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State-of-the-art 

Obsługa popytu 

wewnętrznego 

 

Taki etap rozwoju gospodarek 

regionalnych/ lokalnych 

 

Próba przekonywania siebie 

samego do nowoczesnego 

rozwoju 

http://innopomorze.pomorskie.eu/
http://www.miastoinnowacji.lodz.pl/


Wyzwanie – konkurowanie globalne 

Cel: 

Budowanie przewagi konkurencyjnej miejsc 

 

Tworzenie warunków do szybkiego rozwoju  

 

Kryterium sukcesu (warto sięgnąć do treści nowoczesnych 

teorii rozwoju gospodarczego)  kreatywność i 

różnorodność 

 



Richard Florida 

• What are the most important skills to be successful in the 

21st  century, for a nation, an enterprise and an individual? 

 

 

 Creativity 

 



Uwarunkowania, nowoczesnego regionu! 

 

Region/województwo = miejsce do życia! 

• Talent 

• Technology 

• Tolerance 

 

• Kreatywne środowisko 

• Creativity Index 

 



Logika tworzenia warunków do rozwoju 

nowoczesnego 



Talenty! 

 

1. Zdolność do zachęcania wykształconych 

i utalentowanych osób. 

2. “People climate”. 

3. Wspólnota ludzi kreatywnych, 

wyznających podobne wartości. 

4. „Super kreatywny rdzeń nowej klasy” 

5. Mobilność (film z Barcelony). 

 



Technologia 

 

 

1. Transfer badań, pomysłów i idei w trwałe 

produkty rynkowe 

2. Uczelnie 

3. Pomysły/idee (film NTNU) 

4. Patenty 

5. Firmy/liderzy 

 

brain_piosenka.mpg


Tolerancja 

1. Dobrobyt gospodarczy jest funkcją 

kreatywności kulturowej, 

przedsiębiorczej, społecznej, 

naukowej oraz artystycznej.  

2. Otwartość społeczeństwa i organizacji 

na nowe pomysły 

3. Chłonność imigrantów 

nowych/alternatywnych stylów życia, 

nowego patrzenia na status społeczny. 

4. Różnorodność etniczna, płci, wyglądu, 

preferencji seksualnych 





Hasła promujące innowacyjność i nowoczesną 

gospodarkę 

 

 

• Gdansk and Region - Where business meets 

• Poznań – Miasto know-how 

• Lublin – miasto wiedzy 

•  Creative Trøndelag: where everything is always possible 

• Do it in Barcelona 

• Wrocław – miasto spotkań 

 



Warsztat 1 - „Nasz” system innowacji 

Założenia warsztatu: 

 

1. Moderator przedstawia uczestnikom jeden z 

współczesnych modeli systemu innowacji. 

2. Uczestnicy wypełniają przedstawiony model treścią 

zgodnie z przedstawionymi kategoriami opisu. 

3. Moderator interpretuje pracę grupy i pokazuje pełen 

model systemu innowacji w województwie 

świętokrzyskim. 



Symulacja 1 – kryteria sukcesu systemu 

innowacji 

 

Założenia symulacji: 

 

1. Moderator rozdaje uczestnikom materiał do zapoznania 

się. 

2. Uczestnicy wykonują czynności zgodnie ze 

wskazówkami moderatora. 

3. Wspólna praca grupy. 

4. Interpretacja wyników prac grupy + dyskusja o 

kryteriach sukcesu systemu innowacji. 

 



FIRMY SPIN-OFF, SPIN-OUT   

 

INNOWACYJNOŚĆ W WYMIARZE WŁASNEJ 

AKTYWNOŚCI NA RYNKU 



Podejście holistyczne (prof. Cieślik) 

 

Aktywność 

przedsiębiorcza 

kadry naukowej  

 

 

Wykształcenie 

orientacji 

przedsiębiorczej 

studentów i 

absolwentów 
(przygotowanie do uruchamiania 

własnych firm w oparciu o wiedzę 

zdobytą w trakcie studiów) 

 



Kryterium sukcesu - człowiek 

1. Świadomy konsekwencji decyzji prowadzenia firmy 

2. Posiadający pomysł 

3. Skłonny do ryzyka 

4. Zdeterminowany 

 

 

gordon.mpg


Warsztat 2 – analiza materiału video 

Założenia warsztatu: 

 

1. Moderator przedstawia uczestnikom materiał video (ok. 

10 min). 

