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1. Uzasadnienie
Niska intensywność transferu wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi
a przedsiębiorstwami jako wyzwanie dla polityki innowacyjnej.
Transfer wiedzy 1 z jednostek naukowych 2 do przedsiębiorstw 3 jest jedną z najwaŜniejszych
determinant prowadzenia działalności badawczo - rozwojowej i innowacyjności przedsiębiorstw.
Jednocześnie w Małopolsce, która moŜe pochwalić się relatywnie duŜym potencjałem naukowym
(12,3% wartości aparatury naukowo - badawczej, 2 miejsce w kraju; 7,7% zatrudnionych
w działalności B+R na 1000 pracujących, 2 miejsce w kraju4) i relatywnie sporymi środkami
budŜetowymi przeznaczanymi na badania i prace rozwojowe (12,6% krajowych środków
budŜetowych, 2 miejsce w kraju) nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach
(5,8% nakładów krajowych, 6 miejsce w kraju 5 ) i efekty tychŜe prac rozumiane jako
innowacyjność przedsiębiorstw (19,5% przedsiębiorstw przemysłowych innowacyjnych w latach
2009 - 2011, 3 miejsce w kraju, średnia dla Polski: 16,1%; 11,1% przedsiębiorstw innowacyjnych
z sektora usług w latach 2009 - 2011, 7 miejsce w kraju; średnia dla Polski: 11,6%)
nie są satysfakcjonujące. Wnioski te potwierdza raport Komisji Europejskiej6, który pokazuje,
Ŝe Małopolska naleŜy do kategorii najmniej innowacyjnych w Unii Europejskiej regionów,
tzw. skromnych innowatorów (modest innovators), z relatywnie dobrym potencjałem badawczym
nie przekładającym się jednak na działalność innowacyjną przedsiębiorstw i faktycznie wdraŜane
innowacje.
Za taki stan rzeczy odpowiada m.in przeciętny w skali kraju poziom współpracy małopolskich
przedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej (6,1% w przypadku
przedsiębiorstw przemysłowych; 4 miejsce w kraju; 3,7% w przypadku przedsiębiorstw
usługowych, 5 miejsce w kraju). Jednocześnie małopolskie przedsiębiorstwa z przeciętną w skali
kraju częstotliwością wskazują na jednostki naukowe (instytuty badawcze, szkoły wyŜsze,
jednostki PAN) jako najkorzystniejszego partnera w działalności innowacyjnej (31,9%, 6 miejsce
w kraju dla przedsiębiorstw przemysłowych; 21,1%, wspólnie z Zachodniopomorskim 4 miejsce
1

Transfer wiedzy w niniejszej strategii rozumiany jest jako przekazywanie know-why, określonej wiedzy
technicznej i organizacyjnej oraz związanego z nią know-how (wiedzy praktycznej) celem gospodarczego
(komercyjnego) wykorzystania (…) proces zasilania rynku technologiami, stanowiący szczególny przypadek
procesu komunikowania się. NaleŜy podkreślić jego interakcyjny charakter, w którym występują rozmaite
pętle sprzęŜeń zwrotnych pomiędzy nadawcami i odbiorcami wiedzy oraz nowych rozwiązań
technologicznych i organizacyjnych Matusiak, K. B. ,2011,. Innowacje i transfer technologii. Słownik
pojęć. . Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
2
Jednostki naukowe są rozumiane jako uczelnie , instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN. Przy czym
kluczową kategorią z punktu widzenia projektu są uczelnie.
3
Przedsiębiorstwa są kluczową kategorią odbiorców transferu wiedzy. Rolę tę mogą spełniać jednak takŜe
jednostki samorządu terytorialnego. Dla uproszczenia jednak zawsze gdy będzie mowa
o przedsiębiorstwach lub odbiorcach, do kategorii tej będą zaliczane takŜe jednostki samorządu
terytorialnego.
4
O ile nie zaznaczono inaczej przywoływane w uzasadnieniu dane pochodzą z publikacji Głównego
Urzędu Statystycznego: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, 2012, Warszawa;
Nauka i Technika w 2011, 2012, Warszawa. Podawane dane dla przedsiębiorstw dotyczą więc okresu 2009
- 2011 a dla jednostek naukowych 2011 roku.
5
NaleŜy dodatkowo wziąć pod uwagę fakt, Ŝe 70% tych nakładów przeznaczono na inwestycje (budynki,
maszyny, urządzenia techniczne), a tylko 23% na działalność B+R lub zakup wiedzy ze źródeł
zewnętrznych
6
The European Regional Innovation Scoreboard 2012, European Commission, Enterprise and Industry,
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris-2012_en.pdf
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w kraju dla przedsiębiorstw usługowych). W szczególności, na szkoły wyŜsze wskazało 11,1%
przedsiębiorstw przemysłowych (10 miejsce w kraju) i 18,3% usługowych (3 miejsce w kraju).
W skali kraju 7 rzadziej na szkoły wyŜsze jako najkorzystniejszego partnera w działalności
innowacyjnej wskazywały przedsiębiorstwa:
●

usługowe (8,2% w porównaniu do 12,2% przemysłowych)

●

z sektora prywatnego, w tym zagraniczne (w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych
odpowiednio 11,9% i 6%)

Warto zaznaczyć, Ŝe o ile wielkość przedsiębiorstwa jest mocno powiązana ze współpracą
z innymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej (dla ogółu przedsiębiorstw
przemysłowych 2,1% w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników
i 34,4% dla przedsiębiorstw zatrudniających 250 i więcej pracowników), to nie odnotowano
związku między wielkością a wskazywaniem szkoły wyŜszej jako najkorzystniejszego partnera
(odpowiednio 12,4% dla przedsiębiorstw i 11,2%).
Podsumowując powyŜsze rozwaŜania, konsekwencje zidentyfikowanego problemu, jakim jest
niska intensywność transferu, moŜna opisać zgodnie z sekwencją transferu wiedzy z jednostek
naukowych do przedsiębiorstw:
● na poziomie jednostek naukowych gromadzona w nich wiedza mająca potencjał
aplikacyjny nie jest optymalnie wykorzystywana;
● przedsiębiorstwa nie mają moŜliwości nawiązania współpracy z jednostkami
naukowymi; w efekcie nie wykorzystują wiedzy jako kapitału do budowy przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstw;
● potencjał badawczy jednostek naukowych nie przekłada się na innowacyjność
i konkurencyjność małopolskiej gospodarki.
NaleŜy ponadto zwrócić uwagę na niską intensywność transferu w obszarach, w których model
będzie wdraŜany8:
• biotechnologii - zastosowanie nauki i technologii do działań na Ŝywych organizmach
[…] w celu zmiany materiałów (zarówno Ŝywych, jak i martwych) wykorzystywanych
do produkcji wiedzy, dóbr i usług9.
• budownictwie energooszczędnym - typ budownictwa o obniŜonym zapotrzebowaniu
na energię zwracający uwagę na: 1) zmniejszenie ilości energii potrzebnej do ogrzania
budynku, 2) dostarczenie potrzebnej ilości energii ze źródeł odnawialnych
oraz 3) uzyskanie odpowiedniego komfortu uŜytkowania budynku przy konkretnych
rozwiązaniach technologicznych z pkt. 1) i 2).
• inteligentnych sieciach energetycznych - systemy elektroenergetyczne, który dzięki
rozwiązaniom informatycznym integrują działania uŜytkowników, dystrybutorów
i producentów, aby dostarczanie energii było skuteczne, efektywne i bezpieczne.

7

W momencie przygotowania raportu dane na poziomie regionalnym nie były dostępne.
Przedstawione opisy obszarów są uproszczone. Dokładniejszy opis moŜna znaleźć w dokumencie:
CEAPP UJ. (2012). W kierunku skuteczniejszego transferu wiedzy. Diagnoza w obszarach objetych
modelem SPIN. Kraków: Województwo Małopolskie.
9
OECD. (2012).
http://www.oecd.org/sti/innovationinsciencetechnologyandindustry/keybiotechnologyindicators.htm.
Pobrano grudzień 2012
8
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•

medycynie translacyjnej - dziedzina wiedzy i praktyki, która za cel stawia sobie
wypełnienie luki pomiędzy wynikami badań naukowych a praktyką kliniczną, poprzez
generowanie nowych technologii medycznych.

