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Globalne  
wyzwania, 

lokalne 
działania  

 



 

Problem  
 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Drivers of innnovation



Zmiany klimatyczne   

Wykładniczy  rozwój technologii Wzrastająca gęstość sieci Wzrastająca złożoność 

Nadmierna konsumpcja zasobów 

Zmiany demograficzne - 
starzejące się społeczeństwo 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Konkurencyjność nie jest być może już determinowana przez instynkt przetrwania, a raczej potrzebą (i możliwością) samorealizacji.  



czwarta rewolucja przemysłowa  
nowe  
wyzwania 
społeczne  



nowe  wyzwania społeczne 
 eliminacja ubóstwa  
 zero głodu 
 zdrowie i jakość życia  
 jakość edukacji 
 równość płci 
 dostęp do czystej wody i sanitariatów 
 godna praca i rozwój ekonomiczny 
 zmniejszenie nierówności  
 zrównoważony rozwój miast i osiedli 
 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja  
 pokój i sprawiedliwość – silne instytucje  

Prezentator
Notatki do prezentacji
VisionAll individuals should have equal opportunity to contribute and benefit from society through work that is perceived as just. - Justice, sense of future, decision making process to include shift to valuing the commons. - No war, no population increase, order and respect, balance in food and economy - Mature development in a way that reflects quality of life rather than the economic growthRealityWidespread precariat, mechanistic approach to economy (“growth”) - Commodification of commons, i.e. education - Exponential acceleration of global wealth - Inequality:  rise of populism  political agency (wealth = votes = influence) - Post-truth society -> do we even agree on a common view of reality? Victims portrayed as Villains Creative solutionsSystem overhaul - Create new spaces: parks, streets, bikeways, community spaces - Reconnect disparate groups: wealthy  poor - Spaces are great equalizers -> welcoming outsiders - “Low hanging fruit”: Businesses should start to pay again for the value they extract from the commons Decide priorities Protect and value the commons - Re-distribution of wealth (not necessarily money, but peace, safety, space, access, etc) - Bottom-up: - Restore trust in the professions and within people; trust those close to the ground to make the best decisions - Related to mental health of the precariat, there is a declining sense of trust and control of one’s destiny, therefore a priority. - Story telling for what has been and what can be achieved – to inspire and empower  (Jakob Trollbäck)



fourth industrial revolution  

think systems, not technologies  
empowering, not determining  
by design, not by default  
values as a feature, not a bug  



Natura jest systemowa - jeżeli życie na ziemi 
podlega naturalnym prawom systemowym, to 
sukces zależy od poznania i zrozumienia tych praw! 

SYSTEM  to zbiór powiązanych 
elementów, które razem 
funkcjonują jako całość  
  
– Powiązania i wzajemne 

relacje elementów systemu 
nadają mu określoną i  
unikalną charakterystykę 
 

– Zachowanie systemu i jego 
cel (rezultat) wynikają ze 
sposobu powiązania jego 
składników oraz z ograniczeń 
zewnętrznych 

Problem 2: systemowa natura otoczenia 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Natura jest systemowa tzn. zawsze do zbudowania czegoś większego wykorzystuje elementy mniejsze. Ewolucja podąża w tym kierunku – od molekuł poprzez związki proste do związków złożonych  i dalej do coraz bardziej złożonych systemów.  



Konkurencyjność i innowacje  



Regiony wiedzy –  aktualne trendy 
• Na poziomie europejskim konkurują ze sobą i jednocześnie 

współpracują regiony – w dziedzinie biotechnologii i life 
science taka „koopetycja” ma szczególne znaczenie, ze 
względu na złożony charakter oraz wysokie koszty 
innowacyjności.  

• Europejskie inicjatywy klastrowe, z którymi istnieją 
bezpośrednie kontakty poprzez zaangażowanie we wspólne 
projekty mogą stanowić dobre wzorce i odniesienie dla 
działań klastrów z Polski  

• Klastry w Polsce mogą i powinny stawiać sobie za cel 
równanie do najlepszych w Europie. W praktyce oznacza to 
rozwijanie zasobów i zdolności do współpracy z tymi 
klastrami na równych, partnerskich zasadach.  

