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      Bloki innowacji 
społecznych w obszarze 

Adaptacyjność 
 

 

 Budowanie potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw – 14 projektów 

 Przedsiębiorczość akademicka oraz 
współpraca przedsiębiorców z 
sektorem nauki – 21 projektów 

 Pracownicy 50+ - 15 projektów 

 Idea flexicurity – 5 projektów 

 CSR – 3 projekty 

 

ŁĄCZNIE – 58 projektów 



 
BLOK TEMATYCZNY  

-   
Przedsiębiorczość akademicka 

oraz współpraca 
przedsiębiorców z sektorem 

nauki 

 



DLA KOGO ? 
 

Kto może skorzystać z 
rozwiązania 

 
 

• Uczelnie wyższe, 
• Jednostki naukowe i badawczo-

rozwojowe, 
• Przedsiębiorstwa, 
• Instytucje otoczenia biznesu, 
• Organizacje zawodowe, 
• Organizacje pozarządowe 

działające w obszarze wspierania 
przedsiębiorczości akademickiej, 

• Pracownicy naukowi. 

 

Komu może pomóc 
rozwiązanie 

 
 

• Uczelniom wyższym, 
• Jednostkom naukowym i  

badawczo-rozwojowym, 
• Instytucjom otoczenia biznesu, 
• Organizacjom zawodowym, 
• Przedsiębiorców, 
• Pracownikom przedsiębiorstw 
• Pracownikom naukowym, 
• Studentom, 
• Absolwentom, 
• Doktorantom 
• Osobom planującym rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. 



                   GŁÓWNE WYZWANIA 
 

Narzędzia mają się przyczynić w szczególności do rozwiązania 
następujących problemów:  

 

 Statystycznie niski poziom innowacyjności polskiej 
gospodarki związany z niedostatecznym poziomem 
finansowania działalności badawczo-rozwojowej; 

 Niewystarczający poziom transferu wiedzy do praktyki 
gospodarczej wynikający z niesprawnego przepływu 
informacji na linii nauka-biznes; 

 Niezadowalająca efektywność instytucji otoczenia biznesu w 
pośredniczeniu we współpracy przedsiębiorców i 
przedstawicieli świata nauki; 



                  GŁÓWNE WYZWANIA 

 

 Niewystarczające dopasowanie oferty kształcenia uczelni 
wyższych do realnych potrzeb gospodarki opartej na wiedzy; 

 Niezadowalająca liczba przedsiębiorstw typu spin off  lub 
spin out wynikająca z niskiego poziomu wiedzy na temat 
mechanizmów komercjalizacji badań naukowych; 

 Niewystarczający poziom przedsiębiorczości wśród 
studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników 
naukowych i dydaktycznych. 

 



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  
W RAMACH BLOKU 

 

 

  Rozwiązanie w postaci brokera innowacji, 
pośredniczącego w budowaniu współpracy między 
światem nauki i biznesu  

 

  Rozwiązanie dotyczące konwertera komercjalizacji 
wynalazków i prac naukowych w formie interaktywnej 
aplikacji  w wersji on-line 

 
 
 
 
 
 



 

Rozwiązanie w postaci 
brokera innowacji, 
pośredniczącego w 

budowaniu 
współpracy między 

światem nauki i 
biznesu 

 

 

 



 
 

Broker innowacji 
   

 

  

  model współpracy nauki i biznesu,  

  broker pełni rolę pośrednika między stroną 
podażową (nauka), a popytową (biznes) innowacji i 
partnera pośredniczącego w budowaniu współpracy 
między obiema stronami. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie: 
www.brokerinnowacji.malopolska.pl 

 

http://www.brokerinnowacji.malopolska.pl/


Rozwiązanie dotyczące konwertera komercjalizacji 
wynalazków i prac naukowych w formie 
interaktywnej aplikacji  w wersji on-line. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Więcej informacji na stronie: 
www.konwerter.investin.pl 

http://www.brokerinnowacji.malopolska.pl/
http://www.brokerinnowacji.malopolska.pl/


               Korzyści z zastosowania 
innowacyjnych rozwiązań 

• Poprawa przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami poprzez 
stworzenie interaktywnych platform wymiany danych oraz wyszukiwarek 
umożliwiających kojarzenie partnerów biznesowych w oparciu o profile 
kompetencyjne i zawodowe; 

• Poprawa współpracy uczelni wyższych z biznesem przy wykorzystaniu aktywnej 
roli absolwentów oraz pośrednictwa wyspecjalizowanych biur działających na 
poziomie poszczególnych wydziałów uczelni wyższej; 

• Usprawnienie wdrażania projektów badawczo-rozwojowych do praktyki 
gospodarczej poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w postaci narzędzi 
do wyceny kosztów transferu technologii, generatorów umów, serwisów ofert i 
zapytań technologicznych, internetowych gier symulujących procesy rynkowe oraz 
generatorów projektów badawczo-rozwojowych; 

• Podniesienie kompetencji kadry uczelni wyższych w zakresie nowych metod 
kształcenia poprzez wykorzystanie na szerszą skalę nowych programów nauczania 
oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych m.in. w postaci kreatorów studiów 
przypadków; 

 



 

 

• Podniesienie kompetencji studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników 
naukowych z zakresu przedsiębiorczości poprzez możliwość nieodpłatnego 
korzystania z usług szkoleniowo-doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane 
jednostki uczelniane oraz instytucje otoczenia biznesu; 

• Lepsze dopasowanie oferty uczelni wyższych do potrzeb innowacyjnej gospodarki 
poprzez zwiększenie nacisku na praktyczny wymiar nauczania, wdrożenie 
programów edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych oraz 
wprowadzenie dodatkowych zajęć z zakresu przedsiębiorczości prowadzonych 
przez praktyków życia gospodarczego; 

• Poprawa jakości kształcenia studentów w wyniku integracji metod 
komputerowych, w tym wizualizacji, numeryki i analizy danych, z kierunkowymi 
przedmiotami wybranych nauk ścisłych; 

• Promocja innowacyjnych projektów biznesowych poprzez udzielanie wsparcia 
finansowego, doradczego i organizacyjnego zainteresowanym podmiotom. 



Wszelkie informacje na temat 
zaprezentowanych rozwiązań możecie 

Państwo uzyskać: 

 
u realizatora projektu, 

u Instytucji Finansującej, 

za pośrednictwem KIW. 

 

Osoba do kontaktu ze strony KIW:  

Anna Mroczkowska,  

tel. 22 378 31 60 

 anna.mroczkowska@cpe.gov.pl 
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Wyszukiwarka projektów i produktów 
na portalu KIW: 

 

Wyszukiwarka projektów i produktów na portalu KIW 

www.kiw-pokl.org.pl 

 

 

Zakładki: 

 Innowacje 

                       Upowszechnianie i  Mainstreaming 

                                                                 Dla beneficjentów 
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ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA  
Z INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 