Obszary te zostały wybrane w oparciu o wyniki Foresightu 10 i wpisują się w trzy z czterech
inteligentnych specjalizacji Małopolski (ICT, energia, nauki o Ŝyciu) 11 . Brak intensywnego
transferu wiedzy w tych obszarach jest nie tylko wyzwaniem dla polityki innowacyjnej,
ale oznacza takŜe brak wymiernych korzyści dla regionu w postaci podnoszenia jakości Ŝycia
jego mieszkańców i korzystniejszych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw i jednostek
samorządu terytorialnego (nowe rozwiązania biotechnologiczne, efektywniejsze zuŜycie energii
a takŜe lepsza ochrona zdrowia).

Przyczyny niskiej intensywności
naukowymi a przedsiębiorstwami.

transferu

wiedzy

pomiędzy

jednostkami

W ramach realizowanej w ramach projektu „SPIN - model transferu innowacji w Małopolsce”
diagnozy zidentyfikowano najwaŜniejsze przyczyny występowania niskiej intensywności
współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi:
● brak wystarczającej liczby osób o odpowiedniej wiedzy, umiejętnościach, postawach
i doświadczeniu po stronie jednostek naukowych (w tym: brak kadr i zorganizowanego
działania na rzecz konwersji odkryć naukowych w koncepty moŜliwe do gospodarczego
zastosowania lub co najmniej do przejścia do fazy rozwoju produktu/usługi i potrafiącej
organizować współpracę z biznesem),
● niewystarczająca liczba programów nauczania na uczelniach dostosowanych do potrzeb
uczestników transferu wiedzy,
● brak odpowiednich bodźców na uczelniach do współpracy naukowców
z przedsiębiorcami,
● niewystarczająca koordynacja działań z zakresu transferu wiedzy w regionie,
● brak osób o odpowiedniej wiedzy, umiejętności, postawach i doświadczeniu po stronie
przedsiębiorców,
● brak zarządzania strategicznego i niedroŜne procedury na uczelniach,
● słabo rozwinięta sieć kontaktów pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami,
● niejasność dotycząca moŜliwości wykorzystania technologii przez przedsiębiorców,
● brak ośrodków zbierających i rozpowszechniających wiedzę o nowościach
technologicznych,
● ryzyko związane z wprowadzeniem technologii na rynek,
● stosunkowo nieduŜa wiedza odnośnie skutecznego wspierania transferu wiedzy
ze środków publicznych,
● bariery prawne,
● bariery finansowe,
● specyfika zapotrzebowania na nową wiedzę na polskim rynku związana ze stanem
rozwoju polskiej/małopolskiej gospodarki12.
10

Bendyk, E. Kosielinski S. (red.), 2010, Perspektywa Technologiczna; Kraków – Małopolska 2020;
Infostrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J., Fundacja „Instytut Mikromakro”, IDC Polska,
Kraków - Warszawa.
11
Regionalna Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2013 - 2020
12
CEAPP UJ. (2012). W kierunku skuteczniejszego transferu wiedzy. Diagnoza w obszarach objętych
modelem SPIN. Kraków: Województwo Małopolskie.
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Bariery te moŜna wpisać w pięć podstawowych kategorii barier, które utrudniają transfer wiedzy:
• procesy – nieoptymalne procesy organizowania transferu wiedzy na uczelniach,
• analizy – niewystarczająca wiedza o potrzebach przedsiębiorców i innych odbiorców,
• kompetencje - odpowiednie kompetencje po obu stronach transferu wiedzy,
• komunikacja - brak informacji o moŜliwości współpracy i zaangaŜowania po obu
stronach transferu wiedzy,
• transakcje - nieoptymalne prawo i procedury w jednostkach naukowych dotyczące
własności intelektualnej i komercjalizacji.
Jak pokazują zarówno wyniki diagnozy jak i inne badania13, przedsiębiorcy podejmują rozmaite
strategie radzenia sobie z tymi barierami. Jedną z nich jest kupowanie gotowych pomysłów
od zagranicznych przedsiębiorstw, zamiast inwestowanie we własną innowacyjność
lub nawiązywanie współpracy z jednostkami naukowymi. Inną strategią, którą podejmują
przedsiębiorcy, szczególnie w odpowiedzi na zbiurokratyzowanie instytucji naukowych, jest
realizacja współpracy, która jest inicjowana lub/i realizowana w sposób nieformalny. MoŜe ona
przybierać kilka form. Po pierwsze, przedsiębiorcy zlecają pewne prace wybranym naukowcom
poza jednostkami naukowymi, z wykorzystaniem jej kapitału. Po drugie, niektórzy pracownicy
jednostek naukowych zakładają własne firmy, które realizują zlecenia przedsiębiorców.
Po trzecie, pracownicy jednostek naukowych zakładają fundacje i stowarzyszenia, które realizują
zlecenia przedsiębiorców. Inicjowanie transferu technologii i wiedzy dzięki nieformalnym
kontaktom przedsiębiorców i naukowców jest szybkie i skuteczne. Odbywa się jednak
na bardziej ograniczoną skalę, niŜ sformalizowana współpraca, która mogłaby wykorzystywać
potencjał jednostek naukowych, np. jej infrastrukturę, ale takŜe wsparcie prawne naukowców.
Sformalizowanie
współpracy
legitymizowałoby
takŜe
współpracę
naukowców
z przedsiębiorcami, zachęcając do pozostania w jednostkach naukowych pracowników
naukowych i doktorantów zainteresowanych taką współpracą.
Pomimo szeregu barier, wyniki badań wskazują na to, Ŝe stroną inicjującą transfer wiedzy,
niezaleŜnie od tego czy ma ona charakter zinstytucjonalizowany czy nie, są przedsiębiorcy.
Świadczy to o istnieniu popytu na innowacje oferowane przez jednostki naukowe
i ich pracowników.
Do dotychczas stosowanych instrumentów wsparcia, które są ukierunkowane na stawienie czoła
tym barierom moŜna zaliczyć przede wszystkim:
● wsparcie wybranych inicjatyw realizowanych wspólnie przez jednostki naukowe
i przedsiębiorców (z róŜnym rozłoŜeniem akcentów na rolę tych podmiotów);
● budowanie sieci powiązań przez róŜne instytucje (inicjatywy klastrowe, instytucje
otoczenia biznesu);
● wspieranie funkcjonowania centrów transferu technologii.

KaŜda z tych form wsparcia w jakimś stopniu niweluje bariery. Nie uwzględniają one jednak
następujących elementów:
● potrzeby zmian o charakterze systemowym na uczelniach w kierunku dopasowania oferty
współpracy do potrzeb przedsiębiorców;

13

CEM (2009) Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu
z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim”. Kraków: Województwo Małopolskie
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●
●

dopasowanie formy wsparcia do specyfiki danego obszaru wiedzy (wyzwania, ryzyka
związane z daną technologią);
zapewnienie mechanizmów uczenia się w ramach realizowanych form wsparcia.

Jak pokazują wyniki diagnozy przeprowadzonej w ramach projektu “SPIN - model transferu
innowacji w Małopolsce”, uwzględnienie tych czynników ma kluczowe znaczenie dla likwidacji
barier utrudniających transfer wiedzy. NaleŜy jednocześnie podkreślić, Ŝe projektowane
w ramach projektu wsparcie, aby było skuteczne, powinno mieć charakter komplementarny,
a nie substytucyjny.
W efekcie realizowane dotychczas działania nie przełoŜyły się na znaczące zmiany
w intensywności transferu wiedzy i wzrost innowacyjności małopolskich przedsiębiorstw.
Jak konkludują autorzy diagnozy w Regionalnej Strategii Innowacyjności Szereg istotnych
wniosków dostarcza ewaluacja wspierania przez samorząd województwa małopolskiego transferu
wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami. Przyszła
polityka województwa w tym zakresie winna być zmodyfikowana z uwagi na jej skromne
dotychczasowe rezultaty. Przemawia za tym m.in. to, Ŝe uczelnie i instytuty naukowe szkół
wyŜszych wciąŜ w zaskakująco niewielkim stopniu uczestniczą w dostarczaniu innowacyjnych
rozwiązań przedsiębiorstwom. 14

