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SPIS TREŚCIMałopolski Festiwal Innowacji

ZAPROSZENIE

K tóre pomysły na otwarcie własnego 
biznesu są innowacyjne? Jak skutecz-
nie wykorzystać posiadaną wiedzę 

i stworzyć z niej wartościowy kapitał? Jakie 
kroki należy podjąć, aby rozpocząć własną 
działalność gospodarczą w oparciu o nowe 
technologie? Na te oraz inne pytania bę-
dziecie mogli Państwo znaleźć wyczerpu-
jącą odpowiedź podczas Małopolskiego 
Festiwalu Innowacji, który potrwa w tym 
roku od 26 do 31 maja. 

Samorząd Województwa Małopolskie-
go ma zaszczyt po raz kolejny organizo-
wać jedno z najważniejszych wydarzeń go-
spodarczych w regionie Małopolski. W tym 
czasie w instytucjach naukowych, uczel-
niach wyższych oraz firmach w Krakowie, 
Tarnowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu, No-
wym Targu, Chrzanowie, Trzebini i Suchej 
Beskidzkiej odbędzie się ponad 110 różno-
rodnych imprez. Jednym z nich będą Mało-
polskie Targi Innowacji. 

Małopolski Festiwal Innowacji moty-
wuje i wspiera Małopolan w rozwoju go-
spodarczym promując jednocześnie ideę 
innowacyjności i nowych rozwiązań tech-
nologicznych. 

Dzięki temu wydarzeniu, które obfitować 
będzie w liczne warsztaty, szkolenia, wysta-
wy, targi, dni otwarte, pokazy oraz konfe-
rencje będzie można między innymi zasię-
gnąć opinii specjalistów ze świata nauki 
i biznesu. Tematyka wydarzeń poświęco-
na będzie przedsiębiorczości, nowościom 
technologicznym, odkryciom oraz wyna-
lazkom, które powstają w małopolskich fir-
mach i instytucjach. Adresatami Festiwa-
lu są zarówno absolwenci szkół wyższych, 
studenci jak i przedsiębiorcy, pracownicy 
naukowi oraz wszyscy ci, którzy zaintere-
sowani są tematyką innowacji. Spośród 110 
punktów programu Festiwalu każdy znaj-
dzie coś interesującego dla siebie. 

Zorganizowanie Małopolskiego Festi-
walu Innowacji nie byłoby możliwe bez 
współpracy i wsparcia 34 partnerów, do 

których należą: uczelnie wyższe, instytu-
ty badawczo-rozwojowe, centra transfe-
ru, instytucje otoczenia biznesu oraz firmy 
wspierające rozwój innowacji. Nasi part-
nerzy chcąc dzielić się swoją wiedzą i do-
świadczeniem, a także pomysłami będą ra-
dzić jak skutecznie funkcjonować w szybko 
zmieniającej się ekonomicznej i gospodar-
czej rzeczywistości. Lista partnerów do-
stępna jest na stronie Festiwalu (www.ima-
lopolska.eu). 

27 maja w Międzynarodowym Cen-
trum Kultury, Rynek Główny 25 w Kra-
kowie zapraszamy Państwa do aktywne-
go uczestnictwa w warsztatach z serii Przy 
kawie o innowacjach. Podczas pierwszego 
spotkania pn. Design Thinking – działanie 
projektowe dla innowacji porozmawiamy 
o istotnej roli designu, który ułatwia komu-
nikację między różnymi partnerami inno-
wacji. Uczestnicy spotkania dowiedzą się 
między innymi jak skutecznie pobudzać 
swoją kreatywność w myśleniu i działa-
niu przy równoczesnym wykorzystaniu in-
nowacji technologicznych i społecznych. 
W ramach drugiego warsztatu zaprezen-
towane zostaną sposoby finansowania 
przedsięwzięć w obszarze programów no-
wej perspektywy Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej 2014-2020.

W ramach Małopolskiego Festiwalu Inno-
wacji Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego szczególnie zaprasza do 
uczestnictwa w Małopolskich Targach In-
nowacji. Wydarzenie ciesząc się dużym za-
interesowaniem w poprzednich latach sta-
ło się jednym z najważniejszych punktów 
na mapie imprez gospodarczych w regionie 
Małopolski. W tym roku zapraszamy Pań-
stwa do udziału targach w dniu 29 maja na 
płycie Małego Rynku w Krakowie. Chcąc 
zachęcić wszystkich przedsiębiorców z sek-
tora mikro, małych i średnich firm do inwe-
stowania w rozwój innowacji, zaprosiliśmy 
do współpracy wystawców, którzy w swoją 

działalność wdrożyli nowoczesne rozwiąza-
nia i technologie.

W ramach targów, stoiska wystawowe za-
prezentuje 30 firm oraz 20 instytucji. Będzie 
można oglądać na nich między innymi ka-
dłub łodzi wielofunkcyjnej, samolot obser-
wacyjny FT03, system ratunkowy w posta-
ci rozłożonego spadochronu do samolotu 
bezzałogowego. Zobaczymy także działa-
nie systemu identyfikacji i weryfikacji mów-
cy oraz mowy za pomocą nowoczesnych 
technologii biometrycznych.

Wydarzenie wzbogacać będą warsztaty 
interaktywne oraz pokazy multimedialne. 
W ramach dodatkowych atrakcji zaprezen-
tujemy między innymi technologię pozwa-
lającą przeprowadzać eksperymenty che-
miczne w wirtualnej rzeczywistości.

W Hotelu Holiday Inn Kraków City Cen-
ter, ul. Wielopole 4, 29 maja odbędzie się 
konferencja pod tytułem Dzisiejsze inspi-
racje innowacją przyszłości – Małopolska 
Case Study. Podczas spotkania zaprezen-
towane zostaną m.in. konkretne przykła-
dy wdrożonych innowacji w wiodących 
firmach regionu, dynamiczna, krakowska 
scena start’upowa, a także sposoby komer-
cjalizacji i wdrażania prac B+R do gospodar-
ki. Obecność osobistości ze świata nauki, 
biznesu, specjalistów ekonomii oraz anali-
tyków rynków gospodarczych pozwoli na 
przybliżenie uczestnikom konferencji naj-
nowszych trendów oraz rozwiązań w zakre-
sie rozwoju gospodarczego. 

Koordynatorem Małopolskiego Festi-
walu Innowacji oraz organizatorem Ma-
łopolskich Targów Innowacji, warsztatów 
Przy kawie o innowacjach oraz wyżej opisa-
nej konferencji jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego. Działania 
te realizowane są w ramach projektu sys-
temowego „Regionalny System Innowacji 
Województwa Małopolskiego. Projekt Pi-
lotażowy” – współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

 Wstęp na wszystkie wydarzenia jest 
bezpłatny. Udział w niektórych będzie wy-
magał wcześniejszej rejestracji. Aktualne 
informacje dotyczące Festiwalu oraz je-
go szczegółowy program dostępne są na 
www.imalopolska.eu.

Serdecznie zapraszamy!

N iniejszy numer Innowacyjnego Star-
tu poświęcamy kolejnej edycji Ma-
łopolskiego Festiwalu Innowacji, 

który odbędzie się w dniach 26-31 maja 
2014 roku. W czasie jego trwania odbędzie 
się ponad 70 różnego typu wydarzeń, na 
które w imieniu organizatorów serdecznie 
Państwa zapraszamy. Większość zamiesz-
czonych w numerze wywiadów została 
przeprowadzona przez studentów kierun-
ku Gospodarka i Administracja Publiczna 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Pracownicy Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie w ramach Małopolskie-
go Festiwalu Innowacji, w którym uczest-
niczą po raz pierwszy, przygotowali między 
innymi propozycje warsztatów z zastoso-
waniem tablic interaktywnych, czy wyko-
rzystania sieci internetowej w przeprowa-
dzeniu przyrodniczych eksperymentów 
on-line. W czasie twania Festiwalu będzie 
można również wziąć udział w lekcji w tere-
nie pt. „Tropem alchemii i farmacji” przygo-
towanej przez firmę Jacek Legendziewicz 
Jordan Group. Podczas niej, oprócz spaceru 
po miejscach związanych ze sławnymi che-
mikami i alchemikami mieszkającymi w Kra-
kowie, zwiedzania Muzeum Farmacji i Col-
legium Maius, będzie również możliwość 
obejrzenia doświadczeń chemicznych.

W organizacji Festiwalu będzie uczest-
niczył również Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie. Jedną ze stosowanych 
tam innowacji jest nowa systemowa apli-
kacja umożliwiająca studentom, absolwen-
tom i pracodawcom składanie ofert w Wir-
tualnym Dziekanacie, pozwalająca potem 
na kojarzenie ofert studentów oraz absol-
wentów z najbardziej odpowiadającymi im 
ofertami pracodawców.

Podczas Festiwalu Innowacji będzie 
można w Regionalnej Pracowni Digitaliza-
cji Małopolskiego Instytutu Kultury zoba-
czyć możliwości cyfryzacji zbiorów, która 
staje się coraz bardziej potrzebna i wcho-
dzi do codziennej praktyki muzeów. Dzię-
ki pracy Instytutu zestawiane są obiekty 
pochodzące z różnych muzeów po to aby 
tworzyć wirtualne wystawy, które bardzo 
trudno byłoby zorganizować w normal-
nych warunkach. 

Wśród instytucji spoza Krakowa biorą-
cych udział w Festiwalu wymienić należy 
między innymi Tarnowską Agencję Rozwo-
ju Regionalnego S.A. Zorganizowane zosta-
ną przez nią warsztaty dotyczące praktycz-
nych możliwości wykorzystania funduszy 
zwrotnych w finansowaniu innowacyj-
nych przedsięwzięć realizowanych przez 
przedsiębiorców z sektora MŚP. Warto rów-
nież odwiedzić Miękinię, gdzie Małopolska 
Agencja Energii i Środowiska razem z Aka-
demią Górniczo-Hutniczą oraz Gminą Krze-
szowice tworzą Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju i Odnawialnych Źródeł „Miękinia”.  
Docelowo będzie tam można otrzymać wy-
czerpującą informację dotyczącą zagad-
nień związanych z oszczędzaniem energii 
czy jej produkcją ze źródeł odnawialnych.

Osoby które mają problemy ze swoimi 
stopami będą mogły podczas Festiwalu 

dokonać odpowiednich badań i skorzystać 
z konsultacji udzielanych przez specjalistów 
z krakowskiego oddziału Instytutu Przemy-
słu Skórzanego. Po badaniu i ocenie orto-
pedycznej stóp dziecka uzyskane wyniki 
zostaną omówione z rodzicami jak i będzie 
można uzyskać poradę dotyczącą doboru 
odpowiedniego obuwia.

W Festiwalu uczestniczyć będzie rów-
nież Instytut Odlewnictwa w Krakowie, 
gdzie zaprezentowane zostaną popularne 
ostatnio drukarki 3D, tomograf komputero-
wy a także pokazowy wytop. Jest to o tyle 
istotne gdyż Małopolska stanowi swego ro-
dzaju polskie zagłębie odlewnicze, w któ-
rym zlokalizowanych jest ponad 60 odlew-
ni czy zakładów związanych bezpośrednio 
z odlewnictwem.

Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć wię-
cej na temat możliwości uzyskania dofi-
nansowania na wdrożenie innowacyjnego 
projektu zapraszam do lektury wywiadu 
z Rafałem Soleckim, dyrektorem Małopol-
skiego Centrum Przedsiębiorczości. Mo-
gą być to projekty całkiem niezwykłe, jak 
choćby Cyber-Ryba, czyli podwodny robot, 
który może służyć do badania fauny i flo-
ry trudno dostępnych akwenów wodnych.

Wszystkich, którzy zainteresowani są 
kierunkami rozwoju internetu zachęcam 
do odwiedzin podczas Festiwalu Innowacji 
stoiska firmy Cisco, jak również lektury pre-
zentowanego artykułu Piotra Skirskiego, 
Dyrektora ds. Projektów Strategicznych tej 
firmy na temat Internet Wszechrzeczy. Za-
praszam Państwa do udziału w tym istot-
nym wydarzeniu dla promocji innowacyj-
ności Małopolski.

dr hab. Łukasz Mamica 
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Inspirowani przeszłością 
tworzymy przyszłość

 o agnIeSzka HablaSek, Aleksandra Ja-
nik: W tym roku odbędzie się już IV edy-
cja Małopolskiego Festiwalu Innowacji. 
Jednym z partnerów tego wydarzenia jest 
Uniwersytet Jagielloński. Który to już raz 
i dlaczego uczelnia zdecydowała się wziąć 
udział w tym wydarzeniu?

 � Marta Maj: Uniwersytet Jagielloński 
bierze udział w Festiwalu od samego po-
czątku ponieważ idee wspierania innowa-
cyjnych i przedsiębiorczych postaw są mu 
bardzo bliskie. Jest to jedno z wielu działań 
podejmowanych przez Uniwersytet w ra-
mach współpracy nauki z biznesem.

 o Ostatnia dekada pokazała jak bardzo 
zmienił się Uniwersytet Jagielloński, jak 
wiele dokonano. Mówi się, że przyczyn 
tychże zmian należy szukać w działalno-
ści CITTRU. Czy faktycznie miało ono du-
ży wpływ na rozwój uczelni?

 � Cytując publikację wydaną z okazji dzie-
sięciolecia CITTRU: „CITTRU zmieniło DNA 
najstarszej polskiej uczelni. Wzbogaciło kod 
genetyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
o chromosom innowacyjności”. Przykłada-
mi działań podjętych w tym zakresie mogą 
być chociażby liczne akcje promujące uni-
wersyteckie badania, popularyzujące wie-
dzę i usprawniające komunikację naukową, 
ale także pozyskane przez CITTRU fundusze 
na aparaturę naukową czy działalność dy-
daktyczną.

 o Może teraz coś o naukowym labora-
torium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja-
kie innowacyjne technologie i wynalazki 
tam powstają?

 � Bardzo trudno jest wybrać tylko kilka 
wynalazków spośród szerokiej oferty tech-
nologicznej i licznych zgłoszeń patento-
wych i patentów pozyskanych przez na-
ukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
– w samym 2013 roku dokonano 32 pol-
skich zgłoszeń patentowych. 
Na stronie http://www.cittru.uj.edu.pl/na-
uka-biznes/oferta-technologiczna dostęp-
ny jest pełen katalog innowacji opraco-
wywanych i rozwijanych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Wśród nich znaleźć można 

na przykład biologiczną metodę ograni-
czania rozwoju bakterii nitkowatych w osa-
dzie czynnym w oczyszczalniach ścieków, 
materiały do dezynfekcji i sterylizacji na 
bazie nanokrystalicznego dwutlenku tyta-
nu fotoaktywowane światłem widzialnym 
czy nowe emisyjne tomografy pozytono-
we (PET).

 o Jak widać, Uniwersytet Jagielloński 
jest nie tylko najstarszą polską uczelnią, 
jest również innowacyjną uczelnią, o czym 
świadczyć może sam udział we wspomnia-
nym Festiwalu. Czym w tym roku zamierza 
nas zaskoczyć?

 � Nowością w przygotowywanym przez 
nas programie będzie seminarium dotyczą-
ce komercjalizacji wynalazków. Przybliżenie 
niuansów tego złożonego zagadnienia bę-
dzie możliwe dzięki rozgrywce w innowa-
cyjną grę planszową.

 o W zeszłym roku w ramach Małopol-
skiego Festiwalu Innowacji zorganizowa-
no wiele warsztatów i konferencji. Czy tym 
razem będzie podobnie? 

 � Podobnie jak w zeszłym roku Uniwer-
sytet Jagielloński zaprasza uczestników 
Festiwalu do skorzystania z doradztwa in-
dywidualnego w zakresie komercjalizacji 

wiedzy oraz do udziału w szkoleniach biz-
nesowych.

 o Wiemy już jakie są plany, spójrzmy 
teraz wstecz. Jakimi innowacyjnymi osią-
gnięciami może pochwalić się uczelnia?

 � Uniwersytet Jagielloński był pierw-
szą uczelnią w Polsce, która wprowadziła 
jednolite regulacje komercjalizacyjne, co 
znacznie ułatwiło ochronę i obrót własno-
ścią intelektualną. Kolejną innowacją było 

Małopolski Festiwal Innowacji jest wydarzeniem, którego z niecierpliwością wyczekują 
zarówno mieszkańcy, studenci jak i instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębior-

cy. Jest to wydarzenie cykliczne dlatego wszelkie przejawy aktywności związanej z sze-
roko pojmowaną innowacyjnością mają miejsce nie tylko podczas samego Festiwalu, ale 
również przez cały rok. W tegorocznej edycji MFI udział weźmie ponad 30 instytucji wśród 
nich Uniwersytet Jagielloński. 

O tym, jakimi dokonaniami uczelnia może się pochwalić oraz w jaki sposób promu-
je innowacyjne postawy opowiedziała nam Pani Marta Maj z Działu Promocji i In-
formacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

wprowadzenie regulacji w zakresie badań 
zleconych. Dzięki temu w latach 2009-2013 
wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego wy-
konały ponad 100 prac zleconych.

 o A z jakiego innowacyjnego przedsię-
wzięcia Uniwersytet Jagielloński jest naj-
bardziej dumny?

 � Spośród licznych innowacyjnych pro-
jektów podejmowanych przez Uniwersy-
tet ciężko wybrać jedno, które miałoby re-
prezentować całość jego rozległych działań. 

 o Uniwersytet Jagielloński obchodzi 
właśnie 650-lecie. Kojarzone z nim ha-
sło to: Inspirowani przeszłością tworzy-
my przyszłość. Jaka ma to być przyszłość? 
Zgodna z tradycyjnym duchem uczelni 
czy może z jego coraz bardziej nowocze-
snym wizerunkiem?

 � Zgodnie z treścią jubileuszowego hasła, 
nadal zamierzamy czerpać z bogatej prze-
szłości uniwersytetu, wykorzystując pły-
nące z niej inspiracje i uzyskaną dzięki niej 
wiedzę do tworzenia kolejnych innowacji.

Rozmawiały: 
AgnieszkA HAblAsek, AleksAndrA JAnik
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 o MIcHał Stopa: Na początek proszę 
nam pokrótce przybliżyć obszar działal-
ności Jacek Legendziewicz Jordan Group. 
Czym zajmuje się Państwa przedsiębior-
stwo i kiedy rozpoczęło działalność?

 � ewa Sklepek-pocIeSzyńSka: Jacek Le-
gendziewicz Jordan Group z siedzibą 
w Krakowie istnieje od 1987 r. Jest jednym 
z większych przedsiębiorstw turystycznych 
w woj. małopolskim oferującym usługi noc-
legowe w Hotelu Galaxy ****, Pokojach Go-
ścinnych Jordan i Antica w Krakowie, oraz 
w pensjonacie Jordanówka w Pieninach. 
W Hotelu Galaxy oferujemy usługi SPA & 
Welleness, zapraszamy do Restauracji An-
dromeda. Firma prowadzi działalność w za-
kresie turystyki przyjazdowej oraz wyjazdo-
wej. W centrum Krakowa posiadamy cztery 
biura obsługi klienta, punkt informacji tu-
rystycznej. Prowadzimy sprzedaż biletów 
komunikacji międzynarodowej. Jesteśmy 
organizatorem imprez, konferencji, kongre-
sów, wernisaży. W Jordan Caffe przy ul. Dłu-
giej organizujemy cykliczne spotkania Kra-
kowskiej Kawiarni Naukowej. 
W oparciu o posiadaną przez firmę flotę 
(około 30 autokarów) realizujemy regularne 
przejazdy międzynarodowe, transport tury-
styczny, usługi transferowe z i na lotniska, 
dworce, hotele. W naszej ofercie posiadamy 
zwiedzanie Krakowa na trasach turystycz-
nych: Meleksowej, WOW KRAKOW! Hop 
on Hop off Bus oraz tramwajem-kawiarnią 
Retro Tram-Cafe, lokalne wycieczki, lekcje 
w terenie oraz interaktywną wystawę na-
ukową. Wynajmujemy elektryczne skutery 
inwalidzkie, audio przewodniki, sprzęt oraz 
sale konferencyjne.

 o DawID wełna: Czy po raz pierwszy bio-
rą Państwo udział w Małopolskim Festi-
walu Innowacji? 

 � Tak, po raz pierwszy bierzemy udział 
w Małopolskim Festiwalu Innowacji.

 o Dlaczego zdecydowaliście się Pań-
stwo wziąć udział w Festiwalu? Czy w Pani 
ocenie Małopolski Festiwal Innowacji to 
dobre miejsce do promowania takiej dzia-
łalności?

 � Małopolski Festiwal Innowacji wydał 
nam się dobrym miejscem na przedstawie-
nie części naszej oferty skierowanej głów-
nie do dzieci, pozwalającej na rozwijanie 
ich zdolności samodzielnego, kreatywne-
go myślenia co z pewnością zaowocuje 
w przyszłości.
Uczestnictwo w inicjatywie tego rodzaju 
daje nam możliwość zaprezentowania się 
na szerszym forum, dotarcia do osób któ-
re są zainteresowane innymi formami tu-

rystyki. Inicjatywy takie jak Małopolski Fe-
stiwal Innowacji są bardzo potrzebne, żeby 
móc zaprezentować swoje osiągnięcia jed-
nocześnie przekazując informację, że war-
to inwestować w nowatorskie rozwiązania.

 o Jakie rozwiązania innowacyjne planu-
jecie zaprezentować Państwo podczas te-
gorocznej edycji Festiwalu?

 � W trakcie Festiwalu pragniemy zapre-
zentować warsztaty z zakresu mechani-
ki, w trakcie których uczestnicy będą mieli 
możliwość samodzielnego przeprowadze-
nia doswiadczeń oraz uzyskania do-
datkowych wyjaśnień od opie-
kunów wystawy. Dodatkową 
atrakcją będzie możliwość spró-
bowania jazdy na hulanodze, 
której kółka skręcają w inną 
stronę niż kierownica. 
Planujemy także przeprowa-
dzić jedną z naszych lekcji 
w terenie pt. „Tropem alche-
mii i farmacji”. Podczas 
niej, oprócz spaceru 
po miejscach związa-
nych ze sławnymi che-
mikami i alchemikami, 
którzy mieszkali i działa-
li w Krakowie, zwiedzania Muzeum Farmacji 
i Collegium Maius, uczestnikom będą pre-
zentowane doświadczenia chemiczne (np. 
doświadczenie z mentosem wrzuconym do 
coca-coli), samodzielnie będą badać kwa-
sowość fontann krakowskich przy pomocy 
papierka lakmusowego, a odpowiedzi na 
pytania i zagadki zapisywać przy pomocy 
atramentu sympatycznego. 
Turystom indywidualnym oferujemy wy-
pożyczenie audioprzewodnika z zainsta-
lowaną specjalną aplikacją, która wska-
zuje lokalizację najciekawszych zabytków 
i miejsc w Krakowa. Po zbliżeniu się fizycz-
nie do punktu lub po kliknięciu na niego na 
mapie ukazuje się zdjęcie atrakcji oraz od-
twarza dźwiękowy opis w kilku językach: 
polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim 
i niemieckim.

 o Na co powinniśmy zwrócić szczegól-
ną uwagę odwiedzając Państwa stoisko?

 � Biorącym udział w naszych wydarze-
niach proponujemy skorzystanie z urzą-
dzeń prezentujących różnorodne zjawiska 
fizyczne. Jest to oferta zarówno dla dzie-
ci, które dopiero zaczynają swoją przygo-
dę z nauką, jak i dla dorosłych, którzy chcą 

potwierdzić swoją wiedzę. Turystów, szcze-
gólnie obcokrajowców, zapraszamy na spa-
cer po Krakowie z audio-przewodnikiem.

 o Z jakiego rozwiązania lub projektu są 
Państwo najbardziej zadowoleni?

 � Dla naszej firmy szczególnym osiągnię-
ciem jest przekształcenie mobilnej wy-
stawy Wiembus w powstającą właśnie in-
teraktywną wystawę stałą. Pragniemy, 
aby miejsce to stało się naszym wkładem 
w intelektualny rozwój przyszłych pokoleń, 
miejscem gdzie dzieci zaspokoją swoją cie-

O uczestnictwie w tegorocznej edycji Festiwalu rozmawiamy  
z Panią Ewą Sklepek-Pocieszyńską 
Marketing Specialist w Jacek Legendziewicz Jordan Group

Jordan Group na Małopolskim 
Festiwalu Innowacji

kawość i otrzymają możliwość zdobywania 
wiedzy w najlepszy sposób, czyli przez do-
świadczenie. Istotnym udogodnieniem dla 
naszych Klientów jest także poszerzenie 
naszej oferty o możliwość wypożyczenia 
opracowanego przy naszym współudziale 
audio-przewodnika. 

 o I na koniec, proszę nam powiedzieć, 
czy w kraju takim jak Polska łatwo jest być 
innowacyjnym przedsiębiorcą?

 � Polska, jako kraj, w którym znajduje się 
wiele miast akademickich daje duże moż-
liwości rozwoju nowoczesnych pomysłów. 
Niestety bardzo często dzieje się tak, że 
później, na etapie wdrażania, napotyka 
się liczne trudności, jednak warto je prze-
zwyciężać, gdyż w efekcie daje to przed-
siębiorcy przewagę rynkową, pozwala 
wyróżnić się. Sądzę, że daje się zauważyć 
pozytywną tendencję do wspierania za-
chowań proinnowacyjnych, między inny-
mi poprzez takie wydarzenia jak Małopol-
ski Festiwal Innowacji.

Wywiad przeprowadzili: 
dAwid wełnA i MicHAł stopA

studenci kierunku 
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Wirtualne Muzea Małopolski

 o kInga kwaśnIewSka: Obok głównego 
organizatora Małopolskiego Festiwalu In-
nowacji 2014 – Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego współtwo-
rzą Państwo to wydarzenie. Skąd pomysł, 
aby wziąć w nim udział?

 � anna bereStecka: Małopolski Instytut 
Kultury brał już wcześniej udział w Targach 
Innowacji, jednak w tym roku po raz pierw-
szy zaprezentujemy szerszej publiczno-
ści projekt „Wirtualne Muzea Małopolski”. 
W ramach Regionalnej Pracowni Digitali-
zacji, zajmujemy się digitalizacją zbiorów 
muzealnych, ale przede wszystkim pre-
zentowaniem dziedzictwa kulturowego, 
w sposób popularyzatorski, tak aby był on 
dostępny dla młodych ludzi oraz użytkow-
ników Internetu. Innowacyjne technolo-
gie, które wykorzystujemy na co dzień, słu-
żą nie tylko zachowywaniu dziedzictwa, 
ale przede wszystkim opowiadaniu histo-
rii o Małopolsce i pokazywaniu tego, jak 
niesamowite zbiory kryją w sobie małopol-
skie muzea. Ważne jest także to, że projekt 
jest pierwszą tak dużą w skali kraju inicja-
tywą skupiającą taką ilość muzeów (obec-
nie współpracujemy z 37 partnerami). Pod-
czas Festiwalu Innowacji chcemy pokazać 
możliwości digitalizacji, która staje się coraz 
bardziej potrzebna i wchodzi do codziennej 
praktyki muzeów.

 o ewelIna krzywDa: Jaki jest cel uczest-
nictwa w tym wydarzeniu?

 � Chcemy pokazać w jaki sposób może 
być wykorzystywane i pokazywane dzie-
dzictwo Małopolski. Z jednej strony za po-
mocą technologii możemy pozyskać wize-
runki obiektów, z drugiej chcemy pokazać 
portal, w którym skupiamy się na opowia-
daniu historii.

 o co pańStwo przygotowalI na tegorocz-
ny Małopolski Festiwal Innowacji? 

 � W tym roku jako Regionalna Pracownia 
Digitalizacji będziemy mieć swoje stoisko 
na Targach Innowacji. Oprócz tego zapro-
simy gości festiwalu na spotkanie do Mało-
polskiego Instytutu Kultury, gdzie pokaże-
my proces skanowania. Każdy będzie mógł 
zobaczyć, w jaki sposób pozyskujemy wize-
runki obiektów. Podczas targów i spotkania 
opowiemy także o portalu, całym przedsię-
wzięciu i codziennej pracy Pracowni Digi-
talizacji. 

 o Projekt WMM bez wątpienia jest pro-
jektem innowacyjnym. Mogłaby Pani 

przybliżyć czytelnikom na czym polega 
jego innowacyjność? 

 � Innowacyjność projektu polega z jed-
nej strony na wykorzystaniu zaawansowa-
nej technologii, z drugiej na sposobie pre-
zentowania obiektów. W sytuacji, kiedy 
obiekty pochodzą z różnych muzeów, wy-
korzystując możliwości Internetu, możemy 
zestawiać je i tworzyć wirtualne wystawy, 
które bardzo trudno byłoby zorganizować 
w normalnych warunkach (na portalu są 
one prezentowane jako interpretacje). 

 o Czy sama digitalizacja pomoże, aby 
przedstawić kulturę regionu? Nie obawia-
ją się Państwo, że przez dostępność zbio-
rów w Internecie ludzie przestaną odwie-
dzać muzea?

