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Trzytygodniowy zagraniczny staż dla doktorantów
i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich
oraz przedsiębiorczości niezbędnych do współpracy
z gospodarką, finansowany w ramach projektu
systemowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi
i ich wynikami.”
Szkolenia odbywały się w czołowych ośrodkach
akademickich na świecie.
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Ośrodki akademickie

Szkolenia odbywały się w 4 ośrodkach:
• Wageningen University and Research Centre
w Wageningen w Holandii
• Ivey Business School w London (Ontario)
w Kanadzie
• Alberta Business School w Edmonton (Alberta)
w Kanadzie
• Lund University w Szwecji
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Lund University
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Innowacje na Uniwersytecie w Lund (2015)
Nowe,
innowacyjne
pomysły
104

Projekty
81

Aplikacje
patentowe
23

Założone
firmy
10

Od górnego, lewego rogu: Orbital Systems, ApoGlyx, BioExtrax
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Przykłady innowacji na Uniwersytecie w Lund
•
•
•
•
•
•

The Tetra Pak (czworościan foremny)
Sztuczna nerka (Gambro)
I skaner ultrasonograficzny
Bricanyl – lek na astmę
Nicorette – guma z nikotyną
Proviva – probiotyczny sok owocowy
•
•
•
•

Oatly – mleko owsiane
Laserowa terapia nowotworowa
Bluetooth
Hövding – kask rowerowy z poduszką
powietrzną
• Leczenie stanu przedrzucawkowego
• Nanotechnologiczne ogniwa słoneczne
• Orbital Systems – energooszczędny prysznic
przyszłości
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LU Innovation
• centrum innowacji i komercjalizacji na Uniwersytecie w Lund

• współpraca naukowców oraz studentów ze środowiskiem biznesu
• pomoc w rozwoju biznesu, pozyskiwanie finansowania, tworzenie sieci
kontaktów (networking), obsługa prawna
• patentowanie, licencjonowanie, tworzenie spółek
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Czym są innowacje?
• tworzenie czegoś nowego
• wprowadzenie do praktyki nowego rozwiązania i wpływ jego
na gospodarkę (J. A. Schumpeter)
• pomyślna ekonomicznie eksploatacja nowych pomysłów (M. Porter)
• wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu
lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody
marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk
biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem
zewnętrznym (Oslo Manual 2005, OECD/Eurostat)
• pozwalają zwiększyć zyski (klienci cenią wartość
innowacji i są w stanie więcej zapłacić za nią lub
firma redukuje koszty wytwarzania, gdyż proces
produkcji innowacji jest bardziej efektywny)
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Działalność innowacyjna - definicja
• całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych,
finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają
w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji
• niektóre z tych działań same z siebie mają charakter innowacyjny,
natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji
• działalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową
(B+R), która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej
innowacji
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Typy innowacji
-

nowy produkt lub usługa (innowacje produktowe)

-

zmiany w metodzie produkcyjnej (innowacje procesowe)

-

zmiany w strukturze jednostki lub w sposobie organizacji pracy
(innowacje organizacyjne)

-

wprowadzenie nowych rozwiązań i metod sprzedaży
(innowacje marketingowe)

-

innowacje przynoszące korzyści dla środowiska („zielone innowacje”)
Incremental&Radical (Edquist 2001)
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Innowacje produktowe
•

wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub istotnie ulepszone
w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia
pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów,
wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych

•

innowacja produktowa może być wynikiem zastosowania nowej wiedzy
lub technologii bądź nowych zastosowań lub kombinacji istniejącej wiedzy
i technologii

•

innowacje produktowe w zakresie usług polegają na wprowadzeniu znaczących
udoskonaleń w sposobie świadczenia usług, na dodaniu nowych funkcji lub cech
do istniejących usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych usług
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Innowacje procesowe (technologiczne)
•

wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji, dystrybucji
i wspierania działalności w zakresie wyrobów i usług

•

metody produkcji to techniki, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane
do produkcji wyrobów lub usług

•

metody dostawy dotyczą logistyki przedsiębiorstwa i obejmują urządzenia,
oprogramowanie i techniki wykorzystywane do nabywania środków produkcji,
alokowania zasobów w ramach przedsiębiorstwa lub dostarczania produktów
końcowych

•

zmiany w sposobach docierania z produktem
do odbiorców
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Innowacje organizacyjne
•

polegają na wdrażaniu nowych metod organizowania rutynowych działań
i procedur regulujących pracę

•

innowacje w zakresie organizacji miejsca pracy polegają na wdrożeniu nowych
metod podziału zadań i uprawnień decyzyjnych wśród pracowników

•

metody organizacyjne w zakresie stosunków z otoczeniem polegają
na wdrażaniu nowych sposobów organizacji stosunków z przedsiębiorstwami
lub instytucjami publicznymi

