechnologicznej i biomedycznej stworzyły nową instytucję naukowo-przemysłową. Nutribiomed, czyli grupę przedsiębiorstw i uczelni, wymyślił prof. Tadeusz Trziszka z Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Naukowcy i przedsiębiorcy jeszcze w tym roku wypuszczą na rynek m.in. preparaty na bazie żółtek jaj
wspomagające układ nerwowy, przeciwstarzeniowe wyciągi z aronii oraz z tarczycy bajkalskiej o działaniu
przeciwnowotworowym. W Nutribiomedzie będą powstawać preparaty przeciw osteoporozie, chorobie
Alzheimera i nowotworom.
Klaster będzie także produkował żywność o właściwościach leczniczych, w tym przetwory mleczne i
mięsne wzbogacone m.in. o witaminy i cenne kwasy tłuszczowe. W Nutribiomedzie będą powstawać preparaty przeciw osteoporozie (ze skorupek jaj), na choroby neurodogeneracyjne (Alzheimer, demencja) na
bazie mleka, a także antybakteryjne bioopakowania do serów i mięs.
W ciągu najbliższych kilku lat klaster chce zatrudnić 2 tys. osób: lekarzy, inżynierów, informatyków. Stworzymy mocną pozycję Polski na światowym rynku suplementów diety i preparatów biomedycznych opartych na naturalnych surowcach.
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Pharmena sp. z o.o.
U schyłku lat 80-tych zespół Instytutu Techniki Radiacyjnej na Politechnice Łódzkiej pod kierownictwem
prof. Jerzego Gębickiego prowadził badania nad użyciem soli pirydynowych w lekach. Wraz z przedstawicielami Uniwersytetu Medycznego odkryto, iż chlorek 1-metylonikotynamidu ma cenne właściwości przeciwzapalne. Pomimo licznych rozmów i długich negocjacji naukowcom nie udało się zachęcić firm farmaceutycznych do przeprowadzenia komercjalizacji ich produktu. Mimo niepowodzenia trzech naukowców,
wśród nich również prof. Gębicki, zawiązało w 2002 roku spółkę Pharmena. Naukowcy stosunkowo szybko
uzyskali licencję na zastosowanie substancji w medycynie. Dalsze działania, jak rejestracja leku, a także
produkcja wymagały jednak większych nakładów finansowych. Twórcy spółki przekazali zarządzanie w
ręce profesjonalnego menadżera, po czym rozpoczęły się poszukiwania instytucji, która będzie gotowa
zainwestować w ich przedsięwzięcie. Ostatecznie Polska Grupa Farmaceutyczna zainwestowała w spółkę
milion złotych, przejmując tym samym ponad 47% udziałów. Zadecydowano ponadto, iż wynikiem produkcji będą kosmetyki o działaniu leczniczym, a nie lekarstwa jak pierwotnie zamierzano. Dzięki temu udało się
ominąć procedurę rejestrowania produktu jako lek. Spółka zrezygnowała z inwestowania w majątek trwały
i zatrudnienie na rzecz outsourcingu. Kosztowne działania oraz najważniejsze elementy łańcucha produkcyjnego zostały zlecone podmiotom zewnętrznym, podczas gdy strategia i koordynacja leżały i nadal leżą w
gestii spółki, zatrudniającej jedynie cztery osoby. Takie metody działania pozwalają nie tylko na efektywne
alokowanie niedużego kapitału czy też na uodpornienie się na sezonowe wahania sprzedaży, ale również
umożliwiają minimalizację kosztów stałych.
Pharmena stopniowo wprowadzała na rynek nowe produkty. Na początku pojawił się leczniczy szampon,
wprowadzony z czasem do grona produktów aptecznych, następnie do grona nowości dołączył żel na
oparzenia i podrażnienia oraz żel do pielęgnacji skóry trądzikowej. Wszystkie te kroki wsparte były skrupulatną analizą rynku i konkurencji, stworzeniem planu marketingowego, a także kampanią reklamową. Obecnie spółka osiąga obroty na poziomie 3,5 miliona złotych rocznie, które generowane są przez sześć głównych produktów, przy czym szampon Dermena pozostaje kluczowym z nich. Szampon ten sprzedawany
jest nie tylko w Polsce, ale również na Litwie, Ukrainie i Łotwie.
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Proteon Pharmaceuticals sp. z o.o.
Założycielem tej spółki jest dr hab. Jarosław Dastych, biolog i kierownik Pracowni Immunologii Komórkowej w Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi. Naukowiec opracował zasady technologii testowania toksyczności, a następnie w ramach V Programu Ramowego, wraz z badaczami z Polski, Norwegii, Szwecji i
Holandii, stworzył test in vitro, który został opatentowany na terytorium Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Dr Dastych posiada 5% praw do owego patentu, dzięki czemu założył firmę, która zajmuje się
użyciem pozyskanej technologii w praktyce. Proteon oferuje dwa rodzaje usług:
●
ocena bezpieczeństwa substancji chemicznych,
●
usługi na rzecz koncernów farmaceutycznych, które skłonne są kontrolować bezpieczeństwo swoich