 � Raczej nie. Na początku muzea też się 
tego obawiały, ale praktyka pokazuje, że im 
bardziej te obiekty są dostępne, tym bar-
dziej ludzie do muzeów przychodzą. Na 
naszym portalu obiekty można bardzo do-
kładnie obejrzeć, ale nic nie zastąpi kontak-
tu z prawdziwym eksponatem. Muzea coraz 
bardziej dbają o to, aby digitalizować swo-
je zbiory. Oprócz tego, że mają swoje stro-
ny internetowe, tworzą wirtualne muzea 
i udostępniają swoje katalogi, aby zachę-
cać użytkowników do zobaczenia ich zbio-
rów na żywo. Wirtualne muzea są punktem 
wyjścia, mogą ułatwić kontakt z obiektem, 

ponieważ pozwalają obejrzeć dokładnie 
faktury i detale. Najważniejsze jest jednak 
zawsze spotkanie z realnym eksponatem. 

 o Regionalna Pracownia Digitalizacji 
powstała jako pierwszy etap projektu 
WMM. Jakie są jej cele?

 � Z jednej strony digitalizacja, z drugiej 
strony staramy się realizować na portalu 
cele edukacyjne, wspólnie z kustoszami, 
ekspertami, naukowcami tworzymy inter-
pretacje tematyczne, ćwiczenia, opowie-
ści audio, audiodeskrypcję, wszystko po 
to by pokazać obiekty w szerszych kon-
tekstach. Nasze materiały można nie tylko 
przeczytać i zobaczyć, ale także posłuchać 
ich w drodze np. do szkoły czy pracy (czyta-
ją je m.in. Krystyna Czubówna, Jan Peszek, 
Dorota Segda). Mamy nadzieję, że dzięki te-
mu dotrzemy do dzieci, uczniów. Chcemy, 
żeby korzystali z naszego portalu w swojej 
codziennej nauce. Dążymy do tego, żeby 
nasze materiały były jak najszerzej wyko-
rzystywane w celach edukacyjnych. 

 o Jakimi osiągnięciami mogą się Pań-
stwo pochwalić z dotychczasowej dzia-
łalności? 

 � Naszym pierwszym dużym celem by-
ło utworzenie Regionalnej Pracowni Digi-
talizacji, publikacja portalu w ubiegłym ro-
ku i digitalizacja ponad 700 obiektów w 3D 
i 2D, kolejnym jest dołączenie do porta-
lu 120 obiektów, których publikacja nastą-
pi pod koniec maja. Nasze cele wyznaczają 
kolejne realizowane projekty. Sporo muze-
ów dzwoni i pyta o możliwość pokazania 
swoich zbiorów na portalu. Nasz zespół ds. 
digitalizacji przez te kilka lat pracy zebrał 
bardzo duże doświadczenie, zdarzają się 
też sytuacje, w których udzielamy konsul-
tacji dotyczących tego, jak się digitalizuje. 

 o Jakie mają Państwo plany na przy-
szłość? Projekt Wirtualne Muzea Mało-
polski został rozszerzony w projekt Wir-
tualne Muzea Małopolski Plus? Co po 
zakończeniu tego drugiego?

 � Z jednej strony jesteśmy wciąż wspie-
rani przez UMWM, który był inicjatorem 
przedsięwzięcia. Z drugiej strony pozysku-
jemy środki, korzystając z naborów, które 
są dostępne. Obecnie czekamy na rozstrzy-
gnięcie wniosków grantowych z Minister-
stwa Kultury w ramach Programu Kultura+. 
W przyszłości będziemy aplikować o kolej-
ne środki, ponieważ to projekty zapewnia-
ją nam przyszłość. 

Rozmawiały: 
kingA kwAśniewskA i ewelinA krzywdA
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Wywiad z Anną Berestecką  
z Regionalnej Pracowni Digitalizacji 
Małopolskiego Instytutu Kultury

 o SaManta jaSIńSka, MarIa zDunek: Czym 
się zajmuje Biuro Karier Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie?

 � MonIka pIega: Nasze Biuro Karier zajmu-
je się wspieraniem studentów i absolwen-
tów UPJPII w przygotowaniu się do wejścia 
na rynek pracy oraz pomocą w tym zakre-
sie. Dokonujemy tego poprzez rozwijanie 
ich umiejętności i predyspozycji zawodo-
wych, dzięki doradztwu indywidualnemu, 
ale także grupowym formom pracy – szko-
leniom i warsztatom.
Prowadzimy również konsultacje psycholo-
giczne, warsztaty ogólnorozwojowe, bazy 
ofert pracy, staży, oraz bazy studentów po-
szukujących pracy. Pośredniczymy w prze-
kazywaniu informacji pomiędzy studentem 
/ absolwentem a pracodawcą. Przygoto-
wujemy szkolenia specjalistyczne np. szko-
lenie dla wychowawców wypoczynku. 
Prowadzimy współpracę ze szkołami śred-
nimi np. Liceum Sióstr Prezentek w Krako-
wie. Przekazujemy na bieżąco informacje 
o miejscach, gdzie można się przekwalifiko-
wać i podjąć szkolenia zewnętrzne. Jeste-
śmy w Porozumieniu z Małopolskim Urzę-
dem Wojewódzkim. 
Jesteśmy członkami Małopolskiego Part-
nerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, 
którego celem jest podnoszenie kwalifika-
cji mieszkańców Małopolski i prace zmie-
rzające do zbudowania systemu kształcenia 
ustawicznego w Małopolsce. Ponadto bada-
my losy zawodowe naszych absolwentów.

 o Jaką pomoc oferuję Biuro Karier UPJ-
PII? Kto może liczyć na pomoc Biura Ka-
rier UPJPII i jakie musi spełnić warunki? 
Dlaczego warto zacząć współpracę z Biu-
rem Karier? 

 � Biuro Karier UPJPII, tak jak wcześniej 
wspomniałam, prowadzi różne formy szko-
leń, warsztatów i kursów. Pomaga znaleźć 
pracę prowadząc bazę ofert pracy i staży. 
Na pomoc naszego Biura mogą liczyć wszy-
scy studenci oraz absolwenci UPJPII. Aby 
zacząć współpracę nie trzeba spełniać żad-
nych warunków, jedyny wymóg to status 
studenta bądź absolwenta naszego Uni-
wersytetu. Wystarczy się zgłosić do Biura 
Karier osobiście, mailowo lub telefonicznie. 
Warto rozpocząć współpracę z nami ponie-
waż dzięki udziałowi w naszych eventach 
i oferowanym wsparciu można ukierunko-
wać się i odkryć własne predyspozycje za-
wodowe. Wchodzimy wtedy na rynek pracy 
z nową bądź uzupełnioną bazą informacji 
o nim.

 o Jakie są największe osiągnięcia Biura 
Karier UPJPII?

 � Biuro Karier na naszej Uczelni działa od 
ponad 2 lat. Głównie skupia się na wspar-
ciu psychologicznym i doradztwie zawo-
dowym. 
Od tego roku w naszych zasobach poja-
wiła się nowa systemowa aplikacja umoż-
liwiająca studentom, absolwentom i pra-
codawcom składanie ofert w Wirtualnym 
Dziekanacie oraz umożliwiająca potem ko-
jarzenie ofert studentów oraz absolwentów 
z najbardziej odpowiadającymi im ofertami 
pracodawców. 
Ważnym dla nas wydarzeniem było także 
podpisanie ww. porozumienia z Wojewódz-
kim Urzędem Pracy, jednego odnoszącego 
się do kształcenia ustawicznego, drugiego 
obejmującego wspólne badania losów za-
wodowych absolwentów. 

 o Niedługo odbędzie się Małopolski Fe-
stiwal Innowacji, czy znajdziemy na nim 
stanowisko Biura Karier UPJPII? Czy po raz 
pierwszy Biuro Karier UPJPII bierze udział 
w Festiwalu?

 � Tak, z pewnością przychodząc na Mało-
polski Festiwal Innowacji znajdziecie stano-
wisko naszego Biura Karier. 
Pierwszy raz bierzemy udział w Festiwalu. 
W ramach MFI zaplanowaliśmy: szkolenie 
dla pracowników dydaktycznych o nazwie: 
„Warsztatowe metody pracy – czyli o kon-
cepcji nauki przez doświadczenie”. Będą 
miały one na celu zainspirowanie uczest-
ników do poszukiwania nowych form pro-
wadzenia zajęć, które pobudzą studentów, 
a także ich samych, do twórczego działania; 
warsztaty dla studentów oraz uczniów szkół 
średnich pod tytułem „Myśleć Jak Leonardo 
da Vinci – trening myślenia twórczego”. 
Tutaj celem będzie uzyskanie podstawo-
wej wiedzy na temat kreatywności: kre-
atywność jako cecha i umiejętność, warun-
ki sprzyjające twórczemu myśleniu, blokady 
i zabójcy kreatywności. 
Zapoznanie się z wynikami najciekawszych 
eksperymentów w dziedzinie kreatyw-
ności. Rozpoznanie własnego potencjału 
kreatywności. Odblokowanie zahamowań 
w myśleniu i tendencji do cenzurowania 
własnych pomysłów. Pobudzenie kreatyw-
nego myślenia, kształtowanie umiejętno-
ści poszukiwania niestandardowych roz-
wiązań problemów. Zyskanie narzędzi do 
samodzielnego trenowania kreatywności.

 o  Co skłoniło Państwa do wzięcia udzia-
łu w tym Festiwalu? Jakie były motywy?

 � Na to pytanie można odpowiedzieć 
krótko: skłoniła nas nasza otwartość na no-
we pomysły i otaczających nas ludzi.

 o Czym jest innowacja dla Biura karier 
UPJPII? Jakie innowacje Was wyróżniają 
na tle pozostałych organizacji biorących 
udział w Festiwalu? 

 � Innowacja to dla nas coś nowego, nie-
spotkanego do tej pory. Dlatego organizu-
jemy warsztaty rozwijające kreatywność, 
oraz myślenie, które są konieczne do two-
rzenia innowacji. Wyróżniają nas głównie 
innowacyjne metody pracy, które będzie-
my przedstawiać, oraz uczyć jak wykorzy-
stać je w codziennej pracy. Innowacje w tej 
dziedzinie mogą wzbogacić standardowe 
metody pracy dydaktycznej. 

 o Jak długo trwało Wasze przygotowa-
nie do Festiwalu?

 � Przygotowania zaczęliśmy w momencie, 
kiedy tylko dotarła do nas informacja o Fe-
stiwalu, czyli na przełomie lutego i marca. 
Wciąż tworzymy plan naszych wydarzeń fe-
stiwalowych. 

 o Jaką przyszłość widzicie Państwo dla 
zastosowania Waszych innowacji? Zosta-
ną one wprowadzone w różnych placów-
kach? Czy są one już wykorzystywane?

 � Nasze innowacje nie były jeszcze u nas 
wykorzystane, ale mamy nadzieję, że się 
przyjmą, szczególnie wśród pracowników 
dydaktycznych i pozwolą na rozwijanie 
nowych metod pracy oraz, że przygotowa-
ne warsztaty będą w przyszłości odbywać 
się regularnie, nie tylko w ramach Festiwa-
lu. Mamy nadzieję, że proponowane przez 
nas szkolenia spotkają się z dużym zainte-
resowaniem. 

Rozmawiały: 
sAMAntA JAsińskA orAz MAriA zdunek

studentki kierunku Gospodarka  
i Administracja Publiczna  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Myśleć jak 
Leonardo da Vinci
Wywiad z mgr Moniką Piegą pracownikiem Biura Karier  
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II

Samanta Jasińska Maria Zdunek

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY
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INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

Jaką drogą trafiają innowacje do naszych 
stóp

Początki działalności Centralnego La-
boratorium Przemysłu Obuwniczego 

(CLPO) – obecnie Instytutu Przemysłu Skó-
rzanego Oddział w Krakowie sięgają ro-
ku 1957. W 1985 uzyskało status jednost-
ki badawczo-rozwojowej i działało jako jbr 
w obszarze przemysłu obuwniczego i skó-
rzanego do końca 2007 roku. Od 1 stycz-
nia 2008 roku – na mocy decyzji Mini-
stra Gospodarki – CLPO zostało połączone 
z Instytutem Przemysłu Skórzanego w Ło-
dzi i od tej pory jest Oddziałem z siedzibą 
w Krakowie.

Wywiad z Lidią Przyjemską – Dyrektor Oddziału Instytutu 
Przemysłu Skórzanego w Krakowie

 o przeMySław kaczMarczyk: Małopol-
ski Festiwal Innowacji wpisał się na stałe 
w kalendarz tego typu imprez. Czym dla 
Państwa jest ten festiwal?

 � lIDIa przyjeMSka: Małopolski Festiwal 
Innowacji to wydarzenia organizowane 
przez małopolskie instytucje oraz przed-
siębiorstwa, które wspólnie chcą pobu-
dzać kreatywność Małopolan, promować 
i wspierać innowacyjność firm oraz zachę-
cać do większej otwartości instytucje nauki. 
Stanowi on dla naszego Instytutu forum 
wymiany opinii na temat wprowadzania 
innowacji do firm i inteligentnego rozwoju 
gospodarki. Poza tym udział w festiwalu i w 
targach pozwala nam na prezentację na-
szych dotychczasowych osiągnięć oraz na-
szej oferty dla partnerów przemysłowych, 
a także nawiązanie kontaktów z instytu-
cjami naukowymi i innowacyjnymi firma-
mi prowadzących do realizacji wspólnych 
projektów badawczych.

 o W tym roku odby wa się czwarta 
edycja festiwalu. Co skłoniło Państwa 
do uczestnictwa?

 � Uczestniczymy w MFI jako wystawcy 
MTI od roku 2012. W tym roku otrzymaliśmy 
propozycję udziału w festiwalu jako part-
ner Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego w organizacji festiwalu. 
Potraktowaliśmy to jako wyróżnienie a rów-
nocześnie możliwość zaprezentowania 

działalności krakowskiego Oddziału Insty-
tutu Przemysłu Skórzanego przedsiębior-
com i mieszkańcom Krakowa i Małopolski. 
W 2013 roku podczas Małopolskich Targów 
Innowacji przedstawiliśmy producentom 
obuwia nowoczesne rozwiązania informa-
tyczne w zakresie projektowania. 
W tym roku chcielibyśmy pokazać jak po-
przez badania prowadzone w krakowskim 
Oddziale IPS staramy się chronić stopy pol-
skiego społeczeństwa a przede wszystkim 
dzieci i osób w podeszłym wieku.

 o W jakim zakresie działalność instytu-
tu sprzyja propagowaniu idei innowacyj-
ności?

 � Od ponad 40 lat naszą misją jest ścisła 
współpraca z przemysłem i wprowadzanie 
nowych materiałów i technologii do prze-
mysłu garbarskiego, obuwniczego, kalet-
niczego, futrzarskiego oraz przemysłów 
z nim współpracujących. Wymiernym efek-
tem tej współpracy są projekty badawcze 
zrealizowane przez nas na potrzeby i przy 
współpracy z przedsiębiorcami (ich wy-
kaz można znaleźć na naszej stronie inter-
netowej www.ips.krakow.pl ). Na szczegól-
ne wyróżnienie zasługuje nasz udział we 
wdrażaniu innowacji w ramach programu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści „Bon na innowacje”. W latach 2009-2013 
zrealizowaliśmy 77 projektów na zlecenie 

nie dużą popularnością cieszy się oferta 
Funduszy Pożyczkowych dla przedsiębior-
ców, które prowadzi TARR S.A. Środki prze-
znaczone na wsparcie przedsiębiorczości 
w okresie programowania 2014-2020 po-
zwalają przypuszczać, iż dotacje Unijne 
będą w kolejnych latach stanowiły główne 
źródło wsparcia. 

 o Czy posiadają Państwo jakieś szcze-
gólne sukcesy w swojej działalności o któ-
rych chcielibyście opowiedzieć? 

 � Każdy zadowolony klient to nasz sukces. 
Nieprzerwanie podnosimy jakość świad-
czonych usług oraz zwiększamy czy mo-
dyfikujemy ich zakres. Usługi świadczymy 
w oparciu o wdrożony system zarządzania 
jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

 o W związku z Małopolskim Festiwalem 
Innowacji chciałybyśmy się dowiedzieć, 
co Państwa instytucja planuje?

 � W ramach Festiwalu planujemy zorga-
nizować warsztaty dotyczące praktycz-
nych możliwości wykorzystania funduszy 
zwrotnych w finansowaniu innowacyjnych 
przedsięwzięć realizowanych przez przed-
siębiorców z sektora MŚP. Tematyka obej-
mie możliwości poręczenia przez Fundusz 
kredytów bankowych i innych instrumen-
tów finansowych. W spotkaniu uczestni-
czyć będą przedstawiciele banków, insty-
tucji finansowych oraz współpracujących 
z TARR S.A instytucji otoczenia biznesu.

 o Jaka jest Państwa opinia na temat Fe-
stiwalu, czy uważają Państwo, że tego 

typu przedsięwzięcia powinny być czę-
ściej organizowane?

 � TARR S.A. od 2 lat uczestniczy w Festi-
walu. Jest to inicjatywa, która ma za zada-
nie pobudzenie kreatywności Małopolan, 
promowanie i wspieranie innowacyjności 
przedsiębiorców oraz zachęcenie do nawią-
zywania współpracy nauki z biznesem. Jest 
to wydarzenie niezmiernie ważne, które ma 
już stałe miejsce w kalendarzu i przyczynia 
się do rozwoju innowacyjnej Małopolski.

Rozmawiały: 
MAłgorzAtA HAnszke i AgAtA kuMorek

studentki kierunku 
Gospodarka i Administracja Publiczna  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Fundusze zwrotne w finansowaniu 
innowacyjnych przedsięwzięć
Wywiad z Leszkiem Skalnym Głównym Specjalistą  
ds. funduszy pomocowych, pożyczkowych i poręczeniowych 
Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 o Małgorzata HanSzke I agata Kumorek: 
Na czym dokładnie polega Państwa dzia-
łalność? 

 � leSzek Skalny: Tarnowska Agencja Roz-
woju Regionalnego S.A. realizuje przed-
sięwzięcia promujące gospodarkę i moż-
liwości inwestycyjne regionu. Działania te 
obejmują głównie: prowadzenie procesu 
skupu gruntów w celu przygotowania ich 
pod inwestycje, udostępnianie powierzch-
ni biurowo-usługowej dla firm, wsparcie 
finansowe firm z sektora MŚP (fundusze 
pożyczkowe i fundusze poręczeń kredy-
towych), prowadzenie działalności szkole-
niowej i doradczej w zakresie pozyskiwa-
nia zewnętrznych źródeł finansowania dla 
firm, organizację konferencji i seminariów 
oraz prowadzenie baz danych technologii 
i ofert inwestycyjnych. Oferta w tym zakre-
sie poszerzana jest każdorazowo o produk-
ty wdrażane w ramach projektów realizo-
wanych przy wsparciu finansowym ze 
środków Unii Europejskiej. Znaczącą rolę 
odgrywa również współpraca w ramach 
sieci wspierających przedsiębiorców np.: 
Krajowy System Usług dla MŚP. 

 o Czy Państwa instytucja zajmuje się 
tylko doradztwem przy rozwijaniu, bądź 
zakładaniu przedsiębiorstwa, czy też pro-
wadzi inne formy wsparcia? 

 � Wsparcie rozwoju gospodarczego to 
również inicjatywy podejmowane w celu 
ułatwiania startu i prowadzenia działalności 
gospodarczej. TARR S.A. posiada komplek-
sową ofertę skierowaną do firm z sektora 
MŚP oraz osób zainteresowanych założe-

niem działalności gospodarczej. Świadczy-
my usługi informacyjne oraz doradcze 
w zakresie pozyskiwania zewnętrznych 
źródeł finansowania działalności gospodar-
czej. Opracowujemy dokumentację aplika-
cyjną oraz rozliczamy przyznaną dotację. 
W swej ofercie posiadamy szereg kursów 
i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. Po-
nadto oferujemy wsparcie finansowe w ra-
mach funduszy pożyczkowych i poręcze-
niowych. Przedsiębiorcom oferujemy także 
tanie powierzchnie biurowo – usługowe.

 o Jakie warunki musi spełniać kandy-
dat, aby mógł skorzystać z pomocy?

 � Każdy z produktów przeznaczony jest 
do wybranej grupy beneficjentów. Swo-
ją ofertę kierujemy przede wszystkim do 
przedsiębiorców oraz osób zainteresowa-
nych prowadzeniem działalności gospo-
darczej, ale krąg odbiorców jest bardzo 
szeroki. Nasi klienci to również podmioty 
publiczne, jednostki samorządu terytorial-
nego, a nawet osoby fizyczne bezrobotne 
i/lub chcące podnieść swoje kwalifikacje. 

 o Do kogo w przeważającej mierze kie-
rowane jest wsparcie? 

 � Główni odbiorcy usług TARR S.A. to 
przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz osoby fi-
zyczne w tym: planujące założenie działal-
ności gospodarczej oraz chcące podnieść 
swoje kwalifikacje zawodowe. 

 o Jakie są główne problemy, które 
utrudniają rozwój przedsiębiorstwa?

 � Bazując na naszym wieloletnim do-
świadczeniu w obsłudze podmiotów go-
spodarczych stwierdzić należy, iż z innymi 
problemami mamy do czynienia na etapie 
zakładania firmy, a inne towarzyszą przed-
siębiorcom po przejściu etapu wstępne-
go rozwoju. Etap założenia firmy to głów-
nie problemy biurokratyczne, finansowanie 
pomysłu na firmę oraz wybór odpowied-
niej lokalizacji na prowadzenie biznesu. Fir-
my chcące rozwijać swoją działalność bory-
kają się z problemami dostępu do fachowej 
wiedzy i technologii. Firmy boją się ryzyka 
związanego z wdrażaniem innowacyjnych 
rozwiązań technicznych. Tego typu decy-
zje obarczone są dużym ryzykiem oraz wią-
żą się z nakładami finansowymi. Przedsię-
biorcy identyfikują też problemy związane 
z rozwojem działalności eksportowej.

 o Na jaką skalę oddziałuje Państwa in-
stytucja, czy ma ona zasięg tylko i wyłącz-
nie lokalny? 

 � TARR S.A. kieruje swoją ofertę na rynek 
lokalny oraz regionalny. Na rynek lokalny 
skierowane są usługi związane z wykupem, 
scalaniem i sprzedażą gruntów pod działal-
ność gospodarczą, wynajmem powierzchni 
biuro-usługowych oraz przeważająca część 
usług informacyjnych i szkoleniowych. Na-
tomiast na rynek regionalny kierowane są 
usługi finansowe (fundusze pożyczkowe 
i poręczeniowe) oraz doradztwo związane 
z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł fi-
nansowania – dotacje UE. 

 o Skąd pozyskiwane są środki na wspar-
cie danych przedsiębiorstw, które ubiega-
ją się o Państwa pomoc? 

 � Główne źródło wsparcia przedsiębior-
czości stanowią dotacje ze środków dota-
cji UE. W ramach Programów Operacyjnych 
w perspektywie finansowej 2007-2013 za-
rezerwowane były środki finansowe dla 
przedsiębiorców na każdym etapie rozwo-
ju. Dużą popularnością cieszyły się dota-
cje na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej ze Środków Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Rozwijające się firmy naj-
częściej pozyskiwały wsparcie ze środków 
Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego oraz Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka. Nieprzerwa-

TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO



8 9

w przemyśle skórzanym (szczególnie obuw-
niczym), nowym innowacyjnym materiałom 
i komponentom stosowanym w produk-
cji obuwia, zagospodarowaniu odpadów 
i czystym technologiom produkcyjnym, 
zaopatrzeniu ortopedycznemu kończyn 
dolnych ze szczególnym uwzględnieniem 
stóp, w tym obuwia, wkładek i różnych in-
nych typów ortez. W najbliższym czasie za-

praszamy na międzynarodową konferencję 
MAT-ECO-SHOES 2014 poświęconą innowa-
cjom, inteligentnemu rozwojowi i ekologii 
w przemyśle skórzanym. 

Wywiad przygotowali: 
przeMysłAw kAczMArczyk i kAMil gibAłA 

studenci kierunku  
Gospodarka i Administracja Publiczna  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

skórzanego. System ten spełnia wymaga-
nia normy ISO 9001: 2008, co potwierdzo-
ne zostało przez Jednostkę Certyfikującą 
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. certyfika-
tem nr 0198 100 00109.
Organizujemy konferencje i seminaria na-
ukowe krajowe i międzynarodowe, po-
święcone między innymi innowacyjnym 
technologiom i technikom stosowanym 

MAŁOPOLSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA

Rozsądne zarządzanie energią warunkiem 
rozwoju zrównoważonego

Wywiad z  
Pawłem 
Jastrzębskim  
Prezesem 
Zarządu 
Małopolskiej 
Agencji  
Energii  
i Środowiska 
sp. z o. o.

 o agnIeSzka babIcz I karolIna Giec: Czym 
zajmuje się Małopolska Agencja Energii 
i Środowiska i jakie są jej główne cele?

 � paweł jaStrzębSkI: Założycielskim celem 
Agencji było wypełnienie dyrektyw „Agen-
dy 21” i budowanie zrównoważonego roz-
woju na poziomie regionalnym i lokalnym 
– poprzez wprowadzanie rozwiązań mogą-
cych zmniejszyć zużycie energii oraz zre-
dukować negatywne skutki środowiskowe 
sektora energetycznego. Zadaniem Spół-
ki obecnie postrzeganym jako najważniej-
sze jest pomoc samorządom terytorialnym 
w zakresie realizacji przedsięwzięć zarów-
no infrastrukturalnych jak i organizacyjnych 
mających wpływ na poprawę stanu środo-
wiska naturalnego czy ograniczenie zużycia 
energii. Również bardzo ważną rolą MAEŚ 
jest podnoszenie świadomości ekologicz-
nej zarówno wśród administracji publicz-
nej jak i przedsiębiorców, poprzez działal-
ność edukacyjną i szkoleniową.

 o Jak wprowadzają Państwo innowacyj-
ność do dziedziny, którą się zajmują?

 � Staramy się promować innowacyjne 
rozwiązania w branży, którą się zajmujemy. 
Pokazujemy samorządom, że zastosowa-
nie innowacyjnych technologii się opłaca, 
że nie można się bać innowacji.

 o Małopolski Festiwal Innowacji jest or-
ganizowany po raz czwarty. Jakie są Pań-
stwa wrażenia z poprzednich lat?

 � Festiwal jest imprezą promującą działal-
ność innowacyjną w Małopolsce. Jednym 
z naszych celów jest promowanie innowa-
cji w sektorze odnawialnych źródeł energii 
oraz efektywności energetycznej. Podczas 
Festiwalu mamy możliwość popularyzacji 
tych zagadnień co jest szczególnie ważne 
przy niskim stopniu świadomości miesz-
kańców Małopolski w zakresie oszczędza-
nia energii.

 o Co zachęciło Państwa do udziału w te-
gorocznym festiwalu i jakie mają Państwo 
plany i oczekiwania z nim związane?

 � To już kolejna edycja, w której będziemy 
brali udział. Formuła festiwalu się sprawdzi-
ła, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby 
nie wziąć udziału w spotkaniu dotyczącym 
rozwoju naszego regionu. Podczas festi-
walu będziemy promować, razem z naszy-
mi partnerami m.in. AGH, niskoemisyjne 
technologie w gospodarce oraz energety-
kę prosumencką.

 o Realizowali Państwo wiele projektów. 
Przez kogo one były finansowane?

 � Projekty przez nas realizowane są finan-
sowane zarówno ze środków własnych jak 
również zewnętrznych krajowych i zagra-
nicznych. Korzystamy ze środków pocho-
dzących z Unii Europejskiej czy udostęp-
nionych przez Konfederację Szwajcarską. 
Jeżeli chodzi o środki krajowe to realizo-
waliśmy projekty współfinansowane przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Naro-
dowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Naszym 
partnerem jest również UMWM.

 o Współpraca z innymi krajami jest 
ogromnym sukcesem. Jakie to są kraje 
i w jaki sposób współpracują z Państwem?

 � W zasadzie współpracujemy z większo-
ścią krajów Unii oraz z partnerami z Biało-
rusi, Ukrainy oraz Rosji. Współpraca polega 
na wymianie doświadczeń, wspólnym pro-
wadzeniu projektów, itp.

 o Na jakim etapie jest realizacja projek-
tu COOPENERGY i związane z nim utwo-
rzenie Energetycznego Centrum Informa-
cji i Edukacji?