•

tworzenie nowego rozwiązania w dziedzinie
technologii informacyjnych i komunikacyjnych
prowadzącego do zmian przepływów informacji
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Innowacje marketingowe
•

•

•
•
•

wdrożenie nowej koncepcji lub strategii marketingowej różniącej się znacząco
od metod marketingowych dotychczas stosowanych
obejmują znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji produktów, opakowaniu,
dystrybucji produktów, promocji produktów i kształtowaniu cen.
Nie zalicza się tu zmian sezonowych, regularnych i innych rutynowych zmian
w zakresie metod marketingowych
nowe metody marketingowe w zakresie dystrybucji produktów polegają przede
wszystkim na wprowadzeniu nowych kanałów sprzedaży
nowe metody marketingowe w zakresie promocji produktów polegają
na stosowaniu nowych koncepcji promowania wyrobów i usług
innowacje w zakresie kształtowania
cen polegają na zastosowaniu nowych
strategii cenowych dla sprzedaży
wyrobów lub usług na rynku
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Innowacje przynosząca korzyści dla środowiska
•

nowy lub istotnie ulepszony produkt (wyrób lub usługa), proces, metoda
organizacyjna lub marketingowa, które przynoszą korzyści dla środowiska
w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi

•

korzyści dla środowiska mogą być podstawowym celem innowacji
lub też rezultatem innych celów

•

korzyści dla środowiska mogą powstać w okresie wytwarzania produktu
lub usługi, lub w okresie użytkowania zakupionego wyrobu lub korzystania
z usługi przez użytkowników końcowych
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Modele zarządzania innowacjami –
open vs closed innovation
Kategoria

Zamknięte innowacje

Otwarte innowacje

Charakterystyka
specjalistów

Zatrudnienie najlepszych
specjalistów w danej dziedzinie

Współpraca ze specjalistami spoza firmy

Proces powstania
innowacji

Kreacja, wymyślenie, zbudowanie
i sprzedanie skupione w firmie,
tak aby czerpać korzyści z badań

Pomysły i rozwiązania z zewnątrz mogą
zostać wykorzystane w organizacji,
która poprzez swoje badania nada
im dodatkową wartość

Stosunek
do wyścigu
pierwszeństwa
Relacja do
„wygranej”

Wyścig pierwszeństwa – każdy
wynalazek i idea powinny zostać
zaprezentowane jako pierwsze
na rynku
Tylko ta firma, która wypuści jako
pierwsza innowacje ma szanse
na wygraną z konkurencją

Co implikuje
wygraną

Najwięcej najlepszych pomysłów
w branży = zwycięstwo

Charakter procesu
powstawania
innowacji

Kontrola procesu innowacji
(zamykanie go), aby nikt nie mógł
czerpać z jej pomysłów

Nie trzeba być pierwszym w wynalezieniu
czegoś, żeby czerpać z tego korzyści
Ważniejsze niż pierwszeństwo na rynku
jest zbudowanie lepszego modelu
biznesowego
Najlepszy użytek z pomysłów
(wewnętrznych i co ważniejsze –
zewnętrznych) = wygrana

Czerpanie korzyści z otwartego dostępu
do pomysłów oraz nabywanie rozwiązań
od innych
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Źródło: H. W. Chesbrough, Open innovation, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2001, s. XXVI.

3 warunki powodzenia innowacji
wg P. F. Druckera:
• innowacja jest pracą, która wymaga wiedzy, a często również ogromnej
pomysłowości
• aby osiągnąć powodzenie, nowatorzy muszą wykorzystywać swoje silne
strony oraz być emocjonalnie nastawieni do podjęcia ryzyka i
wprowadzenia innowacji
• innowacja musi być zawsze blisko rynku, orientować się na rynek,
a w istocie być przez niego inspirowana
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Schemat przebiegu procesu innowacji
Krok 1 Analiza rynku, składająca się z oceny bieżących i przyszłych potrzeb klientów
oraz analiza konkurencyjności istniejącej i potencjalnej
Krok 2 Ocena stanu wiedzy technicznej i organizacyjnej. Ustalenie potencjalnych
źródeł innowacji własnych
Krok 3 Sformułowanie zadania projektowego
Krok 4 Stworzenie zespołu realizującego zadanie, ustalenie składu, struktury i lidera
Krok 5 Opracowanie koncepcji realizacji (biznesplan). Harmonogram, koszty, efekty
Krok 6 Decyzja o przyjęciu (odrzuceniu) projektu
Krok 7 Opracowanie projektu technicznego ze szczegółowym podziałem na zadania
Krok 8 Ocena techniczna i ekonomiczna. Przydział środków na realizację
Krok 9 Realizacja. Próby techniczne. Promocja
Krok 10 Zakończenie projektu. Realizacja produkcyjna (wdrożenie)
Krok 11 Ocena wyników. Wnioski
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Innowacja
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Business Model Canvas
• struktura opisu modelu biznesowego zaproponowana
przez A. Osterwaldera
• model biznesowy opisuje jak organizacja tworzy, dostarcza
i zatrzymuje wartość
Po co?
• normalizacja sposobu opisu modelu biznesowego – tak, aby możliwe
było analizowanie i dyskutowanie na wspólnym gruncie
• prosta i intuicyjna koncepcja, ale równocześnie pozwalająca oddać
złożoność procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i nie tylko
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Business Model Canvas (2)
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Typologia strategii innowacyjnych
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofensywna – wysokie ryzyko
Defensywna – niskie ryzyko
Zakupu licencji
Unikania
Kreowania rynku
Niezależna
Pozyskiwania wysoko kwalifikowanych kadr
Pozyskiwania innych firm
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Nie ma innowacyjności bez kreatywności