2. Po zapoznaniu się moderator zadaje pytania związane 

z materiałem. 

3. Moderator w oparciu o wyniki dyskusji tworzy mapę 

myśli związaną z hasłem – człowiek przedsiębiorca. 

 



Człowiek - przedsiębiorca  

 

• Kreatywny, 

• otwarty na współpracę, 

• otwarty na samodoskonalenie 

zarządzanej organizacji,  

• posiadający intuicję w dostrzeganiu 

punktów stycznych między wiedzą, 

technologią i ukrytymi często 

potrzebami rynkowymi, 

• umiejętnie wykorzystujący szanse 

• ambitny, pasjonat... 



Przedsiębiorczość 

Materializacja 

zdolności do 

ryzyka, 

kreatywności 

Kształt = zarządzanie 



Warsztat 3 – Drzewo problemów 

Założenia warsztatu: 

 

1. Moderator przedstawia uczestnikom puste drzewo 

problemów. 

2. Uczestnicy wypełniają przedstawione drzewo treścią 

zgodnie z wynikami dyskusji w grupie. 

3. Moderator interpretuje pracę grupy i pokazuje model 

przykład drzewa problemów dot. zakładania firm spin-

off w województwie świętokrzyskim. 

 



Szczęśliwie! 

 

• Konsensus: pewne cechy, umiejętności i predyspozycje 

do bycia przedsiębiorczym można kształtować 

(doskonalić) poprzez dedykowane im programy 

edukacyjne. 

 

• O byciu przedsiębiorczym nie decydują (jedynie) cechy 

wrodzone.  



Perspektywy 

Zgadzamy się, że: 

• Główna bariera rozwoju przedsiębiorczości akademickiej  

 to brak dobrze przygotowanych i zdeterminowanych 

kandydatów na przedsiębiorców. 

 

Zgadzamy się również, że: 

• Pobudzanie przedsiębiorczości akademickiej powinno się 

dokonywać poprzez zmianę sposobu myślenia oraz  

 tworzenie bardziej przyjaznego klimatu do  

 przedsiębiorczości na uczelniach. 

 



Klimat 

Student Wykładowca 

Wynalazca 

Uniwersytet       =  

Inkubator 

przedsiębiorczo

ści 

Przedsiębiorca 



Zmiany klimatyczne ;-) 

 

• Bariery organizacyjne wewnątrz uczelni 

• Bariery mentalno-kulturowe i społeczne 

• Ograniczenia finansowe 

• Ograniczenia kompetencyjne (brak 

pomysłu na biznes; nieznajomość zasad 

prowadzenia firmy; brak umiejętności 

marketingowej prezentacji rozwiązań; 

nieznajomość zasad ochrony własności 

przemysłowej) 

• Bariery strukturalne 

• Bariery informacyjne  



Najważniejsze są pomysły 

Badania: 

USA 80% 

UE25 84%  

Polska 91% 

 

Więc: 

Kreujmy zdolności! 

Kreujmy pomysły! 

brain_piosenka.mpg


Symulacja 2 – rozmowa profesora i 

biznesmena 
 

Założenia symulacji: 

 

1. Moderator wybiera z grupy 3 osoby. 

2. Wybrane osoby otrzymują materiał do szybkiego 

zapoznania się i przygotowania. 

3. Prezentacja treści przed grupą. 

4. Interpretacja przedmiotu symulacji z grupą. 

 

 



Komunikacja i jej fizjologia 

Kto mówi ? 

Do kogo? 

Z jakim skutkiem ? 

Co mówi? 
W jaki 

sposób ? 



KOMUNIKACJA - Dygresja 



PRZYKŁAD PROGRAMU DOT. 

POBUDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA 

UCZELNI WYŻSZEJ 



NTNU Innovation Village 

NTNU 

Innovation  

Village 

Biznes 

Środowisko naukowe 

  

 

Małe projekty ukierunkowane na przemysł,  

w których naukowcy, studenci, przedsiębiorcy i 

ludzie biznesu pracują razem nad rozwiązywaniem 

problemów i kreowaniu pomysłów. 



Expert in the team 

Cel: 

• Promocja kreatywności i zespołowego rozwiązywania problemów. 

• Zwiększenie zdolności studentów do podejmowania ryzyka i radzenia sobie w 

sytuacjach kryzysowych. 