14

Diagnoza pogłębiona innowacyjności gospodarki Małopolski. Załącznik do Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2013 - 2020.
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2. Cel wprowadzenia innowacji
Celem wprowadzenia innowacji jest zwiększenie intensywności transferu wiedzy i wykorzystania
potencjału uczelni przez przedsiębiorstwa w Małopolsce. W okresie trwania projektu powstaną
Centra, których celem będzie zwiększenie intensywności transferu wiedzy w czterech obszarach:
medycyna translacyjna, budownictwo energooszczędne, biotechnologia, inteligentne sieci
energetyczne.
Cele szczegółowe projektu określone zostały w następujący sposób:
1. Utworzone nowe sieci powiązań i współpracy biznesu, samorządu i środowiska nauki
umoŜliwiające i stymulujące wdraŜanie innowacji w regionie;
2. Zwiększona wiedza w zakresie wybranych technologii innowacyjnych wśród
przedstawicieli grupy docelowej;
3. Upowszechnione informacje wśród grup docelowych w zakresie moŜliwości współpracy
i transferu wiedzy w Małopolsce;
4. Wypracowane propozycje nowych lub modyfikacje istniejących instrumentów wspierania
innowacyjności dla polityki publicznej w Małopolsce.
Stan poŜądany po wprowadzeniu innowacji moŜna przedstawić zgodnie z sekwencją efektów
intensywnego transferu wiedzy:
● na poziomie jednostek naukowych powstaną Centra, które udroŜnią podaŜ transferu
wiedzy;
● przedsiębiorstwa będą miały lepszy dostęp do wiedzy i większą moŜliwość współpracy
z naukowcami nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które będą mogły wykorzystać
do budowy przewagi konkurencyjnej;
● na poziomie regionu potencjał badawczy jednostek naukowych będzie w większym
stopniu przekładał się na innowacyjność i konkurencyjność małopolskiej gospodarki.
NaleŜy takŜe zwrócić uwagę na poŜądany stan w obszarach, w których będzie miało miejsce
testowanie Modelu SPIN:
•

spadek śmiertelności z powodów chorób układu krąŜenia i inne wdroŜenia w ochronie
zdrowia (medycyna translacyjna),

•

spadek kosztów wykorzystania energii przez jednostki samorządu terytorialnego
i przedsiębiorstwa (inteligentne sieci energetyczne, budownictwo energooszczędne),

•

rozwój sektora biotechnologicznego (biotechnologia).

Stopień realizacji celu zostanie zweryfikowany na podstawie kluczowych wskaźników wdroŜenia
(wskaźniki rezultatu). Zarówno one jak i ich zakładane wartości dla kaŜdego z obszarów
przedstawiono w poniŜszej tabeli.
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Wskaźnik

Wartość
inteligentne sieci
energetyczne

biotechnologia

medycyna
translacyjna

budownictwo
energooszczędne

razem

1. liczba aplikacji przygotowanych wspólnie z odbiorcami
o zewnętrzne finansowanie projektów z zakresu TW

10

6

2

3

21

2. liczba finansowanych ze źródeł zewnętrznych projektów
z zakresu TW realizowanych wspólnie z odbiorcami

5

6

0

1

12

3. liczba porozumień o współpracy pomiędzy odbiorcami
a uczelnią z zakresu TW

20

6

6

15

47

4. liczba umów podpisanych pomiędzy odbiorcami a uczelnią
z zakresu TW

10

6

2

2

20

5. liczba projektów zakończonych wdroŜeniem

0

0

1

0

1

Dane do weryfikacji będą przekazywane przez koordynatorów wdroŜeń w poszczególnych obszarach w comiesięcznych sprawozdaniach.
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3. Opis innowacji, w tym produktu finalnego
Innowacyjność opisywanego rozwiązania naleŜy rozpatrywać na trzech poziomach: uczestnika
projektu, problemu i formy wsparcia. Uczestnicy projektu do tej pory korzystali z podobnych,
ale nie identycznych form pomocy. O ile problem niskiej intensywności transferu wiedzy jest
znany, dotychczas stosowane narzędzia (opisane w części poświęconej uzasadnieniu potrzeby
dla innowacyjnego rozwiązania) nie pozwalały na jego kompleksowe rozwiązanie. Punktem
wyjścia dla projektu jest więc odmienne zdefiniowane problemu: brak struktur i bodźców
na uczelniach, udraŜniających transfer wiedzy w sposób jak najbardziej angaŜujący
naukowców i przystępny dla przedsiębiorców. Innowacyjność w zakresie formy wsparcia
polega na zastosowaniu nowej koncepcji wspierania transferu wiedzy, tj. tworzenia centrów
na uczelniach, dedykowanych wybranym obszarom wiedzy.
UŜytkownikami produktu będą jednostki administracji publicznej na szczeblach:
wojewódzkim (Województwo Małopolskie) i niŜszych; uczelnie wyŜsze i inne jednostki
naukowe. W chwili obecnej w Małopolsce działają 33 uczelnie wyŜsze, 11 instytutów
naukowych PAN oraz 6 instytutów badawczych (dane GUS).
Na etapie testowania produktu w projekt włączone zostały trzy krakowskie uczelnie wyŜsze:
Uniwersytet Jagielloński (takŜe Collegium Medicum), Politechnika Krakowska
oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Po stronie administracji publicznej proces będzie
monitorował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Najbardziej liczną grupą odbiorców produktu będą przedsiębiorcy działający na terenie
Małopolski. Pozostali odbiorcy produktu to pracownicy uczelni, lub innych jednostek
naukowych będących uŜytkownikami produktu. W wymiarze docelowym odbiorcami
produktu będą wszyscy działający w Małopolsce przedsiębiorcy zainteresowani
wprowadzeniem na rynek innowacji według zaproponowanego modelu. Zgodnie z danymi
GUS, w grudniu 2012r. liczba podmiotów gospodarczych w regionie wynosiła 343 375.
Projekt dodatkowo posiada potencjał generowania przedsiębiorczości – uŜytkownikami
produktu mogą być takŜe podmioty utworzone specjalnie na potrzeby skorzystania
z wypracowanych w ramach modelu SPIN rozwiązań. Dodatkowo do grupy osób w sposób
szczególny zainteresowanych uczestnictwem w modelu SPIN mogą być zaliczeni pracownicy
i absolwenci uczelni wyŜszych posiadający specjalistyczną wiedzę naukową poddającą się
komercjalizacji oraz innowatorzy, takŜe spoza terenu Małopolski.
W ramach kaŜdego wymiaru Modelu SPIN zidentyfikowano szereg warunków,
które są niezbędne, by innowacja działała właściwie. Warunki związane z działaniami
realizowanymi w ramach wdroŜenia na uczelniach przez Zespoły naukowców określono
w modułach Modelu SPIN. Dodatkowo zidentyfikowano szereg działań realizowanych przez
inne podmioty (władze uczelni, administrację regionalną i centralną, jednostki finansujące
projekty z zakresu transferu wiedzy), od których zaleŜeć będzie powodzenie projektu.
Przedstawiono je w rekomendacjach ogólnych modelu.
Produktem finalnym projektu będzie przetestowany Model SPIN. Model SPIN składa się
z dwóch poziomów: ogólnego (uniwersalnego) oraz wypracowanych na podstawie poziomu
ogólnego i diagnoz dedykowanych obszarom wiedzy (warianty obszarowe). W ramach
projektu wypracowano do tej pory cztery warianty obszarowe dla wybranych obszarów
10

wiedzy. W ramach modelu przedstawiono pytania, na podstawie których wypracowano
przedstawione warianty obszarowe Modelu. Z ich pomocą moŜliwe jest wypracowywanie
kolejnych wariantów obszarowych dla innych dziedzin wiedzy i jednostek naukowych.
Na poziomie ogólnym Model składa się z pięciu modułów i 10 wymiarów (por. poniŜszy
rysunek), które porządkują cele realizowanych działań, warunki osiągnięcia tychŜe celów,
a takŜe zwracają uwagę na związane z działaniami ryzyka. Poziom ogólny Modelu SPIN
będzie rozbudowywany w oparciu o doświadczenia wynikające z wdroŜeń wariantów
obszarowych. Ponadto, Model SPIN zawiera rekomendacje dla róŜnych kategorii podmiotów.

