
  

We know-how 

CZYLI MODEL WSPÓŁPRACY UCZELNI Z OTOCZENIEM BIZNESOWYM 

WE KNOW-HOW - WIEMY JAK KOMERCJALIZOWAĆ WIEDZĘ 



NA POCZĄTEK: WYZWANIA 

ECOSYSTEM INNOWACJI   
• technologiczny „push” vs. rynkowy „pull” 
• poziom przygotowania technologii vs. wejście na rynek  
• konkurencja vs. kooperacja 
• aspekty prawne vs. praktyka rynkowa 
 
 

NAUKA 
BIZNES 

IOB 

 Wdrażać technologiczny foresight!  
 Zamieniać pomysły w nowe produkty lub usługi!  

 Generować nowe pomysły! 
 Uczyć kreatywności!  

 Nie tylko wykonalność techniczna, ale i biznesowa! 

NAUKA  
próbuje reagować  

na bieżące problemy, 
ale nie przewiduje  

potrzeb rynku  
 

IOB 
brak standardów w 

świadczeniu 
profesjonalnych usług na 

styku nauka-biznes 
jakość, standardy, terminy 

BIZNES  
stawia coraz większe 

wymagania  
oczekuje innowacji,  
ale nie uczestniczy  

w procesie tworzenia  
nowych rozwiązań 
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Według definicji podanej przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Foresight jest procesem kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym zarówno naukowcy, inżynierowie jak i przedstawiciele przemysłu czy pracownicy administracji publicznej biorą udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i rozwoju technologii w celu przysporzenia jak naj największych korzyści ekonomicznych i społecznych w gospodarce.
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JAKIE ROZWIĄZANIE? 

                               INTECH PK SP. Z O.O. 
 spółka celowa Politechniki Krakowskiej  (2014 r.) 
 rozwiązania biznesowe w oparciu o IP uczelni 

metodologia: tradycja + nowoczesność / Design Thinking, Lean 
Canvas, Business Model Canvas 

 interdyscyplinarny zespół i radykalna współpraca 
             KORZYŚCI: 

możliwość współdzielenia ryzyka z partnerami procesu 
komercjalizacji 

możliwość wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań 
dostęp do najnowszej wiedzy – rozwój oferty i wzrost 

konkurencyjności 

• nowoczesne materiały 
• budownictwo  
• architektura 
• ochrona środowiska 
• life science 
• energetyka 
• teleinformatyka 

 spółki technologiczne (spin-off/spin-out) 
 licencje i sprzedaż technologii 
 kojarzenie partnerów 
 ekspertyzy i opinie 
 badania laboratoryjne 
 analizy rynkowe 
 zarządzanie projektami 
 szkolenia i warsztaty 

Nasze wiodące branże to:  



WIEMY JAK… WYJŚĆ POZA SFERĘ KOMFORTU 

 IT’S OK TO TRY - przecieramy szlaki  i podejmujemy wyzwania, nie 
boimy się zmian (wprowadzenie aportu technologicznego) 

 IT’S OK TO FAIL - nie poddajemy się i nie zamykamy tematów po 
pierwszym „nie da się zrobić”, wyciągamy wnioski z porażek 
(zmiana inwestora, ograniczone zaangażowanie zespołu 
projektowego)  

 WE KNOW-HOW - dzielimy się doświadczeniem i wiedzą, łączymy 
prace na uczelni z pracą w biznesie  
 

“What would you do  
 if you weren't afraid?”  
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Sheryl Sandberg COO FB



WIEMY JAK… STOSOWAĆ MODELE BIZNESOWE 

MOMENT PRZEŁOMOWY - ZDEFINIOWANIE  WŁAŚCIWEJ POTRZEBY 

ZNALEZIENIE PROBLEMU - ROZWIĄZANIE PROBLEMU - STWORZENIE WARTOŚCI 

 INTECH PK – własna spółka celowa do zarządzania własnością 
intelektualną uczelni 

 ALSITECH – spin-off, przełomowe technologie geopolimerów do 
zastosowań budowlanych 

 FARS – spin-off, technologie i usługi trwale eliminujące uszkodzenia 
konstrukcyjne    

 ORTEZA  – licencja, egzoszkielet dla osób niepełnosprawnych 
 W toku – nowe przełomowe wdrożenia… technologia tworzywa 

biodegradowalnego do zastosowań medycznych 
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CASELAB – LABORATORIUM DOBRYCH PRAKTYK 
 ukierunkowanie na produkty i usługi w oparciu o potrzeby klienta 
  szukanie rozwiązań rynkowych – produkty/usługi 
  technologie powstałe na Politechnice Krakowskiej / realne przypadki biznesowe 
  wykorzystanie metodyki Design Thinking / Lean Canvas / Business Model Canvas 
 praca w zespołach interdyscyplinarnych 
  współpraca z ekspertami technologicznymi, biznesowymi i branżowymi 
  

WIEMY JAK… MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ PROJEKTOWO 

Izabela Paluch 
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 Zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej z przemysłem poprzez realizacje wspólnych projektów komercyjnych  
 Udział w programach dofinansowanych ze źródeł publicznych.  
 Współpraca sektorowa: Klaster LifeScience Kraków, South Poland Cleantech Cluster, Porozumienie Spółek Celowych,  
   Stowarzyszenie Top 500 Innovators 
 Działania na rzecz społeczeństwa: mentoring i projekty non-profit 
 Orientacja na rynek międzynarodowy 

GENEROWANIE WARTOŚCI I ZYSKÓW 

SPÓŁKI PORTFELOWE 

OBECNY STATUS I PLANY ROZWOJU 
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NASZ ZESPÓŁ 

 Praca zespołowa - podstawa pracy w badaniach naukowych i w biznesie. 
 Dynamiczne tworzenie zespołów, na potrzeby konkretnych projektów zapraszani są  
     goście z zewnątrz. 
 Interdyscyplinarny zespół specjalistów reprezentuje różne obszary wiedzy i doświadczenia:  
     inżynierowie, naukowcy, prawnicy, specjaliści branżowi, producenci, inwestorzy,  
     użytkownicy. 
  Zespół dzieli role w zależności od potrzeb. 
 Wszyscy członkowie biorą udział w generowaniu pomysłów i podejmowaniu decyzji. 
 Struktura zespołu horyzontalna, a nie wertykalna. 
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We know-how 

INTECH PK Sp. z o.o. 
31-155 Kraków | ul. Warszawska 24 | tel. 12 628 31 27 | biuro@intechpk.pl | www.intechpk.pl  

Dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić. 


	 
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9