produktów w stopniu wyższym niż nakazują przepisy.
Spółka wykazuje także aktywność w sferze przeszukiwania tzw. bibliotek chemicznych posiadanych
przez koncerny. Celem jest wykrycie nowych substancji o konkretnym działaniu immunologicznym. Usługa
ta pozwala na produkcję leków nie tylko bezpieczniejszych, ale również bardziej efektywnych.
Szacuje się, iż w ciągu najbliższych 2-3 lat, potrzeby inwestycyjne spółki będą wynosiły ok. 2,5 miliona
złotych i zostaną przeznaczone głównie na:
●
zaangażowanie w uzyskanie dostępu do biblioteki chemicznej,
●
prace testowe,
●
prace laboratoryjne,
●
sprzęt i infrastrukturę.
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Quantum Software SA – AGH
W dniu 14 lutego 2008 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie a firmą Quantum Software SA.
Intencją obu stron jest szeroko rozumiana współpraca w zakresie przedsięwzięć, wymiany wiedzy i technologii, wzajemnego wsparcia naukowego, dydaktycznego oraz finansowego. Dzięki zawartemu porozumieniu studenci Wydziału Zarządzania będą mieli szeroki dostęp do międzynarodowych doświadczeń firmy
Quantum Software oraz praktycznej wiedzy w zakresie jej działalności, produktów i przeprowadzanych prac
wdrożeniowych. Szczegóły umowy zakładają między innymi instalacje oprogramowania Qguar WMS i TMS
w Laboratorium Zintegrowanych Systemów Zarządzania, dzięki któremu studenci będą mogli poznać jego
funkcjonalność jako nowoczesnego rozwiązania dla kompleksowej obsługi logistyki dystrybucji.
Quantum Software od lat prowadzi stały nabór specjalistów – logistyków, dlatego jednym z priorytetów
firmy jest stworzenie preferencyjnych warunków studentom wydziału kształcącego specjalistów tej branży.
Bliska współpraca daje firmie możliwość wyłowienia spośród praktykantów i stażystów prawdziwych talentów. Najlepsi mogą otrzymać propozycję pracy w Quantum Software. Wspólnym celem Wydziału Zarządzania i firmy Quantum jest dywersyfikacja kształcenia specjalistów, ponieważ już teraz odczuwa się na rynku
pracy brak absolwentów studiów o specjalności zarządzanie logistyką. Dlatego też w roku akademickim
2008/2009 na studiach podyplomowych Wydziału Zarządzania pracownicy Quantum Software dysponujący bogatym doświadczeniem i praktyczną wiedzą będą prowadzić zajęcia warsztatowe dla studentów m.in.
w oparciu o instalacje oprogramowania Qguar.
Studenci Wydziału Zarządzania skorzystają ze wsparcia przy pisaniu prac dyplomowych i magisterskich
o tematyce związanej z działalnością Quantum Software. Przyszli inżynierowie uzyskają pomoc przy wykorzystaniu informacji i materiałów będących w posiadaniu firmy oraz możliwość odwiedzenia wybranych
zakładów produkcyjnych i dystrybucyjnych firm będących klientami Quantum Software. Współpraca zakłada również udział Quantum w konferencjach naukowo-technicznych.
Porozumienie zakłada konsultacje Wydziału z Quantum profilu zawodowego absolwenta w celu dostosowania jego przygotowania merytorycznego do zmieniających się wymagań przyszłego pracodawcy.
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Sonomed sp. z o.o.
Sonomed jest spółką, która narodziła się w 1989 roku. Jej celem od początku była komercjalizacja pomysłu na użycie ultrasonografu Dopplera w diagnostyce naczyń wewnątrzczaszkowych. Ze względu na zmiany polityczne na przełomie lat 80. i 90. proces komercjalizacji nie powiódł się w ramach instytutu, utworzono
natomiast osobny podmiot gospodarczy. Udziały spółki w 95% przypadły Instytutowi, natomiast pozostałe
5% podzielono pomiędzy naukowców i konstruktorów.
Niedługo po rejestracji firmy rozpoczęto sprzedaż produktu. W pierwszych latach działalności Sonomed
prowadził działalność jedynie na terytorium Polski. Z upływem lat spółka umocniła swoją pozycję, a jej
niekwestionowanymi zaletami stały się: serwis posprzedażowy, szkolenia, a zwłaszcza konkurencyjna
cena. Szersza gama produktów i wkroczenie na rynki zagraniczne umożliwiło właścicielom obniżenie do
50% udziału rynku krajowego w uzyskiwanych przez spółkę przychodach. Sonomed cały czas prowadzi
prace zmierzające do zdywersyfikowania oferty.
W 1992 roku siedzibą firmy były lokale Instytutu PAN, cztery lata później firma przeniesiona została do
centrum Warszawy, gdzie mieści się laboratorium kontrolno-pomiarowe. Etapy procesu produkcyjnego zlecane są zewnętrznym wykonawcom, co obniża koszty stałe.
Obecnie 80% udziałów należy do osób prywatnych, a spółka zatrudnia 7 pracowników. Roczne obroty
wynoszą około 1 milion złotych.
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6