„Wszystko, co nas otacza miało
początek w czyjejś głowie.”
Alfred Adler
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Skąd wziąć innowacje?
Źródła wewnętrznej informacji o innowacjach:
• Pracownicy
• Klienci
• Badania własne
Źródła zewnętrznej informacji o innowacjach:
• Bazy informacji o nowych technologiach
• Targi
• Konferencje i seminaria
• Centra transferu technologii
• Jednostki badawczo-rozwojowe
• Parki Naukowo-Technologiczne
• Konkurencja
• Uczelnie
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Błąd może być źródłem innowacji
• ważnym warunkiem istnienia twórczego myślenia w organizacji
jest przyzwolenie na popełnianie błędów
• jednocześnie warto pamiętać o regule, że jedynie 5% stworzonych
rozwiązań jest możliwa do wdrożenia, a 0,5% ma charakter przełomowy
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Warunki definiujące twórczą grupę
• atmosfera w grupie jest nieformalna i niestresująca
• przeważają dyskusje bezpośrednie, w których bierze udział większość
członków grupy
• grupa posiada jasny cel, który jest znany członkom grupy
• członkowie grupy wzajemnie się słuchają
• konflikty mają konstruktywny charakter
• decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu
• członkowie grupy generują dużo pomysłów, którymi nie boją się dzielić
• miękki styl kierowania
• grupa często kontroluje realizację swojego celu
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7 warunków udanej burzy mózgów
• Ostro zarysowany problem. Udana sesja zaczyna się od wyrazistego sformułowania
problemu. Może to być po prostu dobre pytanie.
• Reguły gry. Prowadząc sesję, nie zaczynamy od krytyki pomysłów ani od dyskusji
nad nimi.
• Numerowanie pomysłów
• Budować i skakać. Dynamika sesji charakteryzuje się powtarzającymi się fazami
narastania energii: najpierw powoli, potem silnie, potem wygasanie. Najważniejsze
dla prowadzącego jest działanie w fazie trzeciej gdy energia wygasa.
• Przestrzeń przypomina. Napływające pomysły zapisujemy w taki sposób by mogli je
widzieć wszyscy uczestnicy sesji.
• Świeży umysł. Rozgrzewka w formie prostej gry słownej, by oczyścić umysły oraz
przestawić zespół na tryb dynamicznego zachowania. Innym rodzajem jest
przygotowanie przez uczestników „zadań domowych” związanych z tematem sesji.
• Dbać o aspekt materialny. Udane sesje burzy eksponują aspekt wizualny. Chodzi tu
o szkice, wykresy, mapy psychologiczne, modele z patyczków itp.
(T. Kelly „Sztuka innowacji”)
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6 błędów dla burzy mózgów
• Najpierw mówi szef. Jeśli pierwszy głos należy do szefa, to zwykle się kończy
to ustaleniem porządku dyskusji i wyznaczeniem jej granic, co natychmiast
ogranicza możliwości sesji
• Na każdego przychodzi kolej. Nie wyznaczamy kolejności zabierania głosów.
• Tylko eksperci. Zapraszajmy do udziału w sesji bardzo różnych pracowników.
• Wyjedźmy gdzieś. Burza mózgów w ośrodku narciarskim czy nadmorskim kurorcie
może być antyproduktywna.
• Żadnych bzdur. Wręcz przeciwnie. Warto jest mieć mnóstwo zabawy przy
rozwiązywaniu problemu.
• Wszystko zapisywać. Prowadzenie notatek aktywizuje nieodpowiednie obszary
mózgu. Nie zachowujmy się jak na uniwersyteckim wykładzie.