• Korzystne jest porównywanie się i uzasadnionych 
przypadkach – czerpanie z doświadczeń i wzorców 
partnerskich regionów 



• Członkostwo w wybranych inicjatywach europejskich oraz 
uczestniczenie we wspólnych projektach są warunkiem 
koniecznym dla rozwoju i utrzymywania konkurencyjności 
regionów.  

• Kluczowe dla wiodących regionów  wiedzy problemy mogą być i 
są definiowane, a następnie rozwiązywane we współpracy, co 
zapewnia spójność działań w regionach z polityką i strategią 
europejską oraz krajową 

• Aktualnie adresowane wyzwania dla wiodących regionów 
dotyczą trzech zagadnień: 

– Rozwoju i wspólnego wykorzystywania drogiej infrastruktury badawczej i 
rozwojowej 

– Powstrzymania emigracji wykształconych kadr  (tzw. „brain drain”) 
– Efektywności transferu technologii w całym cyklu innowacyjności  

• Cele strategiczne klastrów w Polsce powinny być spójne z 
trendami i działaniami wiodących regionów wiedzy w Europie 
 

Regiony wiedzy –  aktualne trendy 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Tylko w ten sposób istnieje możliwość bieżącego śledzenia aktualnych trendów oraz włączania się w bieżące, jak również przyszłe działania. 



Efektywny system innowacji 

• Systemowe podejście vs. fragmentaryczne działania 
• Jednoznaczna definicja rezultatów funkcjonowania systemu (nowe firmy, 

nowe produkty, nowe miejsca pracy + rezultaty: zdrowie, środowisko) 
• Jednoznaczny podział ról i wyeliminowanie niepotrzebnej, wewnętrznej 

konkurencji o środki i programy 
• Cel horyzontalny dotyczący usprawnienia komunikacji, koordynacji i 

współpracy pomiędzy partnerami projektów, jako kryterium oceny 
projektów 

• Rozliczanie instytucji RSI z realizacji celów: (i) wkład w realizację celów 
określonych we wspólnie przyjętej strategii rozwoju innowacji oraz (ii) 
efektywność działania 

 



Efektywny system innowacji 
• Koncentracja zasobów i środków 
• Tworzenie warunków dla rozpoczynania działania oraz wspieranie rozwoju 

firm opartych na wiedzy o ponadprzeciętnym potencjale rozwoju 
• Integralny system uczenia się w ramach RSI, oparty na narzędziach 

ułatwiających efektywne planowanie, monitorowaniu postępów i uzyskiwanie 
informacji zwrotnej 

• Zdolność współpracy i koordynacji działań 
• Open Innovation  
• R&D  C&D 

• Odpowiednie narzędzia stosowane konsekwentnie, systematycznie i 
przekrojowo (Balanced Scorecard, Matryca Logiczna)  

• Inicjatywy klastrowe, jako narzędzie realizacji polityki innowacji 



nowe produkty
na rynkutempo wdrażania

innowacji

zdolność generowania
innowacji

+

laboratoria

fundusze

technologie

+

+

+

umiejętność
zarządzania IP

talenty

+
+

+
zdoloność

komercjalizacji
+

tempo napływania
funduszy

zdolność pozyskiwania
funduszy

+

tempo pozyskiwania
talentów

zdolność pozyskiwania
talentów

+

+

regulacje

+

+

zorganizowany zbiór wzajemnie 
powiązanych zasobów , 
kompetencji i zdolności  
które w wyniku interakcji w 
określonym otoczeniu 
przynoszą określone 
rezultaty,  pozostające w 
obszarze zainteresowań 
wszystkich graczy  

Klaster - ekosystem innowacji 



 
• konkurencyjność 
• nowe firmy i miejsca  pracy 
• inwestycje  oraz na projekty B&R i innowacyjne w Regionie  
• komercjalizacja wyników badań 
• innowacje produktowe, usługowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe 
• bezpośrednie efekty wdrożeń innowacji w różnych obszarach życia 