Załączniki

6.1 Załącznik 1 – wzory ankiet dla przedstawicieli ośrodków naukowych i przedsiębiorstw objętych
badaniem
Poniżej zamieszczone zostały wzory ankiet rozesłanych do ośrodków naukowych oraz przedsiębiorstw,
które wzięły udział, w badaniu dotyczącym współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych przy wykorzystaniu środków UE.
6.1.1 Ośrodki naukowe
I. Dane identyfikacyjne ankiety:
1 Nazwa ankiety:

„Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójnoś ci poprzez lepszą
współpracę ś rodowisk naukowych i biznesu” - oś rodek naukowy

2

Fundacja Aurea Mediocritas we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

Organizator
badania:

II. Dane instytucji:
1 Pełna nazwa:
2

Ulica:

3

Miasto:

4

Kod pocztowy:

5

Województwo:

III. Dane osoby wypełniającej ankietę:
1 Imię i nazwisko:
2

Stanowisko:

4

Tel. kontaktowy:

5

E-mail:

IV. Pytania ankietowe
Pyt. 1 Czy Pana(i) oś rodek naukowy kiedykolwiek nawiązał lub próbował nawiązać współpracę z
firmami / przedsiębiorcami?
(prosimy o wybranie jednej odpowiedzi)

Odp. 1

'Tak

' Nie*

*W przypadku, gdy Pana(i) oś rodek naukowy jeszcze nie współpracował z firmą lub przedsiębiorcą prosimy o przejś cie
do pytania nr 7 oraz DODATKOWĄ odpowiedź na pytanie nr 14.

Pyt. 2 Proszę podać dokładną nazwę przedsiębiorcy/firmy, z którą Pan(i) współpracował(a)?
Odp. 2
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Pyt. 3 Czego dotyczyła Pana(i) dotychczasowa współpraca z partnerami biznesowymi?
(prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi)

Odp. 3 Technologia
' audyt
'udoskonalenie
'opracowanie nowej
Produkty

' audyt
' udoskonalenie
' opracowanie nowych
Usługa

' audyt
' udoskonalenie
' opracowanie nowej
Wewnętrzne procesy firmy

' audyt
' udoskonalenie
' opracowanie nowych

' Inne – prosimy opisać, czego dotyczyła współpraca:

Pyt. 4 Na czym dokładnie polegała lub polega Pana(i) współpraca z partnerem biznesowym? [na
czym polegał lub polega realizowany projekt, w jakiej branży/dziedzinie mają miejsce
działania etc.]
(pytanie otwarte – prosimy o możliwie szczegółowy opis)

Odp. 4
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Pyt. 5 Czy przy współpracy partnerem biznesowym korzystał(a) Pan(i) ze ś rodków unijnych?
(w przypadku „TAK” można wybrać dowolną iloś ć odpowiedzi)

'Tak*

Odp. 5

' Nie

**Prosimy o wymienienie, z jakich ź ródeł Pan(i) korzystał(a):

' SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
' SPO Wzrost Konkurencyjnoś ci Przedsiębiorstw 2004- 2006
' Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
' SPO Transport
' SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnoś ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
' 2004-2006
' SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006
' Inne – prosimy opisać, jakie:
Pyt. 6 Jak ocenia Pan(i) swoją dotychczasową współpracę z firmami/przedsiębiorcami?
(prosimy o wybranie jednej odpowiedzi)

Odp. 6

' Zdecydowanie pozytywnie
' Raczej pozytywnie
' Obojętnie
' Raczej negatywnie
' Zdecydowanie negatywnie
' Nie mam zdania

Pyt. 7 Czy przy współpracy z partnerem biznesowym planuje Pan(i) wykorzystać ś rodki unijne
oferowane Polsce na lata 2007-2013?
(w przypadku „TAK” można wybrać dowolną iloś ć odpowiedzi)

'Tak*

Odp. 7

' Nie

*Prosimy o wymienienie, z jakich ź ródeł zamierza Pan(i) korzystać w latach 2007-2013.