 � Projekt COOPENERGY jest jednym z na-
szych projektów mających na celu wdroże-
nie zintegrowanego systemu zarządzania 
energią w Małopolsce. Jesteśmy w trakcie 
przygotowywania listy „dobrych praktyk” 
na podstawie doświadczeń naszych par-
tnerów. W najbliższym czasie rozpocznie 
prace Komitet Sterujący projektu, którego 
zadaniem będzie między innymi opracowa-
nie i wdrożenie zasad współpracy pomię-
dzy samorządami gminnymi, powiatowymi 
i województwem.
Wsparciem dla tego typu wspólnych dzia-
łań ma być Energetyczne Centrum Informa-
cji i Edukacji, którego istotnym elementem 
będzie system zarządzania, w tym plano-
wania, produkcją energii i jej efektywnym 
wykorzystaniem na terenie Małopolski.

 o Z jakiego projektu są Państwo najbar-
dziej zadowoleni?

 � Z każdego nowego, który pozwala nam 
pozyskać nowe doświadczania i partnerów.

 o Jakie projekty są realizowane aktual-
nie?

 � Poza wspomnianym COOPENRGY pra-
cujemy razem z AGH oraz Gminą Krzeszo-
wice nad projektem Centrum Zrównowa-
żonego Rozwoju i Odnawialnych Źródeł 
„Miękinia”. 
Projekt dotyczy utworzenia, na bazie już 
istniejącej jednostki AGH, ośrodka, gdzie 
Małopolanie będą mogli otrzymać wyczer-
pującą informację dotyczącą zagadnień 
związanych z oszczędzaniem energii czy jej 
produkcją ze źródeł odnawialnych. Będzie 
to pierwsze tego typu centrum w Polsce, 
gdzie rezultaty działalności naukowo-ba-
dawczej będą wdrażane w strefie gospo-
darczej będącej częścią Centrum. Projekt 
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mikro i małych firm. W 2014 roku zgłoszono 
do konkursu 21 projektów. W pilotażowym 
programie PARP „Duży bon na innowacje” 
w roku 2013 zrealizowaliśmy 1 projekt, zaś 
w roku 2014 złożono na konkurs 5 projek-
tów – mamy nadzieję, że wszystkie zostaną 
zakwalifikowane do finansowania. A więc 
w latach 2009-2013 do blisko 80 mikro- 
i małych przedsiębiorstw transferowano 
różnego typu innowacje (najczęściej pro-
duktowe i procesowe), które służą rozwo-
jowi tych firm i mają wpływ na wzrost kon-
kurencyjności.

 o Na czym będzie polegał Państwa 
udział w MFI? Na jakich formach skupią 
sie Państwo(projekty, konferencje itp.) ?

 � Oprócz stoiska na MTI będziemy orga-
nizatorami wydarzenia, które nazwaliśmy 
„Badanie stóp dzieci i osób dorosłych”. Ba-
danie będzie obejmowało pomiary antro-
pometryczne (długość i szerokość stopy 
oraz pomiar obwodu przodostopia), opiso-
wą ocenę ortopedyczną z uwzględnieniem 
ustawienia kolan, stępu i przodostopia oraz 
stopnia wysklepienia stopy, ukształtowania 
palców, stanu zdrowotnego skóry stóp.
Po badaniu i ocenie ortopedycznej sto-
py dziecka zostaną omówione z rodzica-
mi uzyskane wyniki, sposoby domowej 
obserwacji zmian w rozwoju kończyn dol-
nych oraz dobór odpowiedniego obuwia. 
W przypadkach, w których stan zdrowotny 
stóp dziecka, po uwzględnieniu jego wieku 
kalendarzowego, będzie budził zastrzeże-
nia będą zalecane konsultacje z właściwym 
specjalistą – ortopedą dziecięcym, neuro-
logiem, dermatologiem, fizjoterapeutą itp.
W przypadku stwierdzenia występowania 
wad stóp badanych osób dorosłych będą 
wskazywane możliwości zapobiegania po-
głębianiu się dolegliwości i/lub zniekształ-
ceń poprzez różnego rodzaju wkładki i/lub 
specjalne obuwie. Szczególną uwagę po-
święcimy osobom starszym ze stopami 
wrażliwymi. Osobom chorym na cukrzycę 
zostaną wyjaśnione mechanizmy rozwoju 
i zapobiegania zespołowi „stopy cukrzyco-
wej”. Z badanymi, u których zdiagnozowa-
no reumatoidalne zapalenie stawów i inne 
dolegliwości, omówione zostaną metody 
i środki mogące zmniejszyć odczuwane do-
legliwości. W obu przypadkach zostaną za-
prezentowane różne rodzaje obuwia spe-
cjalnego, dostosowanego do zniekształceń 
i dolegliwości stóp.

 o Badania będą przeprowadzać specja-
liści z krakowskiego Oddziału IPS.

 � Dla uczestników badań przygotujemy 
odpowiednie materiały informacyjne, m. 
in. karty badania, ulotki zwierające infor-
macje o ćwiczeniach dla dzieci, ulotki o do-
borze odpowiedniego obuwia dla dzieci, 
ulotki o znaku ZDROWA STOPA wraz z listą 
producentów obuwia ze znakiem ZDRO-

WA STOPA, ulotki o doborze prawidłowe-
go obuwia dla dorosłych, w tym na stopy 
wrażliwe i stopę cukrzycową.
Do udziału w bezpłatnych badaniach 
stóp będą zapraszani wszyscy, którzy ce-
nią komfort i wygodę w czasie chodzenia. 
Szczególnie zależy nam na uczestnictwie 
w badaniach osób starszych, które ma-
ją problemy ze stopami oraz osoby z nad-
mierną potliwością stóp. Ważną grupą bę-
dą kobiety w ciąży oraz dzieci w wieku 1-15 
lat wraz z rodzicami lub opiekunami.

 o W jaki sposób tego typu wydarzenia 
wpływają na rozwój innowacyjności?

 � Wydarzenia takie służą uwalnianiu 
potencjału innowacyjnego zarówno ich 
uczestników (przedsiębiorców i naukow-
ców) jak również zwiedzających. Powinno 
to ułatwiać transfer i komercjalizację no-
wych rozwiązać technicznych i technolo-
gicznych jak również pobudzić popyt na 
innowacyjne produkty.

 o Czy instytut bierze udział w innych te-
go typu wydarzeniach? Jeżeli tak, to w ja-
kich?

 � Staramy się jak najczęściej prezentować 
swoją ofertę na targach i różnego typu in-
nych wydarzeniach. Regularnie uczestni-
czymy w Targach Mody w Poznaniu (2 ra-
zy w roku), od roku 2012 bierzemy udział 
w Małopolskich Targach Innowacji, jako 

członkowie klastra LifeScience bierzemy 
udział w tak zwanych Life Science Open 
Space oraz w Dniach Otwartych Klastra Li-
feScience Kraków.
Współpracujemy aktywnie z MARR mię-
dzy innymi w ramach programów „Wła-
sność intelektualna – niedoceniony poten-
cjał przedsiębiorców”, „Wiedza, praktyka, 
współpraca – klucz do sukcesu w biznesie” 
oraz „Zielone światło innowacji”.

 o Na czym skupia się praca instytutu 
poza uczestnictwem w tego typu projek-
tach?

 � Przedmiotem działalności krakowskie-
go Oddziału Instytutu Przemysłu Skórza-
nego jest prowadzenie badań naukowych 
i prac rozwojowych w zakresie garbarstwa, 
obuwnictwa i futrzarstwa a także innowa-
cyjnych materiałów i tworzyw wykorzysty-
wanych w przemyśle wyrobów skórzanych 
i w obuwnictwie; przystosowanie wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych do 
potrzeb praktyki; wdrażanie wyników ba-
dań naukowych i prac rozwojowych w dzie-
dzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
Badania i projekty obejmują: antropometrię 
i fizjologię stóp, projektowanie i konstrukcję 
kopyt oraz obuwia, zagadnienia budowy 
stóp dzieci i dorosłych, w tym stóp z defor-
macjami i innymi dolegliwościami. Prowa-
dzimy badania w zakresie innowacyjnych 
tworzyw sztucznych i ich przetwórstwa 
na cele obuwnicze. Pracujemy nad dosko-
naleniem procesów produkcyjnych, oce-
ną funkcjonalności, zdrowotności i jakości 
użytkowej wyrobów, materiałów i tworzyw 
sztucznych, w tym m.in. nanomateriałów 
i „materiałów inteligentnych”. Prowadzimy 
interdyscyplinarne badania w zakresie wła-
ściwości fizyko-mechanicznych i mikrobio-
logicznych materiałów i wyrobów stosowa-
nych w przemyśle skórzanym, chemicznym 
i włókienniczym. Zajmujemy się problema-
tyką ochrony środowiska naturalnego oraz 
zagospodarowywania i utylizacji odpadów. 
Wykonujemy usługi badawcze i eksperckie 
w zakresie m. in. jakości użytkowej materia-
łów, obuwia i innego typu wyrobów skórza-
nych, włókienniczych , skóropodobnych dla 
celów certyfikacyjnych, technologicznych, 
reklamacyjnych i rozjemczych.
Współpracujemy z przedsiębiorcami i insty-
tucjami naukowymi poprzez realizację pro-
jektów badawczo-rozwojowych i celowych 
mających na celu wdrażanie innowacyjnych 
technologii i ich modernizację w zakresie 
obuwnictwa, materiałów i komponentów.
Oferujemy przedsiębiorcom różnego typu 
specjalistyczne szkolenia (jesteśmy wpisani 
do rejestru instytucji szkoleniowych w WUP 
w Łodzi).Krakowski Oddział IPS opracował, 
wprowadził i stosuje system zarządzania ja-
kością w zakresie projektowania i realizacji 
usług badawczych oraz projektowania i re-
alizacji usług szkoleniowych dla przemysłu 
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 � Małopolska to swego rodzaju polskie 
zagłębie odlewnicze. W tym regionie znaj-
duje się ponad 60 odlewni czy zakładów 
związanych bezpośrednio z odlewnictwem. 
W stolicy Małopolski znajduje się Centrum 
Polskiego Odlewnictwa, w którego skład 
wchodzą: Instytut Odlewnictwa, Wydział 
Odlewnictwa AGH, Odlewnicza Izba Go-
spodarcza. Małopolska posiada bogate za-
plecze naukowe i dydaktyczne, które do-

INSTYTUT ODLEWNICTWA

starcza na rynek świetnie wykształconych 
inżynierów tej branży. Jednak bez odpo-
wiednich środków finansowych, krajowych 
czy europejskich, potrzebnych do rozwoju 
przedsiębiorczości , trudno będzie zwięk-
szać atrakcyjność tego regionu dla przemy-
słu odlewniczego. Ze względu na skupienie 
ośrodków naukowych możliwa jest interdy-
scyplinarna współpraca oraz tworzenie ze-
społów w celu kompleksowego rozwiązy-

CENTRUM INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Wystartuj przedsiębiorco!

Wywiad z Moniką Biel  
z Centrum Informacyjnego 
Fundusze Europejskie  
w Małopolsce

 o kInga olecH: Czym zajmuje się Cen-
trum Informacyjne Fundusze Europejskie 
w Małopolsce?

 � Centrum Informacyjne Fundusze Eu-
ropejskie w Małopolsce to pięć wyspecja-
lizowanych Punktów Informacyjnych, któ-
re oferują bezpłatną i fachową pomoc przy 
ubieganiu się o wsparcie ze środków unij-
nych oraz w zakresie rozliczania projektów 
już realizowanych. Punkty zlokalizowane są 
w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, No-
wym Targu oraz Chrzanowie. W każdym 
z nich można otrzymać kompleksowe infor-
macje na temat aktualnie dostępnych moż-
liwości dofinansowania planowanej do re-
alizacji inwestycji, terminów naborów oraz 
miejsca składania wniosków. W ramach 
świadczonych usług konsultanci dzielą się 
także wskazówkami dotyczącymi popraw-
nego – pod kątem spełniania kryteriów 
wyboru wniosków, przygotowania doku-
mentacji aplikacyjnej, zasad podpisywania 
umów o dofinansowanie oraz reguł obo-
wiązujących w zakresie prawidłowej reali-
zacji, rozliczania i kontroli projektu.

 o kInga olecH: Jaki ma to związek z po-
lityką innowacyjności?

 � Do podstawowych obszarów wspar-
cia Funduszy Europejskich, zarówno w po-
przedniej perspektywie finansowej, tj. la-

tach 2007-2013, jak i obecnej, czyli okresie 
2014-2020, zalicza się przede wszystkim 
inwestycje w zakresie podnoszenia kon-
kurencyjności mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz działania dotyczą-
ce prowadzenia badań naukowych, w tym 
opracowywania i wdrażania nowych tech-
nologii. Jednak nie tylko dzięki wysokiej ja-
kości badaniom oraz wykorzystaniu nowo-
czesnych rozwiązań Polska ma szansę stać 
się krajem bardziej innowacyjnym. Innowa-
cje można wprowadzać również w pozosta-
łych obszarach, takich jak: sektor ochrony 
środowiska, służba zdrowia czy polityka 
rynku pracy. Rolą naszego Centrum Infor-
macyjnego jest zapewnienie komplekso-
wej usługi informacyjnej na temat dostęp-
ności środków unijnych, które mogłyby 
pomóc w realizacji tych przedsięwzięć.

 o kInga olecH: Dlaczego w ostatnich la-
tach można zauważyć tak duży nacisk ze 
strony sektora publicznego oraz admini-
stracji UE na pobudzanie innowacyjności?
Wspieranie inicjatyw mających na celu wy-
pracowanie innowacyjnych rozwiązań daje 
realną szansę na bardziej dynamiczny roz-
wój poszczególnych regionów, co z kolei 
bezpośrednio przekłada się na zwiększenie 
konkurencyjności całego kraju oraz, w szer-
szej perspektywie, całej Unii Europejskiej.

 o kInga olecH: Dlaczego zdecydowali-
ście się być partnerem wspierającym Ma-
łopolskiego Festiwalu Innowacji?

 � Oprócz możliwości skorzystania z kon-
sultacji telefonicznych, mailowo lub bezpo-
średnio w siedzibie Punktu, nasze Centrum 
Informacyjne oferuje szeroki zakres usług 
dodatkowych. Wiedzę na temat unijnej po-
lityki spójności, systemu organizacji Fundu-
szy Europejskich w Polsce, wdrażanych na 
poziomie krajowym oraz regionalnym pro-
gramów pomocowych, można również po-
zyskać podczas organizowanych przez po-
szczególne Punkty Informacyjne w terenie 
szkoleń, wykładów otwartych i warszta-

tów. Z tego też powodu, zawsze gdy tylko 
nadarza się taka okazja, konsultanci biorą 
aktywny udział w istotnych z punktu wi-
dzenia regionu wydarzeniach. Dzięki moż-
liwości odbycia konsultacji poza siedzibą 
Punktu, dostępność do rzetelnej informa-
cji na temat Funduszy Europejskich znaczą-
co się zwiększa.

 o kInga olecH: W jaki sposób do tej pory 
Wasza instytucja uczestniczyła w festiwa-
lu? (targi, warsztaty szkolenia?)

 � Centrum Informacyjne FEM uczestniczy 
w Małopolskim Festiwalu Innowacji już po 
raz trzeci. W poprzednich dwóch edycjach, 
z myślą o studentach małopolskich uczelni 
wyższych, Punkty Informacyjne organizo-
wały cykl bezpłatnych spotkań pn. Wystar-
tuj przedsiębiorczo! Ich tematyka dotyczyła 
możliwości wsparcia innowacyjnych pomy-
słów na biznes z wykorzystaniem środków 
Unii Europejskiej. Spotkania były prowa-
dzone przez konsultantów we współpra-
cy z lokalnymi instytucjami otoczenia biz-
nesu. Studentom prezentowane były różne 
warianty dofinansowania w zakresie rozpo-
czynania działalności gospodarczej. Przed-
stawiana była także dostępna oferta szko-
leniowa i doradcza. Spotkania odbywały sie 
w Krakowie, Tarnowie, Oświęcimiu, Nowym 
Sączu i Nowym Targu.

 o przeMySław pawlIk: Czy w tym roku 
również w podobny sposób, a może cos 
się zmieniło?

 � Konsultanci Centrum Informacyjnego 
FEM, zachęceni wysoką frekwencją podczas 
poprzednich edycji spotkań pn. Wystartuj 
przedsiębiorczo! postanowili zwiększyć nie 
tylko zakres, ale i dostępność przygotowy-
wanej przez nich oferty w ramach Festiwa-
lu Innowacji. W związku z tym, w ramach 
tegorocznego cyklu wydarzeń, w spotka-
niach wziąć udział będą mogły wszystkie 
osoby zainteresowane tematyką spotka-
nia, a nie tylko studenci. Zmodyfikowa-

wania zagadnień o najwyższym stopniu 
innowacyjności. 
Instytut Odlewnictwa w Krakowie
Marek Kranc, tel. 12 26 18 205
marek.kranc@iod.krakow.pl

Rozmawiały: 
MonikA kołodzieJczyk i AgnieszkA bAtko

studentki kierunku  
Gospodarka i Administracja Publiczna  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
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Odlewnictwo w Małopolsce silnym 
sektorem gospodarki

ten będzie prezentowany podczas tego-
rocznego Festiwalu Innowacji, zapraszamy 
do odwiedzenia istniejącej już infrastruktu-
ry AGH w Miękini.

 o Nad jakimi nowymi projektami Pań-
stwo pracują i czy planują Państwo po-
szerzyć współpracę o kolejne kraje?

niu są również projekty dotyczące progra-
mów gospodarki niskoemisyjnej zarówno 
dla klientów krajowych jak i zagranicznych.

Rozmawiały: 
AgnieszkA bAbicz i kArolinA giec

studentki kierunku 
Gospodarka i Administracja Publiczna  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 � Obecnie pracujemy nad kilkoma pro-
jektami związanymi z energią odnawial-
ną pozyskaną z wiatru i słońca. Liczymy 
na współpracę z partnerami między inny-
mi z Danii. Jesteśmy w trakcie przygotowy-
wania wniosków dla projektów dotyczą-
cych zagospodarowania odpadów, gdzie 
liderem jest parter z Włoch. W opracowa-

 o MonIka kołoDzIejczyk: Zadaniem Ma-
łopolskiego Festiwalu Innowacji jest 
przede wszystkim wspieranie innowacyj-
ności firm oraz zachęcanie do większej 
otwartości instytucje nauki, co świetnie 
wpisuje się w misję Instytutu Odlewnic-
twa w Krakowie. Proszę opowiedzieć, co 
Instytut zamierza przedstawić?

 � Marek kranc: Instytut Odlewnictwa 
przygotował szeroką gamę atrakcji. Zamie-
rzamy pokazać urządzenia, które są unika-
towe zarówno w Polsce jak i na świecie. Po-
każemy, czym zajmuje się Instytut i jakie 
prowadzi badania. Niestety, nie będziemy 
mogli pokazać wszystkich urządzeń i ba-
dań, dlatego w trakcie Festiwalu postaramy 
się chociaż trochę przybliżyć jego działania. 
Będzie można zobaczyć wiele najnowo-
cześniejszych i zaawansowanych urządzeń 
– np. popularne drukarki 3D, wysokotem-
peraturową prasę izostatyczna(HIP), a tak-
że tomograf komputerowy czy stanowiska 
do wykonywania odlewów tiksotropowych 
i prasowanych w stanie ciekłym. Zamierza-
my także wykonać pokazowy wytop.

 o Co skłoniło Instytut odlewnictwa do 
przyłączenia się festiwalu innowacyjności?

 � Głównym celem Instytutu Odlewnic-
twa jest promowanie nauki. Nasza misją 
jest popularyzacja techniki i technologii. 
Myślę, że udział Festiwalu Innowacji uznać 
można za tradycję. Głównym celem Instytu-

kiedy ekstremalne, wymagają nowocze-
snych, wytrzymałych materiałów (m.in. 
stopów odlewniczych). Jako przykłady 
mogą służyć nowoczesne stopy niklu do 
pracy w wysokich temperaturach, nowo-
czesne gatunki żeliwa sferoidalnego, któ-
re dzięki specjalistycznej obróbce cieplnej 
uzyskują wręcz niesamowite parametry 
wytrzymałościowe. 

Wywiad z Markiem Krancem  
Pełnomocnikiem Dyrektora 
ds. Współpracy z Przemysłem 
Instytutu Odlewnictwa  
w Krakowie

tu jest promowanie nauki. Naszą misją jest 
popularyzacja techniki i technologii. Fe-
stiwal stwarza ku temu doskonałe warun-
ki. Dążymy także do transferu technologii 
oraz do współpracy nauki z biznesem. Uwa-
żam, że innowacje mają sens, gdy znajdują 
realne zastosowanie. Chcemy propagować 
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań 
w przemyśle, aby z jednej strony obniżyć 
koszty, a z drugiej wpływać na poprawę ja-
kości materiałów.

 o W jakim kierunku może rozwijać się 
festiwal, aby jak najwięcej jednostek na-
ukowo- badawczych takich jak Instytut 
Odlewnictwa mogło być stałym partne-
rem innowacyjności Małopolski?

 � Innowacyjność to ciągła praca nad 
tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych 
technologii. Tworzenie nowych pomysłów, 
koncepcji, wykorzystanie najnowocześniej-
szych zdobyczy techniki, które przyczynią 
się do podniesienia poziomu przemysłu. 
Festiwal powinien rozwijać się w kierun-
ku popularyzacji polskiej nauki, nowocze-
snych rozwiązań powstających na polskich 
uczelniach, czy w jednostkach badawczych 
takich jak Instytut Odlewnictwa. Efektem 
uczestnictwa w Festiwalu Innowacji po-
winna być jednoczesna promocja instytu-
cji otoczenia biznesu i nauki. Festiwal po-
winien także trafiać do szerokiego grona 
odbiorców, w tym młodzieży oraz promo-
wać kierunki inżynierskie na uczelniach.

 o Jakie wymagania stawia nowoczesny 
przemysł przed inżynierią materiałową?

 � Główne działania to poszukiwanie opty-
malnych rozwiązań technologicznych, po-
zwalających zwiększyć właściwości eks-
ploatacyjne wyrobu przy jednoczesnym 
obniżeniu kosztów wytwarzania. Ogólnie 
rzecz biorąc to przede wszystkim tworze-
nie materiałów spełniającymi coraz więk-
sze wymagania, stawiane przed nowo-
czesnymi urządzeniami czy maszynami. 
Warunki eksploatacji tych maszyn, nie-

MAŁOPOLSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA

INSTYTUT ODLEWNICTWA

 o Jakie są najbliższe plany oraz kierun-
ki rozwoju Instytutu?

 � Chcemy być nowocześnie zarządzanym, 
sprawnie działającym Instytutem badaw-
czym o profilu działalności odpowiadają-
cym potrzebom praktyki i nauki odlewni-
czej, w kraju i zagranicą. Dążymy do stałej 
rozbudowy i unowocześniania zaplecza 
aparatury badawczej. Instytut stara się re-
alizować projekty wymagające coraz więk-
szej wiedzy i zaangażowania. Konieczny 
jest więc rozwój kadr i nieustanne pod-
noszenie kwalifikacji pracowników. Insty-
tut znajduje się na „ Polskiej Mapie Drogo-
wej Infrastruktury Badawczej”, która ma być 
odpowiedzią na potrzeby środowisk nauko-
wych. Pragniemy także utworzenia silnych, 
interdyscyplinarnych związków środowisk 
badawczych krajowych i zagranicznych, 
umożliwiających wymianę informacji oraz 
podnoszących konkurencyjność podmio-
tów badawczych, ale także biznesowych. 

 o Czy Małopolska to atrakcyjny region 
na przemysłu odlewniczego ? ciąg dalszy na stronie 12 
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dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych osiągających ponadprze-
ciętne wyniki w nauce oraz dla doktoran-
tów. Celem projektów stypendialnych jest 
wyrównywanie szans dla uzdolnionych 
uczniów z mniej zamożnych rodzin oraz 
wspieranie prac badawczych doktoran-
tów, które wzmacniają innowacyjną pozy-
cję Małopolski. 

 o Jakie są najważniejsze projekty który-
mi może pochwalić się Małopolskie Cen-
trum Przedsiębiorczości? Dlaczego są to 
akurat te projekty?

 � MCP oceniło do tej pory prawie 4000 
projektów mikro, małych i średnich firm. 
Zarząd Województwa Małopolskiego 
(ZWM) wybrał do dofinansowania 2 055 
projektów związanych z rozwojem przed-
siębiorczości na kwotę dofinansowania po-
nad 900 mln zł. Dzięki dotacjom utworzono 
ponad 2000 nowych miejsc pracy, wprowa-
dzono na rynek 1861 nowych produktów 
lub technologii, rozpoczęto świadczenie 
1651 nowych usług, wdrożono 809 inno-
wacyjnych rozwiązań.
181 projektów dofinansowanych z II Osi 
Priorytetowej MRPO to projekty w zakresie 
komercjalizacji badań naukowych, często 
realizowane przez przedsiębiorców przy 
współpracy z organizacjami badawczymi. 
Dotacje przyczyniły się do utworzenia 63 
etatów badawczych i 29 laboratoriów ba-
dawczych w przedsiębiorstwach.
Dofinansowane projekty dotyczą różnych 
obszarów i branż, np. w branży medycznej 
dotacje otrzymały przedsiębiorstwa i or-
ganizacje specjalizujące się w diagnosty-
ce mikrobiologicznej i autoszczepionkach, 
prowadzące badania nad lekami przeciw-
nowotworowymi, probiotykami. Dofinan-
sowanie przyznano również innowacyj-
nej małopolskiej pracowni elastograficznej 
specjalizującej się w nowoczesnej ultraso-
nograficznej metodzie wykrywania zmian 
nowotworowych. Środki otrzymało tak-
że Centrum diagnostyki słuchu wyposa-
żone w kabiny dźwiękoszczelne, gabinety 
audiologiczne, a także mobilną stację dia-
gnostyczną do przeprowadzania maso-
wych badań w terenie. W branży przetwór-
stwa surowców wtórnych wsparte zostały 
projekty badawcze związane z odnawialny-
mi źródłami energii, zwłaszcza w tematyce 
biopaliw przyszłości. Praktycznie w każdej 
branży można by wskazać bardzo ciekawe 
i z powodzeniem zrealizowane projekty.
W ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, MCP przekazało stypendia 
dla uzdolnionych uczniów (2769 uczniów 
otrzymało do tej pory ponad 15 mln zł) oraz 
dla doktorantów (434 doktorantów otrzy-
mało prawie 30 mln zł). 
Jednym z przykładów innowacyjnych pro-
jektów naszych stypendystów jest wielo-
krotnie nagradzany projekt Cyber-Ryba, 

czyli podwodny robot, który może służyć 
do badania fauny i flory trudno dostępnych 
akwenów wodnych. Do ciekawych projek-
tów należą też: sprężyna magnetyczna eli-
minująca drgania w samochodach czy pro-
totyp kasety konserwatorskiej, w której 
w przyszłości umieszczony zostanie naj-
cenniejszy obiekt tekstylny w Polsce – cho-
rągiew nadworna Zygmunta Augusta z ko-
lekcji Zamku Królewskiego na Wawelu. 

 o Od kiedy jesteście Państwo partne-
rami Festiwalu innowacyjności? Co było 
przyczyną zaangażowania się pierwszy 
raz i dlaczego w tym roku Małopolskie 
Centrum Przedsiębiorczości również zde-
cydowało się w nim uczestniczyć?

 � MCP, w imieniu Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego, wspiera idee propago-
wane przez Małopolski Festiwal Innowacji 
i towarzyszące mu Małopolskie Targi Inno-
wacji od początku jego istnienia. Już pod-
czas pierwszej edycji targów w 2009 r. MCP 
było jednym z wystawców, a od pierwszej 
edycji Małopolskiego Festiwalu Innowacji 
w 2011 r. MCP jest jednym z partnerów. In-
nowacyjność jest jednym z głównych kryte-
riów i odgrywa znaczącą rolę podczas oce-
ny wniosków o dofinansowanie składanych 
przez firmy z sektora MŚP. Aktywny udział 
MCP w takim wydarzeniu jak Małopolski 
Festiwal Innowacji jest całkowicie zbież-
ny z naszymi celami i jest naturalną konse-
kwencją naszych działań mających na celu 
promowanie innowacyjności jako jedne-
go z głównych czynników stymulujących 
wzrost i rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw. 

 o Jaki będzie wkład/zakres obowiąz-
ków Państwa w ten festiwal?

 � MCP będzie pełniło rolę partnera pod-
czas Małopolskiego Festiwalu Innowacji 

oraz skupi się na informowaniu uczestni-
ków Małopolskich Targów Innowacji o moż-
liwościach pozyskania wsparcia unijne-
go w ramach nowego, dwufunduszowego 
programu regionalnego na lata 2014-2020. 

 o Jak Państwa zdaniem innowacyjność 
wpływa na gospodarkę?