Model SPIN zawiera wskazania co do typu i kształtu działań, jednak ich realizacja powinna
uwzględniać kontekst wdroŜenia. Między innymi naleŜy zwrócić uwagę na juŜ funkcjonujące
w jednostce naukowej struktury i zadbać o komplementarność działań. Na przykład, istniejące
na uczelniach Centra Transferu Technologii powinny być mocno włączone w działania
z modułu transakcyjnego.
W ramach projektu powstaną cztery Centra, które będą intensyfikowały transfer wiedzy
w czterech opisanych wcześniej obszarach:
1. Centrum Promocji Inteligentnych Systemów Informatycznych;
2. Małopolskie Centrum Biotechnologii;
3. Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego;
4. Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej.
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Dla kaŜdego z Centrów w poniŜszej tabeli przedstawiono korzyści, jakie zainteresowani
odbiorcy odniosą z ich funkcjonowania.
Centrum Promocji Inteligentnych Systemów Informatycznych;
1. biznesowe (utrzymanie lub poprawa pozycji rynkowej)
a) zwiększenie specjalistycznej wiedzy i wzrost kompetencji po stronie kadry podmiotu poprzez
uczestnictwo w warsztatach, spotkaniach z brokerem
b) diagnoza swojego potencjału i moŜliwości wdroŜenia rozwiązań z zakresu ISE we współpracy
z brokerem i specjalistą z dziedziny ISE
c) opracowanie koncepcji dedykowanego rozwiązania/wdroŜenia przez specjalistów
d) wsparcie w zakresie identyfikacji moŜliwych źródeł finansowania dla zdiagnozowanych potrzeb
e) pozyskanie partnera do współpracy nad innowacyjnym rozwiązaniem - partnerstwo z prestiŜową
uczelnią i specjalistami w zakresie technologii ISE przy opracowywaniu aplikacji o środki zewnętrzne
(co podnosi wartość merytoryczną projektu i szanse na dofinansowanie)
f) wsparcie w zakresie ochrony prawnej rozwiązań i w zakresie praw autorskich
g) uzyskanie dedykowanego rozwiązania przy minimalizacji nakładów finansowych w ramach aplikacji
o minigranty w tworzonym portfolio rozwiązań
h) pozyskanie partnera naukowego do współpracy nad konkretnym rozwiązaniem w ramach prac
dyplomowych ("zamawiane")
i) kapitał biznesowy związany z wejściem do branŜowej sieci powiązań - siatki kontaktów róŜnych
typów podmiotów zainteresowanych i wspierających rozwój ISE
2. prestiŜowe i promocyjne: w zakresie uczestnictwa w partnerstwach, wpływu na kierunki
podejmowanych w ramach ISE działań, realizacja istotnych z punktu widzenia regionu i rozwoju ISE
projektów, zaproszenie do prezentowania efektów współpracy w ramach prestiŜowych, tematycznych
konferencji, warsztatów itp., co zwiększa rozpoznawalność podmiotu w środowisku biznesowym, jego
ofertę i wzmacnia prestiŜ jako przedsiębiorstwa czerpiącego najnowsze rozwiązania z nauki,
innowacyjnego

Małopolskie Centrum Biotechnologii
1. poznanie potencjału biotechnologii w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw
2. znalezienie partnera do wdroŜenia projektu innowacyjnego
3. pozyskanie finansowania na wdroŜenie projektu innowacyjnego
4. bezpośrednie poznanie innych podmiotów działających na rynku lub rynkach pokrewnych
5. zdobycie wiedzy nt. zaawansowanych procesów biotechnologicznych i strategii ich wdraŜania
w produkcję przemysłową
6. zdobycie wiedzy nt. przemysłu biotechnologicznego

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
- ubieganie się o sfinansowanie potrzebnych badań
- zlecenie badania, ekspertyzy
- skorzystanie z infrastruktury technologicznej uczelni, komór, urządzeń itp.
- udział w szkoleniach poświęconych technologiom energooszczędnym w budownictwie
- współorganizowanie lub prowadzenie takich szkoleń
- współorganizowanie innych wydarzeń, np. warsztaty branŜowe, konferencje, wykorzystując to jako
element promocji
- dostęp do aktualnych informacji na temat: finansowania projektów badawczych, stanu rozwoju
technologii w Polsce i na świecie, wydarzeń w regionie związanych z technologią (newsletter, strona
internetowa, profil Centrum na portalu społecznościowym)
- uzyskanie w Centrum lub za pośrednictwem m.in. publikacji (być moŜe czasopisma) wydawanych
przez Centrum odpowiedzi na proste ale teŜ problematyczne pytania związane z technologiami
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energooszczędnymi w budownictwie
- nawiązanie kontaktu/współpracy z uczelnianymi ekspertami w dziedzinie BE
- wspólne aplikowanie o środki finansowe na badania
- uzyskanie dostępu do gotowych katalogów projektów budynków energooszczędnych
- zebranie informacji i procedur związanych z nawiązywaniem współpracy w jednym miejscu
(oszczędność czasu)
- pozyskiwanie praktykantów/staŜystów - studentów PK i uczniów szkół budowlanych
- skorzystanie z dorobku naukowego PK - baza prac dyplomowych i doktorskich
- testowanie swoich produktów w modelowych domkach i/lub laboratorium na terenie PK (po 2014,)

Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej
Urząd Marszałkowski: docelowo priorytetowy dostęp do najnowocześniejszej technologii wczesnego
wykrywania chorób sercowo-naczyniowych.
Wybrany personel medyczny szpitali w Małopolsce: przeszkolenie w zakresie wykonywania pomiarów
czynnościowych śródbłonka i usg jego ścian.
Przedsiębiorcy: nawiązanie współpracy w zakresie przygotowania schematu do komercjalizacji (forma
komercjalizacji jeszcze nie została ustalona).
Naukowcy: nieodpłatny pilotaŜ projektów badawczych z dziedziny medycyny, szkolenie specjalistów
w zakresie translacji medycznej, którzy odbędą w ramach szkolenia staŜe w renomowanych ośrodkach
naukowych.
Lekarze i liderzy opinii: dostęp do najnowszej wiedzy o moŜliwości wczesnego wykrywania chorób
sercowo-naczyniowych w postaci publikacji naukowych, wystąpień na konferencjach, publikacji
drukowanych, etc.
Dodatkowo zorganizowana zostanie konferencja, na której szczegółowo opisana zostanie nowa metoda
diagnostyczna.

Opis innowacji jest zbieŜny z jej przedstawieniem we wniosku o dofinansowanie. RóŜnice
dotyczą struktury Modelu: zwiększono liczbę elementów na poziomie ogólnym modelu
do pięciu, zmieniono ich nazwy, wypracowano strukturę wariantów obszarowych.
Wprowadzone zmiany wynikają z konsultacji z przedstawicielami grup docelowych 15
i dąŜenia do zwiększenia uŜyteczności modelu (poprzez zwiększenie trafności
i zrozumiałości).
Wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz opracowany na jej podstawie Model zweryfikowały
początkowe załoŜenia w kwestii wskaźników, stąd konieczność ich zmiany we wniosku
o dofinansowanie:
W celu głównym:
1. Liczba przedsiębiorców, odbiorców i samorządów biorących udział w szkoleniach
i warsztatach – 500
2. Liczba porozumień o współpracy, umów podpisanych lub przygotowanych aplikacji
wspólnie z przedsiębiorstwami /odbiorcami lub samorządami a uczelnią – 75
3. Kontakty biznesowe mające na celu zintensyfikowanie transferu wiedzy w regionie –
150

15

W ramach opracowywania modelu przeprowadzono 70 wywiadów i 4 warsztaty z interesariuszami
transferu wiedzy w obszarach, dla których wypracowywano warianty obszarowe. Ponadto robocze
wersje modelu były konsultowane z dziesięcioma ekspertami w dziedzinach: związanych z modułami
Modelu SPIN, transferu wiedzy (min. przedstawiciele CTT, w których model SPIN będzie wdraŜany),
polityk publicznych i innowacyjności.