' Program Operacyjny Infrastruktura i Ś rodowisko
' Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
' Program Operacyjny Kapitał Ludzki
' Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
' Programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
' Inne – prosimy podać jakie:

Pyt. 8 Czy jest Pan(i) zainteresowana szkoleniami lub doradztwem przy pozyskaniu ś rodków z UE
na cele współpracy ze ś rodowiskiem biznesowym?
(prosimy o wybranie jednej odpowiedzi)

'Tak

Odp. 8

' Nie

Pyt. 9 Jakie są Pana(i) oczekiwania w stosunku do partnera biznesowego?
(pytanie otwarte)

Odp. 9
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Pyt. 10 Jakie najważniejsze korzyś ci Pana(i) zdaniem stwarza dla oś rodka naukowego współpraca z
przedstawicielami ś rodowiska biznesu?
(prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi)

Odp. 10 ' Poprawa przepływu informacji pomiędzy ś rodowiskiem naukowym i biznesem
' Dostęp do praktycznej wiedzy w zakresie stosowania badań naukowych
' Wzrost prestiżu oś rodka
' Poprawa jakoś ci posiadanej lub przekazywanej wiedzy
' Możliwoś ć rozwoju własnych zasobów ludzkich i wymiany doś wiadczeń
' Zdobycie nowych funduszy, poprawa sytuacji finansowej
' Poszerzenie zakresu prowadzonych badań naukowych
' Weryfikacja przydatnoś ci prowadzonych badań naukowych
' Inne, proszę podać, jakie:

Pyt. 11 Jakie główne bariery Pana(i) zdaniem utrudniają współpracę naukowców/oś rodków
naukowych i przedsiębiorców?
(prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi)

Odp. 11 ' Niewystarczający przepływ informacji pomiędzy oboma ś rodowiskami
' Brak opłacalnoś ci finansowej współpracy
' Nieznajomoś ć przez ś rodowisko naukowe realiów biznesu
' Brak systemu zachęt dla współpracy ze strony państwa (bodź ce podatkowe,
' dedykowane granty)
' Obciążenia biurokratyczne i bariery prawne
' Zbyt wolne tempo pracy/przetwarzania danych/ofert współpracy przez przedsiębiorstwa
' Brak zainteresowania współpracą ze strony przedstawicieli biznesu
' Brak konkretnych ofert współpracy ze strony przedsiębiorstw

Pyt. 12 Czy wie Pan(i) w jaki sposób dotrzeć do firm/przedsiębiorców zainteresowanych
komercjalizacją badań naukowych?
(prosimy o wybranie jednej odpowiedzi)

Odp. 12

'Tak

' Nie

Pyt. 13 Czy do Pana(i) oś rodka naukowego zgłosił się kiedykolwiek przedstawiciel ś rodowiska
biznesowego [przedsiębiorca, firma etc.] z ofertą współpracy?
(prosimy o wybranie jednej odpowiedzi)

Odp. 13

'Tak

' Nie

Pyt. 14 UWAGA – prosimy o odpowiedź jedynie oś rodki naukowe, które do tej pory nie współpracowały ze
ś rodowiskiem biznesowym.
Dlaczego nie próbował(a) Pan(i) podjąć współpracy firmami/przedsiębiorcami?
(prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi)

Odp. 14 ' Uważam, że nie ma takiej potrzeby
' Nie wiem, czy taka współpraca jest możliwa
' Prowadzimy działalnoś ć w zakresie komercjalizacji wyników badań we własnym zakresie
' Profil naszej działalnoś ci naukowej nie odpowiada potrzebom biznesowym
' Nie mam dostępu do informacji w zakresie potrzeb przedsiębiorców/firm
' Współpraca z firmami/przedsiębiorcami jest nieopłacalna
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6.1.2 Przedsiębiorstwa
I. Dane identyfikacyjne ankiety:
1 Nazwa ankiety:

„Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójnoś ci poprzez lepszą
współpracę ś rodowisk naukowych i biznesu” – przedsiębiorstwo

2

Fundacja Aurea Mediocritas we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

Organizator
badania:

II. Dane instytucji:
1 Pełna nazwa:
2

Ulica:

3

Miasto:

4

Kod pocztowy:

5

Województwo:

III. Dane osoby wypełniającej ankietę:
1 Imię i nazwisko:
2

Stanowisko:

4

Tel. kontaktowy:

5

E-mail:

IV. Pytania ankietowe
Pyt. 1 Czy Pana(i) firma kiedykolwiek nawiązała lub próbowała nawiązać współpracę z
naukowcami/oś rodkami naukowymi?
(prosimy o wybranie jednej odpowiedzi)

Odp. 1

'Tak

' Nie*

*W przypadku, gdy Pana(i) firma jeszcze nie współpracowała z oś rodkiem naukowym prosimy o przejś cie do pytania nr 7
oraz DODATKOWĄ odpowiedź na pytanie nr 14.

Pyt. 2 Proszę podać dokładną nazwę oś rodka naukowego, z którym Pan(i) współpracował(a)?
W przypadku naukowców indywidualnych prosimy o wpisanie „naukowiec niezrzeszony”

Odp. 2
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Pyt. 3 Czego dotyczyła Pana(i) dotychczasowa współpraca z naukowcami/oś rodkami naukowymi?
(prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi)

Odp. 3 Technologia
' audyt
'udoskonalenie
'opracowanie nowej
Produkty

' audyt
' udoskonalenie
' opracowanie nowych
Usługa

' audyt
' udoskonalenie
' opracowanie nowej
Wewnętrzne procesy firmy

' audyt
' udoskonalenie
' opracowanie nowych

' Inne – prosimy opisać, czego dotyczyła współpraca:
Pyt. 4 Na czym dokładanie polegała lub polega Pana(i) współpraca z partnerem naukowym? [na
czym polegał lub polega realizowany projekt, w jakiej branży / dziedzinie mają miejsce
działania etc.]
(pytanie otwarte – prosimy o możliwie szczegółowy opis)

Odp. 4
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Pyt. 5 Czy przy współpracy z naukowcem/oś rodkiem naukowym korzystał(a) Pan(i) ze ś rodków
unijnych?
(w przypadku „TAK” można wybrać dowolną iloś ć odpowiedzi)

'Tak*

Odp. 5

' Nie

**Prosimy o wymienienie, z jakich ź ródeł Pan(i) korzystał(a):

' SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
' SPO Wzrost Konkurencyjnoś ci Przedsiębiorstw 2004- 2006
' Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
' SPO Transport
' SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnoś ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
' 2004-2006
' SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006
' Inne – prosimy opisać, jakie:
Pyt. 6 Jak ocenia Pan(i) swoją dotychczasową współpracę z oś rodkami naukowymi?
(prosimy o wybranie jednej odpowiedzi)

Odp. 6 ' Zdecydowanie pozytywnie
' Raczej pozytywnie
' Obojętnie
' Raczej negatywnie
' Zdecydowanie negatywnie
' Nie mam zdania
Pyt. 7 Czy przy współpracy z naukowcem/oś rodkiem naukowym planuje Pan(i) wykorzystać ś rodki
unijne oferowane Polsce na lata 2007-2013?
(w przypadku „TAK” można wybrać dowolną iloś ć odpowiedzi)

'Tak*

Odp. 7

' Nie

*Prosimy o wymienienie, z jakich ź ródeł zamierza Pan(i) korzystać w latach 2007 – 2013.

' Program Operacyjny Infrastruktura i Ś rodowisko
' Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
' Program Operacyjny Kapitał Ludzki
' Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
' Programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
' Inne - prosimy podać, jakie:

Pyt. 8 Czy jest Pan(i) zainteresowana szkoleniami lub doradztwem przy pozyskaniu ś rodków z UE
na cele współpracy ze ś rodowiskiem naukowym?
(prosimy o wybranie jednej odpowiedzi)

'Tak

Odp. 8

' Nie

Pyt. 9 Jakie są Pana(i) oczekiwania w stosunku do partnera naukowego?
(pytanie otwarte)

Odp. 9
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Pyt. 10 Jakie korzyś ci Pana(i) zdaniem stwarza dla firmy współpraca z naukowcami?
(prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi)

Odp. 10

' Możliwoś ć wdrażania nowych technologii
' Dostęp do najnowszej wiedzy specjalistycznej
' Wzrost prestiżu firmy
' Poprawa jakoś ci oferowanych produktów i usług
' Możliwoś ć rozwoju własnych zasobów ludzkich
' Zdobycie nowych klientów/zwiększenie udziału w rynku
' Możliwoś ć redukcji kosztów w firmie
' Osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej
' Poprawa rentownoś ci działania firmy
' Inne, proszę podać, jakie:

Pyt. 11 Jakie główne bariery Pana(i) zdaniem utrudniają współpracę przedsiębiorstw i naukowców/
/oś rodków naukowych?
(prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi)

Odp. 11 ' Niewystarczający przepływ informacji pomiędzy oboma ś rodowiskami
' Brak opłacalnoś ci finansowej współpracy
' Nieznajomoś ć przez ś rodowisko naukowe realiów biznesu
' Brak systemu zachęt dla współpracy ze strony państwa (bodź ce podatkowe,
' dedykowane granty)
' Obciążenia biurokratyczne i bariery prawne
' Zbyt wolne tempo pracy/przetwarzania danych przez naukowców/oś rodki naukowe
' Brak zainteresowania współpracą ze strony naukowców/oś rodki naukowe
' Brak konkretnych ofert współpracy ze strony naukowców/oś rodki naukowe

Pyt. 12 Czy wie Pan(i), w jaki sposób dotrzeć do naukowców/oś rodków badawczych
zainteresowanych komercjalizacją badań naukowych?
(prosimy o wybranie jednej odpowiedzi)

Odp. 12

'Tak

' Nie

Pyt. 13 Czy do Pana(i) firmy zgłosił się kiedykolwiek oś rodek naukowy z ofertą współpracy?
(prosimy o wybranie jednej odpowiedzi)

Odp. 13

'Tak

' Nie

Pyt. 14 UWAGA – prosimy o odpowiedź jedynie przedsiębiorstwa, które do tej pory nie współpracowały ze
ś rodowiskiem naukowym.
Dlaczego nie próbował(a) Pan(i) podjąć współpracy z naukowcami/oś rodkami naukowymi?
(prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi)

Odp. 14 ' Uważam, że nie ma takiej potrzeby
' Nie wiem, czy taka współpraca jest możliwa
' Prowadzimy badania naukowe we własnym zakresie
' Oś rodki naukowe nie posiadają oferty skierowanej dla mojej branży
' Nie mam dostępu do informacji w zakresie ofert oś rodków naukowych
' Współpraca z naukowcami/oś rodkiem naukowym jest zbyt kosztowna
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6.2

Załącznik 2 – Charakterystyka priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Poniżej przedstawione zostały główne osie priorytetowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Opis poszczególnych osi priorytetowych został dokonany w oparciu o wspólną strukturę, tj. wskazanie instytucji pośredniczącej we wdrożeniu, omówienie celu osi priorytetowej, określenie potencjalnych beneficjentów oraz wskazaniu typów projektów, które mogą uzyskać wsparcie w ramach POIG.
Oś priorytetowa 1. – Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację
prac badawczo-rozwojowych w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Beneficjenci:
●
jednostki naukowe,
●
sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, w tym Centra Doskonałości, Centra Zaawansowanych Technologii oraz podmioty zaangażowane w programie EIT+,
●
jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie,
●
polskie platformy technologiczne,
●
przedsiębiorcy (zwłaszcza MSP),
●
naukowcy (zwłaszcza młodzi) i zespoły naukowców,
●
studenci,
●
podmioty realizujące projekty foresight, m.in. jednostki naukowe, jednostki administracji publicznej,
●
podmioty działające na rzecz nauki – podmioty wykonujące w sposób ciągły zadania służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki, a także wspierające wzrost innowacyjności gospodarki, nieobejmujące prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, m.in. Fundacja na
Rzecz Nauki Polskiej,
●
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
●
minister właściwy ds. nauki.
Typy projektów:
●
identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu zdynamizowanie
zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz
racjonalizacji wykorzystania środków finansowych na badania naukowe poprzez dofinansowanie projektów dotyczących:
o Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych,
o przygotowywania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki, regionów i sektorów gospodarki,
o przygotowywania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych poprzez zastosowanie wyników metody foresight,
●
wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG,
●
realizacja programów ministra właściwego ds. nauki ukierunkowanych na zwiększenia zainteresowania podejmowaniem pracy naukowej przez studentów i doktorantów obejmujących:
o projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce, o projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy stażów
podoktorskich, zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce,
o projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych,
●
realizacja programu ministra właściwego ds. nauki w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-badawczych, obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy jako kierowników tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych,
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●

●

●

●

dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym (projekty rozwojowe),
wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych mających siedzibę w
Polsce w wyniku prac B+R,
dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowanych przez przedsiębiorców, ich grupy lub
inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce
(projekty celowe).
wsparcie na rzecz Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT+)