 

Założenia: 

1. organizacja wielodyscyplinarnych prac projektowych, 

2. wyznaczanie zadań dla grupy studentów, 

3. silna orientacja na rozwiązywaniu problemów (wyzwań) biznesu, 

4. silna orientacja na pracy grupowej oraz wyzwalanie kreatywności, 

5. komunikacja i kombinacja wiedzy pochodzącej z w różnych dziedzin nauki. 



Expert in the team 
Uczestnicy: 

1.Studenci studiów magisterskich wszystkich wydziałów: 

2.Kadra dydaktyczna/naukowa: 

• Profesorowie jako opiekunowie grup 

• Partnerzy w pracach oraz mentorzy. 

3. Studenci asystenci 

 

Organizacja: 

1. System ewidencji grup (on-line) 

2. Gry wpisane w siatkę zajęć i 

punktowane. 

3. Określony system pracy (14 

tygodni) np. każda środa (village 

day). 

4. Doradztwo /pomoc w środowisku 

uczelni. 

5. Raport i prezentacja. 



Expert in the team - schemat 
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Expert in the team - wyzwania 

• zmiana postaw profesorów - właściwe 

przygotowanie do pełnienia roli opiekunów - osób 

ułatwiających procesy komunikacji oraz kreatorów 

potencjału grupy, nie zaś roli wykładowców, 

• podniesienie świadomość profesorów w zakresie 

procesów związanych z pracami grupowymi, 

• Podniesienie umiejętności do animowania potencjału 

grupy i poszukiwania wartości dodanej grupy, 

• Wykształcenie procesów komunikacji w grupie 

wszystkich profesorów uczestniczących w inicjatywie. 

• posiadanie odpowiednich problemów (wyzwań), 

nad którymi pracować będą zespoły.  



NTNU I.V. – rezultaty 

Rezultaty 2009 

• 94 pomysłów na biznes 

• 39 zarejestrowanych 

patentów 

• 4  firmy spin-off 

• 10 kontraktów licencyjnych 

 

Rezultaty 2005-2009 

• 612 pomysłów 

• 233 aplikacji patentowych 

• 46 skomercjalizowanych 

pomysłów , w tym 

• 20 licencji 

• 26 firm spin-off 

Pomysły 
Patenty 

Umowy 

612 
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46 
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REGIONALNE, KRAJOWE ORAZ 

MIĘDZYNARODOWE OTOCZENIE 

INNOWACYJNYCH FIRM 



 

MISJA KSU: rozwój przedsiębiorczości poprzez 

zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych 

obszarach wymagających wsparcia państwa. 

 

Fakty: 

Uruchomienie - październik 1996 r. 

150 ośrodków, rozsianych po całej Polsce 

 



Usługi KSU: 
• informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą  

• proinnowacyjne dla przedsiębiorców  

• finansowe – udzielanie poręczeń kredytów lub pożyczek dla 
przedsiębiorców  

• Usługi pilotażowe: 
w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej  

• w zakresie ochrony środowiska  

• w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro i małych 
przedsiębiorców 

 
Źródło: http://ksu.parp.gov.pl/pl 





Enterprise Europe Network 

Fakty: 

600 organizacji europejskich ( izby handlowe, regionalne 

agencje rozwoju, centra transferu technologii na uczelniach 

wyższych) 

około 4 tys. doświadczonych specjalistów z 49 krajów 

 

Zadania: 

Wspieranie małych przedsiębiorstw i doradzanie im w 

kwestii unijnych strategii politycznych, programów i 

możliwości finansowania. 

 

http://www.een.org.pl/index.php 



Enterprise Europe Network 

 

Zadania cd. 

• pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom, które szukają 

partnerów w  innym kraju UE,  

• porady dotyczące sposobu pracy nad innowacyjnymi 

projektami, 

• prezentacja zasad ubiegania się o dofinansowanie z 

europejskich środków na badania naukowe, 

• zachęcanie firm do współpracy ponad granicznej.  

 

 

 http://www.een.org.pl/index.php 



Inne sieci 

 



Centrum zaawansowanych technologii - Centrum 

Zaawansowanych Technologii Areonet - Dolina 

Lotnicza  



Zdumiewające! 

 



JESTEŚCIE SUPER! 

 

UWIERZCIE W SIEBIE 

Michał Klepka 

michal@5klepek.pl 

www.5klepek.pl (soon) 