 � Innowacje są motorem zmian i odgry-
wają kluczową rolę w stymulacji szybszego 
rozwoju gospodarczego regionalnej go-
spodarki. Dla Małopolski innowacje w biz-
nesie są jednym z kluczowych dla rozwo-
ju gospodarki aspektów. Dzięki nowym 
rozwiązaniom, optymalizacji organizacji 
i kosztów czy nowych i lepszych zastoso-
wań technologii i techniki małopolskie fir-
my rozwijają się szybciej i prężniej. Bezpo-
średnio przekłada się to na poszczególne 
branże i sektory oraz całą gospodarkę. 

 o Czy uważają Państwo, że Polska jest 
krajem innowacyjnym? Czy Jest w naszym 
kraju dużo innowacyjnych jednostek/or-
ganizacji?

 � W ostatnich latach wyraźnie widać 
trend wzrostowy, zwłaszcza dzięki po-
tężnemu zastrzykowi środków unijnych, 
o które między innymi, za naszym pośred-
nictwem, starają się małopolskie firmy. 
W nowej perspektywie finansowej UE na 
lata 2014-2020 na jeszcze większe wspar-
cie będą mogli liczyć przedsiębiorcy, któ-
rych projekty zakładają znaczną skalę inno-
wacyjności i które będą miały realne, silne 
przełożenie na rozwój gospodarczy. 

Rozmawiali: 
MAgdAlenA budA i MArtA ślęzok

studenci kierunku  
Gospodarka i Administracja Publiczna  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

na została także formuła poszczególnych 
spotkań oraz zwiększona została ich ilość. 
W tym roku zapraszamy na spotkania do 
Krakowa (2 edycje – 27.05 oraz 28.05), Tar-
nowa (27.05), Suchej Beskidzkiej (28.05), No-
wego Sącza (29.05), Chrzanowa (29.05) oraz 
Nowego Targu (30.05). Szczegółowe infor-
macje na temat wydarzeń będą dostępne 
na stronie www.fundusze.malopolska.pl. 
Już teraz serdecznie zapraszam. Uczestnicy 
spotkania, w części warsztatowej, będą mo-
gli dokonać analizy własnego pomysłu na 
biznes pod kątem możliwości, ograniczeń, 
szans i zagrożeń jego realizacji lub poznać 
cykl życia projektu już objętego wsparciem. 
Każdorazowo spotkanie będzie zawierało 
także elementy prezentacji dotyczące ak-
tualnie dostępnych finansowych i pozafi-
nansowych możliwości wsparcia przedsię-
biorczości w Małopolsce.

 o przeMySław pawlIk: Czy festiwal  moż-
na określić jako sukces Państwa instytucji?

 � W każde organizowane przez nasze 
Centrum wydarzenie wkładamy dużo pra-
cy i wysiłku. Tym bardziej cieszy nas fakt, że 
zawsze znajduje się duże grono odbiorców, 
którzy są gotowi poświęcić swój wolny 
czas, aby wziąć w nim udział. Jest to dobra 
okazja nie tylko do uzupełnienia czy zaktu-
alizowania swojej wiedzy na temat Fundu-
szy Europejskich, ale również do wzajemnej 
wymiany spostrzeżeń. Często, bezpośred-
nio po spotkaniach, wielu uczestników ko-
rzysta dodatkowo z bezpłatnych konsulta-

two we wspomnianych wydarzeniach nie 
wiąże się z żadnymi kosztami, ponieważ 
udział w nich jest bezpłatny. Skorzystanie 
z dostępnej oferty stwarza natomiast nie-
powtarzalną okazję do poszerzenia swojej 
wiedzy oraz uzyskania cennych informa-
cji na temat źródeł dofinansowania plano-
wanej do realizacji inwestycji, nawiązania 
nowych kontaktów biznesowych. Jest to 
również doskonała szansa na pozyskanie 
twórczej inspiracji do działania, dla tych 
osób, które do tej pory były niezdecydowa-
ne co do wyboru własnej ścieżki rozwoju.

 o Dziękujemy za rozmowę. Jak zwy-
kle, liczymy na sukces Państwa instytucji, 
a także całego przedsięwzięcia. 

Rozmawiali: 
kingA olecH i przeMysłAw pAwlik

studenci kierunku  
Gospodarka i Administracja Publiczna  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

cji na temat możliwości realizacji własnego 
pomysłu z wykorzystaniem dofinansowa-
nia ze środków UE.

 o przeMySław pawlIk: Czy uważa Pani że 
tego typu przedsięwzięcia mają realny 
wpływ na gospodarkę?

 � Oczywiście. Każda inicjatywa mają-
ca na celu promocję postaw pro przedsię-
biorczych i pro innowacyjnych zwiększa 
szansę na uzyskanie wymiernych efektów 
w przyszłości.

 o przeMySław pawlIk: Jakich argumen-
tów użyłaby Pani, aby zachęcić do zainte-
resowania się udziałem w Festiwalu?

 � Przede wszystkim, podkreśliłabym bo-
gactwo oferty, która jest dostępna w tego-
rocznej edycji. Małopolski Festiwal Inno-
wacji to nie tylko konferencje, spotkania 
czy warsztaty, ale też wolny wstęp do róż-
nego rodzaju instytucji, pokazy nowych 
technologii, Targi Innowacji. Uczestnic-

Tu materializują się innowacje

 o Czym dla Państwa jest innowacyj-
ność? Jakie cechy powinny według Pań-
stwa posiadać innowacyjne organizacje ?

 � Według słownika pojęć stosowane-
go podczas oceny wniosków zgłaszanych 

Wywiad z Rafałem Soleckim  
dyrektorem Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości

CENTRUM INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

dokończenie ze strony 11 

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

przez przedsiębiorców innowacja to „idea, 
postępowanie lub rzecz, która jest jakościo-
wo odmienna od dotychczasowych”. Inno-
wacje stwarzają przedsiębiorcom możli-
wości dokonania istotnych zmian, podjęcia 
nowej działalności, świadczenia nowych 
usług i pozyskiwania dzięki temu nowych 
klientów. 
Sprawdzianem udanej innowacji jest jej 
powodzenie na rynku. W firmie przez in-
nowacje rozumie się najczęściej nowości 
zastosowane w produktach, technice lub 
w zarządzaniu. Faktycznie innowacje w fir-
mie dzielą się na procesowe, produktowe, 
organizacyjne, marketingowe i środowi-
skowe. Przykładowo innowacja w obrębie 
procesu oznacza wdrożenie nowej lub zna-
cząco udoskonalonej metody produkcji lub 
dostarczania towarów i usług. 

Trzy główne cele działalności 
Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości
Najważniejszym celem MCP jest skutecz-
ne pobudzanie małopolskiej gospodarki 
poprzez wspieranie przedsiębiorców i in-
stytucji otoczenia biznesu w procesie po-
zyskiwania funduszy unijnych z programu 
regionalnego. Jesteśmy po to, aby poma-
gać przedsiębiorcom inwestującym w wo-
jewództwie małopolskim, dlatego prowa-
dzimy kompleksową politykę informacyjną 
zarówno na etapie aplikowania o dotację 
jak i podczas procesu rozliczania projektów. 
Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 7000 
osób i udzieliliśmy prawie 4000 konsultacji.
Dodatkowo MCP realizuje w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 
na lata 2007-2013 projekty stypendialne 

Stoisko informacyjne w Kopalni Soli BochniaDyżur w gminie Tuchów

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

Coraz bliższa perspektywa przeszczepów 
narządów od zwierząt

 o kaMIla Strzelec: Jak wygląda działal-
ność instytutu?

 � Instytut Zootechniki Państwowy Insty-
tut Badawczy w Krakowie Balicach został 
powołany w 1950 roku. Jest to najwięk-
szy w resorcie rolnictwa instytut o zasięgu 
ogólnokrajowym, zajmujący sie sferą ba-
dań i prac rozwojowych, obejmujących ho-
dowlę wszystkich gatunków zwierząt go-
spodarskich oraz całokształt problematyki 
produkcji zwierzęcej. Działalność ta ukie-
runkowana jest na bieżące i perspektywicz-
ne potrzeby produkcji bezpiecznej żywno-
ści w warunkach przyjaznych dla zwierząt 
i środowiska przyrodniczego, a także wyko-
rzystanie zwierząt gospodarskich dla celów 
biomedycznych. 

 o W jakich badaniach w ostatnim czasie 
instytut brał udział?

 � W instytucie od ponad 40 lat prowa-
dzona jest ocena wartości hodowlanej bu-
hajów. W tym czasie wielokrotnie zmieniały 
sie metody oceny. W ostatnim dziesięciole-
ciu nastąpiła jednak rewolucyjna zmiana 
w hodowli bydła związana z nową tech-
nologią zwaną selekcją genomową. Selek-
cjonowanie DNA doprowadziło do odkry-
cia polimorfizmu SNP, a w konsekwencji do 
oszacowania genomowych wartości ho-
dowlanych. Dzięki temu stało się możliwe 
szacowanie wartości hodowlanej bardzo 
młodych zwierząt, skrócenie odstępu cza-
su między pokoleniami i zwiększenie ostro-
ści selekcji. Czynniki te wpływają na bardzo 
znaczne przyspieszenie postępu genetycz-
nego w populacji bydła. Instytut posiada 
nowocześnie wyposażone laboratorium, 
w którym na szeroką skalę prowadzi się ge-
notypowanie bydła. Wyniki analiz laborato-
ryjnych służą do obliczania genomowych 
wartości, które wraz z oszacowaniami tra-
dycyjnymi są przekazywane praktyce ho-
dowlanej. W pracach nad transgenezą (mo-
dyfikacją genomu zwierzęcia) otrzymano 
w 2003 roku pierwszego transgenicznego 
knurka. Posłużono się przy tym konstrukcją 
genetyczną wykonaną przez zespół prof. 
Ryszarda Słomkowskiego z instytutu ge-
netyki człowieka PAN i UP w Poznaniu. We 
współpracy z Instytutem Genetyki Człowie-
ka PAN i UP w Poznaniu uzyskano po tym 
knurku około 150 transgenicznych prosiąt 
z wbudowanym genem modyfikacji bariery 
immunologicznej pomiędzy człowiekiem 
a świnią. Uzyskano też dwa homozygotycz-
ne prosięta z wbudowanym genem mody-
fikacji tej bariery. Celem tego cyklu prac 
jest uzyskanie takiego stopnia obniżenia 
tej bariery jaki pozwoli pozyskiwać narzą-

Wywiad z dr. inż. Pawłem Radomskim z Instytutu Zootechniki 
Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie Balicach, 
Dział Komercjalizacji Badań i Współpracy z Praktyką

dy zwierzęcia przydatne do przeszczepów 
u człowieka. Prace są prowadzone w ra-
mach interdyscyplinarnego projektu reali-
zowanego przez 13 zespołów badawczych. 
W 2003 roku urodziło się w Balicach pierw-
sze w Polsce zwierzę w wyniku klonowania 
somatycznego. Uzyskano królika własną 
metodą. Do klonowania pobrano komórki 
somatyczne, analogicznie jak w postępo-
waniu stosowanym przy uzyskaniu owcy 
Dolly, a ponadto komórki zarodkowe. Wy-
daje się że pozwoli to wyeliminować ano-
malie rozwojowe zdarzające się u zwierząt 
otrzymywanych przy pomocy dotychczas 
stosowanych metod klonowania.

 o Jakie innowacje są wykorzystywane 
w instytucie i w jaki sposób?

 � Do innowacji takich należy e-learning 
oraz teleinformatyczna platforma wymiany 
wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produk-
cji zwierzęcej. Jest to projekt realizowany 
przez Instytut Zootechniki Państwowy In-
stytut Badawczy w latach 2009-2013. W ra-
mach tego programu stworzono nowocze-
sną strukturę teleinformatyczną służącą 
udostępnianiu oraz wymianie wyników ba-
dań prowadzonych w Instytucie Zootech-
niki PIB. Sprzyja to ułatwieniu dostępu do 
innowacyjnych technologii, które służą kra-
jowemu sektorowi rolnictwa i związanych 
z nim gałęzi przemysłu.

 o Czy Instytut Zootechniki bierze udział 
w Małopolskim Festiwalu Innowacji po 
raz pierwszy, czy jest to ponowny udział?

 � Jest to pierwszy udział instytutu w tym 
Festiwalu, mamy nadzieję że nie ostatni. 

 o Jak zrodził się pomysł uczestnictwa 
w Małopolskim Festiwalu Innowacji?

 � Instytut obserwował ten festiwal oraz 
brał udział w różnych konferencjach orga-
nizowanych podczas jego trwania. Uznano, 
że jest to dobra okazja na zaprezentowanie 
siebie na rynku Małopolski i pokazanie że 
Instytut jest odrębną instytucją niż Uniwer-
sytet Rolniczy, z którym często jest utożsa-
miany. Otrzymano też zaproszenie dro-
gą mailową.

 o Jak będzie wyglądał udział instytutu 
w tym festiwalu?

 � Instytut będzie miał swój udział w eks-
pozycji na Małym Rynku, gdzie będzie miał 
również swoje stoisko. Organizujemy tak-
że w Balicach dzień otwarty w nowocze-
snym laboratorium Samodzielnej Pracow-
ni genomiki. 

 o Czy instytut angażuje się w działania 
promocyjne festiwalu i w jaki sposób?

 � Tak, takie działania ze strony instytu-
tu są przewidziane w tym momencie są 
w trakcie przygotowań. 

 o Czy pracownicy instytutu chętnie bio-
rą udział w tego typu projektach?

 � Tak, chętnie biorą udział w tego typu 
przedsięwzięciach. Pozwala to na przeka-
zanie wiedzy praktycznej, wymianę infor-
macji i poznanie oczekiwań hodowców.

 o Czy instytut uczestniczy w innych pro-
jektach?

 � Instytut co roku bierze udział w kilkuna-
stu targach rolniczych, występuje również 
jako ich organizator lub współorganizator. 
W latach 2011-2015 realizowane są projek-
ty w ramach programu Leonardo da Vinci. 
IMPROFARM  – którego efektem jest utwo-
rzenie nowoczesnej, internetowej platfor-
my szkoleniowej dającej możliwość zdo-
bywania wiedzy i rozwoju umiejętności 
w wielu obszarach. Tematyka szkoleń jest 
bardzo szeroka i obejmuje rozmaite aspek-
ty aktywności. Projekt skupia się na nastę-
pujących dziedzinach: (1) agroturystyka, (2) 
szkółkarstwo, (3) produkcja organiczna, (4) 
zarządzanie gospodarstwem, (5) alterna-
tywna produkcja zwierzęca.
RUBIGAS – założeniem projektu jest pro-
mowanie idei odnawialnych źródeł energii 
(OZE) – energii wiatrowej, geotermalnej, ze 
źródeł fotowoltaicznych, energii z biomasy. 
Szczególny nacisk położony jest na bioga-
zownie jako źródło energii cieplnej i elek-
trycznej oraz metodę zarządzania odpada-
mi na obszarach wiejskich.
FARMLAND – celem projektu jest przygo-
towanie i dostarczenie innowacyjnych ma-
teriałów szkoleniowych dostępnych przez 
internet, ukazujących potencjał edukacyjny 
tkwiący w gospodarstwach rolnych. Projekt 
jest skierowany do mieszkańców wsi, wska-
zując na nowe możliwości tkwiące w szero-
ko rozumianym rolnictwie. Szkolenia zwięk-
szające umiejętności zawodowe są szansą 
na zmniejszenie bezrobocia i zróżnicowa-
nie form zatrudnienia na obszarach wiej-
skich, co jest skorelowane z polityką unijną 
zmierzającą do zrównoważonego i wielo-
funkcyjnego rozwoju wsi. 

Wywiad przeprowadzili: 
AleksAndrA dzięcioł i kAMilA strzelec

studentki kierunku 
Gospodarka i Administracja Publiczna  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

Drzwi Otwarte Centrum Transferu 
Technologii

 o elżbIeta guła I natalIa Rodak: Czym 
zajmuje się Centrum Transferu Technolo-
gii i od kiedy działa?

 � Centrum Transferu Technologii Uniwer-
sytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie (CTT UR) powstało na podsta-
wie Zarządzenia Rektora w 2010 roku. Je-
go głównym zadaniem jest podejmowanie 
wszelkich działań zmierzających do lepsze-
go wykorzystania potencjału intelektual-
nego i technicznego pracowników nauko-
wych oraz transferu wiedzy do gospodarki. 
Do naszych zadań należy również pozyski-
wanie środków z funduszy zewnętrznych 
i obsługa projektów, organizacja i obsłu-
ga kongresów, konferencji naukowych, 
sympozjów, zjazdów, prowadzenie dzia-
łalności doradczej w zakresie przedsię-
biorczości akademickiej i ochrony własno-
ści intelektualnej.

 o Do kogo skierowana jest oferta CTT?
 � Profil naukowo-badawczy Uczelni jest 

bardzo szeroki – od nauk rolniczych, po-
przez leśnictwo, weterynarię, technologię 
żywności po architekturę krajobrazu, ofer-
ta CTT skierowana jest do szerokiego grona 
firm działających na ww. polach. CTT kie-
ruje również swoją ofertę do pracowników 
naukowych Uniwersytetu i studentów.

 o Jakie wymagania musi spełnić firma, 
aby podjąć współpracę z CTT?

 � CTT nie wprowadza żadnych barier je-
śli chodzi o współpracę. Jesteśmy otwarci 
na współpracę nie tylko z polskimi firmami, 
ale także a przedsiębiorstwa z UE oraz in-
nych państw.

 o Na jakie wsparcie ze strony CTT mo-
gą liczyć firmy zainteresowane rozwo-
jem przedsiębiorstw?

 � Centrum wspomaga przedsiębiorców 
we współpracy z naukowcami UR, świad-
czy pomoc administracyjną i prawną przy 
zawieraniu umów np. opinii o innowacyj-
ności czy umów wdrożeniowych. Centrum 
przedstawia również przedsiębiorcom ofer-
tę wynalazków i wzorów użytkowych z wie-
lu dziedzin, oferując kompleksowe usługi 
przy pracy m.in. nad projektami NCBiR.

 o Ile firm obecnie współpracuje z Pań-
stwem?

 � Z Uczelnią współpracuje kilkadzie-
siąt firm z różnych branż. Co roku Uczelnia 
podpisuje kilkanaście porozumień o współ-
pracy, są to głównie małe i średnie przed-
siębiorstwa z Małopolski, ale współpracuje-
my także z dużymi przedsiębiorstwami np. 
z Mazowsza.

 o Jakie projekty badawcze udało się 
Państwu zrealizować i który spośród nich 
wymagał największego zaangażowania? 

 � Uniwersytet Rolniczy od 2009 roku reali-
zuje projekty badawczo-rozwojowe, m.in. 
„Nanosensory do monitorowania zawarto-
ści, stanu świeżości i zawilgocenia żywności 
w opakowaniach foliowych”, „Opracowanie 
uniwersalnego modelu zwierzęcego do ba-
dań syndromu metabolicznego”, „Zasto-
sowanie przepławek biologicznych w bu-
dowlach hydrotechnicznych dla restytucji 
ryb dwuśrodowiskowych”, „Innowacyjne 
oddziaływanie techniki i technologii oraz 
informatycznego wspomagania zarządza-
nia na efektywność produkcji w „gospo-
darstwach ekologicznych”. Od 2012 roku 
„Innowacyjny system selekcji jęczmienia 
i pszenżyta oparty o najnowsze osiągnię-
cia fenomiki i genomiki”. 
W 2013 roku Uczelnia zakończyła realizację 
projektu finansowego z POIG pod nazwą: 
„Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby 
fitoremediacji i biofumigacji gleby” AGRO-
BIOKAP, który realizowany był w partner-
stwie z Politechniką Gdańską. Jako jeden 
z pierwszych projektów finansowanych 
z POIG wymagał dużego zaangażowa-
nia poszczególnych działów administracji 
Uczelnianej w tworzeniu nowych, czy też 
modyfikacji istniejących procedur i ście-
żek postępowania.

 o Jakie są źródła finansowania projek-
tów i jak duże nakłady pieniężne są po-
trzebne na ich realizację?

 � Źródłem finansowania projektów admi-
nistrowanych przez Biuro Programów Eu-
ropejskich są głównie środki pochodzące 
z Unii Europejskiej. W projektach finanso-
wanych z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, czy z Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka, aż 85% dofinansowa-
nia pochodzi z Unii Europejskiej, pozostałe 
15% stanowią środki strukturalne. Projekty 
które wymagają wkładu własnego Bene-
ficjenta (Uczelni), to np. projekty finanso-
wane w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych (MRPO). Wkład własny rozu-
miany jest nie tylko jako finansowy udział, 
ale czasami również jako np. rzeczowy (za-
bezpieczenie sal, zaplecza technicznego), 
np. projekty finansowane z Polskiej Pomo-
cy Rozwojowej, koordynowane przez Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych. 

 o W ilu edycjach Małopolskiego Festi-
walu Innowacji brało udział CTT?

 � Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłą-
taja w Krakowie po raz trzeci bierze czynny 
udział w organizacji Małopolskiego Festi-
walu Innowacji. Taka inicjatywa umożliwia 
spotkanie się dwóch niewątpliwie różnych 
środowisk – nauki i biznesu, ułatwia to na-
wiązanie współpracy. W tym przedsięwzię-
ciu bierzemy udział od 2012 roku i mamy 
nadzieję na dalszą współpracę.

 o Co na tegorocznym Małopolskim 
Festiwalu Innowacji planuje przedsta-
wić CTT?

 � W tegorocznym Małopolskim Festiwa-
lu Innowacji planujemy organizację wyda-
rzenia pn. „Drzwi Otwarte Centrum Transfe-
ru Technologii”, w ramach którego zostanie 
przedstawiona oferta Uniwersytetu skie-
rowana do naukowców, studentów oraz 
przedsiębiorców. Przez cały czas będą do-
stępni eksperci z którymi będzie można 
porozmawiać na tematy związane z proce-
durą ochrony własności intelektualnej, ko-
mercjalizacją wiedzy, przedsiębiorczości 
akademickiej oraz zarządzania projektami 
i pozyskiwaniem funduszy na działalność 
B+R. Będzie również zaprezentowana re-
lacja uczestniczki prestiżowego Programu 
TOP 500 z pobytu na Uniwersytecie w Ber-
keley w Californi.

Rozmawiały: 
elżbietA gułA i nAtAliA rodAk

studentki kierunku  
Gospodarka i Administracja Publiczna  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wywiad z mgr inż. Adeliną Kasprzak, mgr Anną Liberek  
i dr Agatą Prokop z Centrum Transferu Technologii 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
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propozycje uzupełnienia standardowe-
go postępowania diagnostycznego i lecz-
niczego – o możliwości ścisłego badania 
i indywidualnego leczenia powstały z in-
spiracji prof. J. Dietla, który tu w Krakowie, 
w 1862 roku w pierwszym numerze Prze-
glądu Lekarskiego w artykule pt. „Aforyzmy 
kliniczne na ścisłym badaniu osnute” napi-
sał – „proste leczenie już nie jest systemem 
z góry postanowionym, lecz koniecznym 
wynikiem ścisłego badania”. 
W 2003 roku odnieśliśmy duży sukces. Po 
uzyskaniu pozytywnych opinii konsultan-
tów, uzyskaliśmy refundację NFZ dla opra-
cowanej innowacyjnej porady z indywidu-
alnym dostosowaniem metody leczenia 
aerozolami. Po 2 latach NFZ wprowadził 
zmiany zasad refundacji, porada została 
usunięta. 
Niestety na efekty takiego działania nie 
trzeba było czekać. Jak obecnie wiemy do-
szło do dramatycznego spadku zaufania 
oraz przestrzegania zaleceń lekarzy. Na 
podstawie analizy bazy danych NFZ wie-
my, iż po 12 miesiącach przeszło 90% osób 
leczonych z powodu astmy oskrzelowej 
i POChP nie kupuje leków do inhalacji. Wie-
lu lekarzy zdaje sobie sprawę, z koniecz-
ności wprowadzenia zmian – stworzenia 
warunków dla ścisłego badania oraz sper-
sonalizowanego leczenia. To dobry znak 
dla naszego Centrum. 

 o jakub góreckI: Jakie projekty i działa-
nia uznają Państwo za najważniejsze w hi-
storii działania MEDINETU?

 � Zapewne opracowanie wspomnianej 
porady z indywidualnym dostosowaniem 
metody leczenia aerozolami oraz opraco-
wanie i uruchomienie produkcji innowacyj-
nych urządzeń do leczenia inhalacyjnego. 
Trudno wskazać na jeden projekt, myślę że 
najważniejsze to pomysł połączenia spiro-
metru z urządzeniami do inhalacji oraz po-
mysł zastosowania maski zamiast ustnika 
do oceny czynności układu oddechowego. 
Początkowo udało nam się połączyć spiro-
metr z urządzeniami do wytwarzania ae-
rozoli z roztworów wodnych. Obecnie ma-
my pierwszą w świecie komorę inhalacyjną 
zintegrowaną ze spirometrem do sterowa-
nego oddychaniem podawania aerozoli 
z pojemników pod ciśnieniem oraz aerozo-
li proszkowych. 
Nasze metody inhalacji oparte na stałej 
analizie oddychania, programowaniu czasu 
podania aerozolu oraz nauce oddychania 
umożliwiają uzyskanie wysokiej skutecz-
ności i bezpieczeństwa leczenia w wyniku 
maksymalnej depozycji aerozolu w miej-
scu działania leku. W efekcie możliwe jest 
zastosowanie minimalnej skutecznej dawki 

leku oraz ograniczenie ogólnego działania 
i emisji leków do otoczenia pacjenta. Uwa-
żamy, iż wykorzystanie domowego kompu-
tera dla nauki oddychania oraz do inhala-
cji – zyska uznanie lekarzy oraz pacjentów 
powszechnie korzystających z kompute-
rów. Pozostajemy w opozycji do aktualnych 
trendów, które dostrzegają potrzebę dosto-
sowania leczenia do szybkiego stylu życia 
pacjentów. Myślę, iż obecnie jest dobry czas 
na refleksję i zmiany. Szkoda, że są one spo-
wodowane powszechnym nieprzestrzega-
niem zaleceń lekarzy. 

 o jakub góreckI: Którymi z obecnie reali-
zowanych działań mogą się Państwo po-
chwalić?

 � Opracowane przez nas metody diagno-
styczne i lecznicze stwarzają nowe możli-
wości poznania oraz zrozumienia działania 
leków do inhalacji. Od kilku lat prowadzi-
my badania wpływu leków do inhalacji na 
funkcję mózgu. Korzystamy z funkcjonal-
nego rezonansu magnetycznego oraz na-
szych możliwości podania ściśle określo-
nych dawek i uzyskania depozycji aerozolu 
w określonej części układu oddechowego.
Sadzę, iż nasze badania zwrócą uwagę le-
karzy i producentów leków na nowe możli-
wości harmonizacji leczenia farmakologicz-
nego z funkcją mózgu. Skutki harmonizacji 
leczenia z funkcją mózgu są bardzo inte-
resujące oraz stwarzają realne możliwości 
optymalizacji leczenia chorób somatycz-
nych. Mózg jak przypuszczamy dysponu-
je wiedzą oraz doświadczeniem niezbęd-
nym dla skutecznego leczenia. Znana jest 
np. rola mózgu dla dostosowania funkcji 
serca, układu krążenia i oddychania do wy-
siłku, znana jest rola mózgu w rozwoju i le-
czeniu chorób metabolicznych, endokryno-
logicznych w leczeniu otyłości i uzależnień, 
w leczeniu wstrząsu oraz w rehabilitacji i re-
konwalescencji niezbędnej dla odzyskania 
równowagi. Czeka nas era mózgu – nasze-
go osobistego lekarza. 

 o jakub góreckI: Wezmą państwo udział 
w Małopolskim Festiwalu Innowacji. Co 
planują Państwo na nim zaprezentować?

 � Tak, będziemy uczestniczyć w MFI. 
W czasie MFI zorganizujemy: 
(1) warsztaty dla fizjoterapeutów zainte-
resowanych wykonywaniem badań spiro-
metrycznych i freeflowmetrycznych w celu 
dostosowania zakresu i metod rehabilita-
cji oddechowej, (2) bezpłatne badania spi-
rometryczne i freeflowmetryczne dla osób 
palących lub narażonych na dym tytonio-
wy, (3) spotkanie z rodzicami i opiekuna-
mi dzieci w celu prezentacji prostych tech-
nik nauki oddychania oraz oczyszczania 
dróg oddechowych. Planujemy organiza-

cję konferencji prasowej ponieważ chcemy 
zainteresować i uzyskać wsparcie dzien-
nikarzy. Przedstawimy autorski program 
wczesnej profilaktyki rozpoznawania i le-
czenia chorób odtytoniowych. Pragniemy 
zwrócić szczególną uwagę na edukację 
dzieci i młodzieży w zakresie nauki oddy-
chania i oczyszczania dróg oddechowych 
oraz na potrzebę monitorowanie osób pa-
lących w celu wczesnej rejestracji utraty 
wartości spirometrycznych. Aktualne pro-
gramy profilaktyki chorób odtytoniowych 
finansowane przez NFZ oraz samorządy od-
niosły spektakularne sukcesy – przyczyni-
ły się do wzrostu społecznej świadomości 
skutków palenia i narażenia na dym tyto-
niowy. Jednak nadal wykrywalność wcze-
snych postaci POChP i form raka płuc nie 
jest zadawalająca. 
Nie została także stworzona infrastruktura 
umożliwiająca zastosowanie nowych tech-
nologii dla monitorowania wpływu pale-
nia na wartości spirometryczne oraz nie ma 
programów rehabilitacji oddechowej dla 
palaczy itp. Istotną częścią naszego projek-
tu jest edukacja rodziców i opiekunów oraz 
nauczycieli, przegląd programów naucza-
nia oraz wychowania fizycznego – zwró-
cenie uwagi na problemy dotyczące nauki 
odruchów oddechowych oraz umiejętności 
oczyszczania dróg oddechowych. 

 o jakub góreckI: Jakie korzyści płyną 
z udziału w MFI? 