Efekt klastra: 
innowacje jako 

wspólna wartość 
społeczna  

Prezentator
Notatki do prezentacji
TEZA PORTERA: NIE MA SPRZECZNOŚCI MIĘDZY CELAMI FIRMY A DOBREM SPOŁECZNYM. PRZECIWNIE. MOŻNA ZARAZEM ZARABIAć, JAK I TWORZYĆ WATOŚĆ SPOŁECZNĄ. DOSTRZEŻENIE TEGO STYMULUJE INNOWACYJNOŚĆ. CREATING SHARED VALUE: INNE SPOJRZENIE NA TO, JAK TWORZY SIĘ WARTOŚD Nowe myślenie o tym, jak tworzy się wartość w organizacjach: shared value jako kolejny etap kapitalizmu. Grameen Bank, innwoacja na dole piramidy, nowe potrzeby konsumentów, innowacja jako wspólna wartość społeczna. Koniec rozbratu między dobrem społecznym a dobrem firmy, inny kontekst współpracy rząd/biznes (kooperacja w rozwiązywaniu problemów społecznych) 



Lobbying na 
poziomie kraju 
  

Co nam daje Klaster? 
 



1. Badania w obszarze poszukiwania i 
rozwoju leków 

2. eZdrowie - telemedycyna 
3. Digital Health i bioinformatyka 
4. MobileHealth – urządzenia medyczne 
5. Diagnostyka medyczna i eHealth 
6. Zaawansowane technologie 

terapeutyczne oraz inne technologie 
medyczne nie lekowe 

7. Środowisko (woda, powietrze)   
8. Innowacyjny Szpital 
9. Biogospodarka 

RIS3: Lifescience  

Co nam daje Klaster? 
 

Lobbying na 
poziomie 
Regionu 
  

Prezentator
Notatki do prezentacji
strategiczne wspólne przeznaczenie commona strategy intent



Co nam daje Klaster? 
 

60% firm deklaruje posiadanie strategii 
trwałego rozwoju, ale tylko 25% 
przekłada to model biznesowy 

 
90% managerów uważa, że współpraca jest 

kluczowa dla trwałego rozwoju  - 45% 
posiada strategiczne partnerstwa  

 
50% firm zmienia swój model biznesowy 

wykorzystując szanse zrównoważonej 
strategii  

Strategiczna 
współpraca 
Stabilna i 
Zrównoważona 
strategia  



Klaster dla  
partnerów   
 



Promocja gospodarcza Bio-Regionu 
Małopolska (RPO 3.3.1) 
 
1. Działania PR i promocja Bio-Regionu Małopolska 

poprzez media publiczne  
2. Opracowanie projektu i wdrożenie nowej wersji 

portalu informacyjnego www.lifescience.pl  
zawierającej elektroniczny katalog zasobów Bio-
Regionu Małopolska.  

3. Rozwój wiedzy i budowanie kompetencji w 
zakresie nawiązywania kontaktów z partnerami 
zagranicznymi.  

4. Organizacja misji wyjazdowych wspierających 
działania Grup Tematycznych Klastra (SIGów).  

5. Wsparcie udziału przedsiębiorców w 
międzynarodowych imprezach targowych / 
partneringowych. 

6. Rozwój Life Science Open Space jako markowej 
koncepcji promocji inteligentnej specjalizacji 
Regionu 

7. Organizacja misji przyjazdowych inwestorów  



AMiCI objectives / Capacity Building: 

o Develop and maintain a European network involving all 
stakeholders (producers, suppliers and users) of AMC in healthcare 
and organisations involved with standards on hygiene 

o Stimulate collaboration between industry and research institutes 
using available knowledge and disclose state-of-the-art knowledge 
to industrial partners, leading to more effective AMC’s and 
successful new market applications 

o Involvement of early-career investigators (<8 years after PhD) 

http://amici.lifescienceopenspace.pl/ 



• 7 krajów, 13 partnerów, 26 stowarzyszonych 
instytucji 

• 4 klastry,  6 szpitali,  3 firmy 
• Czas trwania projektu: 36 miesięcy 
• Wartość projektu: 3 613 292,40 EU 
• Partnerzy z Polski  

• LifeScience Krakow     
• Szpital Uniwersytecki   

 
Szpitale // Istniejące  
rejestry złamań 
Szpitale // Nowe rejestry  
złamań 

Przemysł 

Podmioty badawcze 

Klastry 

poprawa wyników leczenia złamań oraz jakości w 
zakresie ich rozumienia, analizowania, rozpoznawania 
oraz optymalizacji kosztów społeczno-ekonomicznych. 