13

Do pierwszego wskaźnika dodano odbiorców, gdyŜ z diagnozy wynika,
Ŝe w badanych branŜach oprócz przedsiębiorców i samorządowców potencjalnymi odbiorami
transferu wiedzy mogą być inne jednostki, np. szpitale (medycyna translacyjna), szkoły
(budownictwo energooszczędne), czy towarzystwa naukowe, które będą przekładały się na
poziom transferowalności. Rekomenduje się poszerzenie tego wskaźnika o szkolenia, których
realizacja w aspekcie poszerzenia oferty Partnerów jest uzasadniona. Kolejny wskaźnik
rozszerzono o temat przygotowania aplikacji o zewnętrzne finansowanie, które razem
z porozumieniami i umowami jest kluczowym miernikiem wdroŜenia modelu. Z dokumentu
wynika równieŜ, Ŝe waŜne jest nawiązanie trwałych relacji pracowników naukowych
z odbiorcami, dlatego proponuje się wprowadzenie trzeciego wskaźnika celu głównego.
W celu szczegółowym C2:
1.
Liczba uczestników szkoleń dla nadawców transferu (w szczególności kadra
projektu) – 50
2. Liczba wyjazdów konferencyjnych/studyjnych/ staŜy naukowych – 70
Z diagnozy i wariantów obszarowych wynika, ze miarą sukcesu działania Centrów jest
wysoko wykwalifikowany personel, zatem waŜne jest, by ci sami pracownicy byli intensywnie
szkoleni w róŜnych obszarach swojej działalności i kompleksowo przygotowani do
świadczenia usług z zakresu transferu wiedzy. Miernikiem zwiększenia wiedzy nadawców
transferu oprócz wyjazdów studyjnych i staŜy są równieŜ wyjazdy konferencyjne, których
głównym celem jest pogłębianie umiejętności, ale równieŜ budowanie nowych relacji
i promocji w branŜy.
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4. Plan działań w
produktu finalnego

procesie

testowania

W testowanie innowacji zaangaŜowani będą Lider projektu i pozostali Partnerzy.
Do kompetencji Lidera (Województwo Małopolskie) będzie naleŜało:
a)

koordynowanie działań Partnerów przy realizacji zadań zawartych w Projekcie;

Do zadań Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEAPP UJ) będzie naleŜało:
a) ewaluacja formatywna w zakresie testowania modelu w czterech obszarach oraz zbadanie
moŜliwości wdroŜenia modelu w innych obszarach niŜ testowane;
b) zebranie wniosków z monitoringu i ewaluacji i opracowanie na ich podstawie ostatecznej
wersji produktu;
c) wspieranie testowania modelu u Partnerów w zakresie monitoringu i ewaluacji
(zwłaszcza w pierwszych miesiącach funkcjonowania)
Z kolei do kompetencji pozostałych Partnerów (Akademia Górniczo - Hutnicza, Politechnika
Krakowska, Uniwersytet Jagielloński – Małopolskie Centrum Biotechnologii i Katedra
Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi (Collegium Medicum ) będzie naleŜało:
a) koordynowanie testowania modelu - uruchomienie działania Centrów i realizacja działań
zapisanych w wariantach obszarowych;
b)

osiągnięcie ustalonych w wariantach obszarowych Modelu SPIN efektów;

W celu zadbania o sprawną koordynację projektu powołano trzy gremia: Grupę Sterującą,
której zadaniem jest podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących realizacji projektu,
Radę Programową pełniącą funkcję doradczą oraz opiniującą kierunki i główne działania
w ramach projektu oraz Zespół Koordynacyjny, którego głównym celem jest zapewnienie
sprawnej koordynacji, wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy trzema dotyczącymi
tematyki innowacyjności projektami realizowanymi przez Województwo Małopolskie. Zespół
Koordynacyjny tworzą kierownicy i pracownicy w/w projektów oraz przedstawiciele instytucji
partnerskich. Obradom Grupy Sterującej przewodniczy Marszałek Województwa, a w jej
skład wchodzą przedstawiciele Lidera projektu i pozostałych Partnerów bezpośrednio
zaangaŜowani w realizację projektu. Z kolei w skład Rady Programowej wchodzą
przedstawiciele władz Partnerów projektu (Marszałek oraz przedstawiciele władz uczelni –
rektorzy lub prorektorzy).

W pierwszym miesiącu testowania zostaną utworzone Centra oraz ich Rady Programowe,
w skład których będą wchodzić przedstawiciele kluczowych interesariuszy Centrów. Rolą
Rady będzie opiniowane kluczowych kierunków i działań. Centra będą prowadzić działania
rekomendowane w wariantach obszarowych, ukierunkowane na:
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•

zapewnienie sprawności realizacji projektu (moduł procesualny);

•

dostarczanie wiedzy odnośnie zapotrzebowania ze strony odbiorców oraz skuteczności
funkcjonowania Centrów (moduł analityczny);

•

podnoszenia kompetencji (moduł kompetencyjny);

•

angaŜowanie odbiorców (moduł komunikacyjny);

•

poprawę procedur związanych z ochroną własności intelektualnej i procedurami
komercjalizacji (moduł transakcyjny)

Charakter realizowanych działań będzie dostosowany do specyfiki obszaru. Na przykład
w ramach Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej główny nacisk zostanie połoŜony
na wykształcenie odpowiednich kompetencji a w przypadku Centrum Promocji Sieci
Inteligentnych na działania komunikacyjne.

Docieranie do odbiorców będzie jednym z kluczowych elementów działalności Centrów budowaniu i utrzymywaniu relacji z nimi poświęcony został cały moduł Modelu SPIN.
Odbiorcy (przedsiębiorcy ale takŜe przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego)
zostaną zakwalifikowani do udziału w fazie wdroŜenia i testowania produktu na podstawie
określonych, predefiniowanych kryteriów (w szczególności – działalność prowadzona
w jednym z czterech obszarów: biotechnologia, medycyna translacyjna, budownictwo
pasywne, inteligentne sieci energetyczne; wystarczający potencjał innowacyjny). Szczegółowy
profil odbiorców i sposoby ich zaangaŜowania zaleŜą od danego obszaru wiedzy i zakładanych
sposobów i efektów współpracy.

Ewaluacja wewnętrzna projektu
W trakcie testowania modelu duŜa waga zostanie połoŜona na ewaluację wewnętrzną projektu.
Jej cele zdefiniowano w następujący sposób::
1 ocena jakości wykonanej diagnozy;
2 ocena teorii programu;
3 zrozumienie mechanizmów rządzących implementacją modelu SPIN;
4 identyfikacja, monitorowanie i umoŜliwienie zniwelowania ryzyk zagraŜających
skuteczności modelu SPIN;
5 sprawdzenie potencjału aplikacyjnego modelu SPIN w innych kluczowych z punktu
widzenia potencjału innowacyjnego Małopolski obszarach.
Ewaluacja wewnętrzna
Badanie potencjału aplikacyjnego modelu SPIN w innych niŜ partnerskie obszarach stanowi
kluczowy etap walidacji tego modelu. Model został zaprojektowany w oparciu o pogłębioną
diagnozę zapotrzebowania i instytucjonalnych uwarunkowań czterech (z wielu moŜliwych)
technologii, co przekłada się na ryzyko zmniejszenia trafności zewnętrznej. Badanie
moŜliwości aplikacyjnych w innych obszarach umoŜliwi wprowadzenie korekt do modelu,
a w efekcie otrzymanie bardziej uniwersalnego modelu, przez co powyŜej zarysowane ryzyko
wysokiej specyficzności modelu zostanie zminimalizowane.
W ewaluacji wewnętrznej na etapie wdroŜenia wykorzystane zostaną kryteria:
1 trafności diagnozy i adekwatności zaproponowanych instrumentów do problemu
wspierania transferu technologii,
2 kryterium pomocnicze - trwałości produktów i rezultatów generowanych w projekcie
(antycypacja).
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Proponowane pytania badawcze:
1 Ocena ryzyka:
a Jakie (nieprzewidziane na etapie diagnozy i koncepcji) czynniki ryzyka
zagraŜają osiągnięciu zakładanych celów?
b Jaki jest impact tych czynników ryzyka, które zostały przewidziane
na wcześniejszych etapach projektu?
c Jakie strategie unikania lub działania łagodzące ryzyka moŜna zastosować
w celu zapewnienia lub podwyŜszenia skuteczności projektu?
2 Funkcjonowanie modelu
a Jakie są najwaŜniejsze mechanizmy wdraŜania modelu SPIN mogące
wpływać na sukces lub poraŜkę jego implementacji?
b Jakie są najwaŜniejsze mechanizmy funkcjonowania modelu SPIN mogące
wpływać na zwiększenie lub obniŜenie jego skuteczności?
3 Trafność diagnozy i ocena teorii programu
a Czy wykonana w projekcie diagnoza była trafna?
b Czy cele zostały poprawnie wyznaczone?
c Czy zaproponowane działania zostały poprawnie dobrane na potrzeby
realizacji celów?
4 Walidacja modelu – badanie jego uniwersalności i wdraŜalności
a Czy zaproponowany model SPIN jest moŜliwy do wdroŜenia w obszarach
innych niŜ partnerskie?
b Czy wdroŜenie modelu SPIN w innych obszarach przyniesie poŜądane
rezultaty w postaci wzmocnienia transferu innowacji w regionie
(antycypacja)?