 � Tego nie wiemy – spodziewamy się 
większego zainteresowania podnoszony-
mi przez nas tematami. 

 o jakub góreckI: Czy brali Państwo 
udział w MFI w poprzednich latach? 

 � Nie – to jest nasz pierwszy udział w MFI.
 o jakub góreckI: Jak oceniają Państwo 

poziom organizacji MFI? 
 � Jesteśmy mile zaskoczeni. Od złożenia 

wniosku poprzez pierwsze spotkanie or-
ganizacyjne wszystko jest bardzo spraw-
nie prowadzone.

 o jakub góreckI: Czy Centrum Badawczo 
Rozwojowe MEDINET jest konkurencyjne 
pod względem innowacyjności z innymi in-
stytucjami tego typu w Polsce i Europie?

 � Tak, mamy takie poczucie – jesteśmy 
wiodącą instytucją w Polsce i Europie w za-
kresie projektowania i konstrukcji urządzeń 
do oceny czynności układu oddechowego 
oraz sterowanego oddychaniem podawa-
nia aerozoli. Spirometry, pneumodozyme-
try, komory inhalacyjne zintegrowane z spi-
rometrem czy pneumotachograf dPP® oraz 
badanie freeflowmetryczne to urządzenia 
medyczne i procedury medyczne nie ma-
jące sobie równych. Nasze urządzenia do 
inhalacji są aktualnie najbardziej zawanso-
wane technologiczne, co jest niewątpliwą 
zaletą. Dla producentów leków nie jest to 
już tak oczywiste – ponieważ zastosowa-

Innowacje w diagnostyce 
medycznej
Wywiad z dr. n. med. Zygmuntem Podolcem 
Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego MEDINET

 o kryStIan kaMIńSkI: W którym roku i w 
jakich okolicznościach powstało Centrum 
Badawczo Rozwojowe MEDINET?

 � Dr n. MeD. zygMunt poDolec: Centrum 
Badawczo Rozwojowe MEDINET jest pry-
watnym, niezależnym ośrodkiem badaw-
czym założonym w Krakowie, w 1998 roku. 
Specjalizujemy się w projektowaniu inno-
wacyjnych urządzeń do oceny czynności 
układu oddechowego i sterowanego od-
dychaniem podawania aerozoli, prowadzi-
my również badania z zakresu aerozologii 
fizjologii i mechaniki oddychania oraz psy-
choneurofarmakologii. 

 o kryStIan kaMIńSkI: Co było główną 
przesłanką jego utworzenia? 

 � Pod koniec lat 70. XX wieku powstawały 
nowe możliwości leczenia farmakologicz-
nego chorób układu oddechowego. Towa-
rzyszył im wzrost zainteresowania wykony-
waniem badań spirometrycznych. W tym 
czasie powszechne w użyciu były spirome-
try dzwonowe oraz nieliczne spirometry 
wyposażone w głowice pomiarowe z sit-
kiem. Wykonanie badania spirometryczne-
go stwarzało ryzyko przeniesienia infekcji. 
Potrzebna była nowa głowica pomiarowa, 
najlepiej jednorazowego użytku, wykona-
na w całości z tworzywa. Powstał pneumo-
tachograf dPP® – który wyznaczył nowy 
standard bezpieczeństwa w badaniach spi-
rometrycznych oraz głowica BCTS® dla po-
łączenia pneumotachografu dPP® z nebu-
lizatorem. Powstała nowa grupa urządzeń 
medycznych, pneumodozymetry – do ste-
rowanego oddychaniem podawania leków 
do inhalacji. Badania nowych urządzeń 
w laboratoriach uczelni nie były możliwe. 
Konieczne było założenie własnego labora-
torium wyposażonego m.in. w nowoczesny 
licznik cząstek i generator wzorców prze-
pływu. Powstały pracownie, a następnie za-
kłady – Aerozologii i Bioinżynierii Aerozoli, 
Fizjologii i Mechaniki Oddychania, Teleme-
dycyny oraz Psychoneuroimmunologii. Ak-
tualnie Centrum posiada także własny ga-
binet lekarski specjalizujący się zakresie 
indywidualnego dostosowania metody le-
czenia inhalacyjnego 

 o kryStIan kaMIńSkI: Jaka jest obecnie 
sytuacja Centrum i jaka rysuje się przed 
nim przyszłość?

 � Obecnie w Centrum prowadzone są 
prace badawczo rozwojowe nad nowymi 
zastosowaniami spirometrów i pneumodo-
zymetrów. Na zlecenie lekarzy wykonujemy 
konsultacje w celu indywidualnego dosto-
sowania metody leczenia inhalacyjnego. 
Wspólnie z firmą abcMED, producentem 
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aparatury medycznej, prowadzimy warsz-
taty i szkolenia dla lekarzy i fizjoterapeutów 
oraz osób wykonujących badania spirome-
tryczne i freeflowmetryczne oraz inhalacje. 
W tym roku powinny zakończyć się prace 
związane z wdrożeniem nowej generacji 
spirometrów i pneumodozymetrów prze-
znaczonych dla ośrodków specjalistycz-
nych oraz urządzeń przeznaczonych do 
inhalacji i monitorowania leczenia w do-
mu pacjenta.
Nowe urządzenia zostały wyposażone 
w nowe oprogramowanie oraz nowe akce-
soria do sterowanego oddychaniem poda-
wania aerozoli z zastosowaniem pierwszej 
w świecie zintegrowanej ze spirometrem 
komory inhalacyjnej PNEUMOlogic® oraz 
zestawu oporników do indywidualnego do-
stosowania metody leczenia inhalacyjnego 
aerozolami proszkowymi. 
Prowadzone są tak że prace związane 
z przystosowaniem spirometru do nowych 
zadań związanych z programem badań 
profilaktycznych i wczesnego rozpoznania 
chorób odtytoniowych oraz zastosowa-
niem spirometru do monitorowania i oce-
ny skuteczności i bezpieczeństwa leczenia 
inhalacyjnego. Okazało się, że spirometr 
standardowy powinien być dostosowa-
ny do specjalistycznych zadań. Czeka nas 
przekonanie lekarzy że podobnie jak ul-
trasonograf wyposażony w specjalistyczne 
głowice do badania tak spirometr powinien 
być wyposażony w oprogramowanie i ak-
cesoria odpowiednie do optymalnej oceny 
czynności układu oddechowego . 
Przykładem może być np. opracowany 
w naszym Centrum spirometr dla fizjote-
rapeutów wyposażony w dodatkowy mo-
nitor oraz oprogramowanie i akcesoria do 
nauki oddychania i przerywania nasilenia 
objawów. Spirometr ten został wyposażo-
ny w oprogramowanie i akcesoria do opra-
cowanego w naszym Centrum badania 
freeflowmetrycznego tj. badania spirome-
trycznego z zastosowaniem maski zamiast 
ustnika. 
Badanie freeflowmetryczne stwarza unikal-
ne możliwości opracowania i oceny opty-
malnej metody oddychania. Dotychczas 
najczęściej chorzy na astmę oskrzelową 
lub POChP sami w wyniku prób dochodzili 
do sposobu oddychania pozwalającego na 
uzyskanie wyższej tolerancji wysiłku. Meto-
dą optymalną dla wielu chorych jest oddy-

chanie przez „zasznurowane” usta. Badanie 
freeflowmetryczne pozwala na opanowa-
nie i ocenę optymalnej techniki oddy-
chania przez zasznurowane usta lub nos. 
Dzisiaj wiemy, iż nie jest to metoda dla każ-
dego pacjenta. Dlatego jesteśmy przekona-
ni, iż badanie freeflowmetryczne przyczyni 
się do rozwoju oraz synchronizacji leczenia 
niefarmakologicznego z leczeniem farma-
kologicznym, podobnie jak badania spiro-
metryczne przyczyniły się do rozwoju le-
czenia inhalacyjnego. 
Jak wykazały nasze badania oraz wyniki 
analizy baz danych u osób leczonych z po-
wodu chorób alergicznych występują cho-
roby współistniejące. Są to zdaniem lekarzy 
najczęściej choroby serca i układu krążenia. 
Z tego powodu planujemy opracowanie 
i wdrożenie nowych testów do oceny wpły-
wu dawki i miejsca depozycji leków do in-
halacji na czynność serca i układu krążenia 
oraz immunologicznego, metabolicznego 
i endokrynologicznego. Chcemy przeko-
nać do stosowania minimalnych skutecz-
nych dawek leków.
Sytuacja naszego Centrum jest związa-
na z kondycją służby zdrowia. Pod koniec 
XX wieku obowiązywał niepisany konsen-
sus – koszt wydatków na leki był kalkulo-
wany na poziomie zbliżonym do kosztów 
usług medycznych. W kalkulacji kosztów 
uwzględniano koszty wynagrodzenia oraz 
koszty badań diagnostycznych. Ta zasada 
nie była znana w Polsce w okresie PRL-u. 
Po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku 
stworzyliśmy system opieki medycznej bez 
potrzebnej wiedzy i doświadczenia. Łatwo 
zgodziliśmy się na np. na skrócenie czasu 
wizyty u lekarza specjalisty do 15 minut. 
Lekarze specjaliści stali się lekarzami leczą-
cym równolegle z lekarzem rodzinnym – co 
prowadzi do utraty kontroli nad leczeniem. 
Potrzebna jest reforma niekoniecznie ogra-
niczona do skrócenia czasu oczekiwania na 
wizytę u specjalisty. 
Zasadniczo ograniczone zostały wydatki 
na badania diagnostyczne. Doszło do te-
go, iż w 2011 roku NFZ w nowych projek-
tach finansowania procedur dla alergo-
logów i pulmonologów nie przewidywał 
finansowania żadnych badań diagnostycz-
nych. Interwencje lekarzy i konsultantów 
oraz naszego Centrum doprowadziły do fi-
nansowania badań spirometrycznych i kil-
ku innych podstawowych procedur. Nasze 



 o gabrIela gancarz: Popr zez jakie dzia-
łania MARR S.A. wspiera przedsiębiorców?

 � W zasadzie oferujemy przedsiębiorcom 
wszystko, co do prowadzenia biznesu jest 
potrzebne; -od cennej informacji – po kon-
kretne kwoty finansowego wsparcia. Po-
czątkującym i marzącym o swojej pierwszej 
firmie dajemy dotacje, szkolimy ich i umoż-
liwiamy konsultacje z praktykami biznesu. 
Dobrze prosperującym udzielamy poży-
czek na rozwój, a tych, którzy chcą inwesto-
wać w elitarne rozwiązania zachęcamy do 
współtworzenia z nami nowych firm. Wdra-
żamy innowacje i nowe technologie w ra-
mach funduszu „Inwestycje Kapitałowe”. 
Ale to nie wszystko. Realizujemy projekty 
wspierające transfer wiedzy i współpracę 
B+R w regionie. Oferujemy wsparcie finan-
sowe umożliwiające wdrażanie osiągnięć 
naukowych do rodzimego biznesu. Za-
pewniamy pomoc doradczą i szkoleniową. 
Pomagamy efektywnie inwestować w Ma-
łopolsce, świadczymy także usługi w zakre-
sie pozyskiwania środków unijnych. Mamy 
też sporo nieruchomości. Nasze tereny in-
westycyjne MARR BUSINESS PARK to świet-
na baza dla inwestorów. Oferta MARR S.A. 
to profesjonalny i kompleksowy katalog 
usług, który sprosta najbardziej wymaga-
jącym klientom. 

 o gabrIela gancarz: Czy każdy może 
skorzystać z pomocy MARR w zakresie 
przedsiębiorczości? Kto może brać udział 
w projektach?

 � Jesteśmy instytucją otoczenia bizne-
su funkcjonującą w formie spółki akcyjnej. 
Działamy przede wszystkim na rzecz ma-
łopolskich mikro, małych i średnich firm 
oraz ich pracowników. Ponadto realizuje-
my projekty skierowane bezpośrednio do 
mieszkańców Krakowa, subregionu sądec-
ko-gorlickiego czy do środowiska małopol-
skich naukowców i jednostek naukowo-ba-
dawczych. 

 o gabrIela gancarz: MARR or ganizuje 
wiele szkoleń, do kogo są one skierowane? 

 � Organizujemy szkolenia z zakresu szero-
ko rozumianej przedsiębiorczości, promo-
cji postaw sprzyjających przedsiębiorczości 
oraz popularyzujące zagadnienie z obsza-
ru wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć 
i nowych technologii poprzez wzmacnianie 
powiązań sfery B+R z MMSP. Nasza oferta 
szkoleniowa jest dostosowana do zmienia-
jących się potrzeb rynku, kwalifikacji czy 
nowych rozwiązań biznesowych. 

 o gabrIela gancarz: Dlaczego warto na-
wiązać współpracę z MARR S.A., jakie ko-
rzyści płyną dla przedsiębiorców?

 � Biznes to nie tylko pomysł i pieniądze. 
Liczy się także to, z kim robi się biznes, 
a MARR S.A. jest sprawdzonym partnerem 
dla małopolskich przedsiębiorców. Suk-
cesy naszych klientów są dla nas najwięk-
szą wartością i najlepszą recenzją naszej 
działalności. 

 o natalIa kuśMIerczyk: Jakie są najważ-
niejsze zrealizowane projekty mające na 
celu zwiększenie innowacyjności w re-
gionie?

 � Małopolska Agencja Rozwoju Regional-
nego jest kluczową instytucją regionalnego 
systemu wspierania rozwoju gospodarcze-
go. Efektywnie angażujemy się w realiza-
cję projektów służących rozwojowi regio-
nu. Wspieramy inicjatywy popularyzujące 
transfer wiedzy i nowych technologii oraz 
działamy na rzecz wzrostu innowacyjności 
i konkurencyjności małopolskich firm. 
Zwiększenie transferu wiedzy oraz wzmoc-
nienie powiązań sfery B+R małopolskie-
go świata nauki z przedsiębiorstwami to 
główne cele realizowanego przez MARR 
SA projektu „Wiedza, praktyka, współpraca 
– klucz do sukcesu w biznesie”. W ramach 
projektu między innymi uruchomiliśmy 
Sieć Wiedzy i Praktyki – platformę wymiany 
i komunikacji między przedstawicielami na-
uki i biznesu. Projekt „Zielone światło inno-
wacji” ma za zadanie zwiększyć dostępność 
do transferu wiedzy w zakresie wdrażania 
innowacyjnych przedsięwzięć i nowych 
technologii m.in. w branży life sicence, ICT, 
zrównoważona energetyka, przemysł kul-
tury, turystyka historyczna. W ramach pro-
jektu dla firm z sektora MŚP organizowane 
są m.in. specjalistyczne szkolenia oraz do-
radztwo w zakresie wdrażania nowocze-
snych technologii w przedsiębiorstwach. 
W ofercie projektu znajduje się również 
tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwa-
lifikowanego personelu w MMŚP. Okres za-
trudnienia przez MŚP wysoko wykwalifiko-
wanych specjalistów może wynieść od 1 do 
8 miesięcy. Koszty zatrudnienia są w 100% 
refundowane z projektu.

 o natalIa kuśMIerczyk: Jak dużo insty-
tucji dotąd współpracowało/skorzystało 
z pomocy MARR?

 � Największą wartością dla nas jest każda 
firma, której mogliśmy pomóc. Spółka jest 
jedynym w regionie, oficjalnym partnerem 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Za-
granicznych. Pełniąc funkcję Regionalnej 
Instytucji Finansującej, MARR S.A. pośred-
niczymy w udzielaniu dotacji na zadania 
związane z inwestycjami proinnowacyjny-
mi; wraz z Polską Agencją Rozwoju Przed-
siębiorczości wspieramy rozwój instytucji 
otoczenia biznesu oraz działania skierowa-
ne na tworzenie pozabankowych źródeł fi-
nansowania, klastrów, sieci czy partnerstw 
i konsorcjów przedsiębiorstw. Spółka jest 
wyspecjalizowaną instytucją partnerską 
dla samorządu regionalnego i samorzą-
dów lokalnych, dla organizacji pozarzą-
dowych i reprezentantów różnych grup 
zawodowych, a także dla partnerów zagra-
nicznych przy podejmowaniu inicjatyw słu-
żących rozwojowi regionu Małopolski.

 o natalIa kuśMIerczyk: Co oznacza „in-
nowacja” dla MARR?

 � Innowacje rozpatrywać możemy na 
wielu różnych płaszczyznach. Dla nas to po 
prostu każda zmiana na lepsze, coś co da-
je nową jakość lub pozwala stworzyć no-
wy produkt czy usługę. W przypadku roz-
patrywania tego zagadnienia na poziomie 
pojedynczego przedsiębiorstwa to inno-
wacją jest każda aktywność w obszarze 
wprowadzania nowych rozwiązań w jego 
działalności. 

 o natalIa kuśMIerczyk: Po raz kolejny 
MARR uczestniczy w Małopolskim Festi-
walu Innowacji. Co w tym roku agencja 
ma do zaoferowania?

 � W tym roku oprócz standardowego pa-
kietu oferujemy zupełnie nową, pionierską 
w skali województwa usługę – doradztwo 
we wdrażaniu innowacji. Świadczona przez 
MARR S.A. usługa składa się z dwóch eta-
pów. Pracę z klientem rozpoczynamy od 
audytu innowacyjności – oceniamy poten-
cjał i potrzeby firmy w zakresie możliwości 
i potrzeb wdrożenia nowego lub ulepszo-
nego produktu, procesu, nowej metody 
marketingowej lub organizacyjnej. Kolej-
ny etap to doradztwo we wdrożeniu inno-
wacji – to przekazanie wiedzy niezbędnej 
do implementacji nowoczesnych rozwią-
zań. Usługa doradcza jest dofinasowana ze 
środków unijnych. Stopień dofinansowania 
uzależniony jest od typu świadczonej usłu-
gi oraz wielkości przedsiębiorstwa dla któ-
rego usługa jest świadczona.

 o natalIa kuśMIerczyk: Co wyróżnia 
MARR na tle innych instytucji zajmujących 
się poprawą innowacyjności wśród przed-
siębiorców?

 � Doświadczenie, stabilna sytuacja finan-
sowa, profesjonalne kadry – długo można 
wymieniać. Jednak moim zdaniem to co 
świadczy o naszym profesjonalizmie to za-
ufanie jakim obdarzają nas klienci. Codzien-
nie udowadniamy, że mogą liczyć na naszą 
pomoc i wsparcie. 

 o natalIa kuśMIerczyk: Jakie są plany na 
przyszłość MARR?

 � Jak pokazują badania i nasze ponad 20 
letnie doświadczenie w pracy na rzecz ma-
łopolskiego biznesu fundamentalną barierą 
dla rozwoju sektora MSP jest brak środków 
finansowych na rozwój czy też brak inno-
wacyjności. I to zadanie dla nas. 
W jednym miejscu udostępnić małopol-
skim przedsiębiorcom pełen pakiet wiedzy 
i kapitału niezbędnych do prowadzenia fir-
my oraz zapewnić pomoc w jej zarządza-
niu. Naszą ambicją jest stałe poszerzanie 
oferty o nowe usługi dla przedsiębior-
ców oraz efektywne wykorzystanie fundu-
szy strukturalnych w przyszłej perspekty-
wie finansowej.
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 o gabrIela gancarz: Małopolska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego S.A. działa na 
rynku od 21 lat. Zadaniem tej instytu-
cji jest wspieranie przedsiębiorstw oraz 
rozwoju w regionie. Jakie są efekty dzia-
łań MARR?

 � W ubiegłym roku obchodziliśmy 20. le-
cie działalności. Były to dla nas trudne la-
ta ciężkiej pracy, które dziś z satysfakcją 
mogę powiedzieć przyniosły zamierzony 
efekt. Stworzyliśmy w MARR S.A. profesjo-
nalną przestrzeń dla małopolskiego bizne-
su. Już od 10 lat, od momentu naszej akce-
sji do wspólnoty europejskiej, efektywnie 
sięgamy po unijne środki. Zrealizowaliśmy 
52 projekty o wartości blisko 230 mln zł. Ja-
ko Regionalna Instytucja Finansująca reko-
mendowaliśmy do podpisania ponad 3 tys. 
projektów, co ma bezpośrednie przełoże-
nie na pieniądze, które w ramach realiza-
cji tych zadań trafiły do Małopolski, a była 
to niemała kwota blisko 2 mld zł. Realizu-
jąc trzy projekty wspierające współpracę 
nauki z biznesem zorganizowaliśmy staże 

dla 340 naukowców i pracowników przed-
siębiorstw. W ramach Funduszu „Inwestycje 
Kapitałowe” powstało 18 nowych, innowa-
cyjnych firm. Mamy także własne instru-
menty finansowe. W ciągu ostatnich 10 lat 
Małopolski Fundusz Pożyczkowy wypłacił 
78 mln zł pożyczek z przeznaczeniem na 
rozwój i prowadzenie działalności gospo-
darczej dla małopolskich przedsiębior-
ców. Trudno tu nie wspomnieć o naszych 
terenach inwestycyjnych MARR BUSINESS 
PARK. To 50 ha nieruchomości na których 
dziś funkcjonuje 190 firm zatrudniających 
blisko 4 tys. pracowników. W naszym port-

felu usług mamy także segment tzw. usług 
„miękkich”. Ponad 3 tys. osób wzięło udział 
w szkoleniach podnoszących konkurencyj-
ność firm, a 10 tys. przedsiębiorców skorzy-
stało z usług informacyjnych. Warto jeszcze 
podkreślić, iż w obrębie jednego z naszych 
departamentów, realizujemy projekt Busi-
ness in Małopolska. To wspólne przedsię-
wzięcie MARR S.A., Krakowskiego Parku 
Technologicznego, Województwa Małopol-
skiego oraz Małopolskich Parków Przemy-
słowych. Oferta „Centrum” adresowana jest 
zarówno do inwestorów zainteresowanych 
lokowaniem inwestycji w Małopolsce jak 
i regionalnych eksporterów wchodzących 
na międzynarodowe rynki. Przedsiębiorcy 
korzystają z profesjonalnego doradztwa 
i profilowanych szkoleń oraz pakietu mar-
ketingowego, umożliwiającego zdobycie 
konkurencyjnej pozycji na rynkach zagra-
nicznych. Podsumowując, MARR S.A. to in-
stytucja w której każdy małopolski przed-
siębiorca, na każdym etapie rozwoju swojej 
firmy znajdzie odpowiednią dla siebie ofer-
tę. 
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dokończenie ze strony 17 
nie pneumodozymetrów powoduje reduk-
cję dawek i kosztów leczenia. W dziedzinie 
badań zdajemy sobie sprawę, iż możemy 
inicjować nowe kierunki badawcze. Nie 
mamy zbyt dużych funduszy oraz wsparcia 
ze strony instytucji finansujących badania. 
Osobiście uważam, że to dobrze ponieważ 
musimy dochodzić do prawdy w sposób 
prosty i niezwykle oszczędny. Zaczynamy 
od potrzeby i marzenia, przechodzimy do 
pomysłu przez projekt do wdrożenia np. 
badania freeflowmetrycznego polegające-
go na zastąpieniu ustnika spirometru – ma-
ską. Jesteśmy za ścisłym badaniem i indy-
widualnym leczeniem. Okazało się, że jest 
to leczenie spersonalizowane do którego 
nieśpiesznie zmierza medycyna oparta na 
międzynarodowych zaleceniach. Proszę so-
bie wyobrazić gdyby NFZ nie skreślił z listy 
– porady z indywidualnym dostosowaniem 
metody leczenia inhalacyjnego – autorami 
międzynarodowych spersonalizowanych 
zaleceń byłyby ośrodki medyczne w Pol-
sce. Myślę, iż nasze działania dotyczące 
synchronizacji leczenia farmakologiczne-
go z leczeniem niefarmakologicznym oraz 
harmonizacji leczenia z funkcją mózgu nie 
zostaną pominięte.

 o jakub góreckI: Czy współpracują Pań-
stwo z innymi jednostkami badawczymi, 
np. znajdującymi się na uczelniach wyż-
szych, czy MEDINET jest jednostką działa-
jąca w oparciu o własne możliwości i do-
świadczenie?

 � Zasadniczo staramy się działać w opar-
ciu o własne możliwości oraz realizować 
własne projekty. Wspaniały zespół mło-
dych i niezwykle utalentowanych ludzi oraz 
rozwój technologii pozwala nam realizo-
wać marzenia i pomysły których początki 
sięgają czasu studiów. Od III roku studiów 
byłem związany z Instytutem Farmakolo-
gii PAN i Kliniką Alergii i Immunologii AM 
w Krakowie. W latach 70. i 80. XX wieku pro-
wadziłem badania nad rolą mózgu w cho-
robach alergicznych. Dzisiaj zainteresowa-
nie mózgiem jest powszechne. Przyczynił 
się do tego postęp w zakresie nauk ścisłych 
i biologicznych oraz rozwój technologii in-
formatycznych, możliwości obrazowania 
i badania funkcji mózgu. Moim zdaniem 
wykorzystanie wiedzy i doświadczenia 
mózgu dla poznania i zrozumienia przy-
czyn oraz leczenia chorób somatycznych 
przyczyni się do rozwoju medycyny w spo-
sób porównywalny do wpływu matematyki 
i fizyki kwantowej na poznanie i zrozumie-

nie powstania i funkcjonowania świata ma-
terii. Co w tym jest najciekawsze – to świa-
domość, że nigdy nie poznany niczego do 
końca… Od wielu lat prowadzimy wspólne 
badania z udziałem jednostek badawczych 
uczelni wyższych w Krakowie, Gdańsku, 
Bydgoszczy i Łodzi. Zgłosiliśmy kilka wspól-
nych projektów badawczych, przygotowu-
jemy kolejne. Planujemy szeroką współpra-
cę z udziałem krajowych, zagranicznych 
jednostek badawczych w zakresie pozna-
wania i zrozumienia funkcji mózgu w cho-
robach somatycznych. Bardzo ważna jest 
dla nas także współpraca z lekarzami. Pro-
wadzimy działania w celu zainteresowania 
lekarzy alergologów i pulmonologów ba-
daniami obrazowymi, a w szczególności 
QCT – ilościową tomografią komputerową 
układu oddechowego, która umożliwi np. 
dokładne ustalenie miejsca działania leków 
oraz może przyczynić się do zainteresowa-
nia lekarzy metodami precyzyjnego poda-
wania leków do inhalacji.

Wywiad przeprowadzili: 
krystiAn kAMiński i JAkub górecki

studenci kierunku 
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Profesjonalna przestrzeń dla biznesu 
w regionie
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wacji”. Celem konferencji jest wymiana 
doświadczeń i dobrych praktyk między 
instytucjami wdrażającymi, przedsiębior-
cami a jednostkami badawczo-naukowy-
mi w zakresie wykorzystania funduszy UE 
na rozwój innowacji i przedsiębiorczo-
ści w regionach. Konferencja skierowana 
jest w szczególności do przedstawicieli sa-
morządu terytorialnego oraz administra-
cji rządowej, przyjmujących rolę instytucji 
koordynującej, zarządzającej i wdrażającej, 
instytucji otoczenia biznesu, podmiotów, 
które biorą udział w kształtowaniu instru-

przykłady dobrych praktyk, które z pewno-
ścią przyczynią się do rozwoju MŚP w regio-
nie. Ponadto przedstawione zostaną wyniki 
badań prowadzone przez IGSMiE PAN w ra-
mach projektu Difass dotyczące skuteczno-
ści instrumentów wsparcia wśród małopol-
skich przedsiębiorców. Podczas konferencji 
rozstrzygnięty zostanie konkurs na innowa-
cyjny pomysł na biznes.  

dr HAb. JoAnnA kulczyckA, prof. AgH
dr HAb. inż. elżbietA pietrzyk-sokulskA,  

prof. igsMie pAn
AgnieszkA nowAczek

mentów wsparcia przedsiębiorczości oraz 
przedsiębiorców chcących skorzystać z in-
nowacyjnych programów. Uczestnicy będą 
mogli zapoznać się z instrumentami wspar-
cia dla różnych podmiotów, w tym małych 
i średnich przedsiębiorstw, w nowym okre-
sie programowania (2014-2020), a małopol-
scy przedsiębiorcy wymienić doświadcze-
nia w zakresie korzystania z instrumentów 
wsparcia. Podczas konferencji zostaną 
wskazane możliwości współpracy pomię-
dzy JST a przedsiębiorcami, innowacyjne 
formy pomocy oraz przedstawione zostaną 

Dostarczyć innowacyjne rozwiązania

Wywiad z  
Alicją 
Grzegorzek 
Dyrektorem 
Regionalnym 
firmy Ateknea 
Solutions

 o klauDIa koczur, Piotr Szary: Czym zaj-
muje się firma Ateknea Solutions?