KONSORCJUM SCANBALT Dobre Praktyki Kliniczne - informacje o metodach 
oraz postępach w leczeniu będą gromadzone i 
analizowane w rejestrze, udostępnionym dla 
potencjalnych partnerów w krajach BSR. 

PROJEKTY 

Prezentator
Notatki do prezentacji
- Ogólna informacja o projekcie: priorytet i cel szczegółowy programu, temat współpracy, partnerstwo (kraje, typy instytucji), budżet łączny i polskiego partnera. �- Logika partnerstwa (dlaczego te konkretne instytucje współpracują ze sobą, w jaki sposób polski partner dołączył do projektu). �- Jaką zmianę ma spowodować udział w projekcie? (dla uczestniczącej instytucji, dla miasta/regionu) �- Dlaczego tematyka projektu jest istotna z punktu widzenia polskiego partnera, jakie konkretne działania będzie realizował polski partner? �- Co polski partner zyska dzięki udziałowi w projekcie? (np. zwiększanie kompetencji, rozwój instytucji, wymierne rezultaty – np. przeprowadzenie analiz, zlecenie badań, które następnie posłużą do ...... itp.) �- Jeśli dotyczy – krótka wzmianka na temat działań pilotażowych. �- W jaki sposób instytucje spoza projektu będą mogły korzystać z jego rezultatów? �



Cluster Excellence Programme 2015 
COS-CLUSTER-2015-3-02 

The consortium: 
• BIOIB, Balearic Islands Region 
• KLSK, Malopolska Region 
• BIOPMED, Piemonte Region 
• HBIO, Hellenic Republic. 

New and improved services to the SMEs 
 strengthen the competitiveness of the 

regional life sciences sector   
 build a strong cooperation between relevant 

actors of the innovation ecosystem 
RIS3 strategies more likely to be implemented, 
reviewed and redesigned in cooperation with 
regional authorities 

The new Systems Thinking approach and 
methods will be exploited in order to maintain 
and strengthen the perception of clusters as 
Complex Adaptive System (CAS). 

R3

R2

R1

growth of
individual SME

cluster-wide capability to
learn from best practices

and experiences

Cluster
Management
Excellence

cluster-level investment in
organisational learning

practices

cluster-wide
innovation

capabilities

innovation and
competitiveness of

actors

cluster pottential to share
best practices and

experience

inter-cluster capability to
implement SMART

collaboration

intercluster new
innovative practices

clusters involved in
learning practices

R4

R4

benchmark



• New computation-based solutions for diagnostics and therapy in daily 
healthcare.  

• Involvement of regional biomed businesses, specialising in 
technologies and services for personalised medicine, in high-profile 
research projects and clinical adoption of their outcome.  

• Train knowledge workers with the skills in data analytics, simulation, 
and HPC/Big Data, to respond to the growing demand for workforce in 
medical devices and bio-engineering.  

• Advancement of algorithms, models and technologies involved in 
personalised medicine, including design of holistic, replicable, generic 
framework for simulation-based Decision Support Systems (DSS). 

International Centre of Excellence for New Methods  in 
Computational Diagnostics and Personalised Therapy 

PROJEKTY 

H2020-WIDESPREAD-2016-2017 TEAMING PHASE 1:  

Target budget 
(phase2): 
• 15M € from  H2020 
• 15M € from 

national and 
regional funds 

Prezentator
Notatki do prezentacji
SummaryThe Centre will exploit these advantages to build a world-class facility, attractive to foreign partners, and having a major impact at both regional and national scales, with lasting benefits for pan-European society.National and Regional EnvironmentPoland, and in particular Kraków, are well positioned to play a key role in computational medicine:Kraków educates large numbers of medical and IT professionals, and routinely engages in interdisciplinary research with Europe’s world-leading in silico research community.There is a high concentration of research hospitals in and around the city.The entrepreneurial community has recently entered a phase of rapid growth, and this includes life science companies.The project is coordinated by Polish National Centre for Research and Development,  and Małopolska  (Kraków) region authorities and policymakers are strongly involved in, to achieve adequate alignment of the Centre’s goal with national and regional specialisations and development strategies.



KATEGORIE (współpracy) 
 
I. Open INNOVATION: masz ppomysl – 

szukasz możliwości jego rozwoju;    
II. WYZWANIE – masz problem 

technologiczzny, orgaizacyjny – szukasz 
rozwiązania  

III.DEMO: tutaj dowiesz się o nowościach i 
poznasz premiery rynkowe. 