Podstawą monitorowania przebiegu testowania będą zawarte w modelu warunki realizacji celu
projektu i związane z nimi wskaźniki produktu. Na poziomie ogólnym modelu
zaproponowano liczne warunki i wskaźniki. Dla kaŜdego obszaru, w którym wdraŜany jest
model, wybrano (Lider i Partnerzy projektu) te, które są aplikowalne do danego obszaru
i stworzono unikalną listę wraz z przypisanymi wartościami docelowymi. Koordynatorzy
wdroŜenia modelu w obszarach będą w cyklu miesięcznym przedstawiać informacje o stanie
wdraŜania Liderowi i Partnerom projektu (w tym zespołowi Centrum Ewaluacji i Analiz
Polityk Publicznych, odpowiedzialnemu za wewnętrzną ewaluację projektu). Comiesięczne
sprawozdania merytoryczne będą z jednej strony dostarczały wiedzy o wartościach
wskaźników jak i będą gromadziły bardziej jakościową wiedzę, umoŜliwiając lepsze
zrozumienie mechanizmu wdroŜenia Modelu SPIN. Formularz sprawozdań zostanie
przygotowany przez Zespół CEAPP UJ. W obserwację w sposób szczególny włączą się osoby,
których działalność w projekcie będzie dedykowana poszczególnym obszarom. Zakłada się
moŜliwość wprowadzania korekt w zakresie realizowanych działań i w budŜecie, o ile wyniki
ewaluacji pokaŜą taką potrzebę. Ewentualne decyzje o wprowadzaniu korekt będą
podejmowane w trójkącie: Lider projektu, Partner wdraŜający Model SPIN, Zespół CEAPP UJ
odpowiedzialny za ewaluację projektu.
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5. Sposób sprawdzenia czy innowacja działa
Efekty zastosowania innowacji, które mogą zostać uznane za wystarczające uzasadnienie
dla jej stosowania na szerszą skalę, warto opisać w kategoriach produktu, rezultatu i wpływu.
Przy czym kluczowe znaczenie w trakcie projektu będą miały wskaźniki rezultatu.

Na potrzeby projektu zdefiniowano ok. 150 wskaźników produktu (zostały one szczegółowo
opisane w załączniku). W dalszej kolejności dla kaŜdego obszaru wdroŜenia, zaleŜnie od jego
specyfiki, wybrano część z nich i ustalono zakładane wartości i okres wystąpienia. Wskaźniki
te będą uŜyteczne zwłaszcza w przypadku ewaluacji on-going.

MoŜna wyróŜnić dwie kategorie efektów na poziomie rezultatu. Pierwszym z nich będzie
wzrost intensywności transferu wiedzy w czterech obszarach, w których będzie miało miejsce
testowanie. Efekt ten będzie moŜna mierzyć m.in. za pomocą kluczowych wskaźników
wdroŜenia:
•
•
•
•
•

liczba aplikacji przygotowanych wspólnie z odbiorcami o zewnętrzne finansowanie
projektów z zakresu transferu wiedzy;
liczba finansowanych ze źródeł zewnętrznych projektów z zakresu transferu wiedzy
realizowanych wspólnie z odbiorcami;
liczba porozumień o współpracy pomiędzy odbiorcami a uczelnią z zakresu transferu
wiedzy;
liczba umów podpisanych pomiędzy odbiorcami a uczelnią z zakresu transferu
wiedzy;
liczba projektów zakończonych wdroŜeniem.

NaleŜy takŜe zwrócić uwagę na rezultaty specyficzne dla obszaru, które będą się wiązały
z wdroŜeniami u odbiorców.
Podobne dwie kategorie naleŜy wyróŜnić na poziomie wpływu. Wzrost intensywności
transferu wiedzy w testowanych obszarach powinien pociągnąć za sobą podobny efekt
w innych obszarach (wzrost liczby wspólnych projektów przedsiębiorstw i uczelni). W dalszej
kolejności powinien przełoŜyć się na lepsze wykorzystanie potencjału uczelni przez
przedsiębiorstwa i efekt mierzony za pomocą klasycznych wskaźników innowacyjności
przedsiębiorstw, np.
•

odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych produktowo (które wprowadziły nowy
lub znacząco ulepszony produkt lub usługę);

•

zwiększenie liczby innowacji (w skali rynku krajowego).

Na poziomie wpływu powinny pojawić się takŜe efekty związane z wdroŜeniami konkretnych
rozwiązań z technologii, w których będzie miało miejsce testowanie:
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•

spadek śmiertelności z powodów chorób układu krąŜenia oraz podniesienie jakości
Ŝycia wynikające z innych translacji medycznych (medycyna translacyjna);

•

spadek kosztów wykorzystania energii przez jednostki samorządu terytorialnego
i przedsiębiorstwa (inteligentne sieci energetyczne i budownictwo energooszczędne);

•

rozwój sektora biotechnologicznego.

Istotny efekt na poziomie wpływu będzie moŜna zaobserwować w okresie 5 - 10 lat
po zakończeniu projektu. Pierwsze zmiany powinny być jednak dostrzegalne wcześniej.
NaleŜy jednocześnie podkreślić, Ŝe projekt ma ograniczone oddziaływanie na przedstawione
efekty. Kluczowa będzie jego komplementarność z Regionalną Strategią Innowacji, nową
perspektywą finansowania i zmianami w otoczeniu prawnym (między innymi wprowadzenie
moŜliwości odpisania 1% z podatku CIT na rzecz jednostek naukowych).

Ocena wyników testowania (ewaluacja summatywna) zostanie zrealizowana dwoma
ścieŜkami: za pomocą ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. W obu przypadkach kryteriami
oceny będą: uŜyteczność produktu, trwałość produktów i rezultatów generowanych
w projekcie (antycypacja). Kryterium pomocniczym dla tego ostatniego będzie efektywność
proponowanych rozwiązań.
Cele ewaluacji wewnętrznej to: ocena szerokiego spektrum efektów wygenerowanych
w projekcie, wskazanie kierunków modyfikacji zaproponowanego modelu SPIN po okresie
pilotaŜu oraz stworzenie rekomendacji co do wdraŜania i upowszechniania modelu.
Ten etap ewaluacji będzie odpowiadał na następujące pytania badawcze:
1 W jaki sposób finalny produkt – zweryfikowany i zmodyfikowany model SPIN powinien być wdraŜany i obsługiwany, aby zapewnić jak najlepsze efekty w postaci
wzrostu innowacyjności regionu oraz wzmocnienia transferu wiedzy pomiędzy
małopolskimi uczelniami wyŜszymi i przedsiębiorcami?
2 Jaki jest bilans społecznych korzyści i strat związanych z wdroŜeniem modelu SPIN?
3 Czy zaproponowane w projekcie rozwiązania rokują trwałość po jego zakończeniu?
a. Czy zbudowane struktury trójstronnej współpracy przedstawicieli świata nauki,
biznesu i samorządu terytorialnego pozostaną funkcjonalne po zakończeniu
projektu?
b. Czy zysk z posługiwania się zaproponowanym modelem SPIN przewyŜsza
koszty transakcyjne jego obsługi?
W ramach realizowanych działań przewidziano wstępnie:
•
•

badanie jakościowe kontrfaktyczne przedsiębiorców związanych z obszarami,
jednakŜe nie biorącymi udziału w projekcie (po 10 na obszar);
podsumowujące wywiady grupowe z uczestnikami projektu: przedsiębiorcami,
naukowcami oraz przedstawicielami IOB-ów w partnerskich obszarach
(po 2 na obszar).

