
Globalne  wyzwania, lokalne działania  

 



Projekty: 
działania i rezultaty  



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  
7. Organizacja misji przyjazdowych inwestorów  



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 



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). 



Concept & Models for Industrial Cooperation 

The Centre for New Methods 
in  

Computational Diagnostics & Personalised Therapy 

H2020-WIDESPREAD-2016-2017 TEAMING PHASE 1:  



The Vision for the Centre  

Central Europe’s foremost R&D Institution for… 

• The identification, development and implementation 

of new techniques for in Silico Medicine;  

• Sustained industrial success through constant 
innovation, intellectual property, practical healthcare 
developments, higher education programmes and 
professional training.  

The Centre for New Methods  
in Computational Diagnostics and Personalised Therapy 



• 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). 

PROJEKTY 

Target budget 

(phase2): 
• 15M € from  H2020 

• 15M € from national 
and regional funds 

The Centre for New Methods  
in Computational Diagnostics and Personalised Therapy 



Life science business startup essentials – czyli zdrowy rozsądek i 
trochę umiejętności, bez których trudno o sukces w branży o 
najwyższym potencjale rozwoju i najniższym wskaźniku sukcesu: 

• ułatwianie podejmowania nowych przedsięwzięć 
biznesowych poprzez umożliwianie nawiązywania 
relacji i budowanie kontaktów w obszarze life 
science (networking),  

• rozwijanie specyficznej wiedzy o rynku i jego 
potrzebach, niszach i możliwościach (exploration),  

• identyfikowanie, weryfikowanie, testowanie i 
integrowanie swoich pomysłów (ideation),  

• budowanie kompetencji i wiedzy niezbędnej dla 
efektywnego rozwoju nowego przedsięwzięcia 
(education) 

• inspirowanie do działania, zmiany postaw i celów 
rozwojowych (inspiration).  

Schemat spotkania: 
 prezentacje merytoryczne - wybrane aspekty 

budowania i rozwoju StartUp’u 
technologicznego, przedstawiane przez 
eksperta(ów) z dziedziny  

 interaktywna dyskusja - warsztaty,  
 prezentacje StartUp’ów: Idea Innowacyjnych 

Przedsięwzięć, 
 networking, giełda współpracy i spotkania 

B2B. 



LIVING LAB: 
Aktywne zdrowe życie  
(przez całe życie).  

wsparcie firm i osób zainteresowanych 
rozwojem swoich pomysłów (produktów) w 
przygotowaniu  i rozwoju takiego pomysłu, 



Akceleracja pomysłów we współpracy z grupą docelową  
• Orientacja 
Warsztaty dla osób (firm) zainteresowanych tematem 
jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych. 
Wzajemna wymiana doświadczeń, edukacja 
prezentacja ciekawych rozwiązań oraz wyzwań i 
nierozwiązanych potrzeb.  

• Generowanie pomysłu 
Warsztaty dla firm i osób bezpośrednio 
zaangażowanych w pomoc osobom 
niepełnosprawnym. Rezultat:  wstępnie 
ukierunkowane pomysły. 

• Rozwój i testowanie pomysłu  
Seria warsztatów dla zespołów pracujących nad 
konkretnymi pomysłami w celu ich właściwego 
opracowania i przygotowania do komercjalizacji. 

 

 

 



Nowe  
Cele  

i Wyzwania 

• więcej korzyści dla Partnerów - 
nowa oferta Klastra  

• większy zakres oddziaływania – 
więcej aktywnych Partnerów  

• „Efekt Klastra” – więcej Partnerów 
zaangażowanych w działania Klastra 

• zdolność działania – zasoby i 
stabilność finansowa  



Więcej korzyści dla Partnerów = 
nowa oferta Klastra  



Zakres - korzyści Złoty Partner Partner 
Udział w pracach Grupy tematycznej (SIG) Lider tematu (opcja) Uczestnik grupy 

Udział w kluczowych imprezach Klastra: Dzień Otwarty 
Klastra, Life Science Open Space 