 � alIcja grzegorzek: Ateknea Solutions 
skupia cztery firmy z branży badań i inno-
wacji, działające na poziomie europejskim. 
Grupa łączy wiedzę i know-how ponad 130 
profesjonalistów (80 inżynierów, 30 dok-
torów, 15 ekonomistów oraz MBA) pracu-
jących w 6 różnych lokalizacjach: Kraków, 
Barcelona, Bruksela, Budapeszt, Lizbona 
i Valetta. Nasza firma oferuje dostosowane 
do potrzeb usługi w dziedzinie innowacji 
zapewniając profesjonalne wsparcie w sze-
rokim zakresie obszarów technologicznych 
i naukowych, jak również w obrębie zarzą-
dzania i koordynacji projektów na poziomie 
europejskim. 

 o Kto może skorzystać z Waszych usług?
 � Nasze usługi skierowane są głównie do 

firm z sektora Małych i Średnich Przedsię-
biorstw z całej Europy. Niemniej jednak 
współpracujemy aktywnie z różnego ro-
dzaju Stowarzyszeniami MŚP (Klastry, Parki 
Technologiczne, Inkubatory Przedsiębior-
czości), Uniwersytetami, Centrami i Insty-
tutami Badawczymi, Izbami Handlowymi, 
Konsultantami, Przedsiębiorcami, Agencja-
mi europejskimi oraz z administracją pu-
bliczną i Organizacjami Non-Profit.

 o Jakie ważne przedsięwzięcia Państwa 
firma realizowała w Polsce?

 � Do tej pory Ateknea Solutions aktyw-
nie uczestniczyła w 5, 6 i 7 Programie Ra-

mowym Komisji Europejskiej, w ramach In-
strumentów Finansowych dedykowanych 
Małym i Średnim Przedsiębiorstwom. Ma-
my ponad 15 letnie doświadczenie w Pro-
gramach Badawczych dedykowanych MŚP 
o wysokim stopniu innowacyjności w wie-
lobranżowym środowisku (około 170 pro-
jektów, 600 zaangażowanych partnerów 

kimi jak Portugalia, Republika Czeska, Li-
twa czy Słowacja jest postrzegana jedynie 
jako „Umiarkowany Innowator” (przyp. au-
tor: Umiarkowany Innowator to trzecia kate-
goria z czterech wyróżniona prze UE: Lide-
rzy, Zwolennicy, Umiarkowani Innowatorzy, 
i Skromni Innowatorzy, Innovation Union 
Scoreboard 2014, wydany przez UE). 

i MŚP z 25 krajów). Obecnie nasza firma roz-
wija kolejne innowacyjne produkty i tech-
nologie w ramach nowego Programu Ra-
mowego Horyzont 2020, wspierającego 
projekty z dziedziny badań naukowych i in-
nowacji. Bogata lista innowacji, nad który-
mi pracuje Ateknea Solutions, znajduje się, 
wraz z opisem, na naszej stronie interneto-
wej www.ateknea.com.

 o Jak duże jest w Polsce zainteresowa-
nie firm innowacjami?

 � Obecnie w Polsce obserwujemy coraz 
większe zainteresowanie nowymi techno-
logiami, produktami oraz usługami cha-
rakteryzującymi się wysokim stopniem 
innowacji. Świadomość polskich przedsię-
biorców na temat istoty innowacji w ich 
przedsiębiorstwach jest rosnąca. Firmy 
przeznaczają zdecydowanie większe kwo-
ty na działalność B+R i wykazują się spo-
rym potencjałem innowacyjnym. Jednak 
w dalszym ciągu Polska wraz z krajami ta-

Ateknea Solutions do tej pory aktywnie 
współpracowała z firmami z całej Europy, 
w większości jednak były to MŚP z krajów 
zachodnioeuropejskich. Naszym zdaniem 
mała aktywność polskich przedsiębiorstw 
w programach ramowych finansowanych 
w ramach programów Komisji Europejskiej 
wynika z faktu, że większość polskich firm 
korzysta ze środków europejskich, aplikując 
jedynie na poziomie krajowym (Programy 
Operacyjne, Fundusze Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego itp.). Firma Ateknea 
chce pomóc zmienić ten stan rzeczy zachę-
cając polskich przedsiębiorców do bezpo-
średniego aplikowania o środki pochodzą-
ce z UE do Brukseli i zwiększyć tym samym 
obecność tychże MŚP na arenie międzyna-
rodowej. Należy zaznaczyć, że nowy Pro-
gram Ramowy Horyzont 2020 jest najwięk-
szym tego typu programem badawczym 

Odnawialne źródła energii szansą  
na zrównoważony rozwój regionu

Instytut Gospodarki Surowcami Mine-
ralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN) jest 
interdyscyplinarną placówką naukowo-

-badawczą, która rozpoczęła działalność 
w 1986 roku. W Instytucie prowadzone 
są kompleksowe badania dotyczące pro-
blematyki gospodarki surowcami mine-
ralnymi, od prognozy możliwości ich po-
zyskania, poprzez udokumentowanie 
i zagospodarowanie złóż, procesy wydo-
bycia, przeróbki i przetwarzania, do strate-
gii i oceny racjonalnego ich wykorzystania 
w gospodarce krajowej, na tle uwarunko-
wań rynku światowego i z uwzględnieniem 
ochrony środowiska i aspektów prawnych. 

Badania dotyczą:
 � gospodarki paliwami i energią, w tym jej 

pozyskiwania zarówno ze źródeł konwen-
cjonalnych jak i z odnawianych źródeł ener-
gii m.in. w ramach Małopolsko-Pokarpac-
kiego Klastra Czystej Energii, 

 � surowcami metalicznymi, chemicznymi 
i skalnymi, 

 � gospodarki odpadami komunalnymi 
i przemysłowymi, w tym azbestu, odpa-
dów z przemysłu wydobywczego, np. do 
podsadzania wyrobisk górniczych, czy wy-
korzystania surowców wtórnych ze zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego, np. współpracując w ramach Klastra 
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. 

Wyniki badań i ekspertyz są istotne przy 
podejmowaniu decyzji w zakresie polityki 
i strategii zarówno w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, jak i na poziomie krajowym 
czy regionalnym. Ponadto rekomendowa-
ne i analizowane są nowe metody badaw-
cze i testowane możliwości ich wdrożenia 
do warunków polskich. W tym obszarze ja-
ko innowacyjne rozwiązanie można wska-
zać badania prowadzone z wykorzystaniem 
metody Środowiskowej Oceny Cyklu Życia 
(LCA – Life Cycle Assessment), która stwarza 
podstawy do identyfikacji, kwantyfikacji 
i oceny wpływu wszelkich przedsięwzięć 
w całym okresie życia wyrobu na środo-
wisko. Jest ona już rekomendowana i zale-
cana w wielu dokumentach UE i być może 
w przyszłości będzie stanowić podstawę do 
identyfikowania towarów środowiskowych, 
jednak w Polsce jest wciąż mało znana. 

W zakresie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych Instytut realizuje, jako 
prekursor wykorzystania energii geoter-
malnej dla ciepłownictwa, pełny zakres re-
alizacji projektów od podstawowych prac 
naukowo-badawczych, poprzez koncepcje 
i projekty techniczne z ocenami możliwości 
wykonalności po wykonawstwo, włącznie 

z nadzorem merytorycznym i inwestorskim. 
Przedmiotem zainteresowania są w szcze-
gólności zagadnienia dotyczące wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii, badań 
geologicznych, ochrony środowiska, mode-
lowanie zjawisk m.in. wymiany ciepła i ma-
sy w warunkach złożowych, modelowania 
geochemicznego i stanu termodynamicz-
nego układu woda-skała i in. 

Już w latach 90. XX w. zaprojektowano 
i zbudowano pierwszy w Polsce doświad-
czalny zakład geotermalny w Bańskiej – Bia-
łym Dunajcu, który służy jako laboratorium 
do dalszych badań nad wykorzystaniem 
tego źródła energii i szerokiego rozpropa-
gowania w innych regionach Polski. Wy-
budowana w Zakładzie instalacja jest eks-
ploatowana dla potrzeb ciepłownictwa 
przez firmę Geotermia Podhalańsk a S.A. 

W dziedzinie wykorzystania wód i ener-
gii geotermalnej Pracownia OZE zrealizo-
wała projekt rekonstrukcji i udostępnienia 
do eksploatacji otworów: Mszczonów IG-1 
(2000), Skierniewice GT-1 (2010), Skiernie-
wice GT-2 (2010), Poręba Wielka IG-1 (2012) 
oraz zaprojektowała i nadzorowała wyko-
nanie nowych odwiertów: Słomniki GT-
1 (2000), Szymoszkowa GT-1 (2006). Pro-
jektowała odwiert Kleszczów GT-1 (2009) 
i nadzorowała wiercenie oraz dokumento-
wanie zasobów ujęcia Bańska PGP-3 (2013). 
Tutaj też opracowano projekt wgłębnego 
wymiennika ciepła a pracownicy Instytu-
tu są współautorami wniosku patentowe-
go (2012). Do innowacyjnych przedsięwzięć 
należy również realizacja projektów badaw-
czo-rozwojowych, w tym „Wykorzystanie 
wód termalnych w skojarzonej produk-
cji energii elektrycznej i cieplnej przy za-
stosowaniu układów binarnych w Polsce”, 
„Ocena potencjału, bilansu cieplnego i per-
spektywicznych struktur geologicznych 
dla potrzeb zamkniętych systemów geo-
termicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce” oraz 
przeprowadzone, z pozytywnym wyni-
kiem, badania uzdatniania/odsalania schło-
dzonych, wykorzystanych wód termalnych 
celem ich kompleksowego wykorzystania 
dla poprawy bilansu wód pitnych i gospo-
darczych oraz w balneologii i rekreacji.

W Instytucie analizowane są także moż-
liwości magazynowania płynnych wę-
glowodorów i składowania wysokoak-
tywnych odpadów promieniotwórczych, 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla (CCS), oceny zachowania się ośrod-
ków geologicznych w warunkach obciążeń 
statycznych i dynamicznych metodami po-
miarowymi i analitycznymi wokół wyrobisk 

górniczych, tuneli i podłoża szlaków komu-
nikacyjnych i obiektów inżynierskich. W In-
stytucie działa laboratorium metod falo-
wych, w którym prowadzone są badania 
w zakresie rozpoznania budowy i właści-
wości oraz zachowania się różnych ośrod-
ków skalnych z wykorzystaniem metod 
sejsmiki inżynierskiej i górniczej, sejsmo-
logicznej, sejsmoakustycznej, sejsmome-
trycznej i elektromagnetycznej. Wykonuje 
się także pionierskie prace badawcze do-
tyczące możliwości wykorzystania geora-
daru otworowego w badaniach pokładów 
węgla i miedzi z poziomu chodników udo-
stępniających. IGSMiE PAN często realizuje 
projekty przy współudziale przedstawicie-
li nauki i samorządów oraz przedsiębior-
ców z innych krajów, udzielając wsparcia 
i wymieniając się wiedzą i doświadczenia-
mi z zakresu realizowanych badań. Ostat-
nio jest partnerem międzynarodowego 
projektu DIFASS, którego celem jest ziden-
tyfikowanie i przezwyciężenie barier inter-
nacjonalizacji MŚP oraz ułatwienie dostępu 
do źródeł finansowania ich rozwoju i dzia-
łalności. W projekcie, realizowanym w ra-
mach programu Interreg IV C, dokonano 
analizy skuteczności instrumentów wspar-
cia i możliwości wdrażania bezdotacyjnych 
instrumentów finansowych, m.in. funduszy 
obrotowych/odnawialnych, ponadregional-
nych i kapitału typu venture. W projekcie 
uczestniczy 26 regionów z różnych państw 
członkowskich UE, co pozwala na efektyw-
ną wymianę doświadczeń w zakresie inno-
wacyjnych działań wspierania przedsiębior-
czości oraz międzynarodowego transferu 
dobrych praktyk. 

Efektem projektu jest opracowanie Planu 
Realizacji Polityki w celu poprawy polityk 
regionalnych, rozwiązując problemy z do-
stępem do finansowania, innowacji, inter-
nacjonalizacji MPŚ i przyczyniając się do ich 
zrównoważonego rozwoju (www.difass.eu). 

W ramach tegorocznego Festiwalu IG-
SMiE PAN organizuje w dniu 28 maja br. 
konferencję pn. „Skuteczność instrumen-
tów wsparcia i pomoc w rozwoju inno-20 21
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ciąg dalszy na stronie 22 
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 o Czy mogą Państwo podać przykład 
działania Izby, które najbardziej wspiera-
ją innowacyjny rozwój przedsiębiorstw?

 � Z pewnością taką inicjatywą jest pro-
jekt finansowany z działania 5.2. Programu 
Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. 
Celem projektu jest podniesienie poziomu 
innowacyjności małych i średnich przedsię-
biorstw poprzez zapewnienie im komplek-
sowego wsparcia przy wyborze optymalne-
go rozwiązania innowacyjnego. Oferowane 
wsparcie może się przyczynić do widoczne-
go ulepszenia funkcjonowania firmy, pod-
niesienia jej wydajności i efektywności, 
a także poprawy jej konkurencyjności i po-
zycji na rynku. Beneficjentami projektu są 
przedsiębiorstwa z województwa małopol-
skiego, śląskiego, świętokrzyskiego i pod-
karpackiego, które w najbliższym czasie 
zamierzają wprowadzić zasadniczą zmia-
nę procesu produkcyjnego, planują udo-
skonalić swój park maszynowy, wprowa-
dzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć 
uciążliwość dla środowiska lub polepszyć 
stan BHP. 

 o Czym jest Enterprise Europe Network?
 � Sieć Enterprise Europe Network to jed-

no z najważniejszych narzędzi Komisji Eu-
ropejskiej wspierających rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw. Enterprise Eu-
rope Network przy IPH w Krakowie wspiera 
przedsiębiorstwa z województwa małopol-
skiego chcące wzmocnić swoją konkuren-
cyjność na Jednolitym Runku UE, a poprzez 
współpracę z ośrodkami EEN z całej Europy 

także MŚP europejskie pragnące zaistnieć 
w naszym regionie. W ramach ośrodka EEN 
organizujemy bezpłatne szkolenia nacelo-
wane na podniesienie zdolności MŚP do 
ekspansji na rynki zagraniczne, konkuren-
cyjności na Jednolitym Rynku oraz wzmoc-
nieniu ich innowacyjności. Przykładowo, 
w pierwszym tygodniu maja odbyły się 
u nas szkolenia z zakresu praw własności in-
telektualnej w kontekście udziału przedsię-
biorstw w programie Horizon 2020, a także 
z zakresu prawa zamówień publicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem specyfiki re-
alizowania przez przedsiębiorstwa innowa-
cyjnych zamówień publicznych.

 o Który raz Izba bierze udział w Mało-
polskim Festiwalu Innowacji?

 � Izba brała udział dwukrotnie w Targach 
Innowacji, które są organizowane w ramach 
wspomnianego Festiwalu. 

 o W jaki sposób Izba planuje się zapre-
zentować na tegorocznym Małopolskim 
Festiwalu Innowacji?

 � Podczas Małopolskiego Festiwalu Inno-
wacyjności prezentować i promować bę-
dziemy przede wszystkim ofertę realizo-
wanych w IPH projektów Enterprise Europe 
Network i projektu finansowanego z dzia-
łania 5.2. Programu Operacyjnego „Inno-
wacyjna Gospodarka”, gdyż projekty te ad-
resowane są dla wszystkich małopolskich 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
a nie tylko do członków Izby, a MFI chcieli-
byśmy wykorzystać właśnie po to, aby do-
trzeć ze swoją ofertą do jak najszerszego 
grona regionalnych przedsiębiorców.

 o Jakie są doświadczenia wynikające 
z udziału w poprzednich Festiwalach?

 � Jak dotąd uczestniczyliśmy w Targach 
Innowacji i wystawialiśmy się tam w dobo-
rowym towarzystwie. Uczestniczące w nich 
firmy miały bardzo ciekawą ofertę, repre-
zentowały różne branże, tak że każdy od-
wiedzający Targi mógł tam znaleźć coś dla 
siebie. Co ciekawe nasza oferta cieszyła się 
zainteresowaniem zarówno wśród zwie-
dzających jak i wśród wystawców, więc po-
kazanie się na Targach dało nam możliwość 
zaprezentowania się różnego rodzaju po-
tencjalnym beneficjentom naszych usług.

Rozmawiały: 
MAłgorzAtA golAńskA i JoAnnA worek

studentki I roku SUM kierunku 
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Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

IPH podczas Małopolskiego Festiwalu Innowacji w 2013r.
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dedykowanym MŚP, z budżetem 80 miliar-
dów euro na najbliższe 7 lat.

 o Czym jest MFI?
 � W tym roku po raz kolejny odbędzie 

się Małopolski Festiwal Innowacji, w któ-
rym Atekena Solutions aktywnie będzie 
uczestniczyć w podwójnej roli – jako part-
ner i wystawca. MFI jest wydarzeniem po-
święconym szeroko rozumianej tematyce 
innowacji i działalności badawczo-rozwo-
jowej. Uczestnicy i odwiedzający, tj. przed-
stawiciele firm, przedsiębiorcy, pracownicy 
naukowi, studenci czy też inni mieszkańcy 
Krakowa będą mieli okazję nie tylko wysłu-
chać referatów oraz wziąć udział w pane-
lach dyskusyjnych, ale i podczas targów na 
Małym Rynku spotkać się z najbardziej in-
nowacyjnymi firmami z Małopolski. Wszyst-
kie wydarzenia będą odbywać się w Krako-
wie i okolicy, a wstęp dla zainteresowanych 
tematyką znaczenia innowacyjności w kon-
tekście rozwoju gospodarki i społeczeń-
stwa jest zupełnie za darmo.

 o Dlaczego biorą Państwo udział w Ma-
łopolskim Festiwalu Innowacji?

 � Ateknea Solutions chciałaby przybli-
żyć polskim przedsiębiorcom nasze inno-
wacyjne rozwiązania w ramach zrealizowa-
nych do tej pory projektów europejskich. 
Ponadto zależy nam na nawiązaniu współ-
pracy z polskimi MŚP, które szukają wspar-
cia finansowego i partnerów biznesowych 
do realizowania i wdrażania swoich projek-
tów innowacyjnych.

dzieli się swoimi doświadczeniami w oce-
nie potencjału rozwojowego start-upów.

 o Jakie są korzyści z uczestnictwa w Ma-
łopolskim Festiwalu Innowacji?

 � Dla każdej firmy działającej w obszarze 
innowacji i badań i rozwoju jest to możli-
wość przedstawienia wyników wieloletniej 
pracy. Program wydarzeń w ramach MFI, 
dobór Partnerów, firm i Instytucji prezen-
tujących się na stoiskach, to szansa na po-
znanie innowacyjności firm z Małopolski. 

 o Dlaczego przedsiębiorcy powinni 
zwracać większą uwagę na innowacje?

 � Jak się okazuje, nawiązując do cyklu ży-
cia przedsiębiorstwa, innowacja i działal-
ność B+R są czynnikami, które zdecydo-
wanie wydłużają obecność firm na rynku. 
Należy też wspomnieć o takich korzyściach 
jak wzmocnienie konkurencyjności firmy na 
rynku europejskim i globalnym, ułatwiony 
dostęp do prywatnego kapitału i środowisk 
wspierających innowacje, poprawa warun-
ków społecznych i ekonomicznych otocze-
nia innowacyjnej firmy, zwiększenie zatrud-
nienia. Oprócz korzyści finansowych, firmy 
upatrują w takiej działalności profitów nie-
wymiernych: zmiana sposobu myślenia 
pracowników, otwartość na współprace 
czy wymiana know-how pomiędzy firmami 
i otoczeniem.

Wywiad przeprowadzili: 
klAudiA koczur, piotr szAry

studenci kierunku 
Gospodarka i Administracja Publiczna  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W KRAKOWIE

 o Co przygotowali Państwo na zbliżają-
cy się Festiwal Innowacji?

 � Atekena Solutions jako Partner wyda-
rzenia zorganizuje w dwóch miastach Ma-
łopolski warsztaty informacyjne na temat 
możliwości finansowania pomysłów inno-
wacyjnych dla MŚP. Podczas tych spotkań 
będzie można usłyszeć nie tylko o możliwo-
ściach finansowania w ramach nowego pro-
gramu „Horyzont 2020”, ale również o do-
świadczeniach Ateknea z wcześniejszego 
programu ramowego (7PR), w ramach któ-
rego zrealizowaliśmy ponad 80 projektów 
stając się tym samym najaktywniejszym 
uczestnikiem programu. Ponadto, w dniu 
29 maja 2014, Urząd Marszałkowski organi-
zuje konferencję o innowacjach, w ramach 
której prezes zarządu Ateknea, Pan Narcis 
Clavell, wyjaśni, jak europejskie przedsię-
biorstwa wdrażają innowacje korzystając 
z funduszy Komisji Europejskiej oraz po-

Scenariusze rozwoju 
technologicznego dla firm

Rozmowa z pracownikami Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Krakowie: 
Agnieszką Czubak, Kierownikiem Enterprise 
Europe Network i Romanem Cupryś, 
Konsultantem Enterprise Europe Network

 o Jaki jest cel działalności Izby Przemy-
słowo-handlowej w Krakowie?

 � W ramach swojej podstawowej działal-
ności Izba zajmuje się reprezentowaniem 
interesów gospodarczych firm członkow-
skich, ich promocją oraz dodatkowo, po 
części także w ich interesie wspieraniem 
rozwoju gospodarki regionalnej, jej inno-
wacyjności i konkurencyjności na tle go-
spodarki europejskiej. Te ostatnie zada-
nia wypełnia głównie poprzez realizowane 
w Izbie projekty, tj. np. projekt Enterprise 
Europe Network, czy projekt realizowany ze 
środków działania 5.2 PO „Innowacyjna Go-
spodarka”, w ramach którego opracowywa-
ne są scenariusze rozwoju technologiczne-
go dla firm.

 o Ile IPH obecnie zrzesza firm?

 � Około 200 firm, jednak liczba ta ciągle 
się zmienia. Niektóre rezygnują z członko-
stwa, inne z kolei do niego przystępują.

 o Jakie są priorytetowe kierunki dzia-
łania Izby wynikające ze strategii na lata 
2013-2017?

 � Najważniejszymi założeniami Strate-
gii Izby na lata 2013-2017 obok wspiera-
nia innowacyjności i konkurencyjności firm 
członkowskich i gospodarki małopolskiej 
jest także wsparcie ich internacjonalizacji 

oraz efektywne wykorzystanie funduszy 
europejskich w perspektywie 2014-2020.

 o Jak Izba wspiera podnoszenie kon-
kurencyjności i innowacyjności jej człon-
ków?

 � Jeśli chodzi o promowanie innowacyj-
ności poprzez Izbę wśród firm członkow-
skich to przykładem są przyznawane Dy-
plomy Teodora Baranowskiego, którymi 
nagradzane są te z nich, które wprowadza-
ją innowacyjne technologie.22 23
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Internet Wszechrzeczy motorem 
innowacji i rozwoju

S ieci są fundamentem komunikacji 
przedsiębiorstw, szkół, administracji 
publicznej i osób prywatnych, a fun-

damentem Internetu i innych sieci opartych 
na protokole internetowym (IP) są rozwią-
zania firmy Cisco, światowego lidera w dzie-
dzinie technologii sieciowych przeznaczo-
nych do obsługi Internetu.

Sprzęt, oprogramowanie i usługi firmy 
Cisco są wykorzystywane do budowy roz-
wiązań internetowych, które umożliwiają 
zarówno użytkownikom indywidualnym, 
firmom, jak i całym państwom podniesienie 
efektywności, zwiększenie poziomu zado-
wolenia klientów oraz poprawę konkuren-
cyjności. Nazwa Cisco stała się synonimem 
Internetu oraz wzrostu produktywności 
możliwego dzięki rozwiązaniom wykorzy-

stującym Internet. Wizją firmy Cisco jest 
zmiana sposobu w jaki ludzie współpracu-
ją, żyją, bawią się oraz uczą. Firma Cisco zo-
stała założona w 1984 roku przez niewielką 
grupę informatyków z Uniwersytetu Stan-
ford. Od powstania firmy jej inżynierowie 
byli liderami w obszarze rozwoju techno-
logii sieciowych opartych na protokole IP. 

Dziś przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 
75 tysięcy pracowników na całym świecie 
i kontynuuje swoją tradycję innowacyjności 
opracowując najlepsze w branży produkty 
i rozwiązania w podstawowych obszarach 
technologicznych, takich jak routery i prze-
łączniki, a także w dziedzinie bezpieczeń-
stwa, technologii bezprzewodowej, wideo, 
rozwiązań do współpracy, centrów danych, 
wirtualizacji i przetwarzania w chmurze. In-

nowacje stanowią dla Cisco kluczowy czyn-
nik wzrostu produktywności. Do budowy 
innowacyjnych rozwiązań firma wykorzy-
stuje zarówno własny potencjał, jak i prze-
jęcia innych firm technologicznych. Dzięki 
licznym wykwalifikowanym specjalistom 
z całego świata większość produktów Cisco 
powstaje wewnątrz firmy. Przedsiębiorstwo 
przeznacza niemal 6 mld dolarów rocznie 
na działania badawczo-rozwojowe, dzię-
ki czemu ponad 20 tysięcy zatrudnionych 
w firmie inżynierów nie tylko opracowuje 
nowe produkty, ale także rozwija całkowi-
cie nowe technologie. 
Internet Wszechrzeczy w służbie miast 
i ich mieszkańców
Mimo dynamicznego rozwoju Interne-
tu, mobilności i technologii sieciowych 
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ATEKNEA SOLUTIONS

Konferencje zorganizowane przez Atekena Solutions
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E urokreator to firma rodzinna, dzia-
łająca przede wszystkim w obszarze 
edukacji i innowacji. Realizuje wiele 

projektów w partnerstwie z różnymi śro-
dowiskami: wyższymi uczelniami, szkoła-
mi, organizacjami i firmami MSP. W oparciu 
o kreatywne pomysły i szeroki zespół eks-
pertów, firma tworzy nowoczesne tech-
nologicznie koncepcje projektowe, które 
później wdrażane są w życie, często przy 
wykorzystaniu środków zewnętrznych, 
w tym europejskich. Eurokreator, poprzez 
realizację projektów z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, udziela wsparcia w po-
staci usług doradczych i staży ośrodkom 
naukowo-badawczym i MSP, działającym 
w obszarze innowacji. W ramach jednego 
z realizowanych projektów – Wiedza Klu-
czem do Sukcesu, którego celem było zwięk-
szenie umiejętności zarządzania projektami 
innowacyjnymi oraz uruchomienia i prowa-
dzenia działalności gospodarczej w środo-
wisku studentów i doktorantów – powstało 
ponad 100 biznesplanów dla firm tworzo-
nych w modelu spin off – spin out. 

Przy realizacji projektu: Transfer Wiedzy i 
Innowacji, skierowanego do mikro, małych 
i średnich przedsiębiorców branży multi-
medialnej z województwa małopolskiego, 
otrzymują oni szansę na rozwój w zakre-
sie innowacyjności poprzez przyjmowa-
nie na staże pracowników naukowych oraz 
uzyskanie usług doradczych. Przy realizacji 
tego przedsięwzięcia firma podjęła inten-
sywną współpracę z Zakładem Technologii 
Gier, Wydziałem Fizyki, Astronomii i Infor-
matyki Stosowanej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz Europejską Akademią Gier.

Najnowszy projekt: Nauka dla biznesu, 
biznes dla nauki ma dać efekt w postaci 
wzmocnienia współpracy i transferu wie-
dzy między przedsiębiorstwami, a jed-
nostkami naukowymi w obszarach stra-
tegicznych dla innowacyjnego rozwoju 
Małopolski. Projekt obejmuje zarówno sta-
że, jak i szkolenia praktyczne.