Ewaluacja zewnętrzna zostanie z kolei zlecona przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego niezaleŜnemu zespołowi badawczemu. Wykonawca zewnętrznego badania
ewaluacyjnego zostanie wybrany w drodze przetargu, w ramach którego prócz ceny zostanie
uwzględnione doświadczenie w ewaluacji programów z zakresu polityk innowacyjnych.
Preferowani będą wykonawcy mający doświadczenie w szacowaniu efektu netto interwencji.
Cele tego etapu ewaluacji to: analiza rzeczywistych efektów (na poziomie produktów
i rezultatów) wdroŜenia modelu SPIN z punktu widzenia wspierania transferu innowacji
w Małopolsce oraz oszacowanie efektu netto wdroŜenia modelu SPIN.
Całościowa ocena wyników testowania zostanie oparta o wyniki obu ewaluacji.
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6. Strategia upowszechniania
Głównym załoŜeniem modelu transferu innowacji jest prowadzenie intensywnych działań
umoŜliwiających nawiązywanie i realizację szerokiej, zinstytucjonalizowanej współpracy,
wykorzystującej w pełni potencjał uczelni, które są Partnerami w projekcie. Istotnym
elementem wdraŜania projektu są działania upowszechniające, mające na celu popularyzację
innowacyjnych rozwiązań ułatwiających przepływ wiedzy i innowacyjnych rozwiązań
pomiędzy sferą naukową a otoczeniem biznesu w Małopolsce. Celem działań
upowszechniających będzie propagowanie stworzonych w ramach projektu sieci powiązań
biznesu, a takŜe jednostek samorządu terytorialnego i środowiska nauki, które będą
stymulować wdraŜanie innowacji. Promowane będą teŜ propozycje włączenia nowych
lub modyfikacje istniejących instrumentów wspierania innowacyjności.
W ramach etapu upowszechniania zwiększona zostanie wiedza wśród uczestników grup
docelowych:
- przedsiębiorców z regionu, zainteresowanych wprowadzeniem na rynek innowacyjności
według zaproponowanego modelu SPIN;
- jednostek samorządu terytorialnego – jako inicjatorów implementacji wypracowanych
rozwiązań w ramach podejmowanych inicjatyw;
- jednostek generujących innowacje (np. szkoły wyŜsze, jednostki naukowo-badawcze)
i ich pracowników, studentów, absolwentów uczelni, innowatorów.
Docelowo uŜytkownikami produktu finalnego, do których równieŜ będą skierowane działania
upowszechniające, będą przedsiębiorcy, jednostki otoczenia biznesu i nauki, jednostki
wspierające procesy innowacyjne i ich pracownicy, jednostki samorządu terytorialnego,
urzędy pracy, itp. i ich pracownicy, eksperci, w tym przygotowujący strategie rozwoju
i oceniający projekty innowacyjne, inwestycyjne, itp, producenci i dystrybutorzy nowych
technologii, architekci, projektanci, instalatorzy, studenci szkół wyŜszych i uczniowie szkół
zawodowych, władze lokalne, odbiorcy indywidualni
W ramach działań upowszechniających będą realizowane działania w oparciu o informacje
uŜytkowe oraz środki reklamowe, m.in.:
- spotkania z przedsiębiorcami i odbiorcami w formie warsztatów i seminariów, w trakcie
których zostanie przekazana wiedza o nowym modelu,
- szkolenia z zakresu uŜytkowania nowych metodyk i narzędzi,
- spotkania krajowe i międzynarodowe,
- opracowanie i publikacja modelu,
- konferencje upowszechniające produkt finalny,
- kampania outdoorowa (bilbordy, citylighty, prasa, Internet, radio),
- inserty prasowe,
- ulotki informacyjne i broszury informacyjne,
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- materiały promocyjne i szkoleniowe, które będą dystrybuowane podczas warsztatów,
spotkań, konferencji,
- roll-up – umieszczone w miejscach, gdzie będą realizowane działania projektowe,
- za pośrednictwem mediów elektronicznych i Internetu, m.in. strony projektu
www.spin.malopolska.pl, której głównym zadaniem będzie informowanie o postępach prac
w projekcie oraz prezentacja wypracowanych rozwiązań, a takŜe pośrednictwo
w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy uŜytkownikami produktu.
Układ podmiotowy projektu realizowanego w partnerstwie zakłada działania:
Lider projektu – odpowiada za organizację konferencji upowszechniających, organizację
i obsługę spotkań, seminariów, kampanię outdoorową.
Partnerzy – odpowiadają za działania określone w strategii promocyjno-informacyjnej, która
ma powstać w pierwszym miesiącu testowania modelu – kwiecień 2013, (m.in. udział
w konferencjach krajowych i międzynarodowych, organizacja konferencji branŜowych,
artykuły w czasopismach naukowych i branŜowych).
W działaniach horyzontalnych zakłada się upowszechnienie w zakresie współpracy i transferu
technologii wśród przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli instytucji samorządowych –
700 uczestników seminariów, konferencji, warsztatów i szkoleń.
Po opracowaniu ostatecznej wersji produktu przewidziane są działania mające na celu
upowszechnienie wiedzy o produkcie finalnym oraz podkreślenie roli, jaką w projekcie
odgrywa wsparcie innowacji z POKL. Działania prowadzone będą wśród mieszkańców
Małopolski, m.in. poprzez zorganizowanie kampanii outdoorowej (100 tys. przedsiębiorstw,
50 tys. studentów i naukowców, 250 instytucji IOB w tym JST). Wśród przedsiębiorców,
naukowców i przedstawicieli instytucji samorządowych poprzez organizację seminariów
dla 300 uczestników, konferencji, warsztatów i szkoleń dla przedsiębiorców, naukowców
i przedstawicieli IOB w tym JST. Upowszechniona zostanie wiedza w zakresie moŜliwości
współpracy i transferu technologii w obszarach przypisanych poszczególnym partnerom,
tj. budownictwa energooszczędnego, medycyny translacyjnej, inteligentnych sieci
energetycznych oraz biotechnologii.
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7. Strategia włączania do głównego nurtu
polityki
Celem dalekosięŜnym projektu, który zostanie osiągnięty po upowszechnieniu produktów
i rezultatów projektu jest zwiększenie poziomu działalności innowacyjnej i transferu
innowacji małopolskich uczelni do biznesu, dlatego teŜ rezultaty testowania modelu SPIN
powinny mieć odzwierciedlenie w głównym nurcie polityki innowacyjności Województwa
Małopolskiego. Z uwagi na fakt, iŜ model SPIN wpisuje się w strategiczne kreowanie
gospodarki opartej na wiedzy i jej transferze do biznesu, powinien mieć swoje
odzwierciedlenie w kluczowych dokumentach strategicznych województwa: Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego i Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Małopolskiego.
W ramach działań włączających do polityki model będzie prezentowany na posiedzeniach
gremiów kształtujących politykę innowacyjną w regionie, spotkaniach bilateralnych
z kluczowymi podmiotami kształtującymi politykę w regionie – władzami województwa,
uczelniami wyŜszymi, przedsiębiorcami, przedstawicielami JST, przedstawicielami JBR.
Odbywać się będą spotkania i prezentacje na poziomie regionalnym i krajowym, na których
prezentowany będzie wypracowany w projekcie, produkt finalny. Na spotkaniach
lobbingowych będą prezentowane wnioski istotne dla podstaw legislacyjnych na poziomie
kraju.
W fazie włączania do polityki, po opracowaniu ostatecznej wersji produktu, powstaną
rekomendacje do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji w zakresie włączania nowych
lub modyfikacji istniejących instrumentów wspierających działalność innowacyjną
w Małopolsce.
Faza włączania do polityki będzie przebiegała dwutorowo, poprzez działania horyzontalne
i działania po opracowaniu ostatecznej wersji modelu.
Działania horyzontalne obejmować będą pięć spotkań krajowych i międzynarodowych,
opracowanie i dystrybucję publikacji o nowym modelu (4 publikacje po 1 tys. egzemplarzy),
prezentacje produktu finalnego na posiedzeniach gremiów kształtujących politykę
innowacyjną w regionie, w tym Małopolskiej Rady Innowacji, w formie trzech spotkań
dla ok. 60 osób.
Działania po opracowaniu ostatecznej wersji produktu obejmować będą spotkania krajowe
i międzynarodowe (5), opracowanie i dystrybucję publikacji o nowym modelu (1 publikacja;
1 tys. egzemplarzy), prezentację produktu finalnego na posiedzeniach gremiów kształtujących
politykę innowacyjną w regionie, w tym Małopolskiej Rady Innowacji, (3 spotkania dla ok. 60
osób), spotkania bilateralne z kluczowymi osobami w kształtowaniu polityki w regionie
(3 spotkania), spotkania i prezentacje na poziomie regionalnym i krajowym prezentujące
wnioski istotne dla podstaw legislacyjnych polityki innowacyjnej oraz propozycje rozwiązań
finansowania polityki innowacyjnej.
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8. Kamienie milowe II etapu projektu
Kamieniami milowymi drugiego etapu projektu będą:
●

rozpoczęcie testowania (IV 2013r.) - w momencie rozpoczęcia testowania opracowane
zostały warianty obszarowe modelu i wprowadzono wynikające z nich niezbędne
zmiany do budŜetu projektu