Priorytet: stoisko i 
prezentacje 

Stoisko + 
prezentacja  

Udział w wydarzeniach networkingowych Klastra: Drugie 
Śniadania VIP;  Life Science StartUp Scena 

Priorytet / obsługa 
indywidualna 

Oferta standardowa  

Wizyty studyjne i seminaria tematyczne u Partnerów 
Klastra 

Priorytet / obsługa 
indywidualna 

Oferta standardowa  

Miesiąc Partnera Klastra 
Priorytet / obsługa 

indywidualna 
Oferta standardowa  

Wsparcie imprez / wydarzeń Partnera 
Priorytet / obsługa 

indywidualna 
Oferta standardowa  

Kontakty  i networking  

nowa oferta 



Informacja i komunikacja 

Zakres - korzyści Złoty Partner Partner 

Profil Partnera na stronie www.lifescience.pl 
Profil + logo na 

stronie domowej 
Profil  

Aktualności dotyczące działań Partnera w mediach Klastra 
Priorytet / obsługa 

indywidualna 
Oferta 

standardowa 

Reklamy na stronie lifescience.pl i w biuletynie Klastra Banner + tekst   Tekst 

Artykuły sponsorowane na lifescienceopenspace.pl 
Tekst + reklama 

AdWords 
Tekst 

Promocja oferty technologicznej  w serwisie TTO Konto + newsy Konto  

Informacje w katalogach produktów i usług 
Logo + pełna 

informacja + oferta 

Logo + krótka 
informacja 
tekstowa 

nowa oferta 



Współpraca  i projekty  
Zakres - korzyści Złoty Partner Partner 

Informacje o programach, projektach, konkursach i 
innych możliwościach wsparcia działałalności 

Serwis Fundusze na 
Intranecie  

Serwis Fundusze na 
Intranecie 

Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów 
rozwojowych i komercjalizacji 

Indywidualna 
umowa 

W ramach sieci 
współpracy Klastra 

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie 
projektów (warunki realizacji definiowane 
indywidualnie dla projektu) 

Indywidualna 
umowa 

Oferta  
standardowa  

Narzędzia współpracy i zarządzania projektami na 
Podio (koszty realizacji definiowane indywidualnie 
dla każdego projektu) 

Konto projektu i 
wsparcie 

techniczne 

Konto projektu i 
wsparcie 

techniczne 

Wsparcie realizacji projektów Partnerów  
Indywidualna 

umowa 
Oferta 

standardowa  

nowa oferta 



Przedsiębiorczość i konkurencyjność 

Zakres - korzyści Złoty Partner Partner 
Marketing i Branding  Indywidualna umowa  Oferta standardowa  

Udział w targach, konferencjach i imprezach 
partneringowych 

Priorytet - indywidualna 
umowa 

Oferta standardowa  

Usługi proinnowacyjne Indywidualna umowa  Oferta standardowa  

Współpraca w ramach Garażu LifeScience i AHA 
Living Lab 

Indywidualna umowa  Oferta standardowa  

Grupa zakupowa Klastra Indywidualna umowa  Oferta standardowa  

nowa oferta 



Kompetencje i praca 

Zakres - korzyści Złoty Partner Partner 
Employer branding Indywidualna umowa  Oferta standardowa  

Oferty pracy na stronie www.lifescience.pl Indywidualna umowa  Oferta standardowa  

Usługi profesjonalne Indywidualna umowa  Oferta standardowa  

Szkolenia specjalistyczne i staże Indywidualna umowa  Oferta standardowa  

nowa oferta 



Internacjonalizacja 

Zakres - korzyści Złoty Partner Partner 
Kontakty, wyszukiwanie partnerów, informacje o 
możliwościach podejmowania współpracy 

Indywidualna umowa  Oferta standardowa  

Szkolenia i coaching: strategia i kompetencje Programy na zamówienie  Oferta standardowa  

Udział w targach, misjach i wizytach studyjnych 
Priorytet - indywidualna 

umowa 
Oferta standardowa  

Dostęp do bazy danych kontaktów 
międzynarodowych Klastra (Global Innovation 
Network) 