(T. Kelly „Sztuka innowacji”)
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FIKA - INSTYTUCJA KAWY DLA EFEKTYWNOŚCI
ORGANIZACYJNEJ
• szwedzki obyczaj mający charakter instytucji społecznej
• przerwa w pracy lub innej działalności w celu wypicia kawy lub innego napoju
z przekąskami w towarzystwie znajomych, przyjaciół lub rodziny
• ta tradycja ma wielkie znaczenie dla Szwedów, bowiem Szwecja jest jednym
z największych konsumentów kawy na świecie
• podczas fiki do kawy serwowane są głównie słodkości, czasem kanapki lub inne
przekąski. Najpopularniejszym dodatkiem są bułeczki cynamonowe
• wiele szwedzkich zakładów pracy wprowadziło
przed- i popołudniowe przerwy na kawę,
które są nie tylko przerwami od pracy,
ale również okazją do nieformalnych
spotkań i dyskusji
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Networking
• networking to sztuka nawiązywania i utrzymywania wartościowych relacji
• dzięki temu kogo znamy, kto zna Nas i do kogo możemy dotrzeć za
pośrednictwem znajomych, znacząco zwiększa się Naszą przewagę na rynku
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Globalny ranking innowacyjności
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Ukierunkowanie polityki Szwecji

EDUKACJA

INFRASTRUKTURA

BADANIA
i
INNOWACJE
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Model potrójnej helisy
• podstawa koncepcji narodowych systemów innowacji
• układ powiązań reprezentantów trzech środowisk na określonym obszarze,
między którymi następuje przepływ wiedzy (poprzez wzajemne uczenie
się):
- świat nauki (uniwersytety i instytucje B+R) – rozumie podstawy
naukowe, zna technologię
- władza publiczna – rozumie potrzeby społeczne
- przedsiębiorstwa – wiedzą, jak pogodzić potrzeby społeczne
z technologią
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Narodowy System Innowacji (NSI)
• zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju
i rozprzestrzeniania się nowych technologii
• dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują
możliwe jest sprawne tworzenie, selekcjonowanie, absorpcja i dystrybucja
innowacji
• NSI jest narzędziem służącym do analizy krajowej specyfiki innowacji
w procesach globalizacyjnych
• NSI stanowi system gwarantujący efektywne powiązania pomiędzy tymi,
którzy generują nową wiedzę oraz tymi, którzy mogą ją z pożytkiem
wykorzystywać
• efektywne współdziałanie systemu możliwe jest w sytuacji istnienia
efektywnej sieci współzależności, która generowana jest poprzez szereg
instrumentów oraz elementów infrastruktury
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Szwedzkie wynalazki
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Szwedzkie wpływowe marki
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Szwedzka Strategia Innowacji
1) Dobrze funkcjonujące ramy państwowe:
- Stabilne środowisko sprzyja innowacjom (finanse państwa, rynek pracy,
ochrona patentowa, prawo, struktura podatków)
- Edukacja, badania rozwojowe oraz infrastruktura
2) Innowacje w zakresie usług publicznych i struktury sektora publicznego:
- Sektor publiczny musi być innowacyjny, aby przyczynić się do popytu na
innowacje w społeczeństwie (np. 6-godzinny wymiar pracy)
3) Bezpośrednie działania ukierunkowane na proces innowacji:
- Finansowanie innowacji
- Wsparcie przedsiębiorczości
- Tworzenie inkubatorów i klastrów
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Dziedziny priorytetowe

• zdrowie i ochrona zdrowia
• transport i środowisko
• teleinformatyka
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Swedish Incubators & Science Parks (SISP)

43 Inkubatory Przedsiębiorczości
(akceleratory)
33 parki naukowe
12 regionalnych funduszy
- SISP skupia się na procesach komercjalizacji
i tworzenia nowych przedsiębiorstw
- dzięki SISP powstało 5 000 firm z 72 000
pracownikami umysłowymi
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IDEON SCIENCE PARK
• pierwszy i największy w Skandynawii park
naukowo-technologiczny
• skupiony na otwartych innowacjach
• 350 firm wywodzi się z Uniwersytetu w Lund
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MINC - Malmö Incubator
StartupLabs – otwarta, darmowa
przestrzeń dla wszystkich, którzy mają
pomysł na biznes
Program inkubacyjny – 12 miesięczny
(obecnie 24 firmy)
Fast Track – akcelerator startupów,
możliwość nawiązania współpracy z
przedsiębiorcami, mentorami i aniołami
biznesu (obecnie 6)
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MEDICON VILLAGE
•

•
•

park naukowo-technologiczny z zakresu
nauk o życiu (life science)
badania, innowacje oraz przedsiębiorczość
100 firm z branży farmaceutycznej,
medycznej, biotechnologicznej
oraz nanotechnologicznej
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Media Evolution City
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Media Evolution City
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Dziękuję za uwagę

„Innowacje nie są celem samym w sobie.
To środki do celu.”
Edwin Bendyk
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