IV. StartUp -  tutaj znajdziesz partnera dla 
swojego przedsięwzięcia  

V. WYDARZENIE – organizujesz konferencję, 
imprezę – chcesz ją rozwinąć; 

VI. KARIERA – zatrudniasz, szukasz pracy, 
eksperta, managera?  

 
Kraków 19 października 2017;  
Centrum Kongresowe ICE Kraków 
www.lsos.info 

Profilaktyka 
Diagnostyka medyczna 
Innowacyjny szpital  
Rehabilitacja 
Telemedycyna i mHealth 
Badania nad lekami 
Technologie medyczne 
Styl życia i uroda 
Zdrowa żywność 
Przyjazne środowisko 
Biogospodarka 

Kraków 19 października 2017; 

SIG: 



tt
o.

lif
es

ci
en

ce
 p

la
tfo

rm
 

https://tto.lifescience.pl/


a) Czy potrzebna jest 
współpraca - jaka?  

b) Jak zidentyfikować - 
nazwać - opisać 
wyzwania ? 

c) Co możemy osiągnąć 
wspólnie?  

d) Jakie stawiamy sobie 
cele? Co chcemy 
/możemy wspólnie 
załatwić? 

e) Kogo zaprosić do 
współpracy? 

www.lifescience.pl 



Cel 
Systematyczne identyfikowanie i wdrażanie do praktyki opieki zdrowotnej 
innowacyjnych idei przynoszących wymierne korzyści pacjentom, personelowi 
(pomysłodawcom) oraz szpitalom, jako przedsiębiorstwom 

Korzyści  
Niższe koszty  
Mniejsze zużycie/ straty 
materiałów i mediów 
Szybsza obsługa, krótsze 
oczekiwanie 
Większe bezpieczeństwo 
pacjentów / personelu 
Wyższa jakość, komfort, 
………………………… 

www.lifescience.pl 



Vanguard Initiative is a European 
network of industrial regions that 
seeks to speed up the market 
uptake of new technologies 
through the establishment of 
industry-led, cross regional joint-
demonstration platforms. 

Cases for joint-demonstration  
Case 1: Aromatics 
Case 2: Bulk/fine chemicals from 
lignocellulosic/sugar feedstock using 
fermentation 
Case 3: Gas fermentation from gaseous 
waste streams/gasified biomass 
Case 4: Bioplastics for food packaging 
Case 5: Aviation fuels 
Case 6: Biogas 
Case 7: Food applications from algae 
feedstocks 
Case 8: Food/feed from agrofood waste 

SIG::  BIOGOSPODARKA 



pierwsze w Polsce  laboratorium „do-it-yourself”  

 Partycypacyjne generowanie pomysłów 
ideation 

 Eksperymentowanie z pomysłami 
exploration 

 Demonstracja nowych rozwiązań 
technik i technologii  

      demonstration 
 Edukacja w zakresie zastosowania 

nowych technik i technologii   
education 

• promocja 
przedsiębiorczości 
akademickiej 

• edukacja w zakresie 
innowacyjności i 
przedsiębiorczości 

• wsparcie rozwoju 
innowacyjnych 
projektów środowisk DIY 

• akceleracja 
indywidualnych 
projektów z dziedziny 
life science.  

bio-hacker space GARAŻ LIFE SCIENCE  



Intranet Klastra  



Efekt Klastra  ? 
• Dołącz do SIG lub zbuduj własną Grupę 

Tematyczną   
• Wykorzystaj Klaster we własnych 

projektach (dysseminacja, marketing) 
• Włącz się w projekty Klastra (BFCC, AMiCI, 

ProBio Małopolska, CECM)  
• Promuj Klaster w mediach: lajki, posty, 

informacje na stronie Partnera 
• Pisz w blogu Klastra  
• Zostań „Srebrnym” lub „Złotym” 

Partnerem 
• Oddeleguj pracownika: marketing, grafika, 

PR, prawo 

Masz Klaster, 
więc go 
wykorzystaj!  



www.lifescience.pl 

lifescience.pl 

lifescience.krakow 

company/klaster-lifescience-krakow 

@lifescience_pl 
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