Oś priorytetowa 2. – Infrastruktura sfery B+R
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Celem osi priorytetowej 2 jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w
Polsce.
Beneficjenci:
●
jednostki naukowe,
●
sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, w tym centra zaawansowanych technologii i centra
doskonałości,
●
uczelnie,
●
jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie,
●
jednostki wiodące MAN,
●
Centra Komputerów Dużej Mocy,
●
Podmioty zaangażowane w programie EIT+.
Typy projektów:
●
rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w tym działających na bazie konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz regionalnych konsorcjów naukowo-przemysłowych, poprzez dofinansowanie rozwoju ich infrastruktury badawczej, m.in. w centrach zaawansowanych technologii oraz laboratoriach świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców a także w ramach EIT+,
●
rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach, w tym działających na bazie sieci naukowych,
m.in. Centów Doskonałości,
●
wsparcie projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej (budowa dużych urządzeń badawczych – budowle i aparatura),
●
projekty w zakresie inwestycji polegających na tworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowobadawczej oraz przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej mającej na celu utworzenie nowego centrum naukowo-badawczego,
●
projekty polegające na utrzymaniu i rozwoju nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki poprzez dofinansowanie inwestycji sieciowych, sprzętowych o znaczeniu ogólnokrajowym, uwzględniając ich kluczowe znaczenie dla środowiska,
●
utrzymanie ciągłości powszechnego dostępu środowiska naukowego do zasobów cyfrowych,
●
projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej dotyczące tworzenia
i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników
projektów badawczych oraz tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych,
●
projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska
naukowego.
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Oś priorytetowa 3. – Kapitał dla innowacji
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.
Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych
rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.
Beneficjenci:
●
MSP,
●
Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz fundusze kapitałowe,
●
instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, w tym np. centra
transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, inkubatory, parki naukowo-technologiczne,
organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów (np. aniołów biznesu),
●
organizacje przedsiębiorców i pracodawców.
Typy projektów:
●
inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw z sektora
MSP,
●
wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych,
●
aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania
współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami MSP poszukującymi środków finansowych
na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.
●
w ramach 3. osi priorytetowej możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających
na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji, takich które z
powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w
programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.
Oś priorytetowa 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.
Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.
Beneficjenci:
●
przedsiębiorcy.
Typy projektów:
●
wdrożenia wyników prac B+R będących efektem realizacji prac B+R dofinansowanych w ramach
1. osi priorytetowej (w ramach jednego kompleksowego projektu obejmującego prowadzenie prac
B+R i wdrożenie ich wyników, pod warunkiem spełnienia kryterium zasadności ekonomicznej dla
wdrożenia uzyskanych wyników),
●
wdrożenia wyników prac B+R będących wynikiem programu Inicjatywa Technologiczna,
●
wdrożenia przez MSP własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię poprzez dofinansowanie MSP z Funduszu Kredytu Technologicznego z możliwością umorzenia części przyznanego kredytu,
●
doradztwo i inwestycje niezbędne do rozwoju działalności B+R prowadzonej przez przedsiębiorców, w tym prowadzące do uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego,
●
szkolenia, doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania i wdrożenia wzorów
użytkowych i przemysłowych,
●
nowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych, wysoko innowacyjnych rozwiązań w szczególności technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego
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●

●
●

oddziaływania na środowisko,
nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami – preferowane będą rozwiązania innowacyjne
w skali światowej oraz obejmujące komponent B+R,
nowe inwestycje prowadzące do utworzenia dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych usług,
nowe inwestycje związane z rozpoczęciem przez przedsiębiorców działalności B+R.
W ramach 4. osi priorytetowej możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających
na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z
powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w
programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.