●

w trakcie testowania (wyniki będą podlegały cyklicznym przeglądom w ramach
ewaluacji wewnętrznej (formatywnej))
○

powołania Centrów i ich Rad ( IV 2013r.)

○
kwartalny przegląd strategii Centrów oparty o wnioski z przeprowadzonych
diagnoz i ewaluacji (VI, IX, XII 2013r.; III, VI 2014r.); ponadto dla kaŜdego
obszaru zostaną wskazane dodatkowe kluczowe kamienie milowe, które będą
zaleŜeć od specyfiki funkcjonowania danego Centrum.
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●

zakończenie testowania (IX 2014 r.) - rozpoczęcie finansowania funkcjonowania
Centrów ze źródeł pozaprojektowych

●

zakończenie ewaluacji (XII 2014r.) - po zakończeniu testowania przeprowadzone
zostaną ewaluacje summatywne (wewnętrzna i zewnętrzna), które dostarczą
wniosków dla opracowania ostatecznej wersji Modelu SPIN

9. Analiza ryzyka
W ramach analizy uwzględnione zostaną zarówno ryzyka pozytywne (zagroŜenia),
jak i negatywne (szanse), które mogą pojawić się na etapie testowania i upowszechniania
innowacji. W ramach diagnozy zidentyfikowano następujące zagroŜenia,:
●
●
●
●
●
●

brak zaangaŜowania przedstawicieli grup docelowych (zarówno odbiorców jak
i uŜytkowników);
niewystarczające kompetencje (z zakresu transferu wiedzy lub technologii)
lub ograniczona dyspozycyjność pracowników uczelni
zbyt małe efekty pod koniec testowania modelu SPIN, prowadzące do braku trwałości
tworzonych w ramach testowania Centrów;
ulokowanie w strukturze uczelni (brak zapewnienia komplementarności z innymi
jednostkami lub niewłaściwe osadzenie w strukturze uczelni);
utrudniona działalność Centrów ze względu na nieadekwatne prawo na poziomie
krajowym;
niedostosowanie modelu do technologii innych niŜ partnerskie.

Jednocześnie realizacji celów projektu mogą sprzyjać następujące szanse:
● wprowadzenie moŜliwości odpisu 1% z podatku CIT na rzecz jednostek naukowych
w 2014 r;
● nowa perspektywa finansowa oferująca bardziej trafne wsparcie;
● wprowadzenie zmian na uczelniach, które udroŜnią transfer wiedzy (wzmocnienie roli
CTT, usprawnienie procedur)
Zgodnie z metodyką tworzenia macierzy ryzyk, poszczególne szanse i zagroŜenia
(prawdopodobieństwo wystąpienia i wpływ na realizację) oceniono w skali od 1 do 3
na dwóch wymiarach. Następnie, poprzez wymnoŜenie tych wartości uzyskano wielkość
ryzyka. Wielkość ta mogła przyjąć wartości od 1 do 9. ZaleŜnie od uzyskanej wartości,
przyjęto określone metody reakcji na ryzyko. Dla wartości od 1 do 3 podjęto decyzję
o zaakceptowaniu ryzyka. W przypadku wyŜszych wartości przyjęto metodę
łagodzenia/ograniczania (w miarę moŜliwości usuwania) dla zagroŜeń i wykorzystania (próby
zwiększenia prawdopodobieństw) dla szans.
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Ryzyko

Prawdopodobieństwo
ryzyka (p)

Wpływ
ryzyka (w)

Wielkość
ryzyka
(p x w)

Reakcja

brak zaangaŜowania przedstawicieli grup
docelowych (zarówno odbiorców
jak i uŜytkowników)

2

3

6

Łagodzenie:
• Zdefiniowanie kryteriów sukcesu przez pryzmat współpracy
z odbiorcami
• Współpraca z uŜytkownikami w ramach wdroŜenia;
aby zwiększyć sukces upowszechniania
• PołoŜenie nacisku na to zagadnienie w ramach ewaluacji
formatywnej

niewystarczające kompetencje (z zakresu transferu
wiedzy lub technologii) lub ograniczona
dyspozycyjność pracowników uczelni

2

3

6

Łagodzenie:
• PołoŜenie nacisku na to zagadnienie w ramach ewaluacji
formatywnej

zbyt małe efekty pod koniec testowania Modelu
SPIN prowadzące do braku trwałości tworzonych
w ramach testowania Centrów (ze względu na
relatywnie krótki okres wdraŜania)

3

3

9

Łagodzenie:
• PołoŜenie nacisku
na to zagadnienie w ramach ewaluacji formatywnej

ZagroŜenia

Usuwanie (w sytuacji skuteczności funkcjonowania przy
jednoczesnym braku moŜliwości samofinansowania):
• Przy osiągnięciu efektów, które z jednej strony nie pozwolą
na samofinansowanie po zakończeniu wdroŜenia, ale pokaŜą
skuteczność tworzonych Centrów (na podstawie
zdefiniowanych kryteriów sukcesu), przedłuŜenie
finansowania działalności ze środków publicznych

25

Ryzyko

Prawdopodobieństwo
ryzyka (p)

Wpływ
ryzyka (w)

Wielkość
ryzyka
(p x w)

Reakcja

ulokowanie w strukturze uczelni (brak zapewnienia
komplementarności z innymi jednostkami
lub niewłaściwe osadzenie w strukturze uczelni);
utrudniona działalność Centrów ze względu
na nieadekwatne prawo na poziomie krajowym

1

2

2

Akceptacja

2

2

4

niedostosowanie modelu do technologii innych niŜ
partnerskie

1

2

2

Łagodzenie:
• Opracowanie rekomendacji zmian w prawie i lobbowanie na
ich rzecz
Akceptacja

wprowadzenie moŜliwości odpisu 1% z podatku
CIT na rzecz jednostek naukowych w 2014 r
nowa perspektywa finansowa oferująca bardziej
trafne wsparcie

2

2

4

3

2

6

Szanse

wprowadzenie zmian na uczelniach, które udroŜnią
transfer wiedzy (wzmocnienie roli CTT,
usprawnienie procedur)

Wykorzystanie:
• Lobbowanie na rzecz wprowadzenia zmian
Wykorzystanie:
•

1

2

2

Opracowanie rekomendacji zmian w prawie i lobbowanie na
ich rzecz
Akceptacja

Dla kaŜdego z obszarów opracowany zostanie rejestr ryzyk. Zarządzanie nimi będzie elementem ewaluacji formatywnej w projekcie, za którą będzie odpowiadał Zespół
CEAPP UJ.

26

10.

Spis załączników

1. SPIN – Innowacyjny model transferu wiedzy
2. W kierunku skuteczniejszego transferu wiedzy. Diagnoza w obszarach objętych projektem SPIN
3. Przegląd realizowanych w Polsce działań ukierunkowanych na wsparcie transferu wiedzy
4. Centrum Promocji Inteligentnych Systemów Informatycznych. Wariant obszarowy Modelu SPIN
5. Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej. Wariant obszarowy Modelu SPIN
6. Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego. Wariant obszarowy Modelu SPIN
7. Małopolskie Centrum Biotechnologii. Wariant obszarowy Modelu SPIN
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