Serwis GIN  na Intranecie  Serwis GIN na Intranecie 

Promocja w mediach międzynarodowych sieci 
współpracy Klastra 

Indywidualna umowa  Oferta standardowa  

nowa oferta 



większy zakres oddziaływania – potencjał innowacyjny Regionu   



większy zakres oddziaływania – potencjał innowacyjny Regionu   



• 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  „Złotym” Partnerem: 

oddeleguj pracownika: marketing, 
grafika, PR, prawo 

Masz 
Klaster,  
więc go 
wykorzystaj!  

efekt klastra 



Klaster dla  
partnerów   
 



KATEGORIE (współpracy) 
 
I. Open INNOVATION: Masz pomysł, 

ideę, projekt? Szukasz możliwości 
jego rozwoju? 

II.WYZWANIE: Masz problem 
technologiczny? Szukasz 
innowacyjnego rozwiązania? 

III.DEMO: Realizujesz projekt, planujesz 
premierę produktu/usługi? Chcesz je 
pokazać, przetestować?  

IV.START-UP:  -  Rozwijasz (nowy) 
biznes, przedsięwzięcie? Szukasz 
partnera lub inwestora? 

IV. KARIERA – zatrudniasz? Szukasz 
pracowników, ekspertów, 
managerów?  

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

Kraków 11 października 2018; 



Nie ma to, jak 
śniadanie z 
Mistrzem. 

• Czwarty wtorek miesiąca, w godz. 9.00-
12.00, w Kolanko Nº 6 przy ul. Józefa 17 
na krakowskim Kazimierzu.   

• Wyłącznie Partnerzy Klastra LifeScience 
Kraków - zarząd, władze lub inne osoby 
decyzyjne zaproszeni goście. 

• Tematy spotkań oraz Goście specjalni są 
anonsowani w zaproszeniu i na stronie 
Klastra. 

• Na każdym spotkaniu powiemy krótko, co 
ważnego dzieje się w Klastrze.  

• Zawsze pozostawimy też czas na “sprawy 
inne”. 



Investing in Digital Health Innovations 

May 29th | Digital 
Health Pitching & 
Breakfast 

Session commences  
at 9am,  
The Kolanko nr 6 
Restaurant,  
Józefa 17 Str. Krakow. 



• Dofinansowany udział w branżowych 
imprezach partneringowych 

• Misje gospodarcze ekspertów Klastra 



Jesteś ekspertem?   

 
Action Group  F2F Meeting  

Date: 02/07/2018 – 03/07/2018  

Time: Day 1 - 09:15 to 17:45  

Day 2 – 09:00 to 14:00  

Venue: City Centre Manchester Venues  

 

The meeting will consider the 

following themes:  

• Employment, skills and 

worklessness among the over 50s  

• Neighbourhood working and 

collaborative models  

• Housing and Planning  

• Age-Friendly Culture  

• Innovation and Ageing  

• Health and Social Care Integration  

 



Nowy program - wsparcia 
międzynarodowego rozwoju MŚP  2 

• Targi 
• Misje gospodarcze  
• Szkolenia i konsultacje  
• Wydarzenia  
• Promocja gospodarcza 

2019-2021  

Założenia: 

- konsultacje w czerwcu 2018  

- współpraca i koordynacja działań 

- fundusz dla celów realizacji projektu   



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. 

Demonstration lines for 
biotransformation of waste 
resource streams to a value 
added products: 
• Bioplastics  (for food packaging) 
• Biochar 

 

SIG::  BIOGOSPODARKA 



Nowa rola Rady Programowej? 

1. Rada Programowa jest organem doradczym 
mającym na celu wytyczanie i opiniowanie 
szczegółowych kierunków działalności 
Fundacji. 

 

2. Członkowie Rady Programowej są 
powoływani i odwoływani przez 
Fundatorów; Grupy BioF, MED., EDU, R&D, 
BIZ GOV; 

 

 



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  
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https://tto.lifescience.pl/


www.lifescience.pl 

lifescience.pl 

lifescience.krakow 

company/klaster-lifescience-krakow 

@lifescience_pl 