Wraz z firmami IT, Eurokreator współtwo-
rzy nowe produkty edukacyjne, związane 
z obszarem gier. Pierwszym rezultatem 
tych działań jest utworzona z Firmą Edu-
tel nowatorska gra archeologiczna na pod-
łogę multimedialną. Firma współpracuje 
również ze środowiskiem firm i organiza-
cji promujących wprowadzenie do meto-
dyki nauczania nowoczesnych technolo-
gicznie narzędzi dydaktycznych, np. Intel 
Education Solution, Pasco czy też platfor-
mą Arduino. Eurokreator włączył się w dzia-

łania upowszechniające interfejsy PASCO 
w edukacji. Pozwalają one na podłącze-
nie się do dowolnej platformy bezprzewo-
dowo lub przez USB. Dzięki oprogramo-
waniu SPARKvue, interfejsy współpracują 
z tabletami (Android), komputerami (Win-
dows, Mac Os) i tablicami interaktywnymi. 
Tworzą one możliwość zbierania, analizo-
wania oraz wyświetlania danych z różnych 
czujników (np. czujnik dwutlenku węgla 
PS-2110, czujnik tlenu PS-2126A, barometr/
czujnik niskiego ciśnienia PS-2113A). Jest to 
oczywiście doskonałe narzędzie w dydak-
tyce takich przedmiotów, jak chemia, fizy-
ka czy biologia. Firma wspomaga również 
upowszechnianie w edukacji urządzeń mo-
bilnych typu Intel® Classmate PC, które an-
gażują uczniów do pracy poprzez korzy-
stanie z nowych urządzeń i specyficznych 
aplikacji. Tego typu narzędzia dydaktyczne 
wspomagają pracę nauczycieli oraz zwięk-
szają zaangażowanie uczniów w proces 
praktycznego zdobywania wiedzy.

Eurokreator opiera swoją działalność na 
wielostronnych relacjach, budowaniu part-
nerstw. To dzięki takiemu podejściu włączył 
się do działań Klastra Life Science i stał się 
jednym z Fundatorów Fundacji Klastra Life 
Science razem z Jagiellońskim Centrum In-
nowacji Sp. z o.o (UJ), Małopolską Agencją 
Rozwoju Regionalnego S.A., SILVERMEDIA 
Sp. z o.o. Z tej świadomości partnerskiego 
podejścia, dzielenia się własnym doświad-
czeniem, inspirowania innych do działania 
i poszerzania obszarów kreatywności, zro-
dziła się idea utworzenia laboratorium ty-
pu Do-It-Yourself (DIY): przedsięwzięcia 
na kształt „Naukowego Orlika”, będącego 
ogólnodostępną przestrzenią coworkingo-
wą, dedykowaną branży life science. Celem 
przedsięwzięcia będzie pobudzanie aktyw-
ności i kreatywności osób, w tym członków 
Klastra LifeScience Kraków, w kierunku two-
rzenia i rozwijania nowych pomysłów – po-
tencjalnych innowacji z obszaru life science. 

Jedną z podstawowych barier, przed 
którą stają innowatorzy, przedsiębiorcy, 
pasjonaci, uczniowie i studenci zajmujący 
się szeroko rozumianymi naukami o życiu 
– jest brak dostępu do odpowiedniej infra-
struktury, umożliwiającej eksperymento-
wanie. Udostępnienie im odpowiednich 
narzędzi – laboratorium wyposażone-
go w nowoczesną aparaturę oraz sprzęt 
do demonstracji i prezentacji – stworzy 
szansę wsparcia procesu edukacyjnego, 
w szczególności, jeżeli jego oferta skiero-
wana będzie do młodzieży szkół średnich. 

W laboratorium prowadzone będą działa-
nia animacyjne, stymulujące i wspierają-
ce kreatywność uczestników, dzięki czemu 
zyskają oni możliwość uczenia się, ekspery-
mentowania i rozwijania pomysłów w bez-
piecznym i wspomagającym środowisku. 
Zakładamy, że rezultatem programu bę-
dą nowe, innowacyjne rozwiązania w dzie-
dzinie life science. Laboratorium powsta-
nie w ramach konsorcjum, we współpracy 
z Fundacją Klaster LifeScience Kraków i Ja-
giellońskim Centrum Innowacji. Współor-
ganizatorem przedsięwzięcia będzie rów-
nież Miasto Kraków, z którym prowadzone 
są już rozmowy na temat zasad i zakresu za-
angażowania. Konsorcjum ma w planie po-
zyskać kolejne firmy do współpracy.

Eurokreator włączył się także w organiza-
cję Małopolskiego Festiwalu Nauki. Poprzez 
eventy pragniemy promować kreatywne 
podejście do edukacji i upowszechniać za-
stosowanie technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych w procesie uczenia. Stąd 
firma współorganizuje warsztaty Pasco 
i Intel Galileo Arduino (przy współpracy 
z Klastrem Life Science), a także wspoma-
ga School of Forms z Poznania w przygoto-
waniu warsztatów kreatywności, opartych 
o międzynarodowy program „One Small 
Step”, dla licealistów i nauczycieli. Ich ce-
lem jest zainspirowanie młodych ludzi do 
odważnego i twórczego myślenia o swo-
im życiu, edukacji i karierze zawodowej. 
W trakcie projektu uczniowie wypracują 
również koncepcję promocji szkoły. 

Eurokreator coraz odważniej wkracza 
w świat innowacyjności pamiętając jednak 
o tym, że nowe technologie nie zastępu-
ją mądrej edukacji, a jedynie ją wspierają. 
Różnorodność podejmowanych usług fir-
my wpisuje się w kreatywny charakter fir-
my i jej otwarte podejście do zmieniające-
go się świata. 
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Czekając na „Naukowego Orlika” 
laboratorium typu  zrób to sam  
dedykowane branży life science

EUROKREATOR
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CISCO

w ostatnich latach, obecnie nadal tylko 
1 procent przedmiotów w fizycznym świe-
cie jest podłączonych do sieci. Wyobraź-
my sobie jakie możliwości stworzy podłą-
czenie pozostałych 99 procent, nad czym 
intensywnie w Cisco pracujemy. Wyobraź-
my sobie sieć łączącą ludzi, procesy, dane 
i przedmioty, generującą zupełnie nową 
wartość. Tę sieć nazywamy w Cisco Inter-
netem Wszechrzeczy (ang. Internet Of Eve-
rything – Internet Wszechrzeczy).

Internet Wszechrzeczy to już nie science 
fiction, to perspektywa realnych korzyści. 
Jak wskazują badania Cisco, IoE może w cią-
gu najbliższych 10 lat przełożyć się na ko-
rzyści rzędu 4,6 biliona dolarów dla same-
go tylko sektora publicznego. Korzyści te 
wynikają z oszczędności, zwiększenia pro-
duktywności pracowników i pozyskania no-
wych źródeł przychodów (bez podnoszenia 
podatków), a jednocześnie przekładają się 
na wzrost jakości usług publicznych.

Prz ykład, jak w ykorz ystać Internet 
Wszechrzeczy i zapewnić wyższy poziom 
obsługi i nowe usługi dla obywateli, da-
ją władze Barcelony. Miasto było jednym 
z pierwszych w Europie, które wdrożyło 
Wirtualny System Obsługi Obywatela. Sys-
tem ten wykorzystuje technologie wide-
okomunikacji, pozwalające na wirtualną ko-
munikację z urzędnikiem, bez konieczności 
osobistej wizyty w urzędzie. 

Barcelona wdrożyła technologie Inter-
netu Wszechrzeczy do zarządzania wodo-
ciągami, inteligentnymi parkingami, od-
padami czy w komunikacji miejskiej, co 
pomaga miastu oszczędzać środki bu-
dżetowe jednocześnie podnosząc jakość 
usług publicznych.

CISCO W POLSCE 
Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie 
wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć par-
tnerów do której należy ponad 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 roku otwar-
to w Krakowie Cisco Global Support Center, centrum wsparcia dla klientów i partnerów Cisco, 
które w lipcu 2013 roku rozbudowano o kolejne biuro. 
Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Ne-
tworking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 roku. W całym kraju 
funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni – Akademii Cisco, 
w których uczy się ponad 30 tys. słuchaczy. 
Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z róż-
nych obszarów IT wzięło udział ponad 100 tys. uczniów i studentów, zdobywając wiedzę i umie-
jętności z dziedziny najnowszych technologii sieciowych i zwiększając tym samym swoją atrak-
cyjność na rynku pracy.

Ogromny potencjał korzyści
Jak pokazuje badanie Cisco, miasta na ca-
łym świecie mogą w ciągu najbliższych 
dziesięciu lat potencjalnie zyskać nawet 1,9 
biliona dolarów dzięki Internetowi Wszech-
rzeczy. Mogą to osiągnąć, wykorzystując 
szereg rozwiązań:

 � Inteligentne budynki mogą wygenero-
wać 100 miliardów dolarów dzięki zmniej-
szeniu kosztów operacyjnych.

 � Monitorowanie zużycia gazu to poten-
cjalne oszczędności rzędu 69 miliardów do-
larów dzięki redukcji kosztów kontroli gazo-
mierzy i wzrostowi dokładności odczytów 
dla obywateli i administracji.

 � Inteligentne systemy parkowania mo-
gą wygenerować 41 miliardów dolarów, 
dostarczając bieżących informacji o do-
stępności miejsc parkingowych na terenie 
miasta. Mieszkańcy mogą znaleźć i zare-
zerwować najbliższe miejsce parkingowe, 
strażnicy miejscy łatwiej wykryją niedo-
zwolone zachowania, a administracja mo-
że wprowadzić cennik bazujący na popu-
larności miejsc parkingowych.

 � W dziedzinie gospodarki wodnej zyski 
mogą sięgnąć 39 miliardów dolarów dzię-
ki podłączeniu domowych wodomierzy do 
sieci IP i zdalnemu dostępowi do informa-
cji o zużyciu.

 � System opłat drogowych również mo-
że przynieść zyski (18 miliardów dolarów) 
poprzez wprowadzenie automatycznych 
opłat w najruchliwszych strefach miasta czy 
poprawę warunków drogowych.

W obliczu rosnącej migracji ludzi do 
miast, muszą być one coraz bardziej ela-
styczne i dopasowujące się do potrzeb 
mieszkańców, wykorzystując jednocześnie 
środki publiczne maksymalnie efektyw-
nie. Internet Wszechrzeczy zmienia spo-

sób, w jaki miasta dostarczają usługi swoim 
mieszkańcom oraz oznacza zupełnie nowy 
poziom interakcji obywateli z państwem.

Korzyści z Internetu Wszechrzeczy mogą 
jednak czerpać nie tylko miasta, ale rów-
nież państwa i regiony na właściwie każ-
dym poziomie administracji. Badanie wska-
zuje, że:

 � Jednostki lokalne i samorządowe mogą 
zyskać nawet do 682 miliardów dolarów 
dzięki wykorzystaniu rozwiązań IoE w ta-
kich dziedzinach jak konserwacja mostów, 
transport więźniów, służba zdrowia, eduka-
cja czy gaszenie pożarów.

 � Agencje rządowe mogą potencjalnie 
osiągnąć korzyści na poziomie 472 miliar-
dów dolarów, wykorzystując rozwiązania 
IoE w zarządzaniu sytuacjami kryzysowy-
mi i klęskami, zarządzaniu flotą, przeciw-
działaniu cyberprzestępczości i wielu in-
nych dziedzinach.

 � Siły bezpieczeństwa na całym świecie 
mają szansę poprawić efektywność misji 
wojskowych dzięki bezpiecznej komunika-
cji i przekazywaniu informacji między żoł-
nierzami, bazami, pojazdami i obszarami 
działań wojskowych. Poprawa komunikacji 
w siłach bezpieczeństwa na całym świecie 
może wygenerować korzyści na poziomie 
1,5 biliona dolarów i wydatnie zwiększyć 
bezpieczeństwo żołnierzy.

Na świecie pracuje obecnie w admini-
stracji publicznej ok. 350 milionów osób. 
Internet Wszechrzeczy może poprawić 
produktywność pracowników na każdym 
poziomie administracji, co wiąże się z wy-
miernymi korzyściami. Na przykład, inten-
sywniejsze wykorzystanie rozwiązań do 
pracy zdalnej może wygenerować ok. 125 
miliardów dolarów dzięki obniżeniu kosz-
tów nieruchomości, materiałów biurowych 
i innych. Rozwiązania te zwiększają jed-
nocześnie produktywność pracowników 
i stwarzają nowe możliwości zatrudnienia. 

Sektor publiczny stoi przed ogromnym 
wyzwaniem, aby sprostać rosnącym oczeki-
waniom obywateli przy jednocześnie male-
jących środkach. Kadra kierownicza sektora 
publicznego powinna już teraz zacząć dzia-
łań, aby dostrzec możliwości tkwiące w In-
ternecie Wszechrzeczy i ich potencjalne za-
stosowanie w poszczególnych jednostkach 
admistracji. I już teraz zacząć wyobrażać so-
bie, co będzie możliwe w nadchodzących 
latach. Cały raport „Internet Wszechrzeczy: 
Korzyści dla sektora publicznego” można 
znaleźć na stronie www.internetofevery-
thing.com. O możliwościach rozwoju, ja-
kie Internet Wszechrzeczy daje miastom 
i regionom będziemy mówić podczas Ma-
łopolskiego Festiwalu Innowacji. Serdecz-
nie zapraszamy!

piotr skirski

Dyrektor ds. Projektów Strategicznych
Cisco Systems Poland



Innowacje AGH trafiają do biznesu

Wywiad z Tomaszem Pyrciem  
Dyrektorem Centrum Transferu 
Technologii AGH  
oraz przedstawicielką Działu 
Współpracy z Gospodarką CTT 
tej uczelni Agnieszką Wójcik

 � agnIeSzka kopeć, toMaSz pyrć: Od po-
czątku bierzemy udział w Małopolskim Fe-
stiwalu Innowacji, a także w organizowa-
nych w jego ramach Małopolskich Targach 
Innowacji, których jesteśmy aktywnym 
uczestnikiem. 

uce, działalności przedsiębiorstw, organiza-
cji pozarządowych i administracji. W dru-
giej części spotkania uczestnicy zapoznają 
się z przykładami rozwiązań open source 
dla nauki i biznesu oraz korzyściami uży-
wania oprogramowania open source. Se-
minarium przewidziane jest dla 30-40 osób.

 o Co wyróżnia ofertę AGH na Targach In-
nowacji?

 � toMaSz pyrć: W corocznych Targach 
prezentujemy innowacje z bardzo różnych 
dziedzin. Chociaż wielu ludziom AGH cią-
gle kojarzy się z przemysłem ciężkim, geo-
logią czy geodezją, to zagadnienia z nimi 
związane stanowią istotny, lecz tylko frag-
ment działalności uczelni. Dzisiejsze AGH 
to nowoczesne materiały i nanotechnolo-
gie, informatyka i telekomunikacja, elektro-
nika, automatyka, robotyka, zagadnienia 
z obszaru zrównoważonej energii i co dla 
wielu jest dużym zaskoczeniem, inżynie-
ria biomedyczna. Tak, tak, jesteśmy w tym 
obszarze naprawdę mocni – biocybernety-
ka, telemedycyna, materiały na implanty, 
specjalistyczne wyposażenie dla potrzeb 
diagnostyki medycznej to tylko niektóre 
obszary naszej specjalizacji. Ostatnio pra-
sa rozpisuje się o opracowanej w AGH in-
nowacyjnej technologii identyfikacji gło-
su. Tak szerokie spektrum pozwala nam na 
wybór i prezentację wartościowych i cieka-
wych rozwiązań.

 o Jak jest zbudowany system transferu 
technologii w AGH?

 � toMaSz pyrć: Jest kompleksowy, obej-
muje wszystkie obszary i formy transfe-
ru, w zależności od formy obsługują go 
różne jednostki organizacyjne. Centrum 
Transferu Technologii AGH odpowiada 
za ochronę własności intelektualnej two-
rzonej w AGH, promocję oferty technolo-
gicznej AGH (m.in. wydajemy internetowy 
kwartalnik zawierający pełną bazę danych 
o ofercie) oraz obsługuje procesy licencjo-
nowania i przenoszenia praw. W ostatnich 
latach do ochrony krajowej AGH zgłasza 
około 120 wynalazków, stale wzrasta licz-
ba zagranicznych wniosków o ochronę – 
55 takich wniosków złożono w roku 2013. 
Przeciętnie 40 technologii podlega licen-
cjonowaniu. Jako jedna z pierwszych pol-
skich uczelni wyższych wprowadziliśmy 

regulamin, który precyzyjnie określa pro-
cedury zarządzania własnością intelek-
tualną, a także prawa i obowiązki uczelni 
oraz twórców. Warto podkreślić, że twór-
cy otrzymują 60% przychodów AGH z ty-
tułu licencjonowania bądź przenoszenia 
praw.Krakowskie Centrum Innowacyjnych 
Technologii INNOAGH Sp. z o.o. jest jedno-
osobową spółką celową AGH, wspierającą 
tworzenie przez pracowników naukowych 
innowacyjnych spółek spin off i inwestującą 
w te spółki. Spółka została utworzona w ro-
ku 2011, w portfelu ma aktualnie 10 spółek 
spin off. Akademicki Inkubator Przedsiębior-
czości AGH wspiera studentów i absolwen-
tów w budowie własnych przedsiębiorstw. 
Mogą oni skorzystać z pomocy w takich ob-
szarach jak: siedziba firmy – Inkubator ofe-
ruje najem powierzchni biurowych pod 
adres firmy, co jest niezbędne do jej zareje-
strowania; źródła finansowania – Inkubator 
pomaga je uzyskać; doradztwo – zarówno 
w sprawach bieżących, jak i przy tworzeniu 
własnego biznesu; szkolenia – Inkubator 
organizuje szkolenia tematyczne oraz do-
radztwo indywidualne z zakresu marketin-
gu czy autoprezentacji; księgowość – Inku-
bator umożliwia korzystanie z usług biura 
rachunkowego na preferencyjnych warun-
kach; promocja i reklama – Inkubator pro-
muje firmy podczas konferencji i targów, 
udostępnia im powierzchnię informacyj-
ną na swoim portalu czy pomaga w stwo-
rzeniu własnej strony internetowej oraz za-
pewnia m.in. skrytkę korespondencyjną 
lub salę konferencyjną. Oferta Inkubato-
ra cieszy się dużą popularnością, przecięt-
nie w inkubatorze zarejestrowanych jest 
ok. 35 przedsiębiorstw. Jednak głównym 
kanałem transferu z AGH pozostaje trans-
fer wiedzy, poprzez realizację zlecanych 
przez przemysł badań, doskonalenie istnie-
jących technologii i produktów, wykonywa-
nie specjalistycznych ekspertyz. Przeciętnie 
w ciągu roku realizowanych jest ok. 700 zle-
ceń. Transfer ten jest bezpośrednio obsługi-
wany przez Wydziały AGH. 

 o Cz y w tworzeniu innowacji AGH 
współpracuje z innymi uczelniami?

 � toMaSz pyrć: Oczywiście, w bardzo sze-
rokim zakresie zarówno z krajowymi, jak 
i zagranicznymi. Jest to niezbędne, cho-
ciażby dla wzajemnego uzupełniania kom-
petencji czy infrastruktury badawczej. Taka 
współpraca tworzy nową jakość. 

Wywiad przeprowadziły: 
kArinA ciułA i AgnieszkA kopeć

studentki kierunku 
Gospodarka i Administracja Publiczna  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 o Co skłania Was do uczestnictwa w Tar-
gach i Festiwalu? 

 � toMaSz pyrć: Centrum Transferu Tech-
nologii AGH realizuje zadania związane 
z ochroną, promocją i transferem własno-
ści intelektualnej tworzonej przez naukow-
ców. To w wyniku ich pracy powstają no-
we, innowacyjne technologie i produkty. 
Jednak aby nastąpił transfer z uczelni, by te 
technologie i produkty trafiły na rynek, ko-
nieczne jest znalezienie przedsiębiorcy go-
towego ponieść ryzyko nieodłącznie zwią-
zane z innowacjami. Targi Innowacji dają 
nam możliwość zaprezentowania oferty 
AGH w środowisku przedsiębiorców, pod-
dania się niezależnej ocenie. 

 o Co CTT AGH zaprezentuje na tego-
rocznym Małopolskim Festiwalu Innowa-
cyjności?

 � agnIeSzka wójcIk: Staramy się zidenty-
fikować problem rzeczywiście interesujący 
dla środowisk i osób uczestniczących w Fe-
stiwalu, unikamy schematów. W tym ro-
ku proponujemy zainteresowanym udział 
w seminarium pt. „Oprogramowanie open 
source w edukacji, badaniach, publikacjach 
i komercjalizacji”. Jest to aktualny temat, 
bardzo interesujący i ważny zarówno dla 
naukowców, jak i przedsiębiorców, którzy 
dowiedzą się, jak skorzystać z możliwości, 
jakie daje wolne oprogramowanie. Semi-
narium poprowadzą: radca prawny Roman 
Bieda i informatyk Robert Partyka. 
W pierwszej części seminarium zostanie 
przedstawiona historia i główne założenia 
ruchu open source/free software, prawne 
aspekty licencji open source oraz zasady 
wykorzystania tego oprogramowania w na-

Innowacja i konsekwencja,
czyli o kształtowaniu jakości usług

Jednym z ważnych elementów kształtowania polityki uczenia się 
przez całe życie w Małopolsce jest tworzenie spójnego i przejrzy-

stego systemu zapewniania jakości usług szkoleniowych, który ułatwi 
mieszkańcom wybór wartościowych propozycji z morza ofert dostęp-
nych na rynku, a instytucjom uczącym da wskazówki, jak świadczyć 
usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie. Rozmawiamy o tym 
z Panią Małgorzatą Dudziak, kierownikiem projektu „Podmiotowe fi-
nansowanie kształcenia” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

 o Ostatnio coraz głośniej mówi się o Ma-
łopolskich Standardach Usług Edukacyj-
no-Szkoleniowych. Co to jest?

 � Sądzę, że bez fałszywej skromności 
można powiedzieć, że jest to nowatorski 
w skali całego kraju regionalny system za-
pewniania jakości szkoleń. Wypracowa-
ne zostały przy współpracy naukowców 
z praktykami – zarówno firmami szkolenio-
wymi jak i pracodawcami. Przy ich opraco-
wywaniu szczególnie dbaliśmy o to, by były 
one realne, trafne, celowe, użyteczne, ko-
munikatywne i uniwersalne. Kluczowym 
założeniem jest to, aby były wykorzysty-
wane w praktyce, a ich stosowanie gwa-
rantowało klientom instytucji szkolenio-
wych usługę dobrej jakości.

 o Jak to się zaczęło?
 � Proces rozpoczęliśmy od szerokiej pre-

cyzyjnej diagnozy, jak również procesu re-
komendacji nadzorowanej przez zespól 
prof. Jarosława Górniaka (UJ). W jej wyniku 
powstały zalecenia do tworzenia regional-
nej polityki uczenia osób dorosłych, w tym 
rozważań systemowych związanych z za-
pewnianiem jakości usług szkoleniowych. 
Te z kolei trafiły na bardzo podatny grunt, 
ponieważ rozwój kapitału intelektualnego 
jest dla władz Małopolski jednym z priory-
tetów rozwoju regionalnego. Nikogo już 
dzisiaj nie należy przekonywać, że poten-
cjał zawarty w kwalifikacjach i kompeten-
cjach mieszkańców jest kluczowym czyn-
nikiem konkurencyjności regionu. Chodzi 
zatem o to, aby dostarczyć zainteresowa-
nym produkt dobrej jakości.

 o Ale po kolei…
 � Zaczęło się od tego, że w ramach pro-

jektu realizowanego przez Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Krakowie, udało się nam 
zintegrować prawie 130 instytucji z obsza-
ru rynku pracy, edukacji, kształcenia i dzię-
ki temu powołać do życia Małopolskie 
Partnerstwo na rzecz Kształcenia Usta-
wicznego. To grono, sukcesywnie powięk-
szane o instytucje szkoleniowe, postawiło 
sobie m.in. za cel wypracowanie standar-
dów kształcenia osób dorosłych, które bę-
dą gwarantem jakości firmy. Mając zatem 
możliwość wyboru spośród nastu lub 

n-dziesięciu ofert będzie można dokonać 
wyboru, kierując się nie tylko ceną, która 
– jak wiadomo – bywa mylnym doradcą.
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-
-Szkoleniowych (MSUES), zostały opraco-
wane przez zespół naukowców z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem 
prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzy-
pek. Projekt ten był szeroko konsultowa-
ny z Partnerami Małopolskiego Partner-
stwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, 
m.in. firmami szkoleniowymi oraz instytu-
cjami zamawiającymi szkolenia. Standardy 
bardzo precyzyjnie opisują elementy skła-
dające się na jakość usług (20 standardów) 
odnoszą się do czterech elementów: usługi 
edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji ka-
dry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji 
i obsługi klienta oraz zarządzania jakością 
usług szkoleniowych. Standardy są pod-
stawą do kompleksowego weryfikowania 
jakości szkoleń dostępnych na rynku. Pro-
jekt Standardów był jeszcze w fazie próbnej 
sprawdzany przez Wszechnicę Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w 20 instytucjach szkole-
niowych. Celem pilotażu było udoskonale-
nie projektu MSUES do wersji praktycznej, 
możliwej do wdrożenia. W konsekwencji 
z myślą o tych, którzy dbają o jakość usług 
szkoleniowych swojej firmy, szukają wiedzy 
o zapewnianiu jakości i chcą lepiej poznać 
Małopolskie Standardy, został opracowany 
„Przewodnik po Małopolskich Standardach 
Usług Edukacyjno-Szkoleniowych”. Obecnie 
dostępne jest również narzędzie do samo-
ewaluacji instytucji szkoleniowej pod kątem 
spełniania MSUES.

 o Czyli każda firma szkoleniowa, która 
chciałaby zacząć stosować Standardy, po-
winna się zaopatrzyć w „Przewodnik…”?

 � To na dobry początek. Pomyśleliśmy też 
jednak o fachowej pomocy konsultantów. 
W ramach struktur Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie funkcjonuje Centrum Za-
pewniania Jakości Kształcenia w Małopol-
sce, zajmujące się dbaniem o odpowiednią 
jakość szkoleń oraz wsparciem instytucji 
zainteresowanych stałym podnoszeniem 
jakości swoich usług. Jego zadaniem jest 
przygotowanie bazy instytucji szkolenio-

wych, zweryfikowanych pod względem 
spełniania Małopolskich Standardów Usług 
Edukacyjno-Szkoleniowych. W ramach pi-
lotażu tylko te instytucje, które otrzymają 
znak jakości, będą mogły oferować szko-
lenia w ramach systemu podmiotowego 
finansowania kształcenia. Do tej pory do 
Centrum zgłosiło się ponad 150 instytucji 
szkoleniowych, zainteresowanych ubiega-
niem się o znak jakości. Do lutego 2015 roku 
niezależni audytorzy na zlecenie Centrum 
przeprowadzą ok. 150 audytów firm szko-
leniowych pod kątem spełniania przez nie 
MSUES. Pierwszych 11 instytucji szkolenio-
wych może się już legitymować przyzna-
nym znakiem (Heuresis Certyfikowani Tre-
nerzy i Konsultanci Zarządzania; Europejski 
Instytut Edukacji Engram; Centrum Szkoleń 
Informatycznych VEDIUS; Comarch; Proka-
dra; VCA Polska; Prorozvoyovo; INWES.TOR; 
HYBRYDA; Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu 
– Centrum Kształcenia Ustawicznego; ETB 
– GROUP).

 o Czy uważa Pani, że znajdą się odbior-
cy tych usług?

 � Problemy z oceną jakości oferty eduka-
cyjnej zgłaszali zarówno przedsiębiorcy jak 
i badani mieszkańcy. To przedsiębiorcy za-
proponowali wprowadzenie zewnętrznej 
oceny pracy instytucji i utworzenie rankin-
gów jako remedium na problemy decyzyj-
ne. Nasze działania to reakcja na potrze-
by rynku. Teraz idziemy o krok dalej, WUP 
w Krakowie podjął próbę stworzenia in-
nowacyjnego systemu podmiotowego fi-
nansowania kształcenia. Umożliwi on ła-
twe i szybkie dofinansowanie szkolenia 
pracowników – w formie bonu szkolenio-
wego. Podstawową zaletą systemu będzie 
kompleksowość wsparcia przedsiębiorcy, 
która obejmie diagnozę potrzeb szkole-
niowych (na życzenie), jak i dofinansowa-
nie szkolenia w formie bonu, który zreali-
zować będzie można w certyfikowanej 
instytucji, a więc takiej, która zagwarantuje 
wysoki poziom usług. System będzie przej-
rzysty, logiczny, nastawiony na jakość i da-
jący swobodę wyboru przedsiębiorcy, któ-
ry jest zainteresowany rozwojem kapitału 
intelektualnego w swojej firmie i co za tym 
idzie – zwiększeniem swojej konkurencyj-
ności na rynku. 
Zainteresowanych zapraszam do odwie-
dzenia strony www.pociagdokariery.pl, 
a 27 maja br. do siedziby WUP w Krakowie 
na panel dyskusyjny „Bony szkoleniowe 
czyli jak użyć znak legitymacyjny we wspar-
ciu publicznym” organizowany w ramach 
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Największa spośród państwowych 
wyższych szkół zawodowych

 o Wraz z głównym organizatorem Ma-
łopolskiego Festiwalu Innowacji 2014 – 
Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Małopolskiego współtworzą Państwo 
to wydarzenie. Dlaczego Stowarzyszenie 
zdecydowało się wziąć udział w Festiwalu?