Oś priorytetowa 5. – Dyfuzja Innowacji
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.
Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych.
Beneficjenci:
●
grupy przedsiębiorców, w tym: klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci
technologiczne (MSP i jednostki naukowe) reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność do występowania w ich imieniu; platformy technologiczne,
●
instytucje otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym, sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym,
●
specjalistyczne ośrodki innowacyjności (podmioty zarządzające parkami technologicznymi, inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności oraz innymi
ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców),
●
przedsiębiorcy.
Typy projektów:
●
inwestycje w doradztwo i szkolenia związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych o znaczeniu
ponadregionalnym, w tym klastrów,
●
kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności, m. in. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym,
●
wsparcie budowy i rozwoju sieci otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji
otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców,
●
wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych przez
przedsiębiorców,
●
promocja i informacja w zakresie własności przemysłowej i wzornictwa przemysłowego.
●
W ramach 5. osi priorytetowej możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających
na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z
powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w
programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.
Oś priorytetowa 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Gospodarki.
Celem osi priorytetowej 6 jest poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego,
miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych.
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Beneficjenci:
●
instytucje otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym wspierające promocję gospodarczą i turystyczną Polski,
●
instytucje otoczenia biznesu działające w branży turystycznej,
●
instytucje publiczne, w tym państwowe osoby prawne,
●
jednostki samorządu terytorialnego,
●
przedsiębiorcy.
Typy projektów:
●
kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MSP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie
promocji sprzedaży za granicą JRE i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału
w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów),
●
rozwój sieci centrów obsługi inwestorów,
●
przygotowanie dużych terenów inwestycyjnych w zakresie prac studyjno-koncepcyjnych, umożliwiających realizację inwestycji m.in. typu brownfield, greyfield oraz greenfield,
●
przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji turystycznych walorów Polski, w tym tworzenie
nowych, innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych, tworzenie systemu informacji turystycznej,
●
inwestycje w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym inwestycje
przyczyniające się do poprawy jakości usług turystycznych,
●
budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących partnerów handlowych oraz możliwości podjęcia inwestycji na terenie Polski.
Oś priorytetowa 7. – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Celem osi priorytetowej 7 jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez
zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie
cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.
Beneficjenci:
●
jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
· instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw.
Typy projektów:
●
budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą
eUsługi dla obywateli i przedsiębiorstw, m.in.: zabezpieczenie społeczne, podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe, ochrona zdrowia, ochrona środowiska,
●
przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do współdziałania w celu ich usprawnienia, integracji i umożliwienia świadczenia
usług drogą elektroniczną, zapewnienie zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej dla jednostek administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego,
●
rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej),
●
projekt systemowy mający na celu zapewnienie synergii działań w zakresie eAdministracji prowadzonych na szczeblu centralnym i regionalnym.
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Oś priorytetowa 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Instytucją pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Celem osi priorytetowej 8 jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie.
Beneficjenci:
●
mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w tym mikro- i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok,
●
jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – na prowadzenie projektów mających ma celu dostarczenie dostępu do Internetu szerokopasmowego obywatelom szczególnie zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.
Typy projektów:
●
wsparcie dla nowo tworzonych mikro- i małych i średnich przedsiębiorstw świadczących eUsługi,
●
wspieranie eUsług między przedsiębiorstwami (B2B),
●
wspieranie działań z zakresu e-Integracji poprzez wspieranie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu,
●
wsparcie dostarczania dostępu do Internetu szerokopasmowego na etapie tzw. „ostatniej mili” przez
MSP.
Oś priorytetowa 9. – Pomoc techniczna
Celem osi priorytetowej 9 jest wsparcie dla procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania PO IG oraz
efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wykorzystania finansowego wkładu UE oraz
środków krajowych.
Beneficjenci:
Instytucje zaangażowane bezpośrednio w zarządzanie oraz wdrażanie PO IG.
Typy projektów:
Wsparcie zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę. Finansowanie kosztów zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za realizację
działań PO IG będzie udzielane w ramach komponentu pomocy technicznej PO IG, natomiast finansowanie kosztów zatrudnienia w IZ oraz w instytucjach pełniących funkcję IP będących jednocześnie organami administracji rządowej, będzie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20072013,
●
podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę oraz promocję,
●
koszty zarządzania i wdrażania PO IG, w szczególności:
I. kosztów naboru i selekcji projektów,
II. kontroli,
III. oceny,
IV. organizacji spotkań, komitetów, grup zespołów,
V. przygotowania analiz, badań, ocen, sprawozdań,
VI. finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych,
VII. gromadzenia, przetworzenia i analizowania danych,
VIII. przygotowania dokumentacji dla kluczowych i dużych projektów, tzw. project pipeline.
●
finansowanie kosztów procesu ewaluacji PO IG,
●
finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją celów PO IG,
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zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia służącego realizacji celów PO IG,
finansowanie kosztów programowania przyszłych interwencji strukturalnych,
finansowanie działań z zakresu komunikacji i promocji oraz działań szkoleniowych wspomagających system wdrażania i zarządzania PO IG,
finansowanie działań służących zakończeniu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego –
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006,
finansowanie kosztów archiwizacji dokumentów,
finansowanie kosztów wynajmu, przygotowania, modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby
zarządzania i wdrażania PO IG.
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