 � Człowiek ma wybór między dwiema 
drogami życiowymi: z prądem i pod prąd. 
Najczęściej wybiera podróż w dół rze-
ki. Tak jest pozornie bezpieczniej i łatwiej. 
Płynąc z prądem podporządkowujesz się 
wizji świata tworzonej przez osoby na ty-
le odważne, by wybrać realizację marzeń 
drogą pod prąd. W obu przypadkach poja-
wią się wiry, mielizny i wystające kamienie. 
Czy zatem lepiej wybrać realizację czyichś 
marzeń, czy własnych? Jest tylko jedna do-
bra odpowiedź na to pytanie, którą znają 
innowatorzy. Innowacyjność przejawia się 
w innym niż dotychczas znanym i prakty-
kowanym spojrzeniu na zjawisko, aktyw-
ność, konkretny problem. Czasami owe 
spojrzenie jest bardzo odległe i trudne do 
wyobrażenia. Częściej jednak przybiera for-
mę prostej zmiany, której nikt wcześniej nie 
dostrzegł, a mogącej w pozytywny sposób 
odmienić życie wielu ludzi, całych społecz-
ności, a także przyszłych pokoleń. Mało-
polski Festiwal Innowacji jest najlepszym 
miejscem, by popularyzować niekonwen-
cjonalne spojrzenie, otwartość umysłu, da-
lekowzroczność, ale też odwagę, wytrwa-
łość, umiejętność pójścia pod prąd, gdy 
większość wybiera inną drogę. Te wartości 
przyświecają stowarzyszeniu przy organi-
zacji eBiznes Campu. 

 o Co planuje Stowarzyszenie na Mało-
polski Festiwal Innowacji?

 � eBiznes Camp Myśl – Działaj – Szybuj to 
konferencja na temat zakładania, finanso-
wania i promocji firm działających w obsza-
rze internetu i nowych technologii. Planu-
jemy łączoną formułę: wykłady, warsztaty 
i panele dyskusyjne, które poruszą – w spo-
sób pełny i kompleksowy – zagadnienia za-
rządzania i marketingu w start-upach. 

 o Czy Stowarzyszenie brało udział we 
wcześniejszych edycjach Festiwalu? Je-
śli tak –  jakie są Państwa doświadczenia 
związane z tym wydarzeniem? Jeśli nie – 
czy Stowarzyszenie uczestniczyło w in-
nym, podobnym wydarzeniu, którym mo-
głoby się pochwalić?

 � Konferencja odbędzie się w dniach 27--
29 maja 2014 roku na Małopolskiej Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Organi-
zujemy także konkurs „Szybuj w eBiznesie”. 
Autorzy 2 pomysłów ebiznesowych otrzy-
mają pomoc w opracowaniu biznesplanu, 
strategii promocji lub ekspertyzy nt. finan-

Rozmowa z  
Magdaleną Lis  
– kierownikiem 
projektu eBiznes 
Camp, menedże-
rem w Stowarzy-
szeniu Media 
Polanie 

sowania. Informacje na temat projektu są 
dostępne na www.ebiznescamp.pl. 

 o Czy współpracują Państwo przy reali-
zacji tego projektu z innymi stowarzysze-
niami/ przedsiębiorstwami? Jeśli tak- na 
czym ta współpraca polega?

 � eBiznes Camp Myśl – Działaj – Szybuj 
to projekt, który opracowali Tarnowianie 
w trakcie warsztatów obywatelskich pod 
koniec 2013 r. (projekt Obywatel 2.0. Dzia-
łam i pomagam). Współpraca przynosi naj-
lepsze efekty, dlatego majową edycję eBiz-
nes Campu organizujemy z partnerami: 
Lokalnym Punktem Informacyjnym Fun-
dusze Europejskie w Małopolsce, Stowa-
rzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 
Loża Biznesu, Powiatowym Urzędem Pracy 
w Tarnowie oraz Małopolską Wyższą Szkołą 
Ekonomiczną w Tarnowie. Partnerzy anga-
żują się w organizację i promocję wydarze-
nia oraz realizację programu merytoryczne-
go konferencji.

 o Jakich zmian możemy oczekiwać wraz 
z wprowadzeniem Państwa projektu?

 � eBiznes Camp Myśl – Działaj – Szybuj to 
projekt, który zmierza w kierunku systema-
tycznego i długofalowego tworzenia lo-
kalnego rynku pracy opartej na wysokich 
kompetencjach technologicznych. Dziś już 
nie tylko w stolicach województw tworzą 
się środowiska start upowe. Mniejsze miej-
scowości również zaczynają dostrzegać, że 
ebiznes jest szansą na znalezienie zatrud-
nienia bez konieczności wyjazdu.
 eBiznes Camp jest sekwencją działań, które 
mają w efekcie doprowadzić do: 
(1) zwiększenia wiedzy i umiejętności 
uczestników na temat zakładania, prowa-
dzenia, finansowania i promocji działalno-
ści gospodarczej opartej o nowe technolo-
gie i Internet; 
(2) stworzenia sieci osób zainteresowanych 
nowymi technologiami, spotykających się 
regularnie i rozwijających wspólnie pasje.
Jeśli równolegle będą powstawać takie ini-
cjatywy, jak inkubator przedsiębiorczości, 
Park Technologiczny, Specjalne Strefy Go-
spodarcze, specjalistyczny consulting, już 

za kilka lat możemy w mieście zauważyć 
pozytywne zmiany społeczno-gospodar-
cze: mniejsze bezrobocie, większe zado-
wolenie z życia, spadek migracji lokalnej. 

 o Jakimi osiągnięciami mogą się Pań-
stwo pochwalić? Jakie mają Państwo pla-
ny na przyszłość?

 � Stowarzyszenie Media Polanie wdraża 
inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego, 
społeczeństwa informacyjnego i obywa-
telskiego. Z innowacyjnymi projektami je-
steśmy związani od początku działalności. 
Współpracowaliśmy przy tworzeniu Mię-
dzynarodowych Targów Internetowych 
eGALAKTYKA.pl i Portalu Aktywnych Eu-
ropejczyków – miejsca informacji i dysku-
sji na tematy europejskie. Obydwa projekty 
stanowiły inspirację do rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego przy użyciu internetu. 
Od 20 maja 2013 r. do 20 czerwca 2014 r. 
stowarzyszenie prowadzi projekt Obywatel 
2.0. Działam i pomagam, współfinansowa-
ny przez Szwajcarię w ramach szwajcarskie-
go programu współpracy z nowymi kraja-
mi członkowskimi Unii Europejskiej. Celem 
projektu jest aktywizowanie studentów, 
organizacji pozarządowych i mieszkańców 
Tarnowa do współpracy na rzecz rozwiązy-
wania problemów lokalnych we współpra-
cy z różnymi środowiskami. W listopadzie 
2013 r. odbył się trzydniowy Festiwal, pod-
czas którego ponad 300 uczestników zdo-
było wiedzę i umiejętności na temat praw 
i obowiązków obywatelskich, e-wolontaria-
tu, różnych form partycypacji społecznej. 
Przełożeniem wiedzy na praktykę są Mię-
dzynarodowe Targi Internetowe Obywatel 
2.0. Działam i pomagam, gdzie Internau-
ci mogą zdobyć doświadczenie i kreatyw-
nie spędzić czas, pomagając ngo w reali-
zacji ich działań. Stowarzyszenie planuje 
nadal angażować się w ideę obywatelsko-
ści z wykorzystaniem Internetu, czyli kon-
tynuować targi e-wolontariatu (www.citi-
zen20.pl), rozwijać partycypację społeczną 
przy tworzeniu nowoczesnych polityk lo-
kalnych (projekt Herakles 2.0.), wspierać 
przedsiębiorczość poprzez organizację ko-
lejnych edycji eBiznes Campu, wzmacniać 
kompetencje cyfrowe wśród mieszkańców 
Tarnowa, uruchamiać autorskie aplika-
cje o charakterze społecznym i komercyj-
nym, pomagać samorządom w tworzeniu 
strategii działania, wspierać sektor prywat-
ny w tworzeniu modeli finansowych dla 
przedsięwzięć komercyjnych i społecznych, 
rozwijać filozofię Partnerstwa Publiczno-
-Prywatnego PPP. Wierzymy, że sukces to 
podróż, a nie miejsce przeznaczenie, nato-
miast aby wykorzystać szansę trzeba umieć 
ją dostrzec i zrobić z niej właściwy użytek. 28 29

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

P aństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie istnieje od 1998 roku. Została 
utworzona jako pierwsza w kraju publiczna uczelnia zawodowa kształcąca na po-
ziomie licencjackim i inżynierskim. Tarnowska PWSZ jest największą spośród pań-

stwowych wyższych szkół zawodowych, co potwierdzają rankingi oraz utrzymująca się 
na stałym poziomie liczba kandydatów. O sukcesie decyduje m. in. doświadczona ka-
dra oraz nowoczesna baza dydaktyczna. 

Program studiów realizowany jest przez wykładowców z bogatym dorobkiem na-
ukowym oraz badawczym, natomiast młodzież podejmująca studia ma do dyspozycji 
kampus składający się z 7 nowocześnie wyposażonych budynków dydaktycznych i la-
boratoryjnych. Uczelnia prowadzi studia na 16 kierunkach (w tym w dwóch na pozio-
mie magisterskim) i w 23 specjalnościach.

STOWARZYSZENIE MEDIA POLANIE

Myśl – Działaj – Szybuj
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 o Co Państwo planujecie na Małopol-
ski Festiwal Innowacji? Jakie treści chce-
cie Państwo zaprezentować? 
Małopolski Festiwal Innowacji 

 � Podczas tegorocznej edycji Małopol-
skiego Festiwalu Innowacji PWSZ w Tar-
nowie zaprasza do udziału w warsztatach 
z ROBOTICO, na których młodzi adepci ro-
botyki zbudują i zaprogramują prawdziwe 
roboty wykorzystując do tego specjalne ze-
stawy klocków Lego Mindstorms. 
Będzie również możliwość uczestniczenia 
w „Warsztatach z (ni)czego czyli o źródłach 
energii typowych i nietypowych”. Będą to 
warsztaty z fizyki, elektrotechniki, elektro-
chemii. W ramach wprowadzenia uczestni-
cy zapoznają się z różnymi źródłami energii, 
jak: baterie, akumulatory, turbiny wodne, 
turbiny wiatrowe, ogniwa słoneczne, ogni-
wa paliwowe. W czasie zajęć będzie można 
zbudować własne „źródło” energii z wyko-
rzystaniem np. warzyw, owoców i metalo-
wych elementów.
Kolejnym warsztatem, jest warsztat któ-
ry przygotowało Biuro Karier i Projektów 
PWSZ w Tarnowie pn. „Cechy idealnego 
przedsiębiorcy”. Celem warsztatu jest obu-
dzenie w uczestnikach świadomości wła-
snych mocnych stron oraz chęci rozwijania 
swoich kompetencji w zakresie budowania 
osobowości przedsiębiorczej. Zajęcia pro-
wadzone w małej grupie mają charakter in-
teraktywny, oparty w dużej mierze na zaan-
gażowaniu i otwartości uczestników.
Celem wykładów „Czy odpady mogą być 
użyteczne?” oraz warsztatów „Przekonaj się 
sam jak prosty jest recykling” jest przedsta-
wienie sposobów ograniczenia zużycia su-
rowców naturalnych oraz zaprezentowania 
metod zmniejszenia ilości wytwarzanych 
odpadów. 
Podczas zajęć, które poprowadzone zo-
staną przez pracowników Zakładu Chemii 
PWSZ w Tarnowie uczestnicy poddadzą re-
cyklingowi plastikowe butelki oraz alumi-
niowe puszki. Następnie na spektrometrze 

będą mieli możliwość zbadania otrzymane-
go produktu. 
Firma TAURON Dystrybucja S.A. dla studen-
tów Zakładu Elektrotechniki PWSZ w Tarno-
wie przeprowadzi zajęcia pn. „Bezpieczeń-
stwo w pracach w energetyce”, podczas 
których przedstawione zostaną pokazy 
prac w energetyce, urządzeń elektroener-
getycznych i infrastruktury technicznej do-
tyczących średnich napięć i wysokich na-
pięć. W czasie pokazów symulowane będą 
właściwe sposoby postępowania i zacho-
wania się podczas pracy. 
Tarnowska Akademia Młodych zaprasza 
na zajęcia teoretyczno-warsztatowe pn. 
„Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu”, 
w których uczestniczyć może młodzież klas 
gimnazjalnych. Podczas warsztatów będzie 
można uzyskać odpowiedzi na następują-
ce pytania: Dlaczego warto być przedsię-
biorczym i dlaczego już od najmłodszych lat 
powinniśmy o tym myśleć? Czy bycie przed-
siębiorczym zawsze wiąże się z posiadaniem 
własnej firmy? Lepiej oszczędzać czy może 
inwestować? Poznamy „wielką siłę”, która 
drzemie w procencie składanym oraz zasa-
dy rządzące rynkiem.
Zakład Filologii polskiej PWSZ w Tarnowie 
zaprasza na konferencję „Nowoczesne za-
rządzanie językiem – innowacyjna poloni-
styka”. Zaprasza również do wzięcia udziału 
w konkursie literackimpod hasłem: „Ludzie, 
miejsca, legendy – podsłuchane opowieści-
”,natomiast studenci Filologii polskiej za-
praszają na sesje naukową pn. „Polonisty-
ka inaczej”. 
Inkubator Przedsiębiorczości Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 
proponuje warsztat „Azymut – własna fir-
ma”, na którym uczestnicy znajdą odpo-
wiedź na pytanie dlaczego z własną firmą 
warto ruszyć jak najwcześniej – już podczas 
pierwszych lat studiów. Będzie możliwość 
dowiedzenia się gdzie szukać odwagi, in-
spiracji i wsparcia niezbędnych do kreowa-
nia własnego biznesu. Elementami warsz-

tatu będzie: trening przedsiębiorczości, 
motywacja do działania oraz casestudies. 
Ale to nie wszystko co przygotowała Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tar-
nowie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony www.pwsztar.edu.pl, na której znaj-
duje się program Małopolskiego Festiwalu 
Innowacji. 

 o W jaki sposób zdaniem Państwa stu-
denci mogą skorzystać na uczestnictwie 
w tego typu wydarzeniach?

 � Dla studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Tarnowie przygoto-
wane zostały liczne wykłady i warsztaty np. 
„Turystyka – branża marzeń. Popularne de-
stynacje, ciekawostki, innowacje”, „Azymut 
– własna firma” czy „Matematyka a kampa-
nia napoleońska”, w których mogą uczest-
niczyć zdobywając dodatkowe wiadomości 
i umiejętności. Oprócz – w pewnym sensie 
biernego udziału – studenci chętnie biorą 
czynny udział w czerwcowym wydarzeniu 
przygotowując warsztaty, konkursy, pre-
zentacje dla uczniów klas gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, np.: „Projekt slang”, 
„Poloniści-dziennikarze”, „Baza przyjaznych 
dzieciom stron internetowych z bajkami”, 
Muzyka klasyczna i literatura – na przykła-
dzie „Dziadka do orzechów”, Jak fragment 
„Małego Księcia” oddziałuje na poszcze-
gólne grupy wiekowe uczniów?, „Zabawy 
z Bullerbyn – wczoraj i dziś”, „Minidramy 
żartobliwe”, „Przekonaj się sam jak prosty 
jest recykling”i.in. 

 o Jakie są największe obecne osiągnię-
cia PWSZ w Tarnowie?

 � Bardzo pożyteczną współpracę nawią-
zał Zakład Ochrony Środowiska Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 
z krakowską firmą ekspercką w dziedzinie 
Systemów Informacji Przestrzennej oraz 
GIS (Geographical Information System). 
W ramach projektu edukacyjnego EDU-
-SAT Firma SmallGIS udostępniła Zakła-
dowi Ochrony Środowiska zestaw danych 
teledetekcyjnych na potrzeby realizacji za-
dań dydaktycznych. Zdjęcia satelitarne 
wykorzystane zostaną w ramach laborato-
riów komputerowych na przedmiocie „GIS 
w ochronie środowiska”. Dzięki nawiąza-
nej współpracy zostanie wzbogacony pro-
ces dydaktyczny, a absolwenci kierunku 
będą lepiej przygotowani do potrzeb ryn-
ku pracy wymagającego doświadczenia 
w posługiwaniu się nowoczesnymi tech-
nologiami. GIS to ogólna nazwa kompute-
rowego oprogramowania, które umożliwia 
pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarza-
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  
jako jedyna tego typu uczelnia w Polsce otrzymała blisko  
milion złotych dotacji z tzw. funduszy norweskich
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Projekt realizowany jest we współpracy 
z dwiema uczelniami norweskimi, tj. Lille-
hammer University College i Mo and Jølster 
Secondary School.

 o Jaki wpływ na rynek lokalny ma PWZS 
w Tarnowie? Jak oceniają swoją pozycją 
na rynku? 

 � Uczelnia na bieżąco dostosowuje kie-
runki i specjalności kształcenia do aktu-
alnych potrzeb rynku pracy oraz przy-
gotowuje absolwentów do wymagań 
zgłaszanych przez pracodawców. Poprzez 
różnego rodzaju programy, szkolenia, prak-
tyki studenci podnoszą swoje kwalifikacje 
zawodowe. Działania te realizowane są m. 
in. przez Biuro Karier i Projektów Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarno-
wie. Biuro jest członkiem Ogólnopolskiej 
Sieci Biur Karier i realizuje zgodnie z okre-
ślonymi standardami misję sieci, służąc po-
mocą studentom i absolwentom wyższych 
uczelni w skutecznym wejściu i efektyw-
nym funkcjonowaniu na współczesnym 
rynku pracy. 
Zadania Biura Karier i Projektów PWSZ 
w Tarnowie oparte są na trzech podsta-
wowych filarach. Pierwszy filar obejmuje 
bezpośrednie wsparcie studentów i absol-
wentów PWSZ w Tarnowie. Systematycznie 

prowadzone są warsztaty o tematyce zwią-
zanej w funkcjonowaniem na rynku pra-
cy. Zajęcia obejmują tematy podstawowe 
jak: tworzenie dokumentów aplikacyjnych, 
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyj-
nej czy organizowanie procesu poszuki-
wania pracy. Biuro ma również propozycje 
nie wpisane wprost w proces poszukiwa-
nia pracy, są to warsztaty z zakresu radze-
nia sobie ze stresem, pracy metodą projek-
tu czy zarządzania ścieżką kariery. Doradcy 
zawodowi pracujący w Biurze służą rów-
nież pomocą w ramach indywidualnych 
spotkań doradczych, na których studenci 
i absolwenci PWSZ w Tarnowie mogą opra-
cować swój plan działania w związku z bu-
dowaniem ścieżki kariery, czy popracować 
nad profilem własnych kompetencji. Do-
radcy zawodowi dysponują szeroką gamą 
testów, które wspierają proces doradczy. 

Drugim filarem działań Biura Karier są 
szeroko zakrojone badania, które obejmu-
ją m. in. analizę ofert pracy przesyłanych 
do Biura, badanie preferencji zawodowych 
studentów ostatniego roku studiów czy 
badanie losów zawodowych absolwentów. 
To właśnie analiza ankiet dotyczących lo-
sów zawodowych absolwentów pokazała 
jak ważne dla rozwoju przedsiębiorczości 

wśród młodych ludzi (wśród których tylko 
2 do 4 % badanych prowadzi własną dzia-
łalność) jest stworzenie bezpiecznych wa-
runków do stawiania pierwszych kroków 
w sferze biznesu. Stąd impuls do stworze-
nia w PWSZ w Tarnowie Akademickiego In-
kubatora Przedsiębiorczości. AIP powstał 
z myślą o studentach PWSZ, którzy widzą 
w sobie potencjał tworzenia własnej rze-
czywistości zawodowej.
Trzeci filar działalności Biura Karier stano-
wi kontakt z pracodawcami. W przeszłości 
– bardzo bezpośredni, prowadzony w opar-
ciu o realizację programów stażowych czy 
badań jakościowych finansowanych ze 
środków unijnych; obecnie m. in. poprzez 
portal internetowy Kariera, na którym pra-
codawcy mogą zamieszczać swoje oferty 
pracy oraz korzystać z bazy danych absol-
wentów PWSZ gotowych podjąć pracę. 
Biuro Karier jest również mocno nasta-
wione na realizację projektów, w których 
główny nacisk położony jest na umożli-
wianie młodym ludziom zdobywania do-
świadczenia zawodowego, zdobywania 
kompetencji kluczowych oraz tworzenia 
świadomej odpowiedzialności za własny 
rozwój zawodowy. 

 o Jakie mają Państwo plany i cele na 
przyszłość? 

 � Uczelnia zamierza w ciągu najbliższych 
dwóch lat przekształcić studia na wszyst-
kich kierunkach w studia o profilu prak-
tycznym. Pozwoli to w jeszcze lepszym 
stopniu niż dotychczas powiązać kształ-
cenie z potrzebami lokalnego rynku pra-
cy. Będzie to dla uczelni spore wyzwanie 
wymagające dalszego rozszerzania liczby 
przedsiębiorstw, w których studenci mo-
gą odbywać praktyki i staże (dotychczas 
uczelnia podpisała porozumienia o prakty-
kach z przeszło setką firm różnej wielkości). 
Współpraca z otoczeniem gospodarczym 
będzie również w większym niż dotych-
czas stopniu uwzględniać działalność ba-
dawczą i ekspercką dla potrzeb firm Tarno-
wa i wschodniej Małopolski.

 o Jakie są Państwa planowane kierun-
ki rozwoju? 

 � Uczelnia zawodowa nie jest zobowiąza-
na do prowadzenia badań naukowych. Nie-
mniej, uczelnia prowadzi coraz bogatszą 
działalność naukową, co przejawia się mię-
dzy innymi w rosnącej liczbie stopni nauko-
wych uzyskiwanych przez naszych pracow-
ników, a także w organizowanych przez nas 
konferencjach naukowych – niektóre z nich 
będą mieć już w tym roku kolejne edycje 
(np. „Człowiek w zdrowiu i chorobie”).
W strategii rozwoju uczelni zapisaliśmy pro-
wadzenie coraz bardziej intensywnej dzia-
łalności naukowej, co pozwala oczekiwać, 
że w ciągu najbliższych lat osiągniemy po-
tencjał pozwalający na utworzenie w Tar-
nowie uczelni o charakterze akademickim.

nie, analizowanie i udostępnianie danych 
zlokalizowanych przestrzennie na po-
wierzchni Ziemi. Obecnie jednym z pod-
stawowych źródeł pozyskania informacji 
dla GIS są zdjęcia satelitarne. W ochronie 
środowiska GIS staje się w ostatnich la-
tach bardzo poręcznym narzędziem wspo-
magającym zarówno inwentaryzacje sta-
nu środowiska, jak również stosowany 
jest coraz powszechniej w opracowaniach 
dotyczących jakości środowiska i działa-
niach związanych z zarządzaniem środowi-
skiem przyrodniczym.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Tarnowie konsekwentnie rozwija kolej-
ne pola współpracy z krajowymi podmio-
tami naukowo-badawczymi, technologicz-
nymi i przemysłowymi. Podczas IV Forum 
Nowej Gospodarki w Katowicach Rektor 
prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpi-
sał porozumienie dotyczące przystąpienia 
Uczelni do Śląsko-Małopolskiego Centrum 
Kompetencji Zarządzania Energią. Porozu-
mienie oprócz PWSZ w Tarnowie zostało 
podpisane również m.in. przez Urząd Re-
gulacji Energetyki, Politechnikę Krakow-
ską, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Za-
brzu. Misją Centrum są działania na rzecz 
przebudowy energetyki w Regionie Śląsko-
-Małopolskim w kierunku energetyki pro-
sumenckiej, działającej w środowisku infra-
struktury smart grid, zgodnym z trendami 
światowymi i właściwościami społeczeń-
stwa internetowego, a w przyszłości społe-
czeństwa wiedzy.
Kolejnym osiągnięciem jest opracowanie 
systemu przeznaczonego dla dowódcy wo-
zu amunicyjnego. System ten opracowany 
został przez studentów PWSZ w Tarnowie 
dla Zakładów Mechanicznych w ramach 
prac dyplomowych. Oparty o GPS system 
pozwala na monitorowanie zużycia amu-
nicji. W pracy wykorzystano przemysłowy 

czujnik światłowodowy, którego pomiar 
opiera się na zliczaniu wyrzuconych łusek 
oraz czujnik rejestrujący przyspieszenie pa-
nujące na konstrukcji działa. Stan amunicji 
oraz parametry pracy urządzenia operator 
kontroluje za pomocą wyświetlacza graficz-
nego. Dane dotyczące amunicji są wprowa-
dzane za pomocą klawiatury. 
W ramach współpracy tarnowskich Zakła-
dów Mechanicznych z Państwową Wyższą 
Szkołę Zawodową w Tarnowie szesnastu 
studentów kierunku elektronika napisało 
dziesięć prac dyplomowych. Studenci In-
stytutu Politechnicznego skonstruowali 
modelowego robota transportowego, po-
trafiącego omijać przeszkody, który po-
rusza się po trasie ustalonej za pomocą 
systemu nawigacji satelitarnej. Tematem 
kolejnej pracy było opracowanie aplika-
cji, obrazującej podstawowe funkcje życio-
we żołnierzy. Opracowano również system 
zdalnego pomiaru temperatury, siły wiatru 
i położenia geograficznego oraz układ zdal-
nej destrukcji pamięci. 
W ramach kolejnej pracy dyplomowej po-
wstał system dokładnie lokalizujący kie-
runek, z którego oddawane są strzały. 
Współpraca przy pisaniu prac to wynik po-
rozumienia podpisanego pomiędzy PWSZ 
w Tarnowie a Zakładami Mechaniczny-
mi Tarnów. Zakłada ono także odbywa-
nie w firmie praktyk zawodowych oraz sta-
ży. Studenci mogą od strony praktycznej 
poznawać procesy technologiczne. Przy-
szli inżynierowie podczas wycieczek dy-
daktycznych wizytowali Wydział Produkcji 
Uzbrojenia. Obserwowali tam poszczegól-
ne etapy procesu produkcyjnego, brali tak-
że udział w prezentacji gotowych wyrobów. 
PWSZ w Tarnowie może pochwalić się 
otwarciem Ośrodka Dokumentacji i Infor-
macji Naukowej, który ma na celu pomoc 
w korzystaniu z katalogu biblioteki, wyszu-
kaniu literatury na konkretny temat, posłu-
giwaniu się bibliotecznymi bazami danych. 

Prawo do korzystania z usług Ośrodka po-
siadają wszyscy pracownicy i studenci Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tar-
nowie. W Ośrodku w szczególności można 
korzystać z księgozbioru podręcznego, 
w skład którego wchodzą wydawnictwa 
encyklopedyczne, słowniki, przewodniki 
bibliograficzne, poradniki językowe i edy-
torskie itp.
Sporym sukcesem może pochwalić się Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarno-
wie, która jako jedyna tego typu uczelnia 
w Polsce otrzymała blisko milion złotych 
dotacji z tzw. funduszy norweskich. O pie-
niądze z Fundacji Rozwoju Systemu Eduka-
cji ubiegało się 139 wniosków, z czego po-
zytywną ocenę otrzymało 19 projektów. 
Projekt złożony przez Instytut Administra-
cyjno-Ekonomiczny PWSZ w Tarnowie uzy-
skał 94 punkty na 100 możliwych, uzysku-
jąc drugie miejsce na liście rankingowej! 
Dzięki pozyskanemu wsparciu najwięk-
sza tarnowska uczelnia będzie mogła zre-
alizować ciekawy projekt, który zakłada 
stworzenie symulacji przedsiębiorstwa tu-
rystycznego. Oznacza to, że tarnowscy stu-
denci otrzymają możliwość praktycznego 
kształcenia na specjalności – Ekonomika 
turystyki i hotelarstwa z językiem angiel-
skim. Przez określony wymiar godzin stu-
denci przychodzić będą do symulacyjnego 
przedsiębiorstwa turystycznego jak do nor-
malnej pracy. Mimo że wirtualnie wszystko 
będzie wyglądać jak w prawdziwym biu-
rze turystycznym. Dodatkowo studenci ko-
rzystać będą z zajęć – język angielski w tu-
rystyce, a część przedmiotów wykładana 
będzie w języku angielskim, także przez 
wykładowców z Norwegii. Studenci przy-
stąpią do egzaminu kończącego się uzy-
skaniem certyfikatu LCCI EFT1/2, co pod-
niesie ich kompetencje językowe a tym 
samym zwiększy ich konkurencyjność na 
rynku pracy. 
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ją karierę naukową. Organizacja nie wpro-
wadza preferencji ani wobec pracowników 
naukowych, ani wobec osób pracujących 
poza uczelniami. Stowarzyszenie wszech-
stronnie wspiera swoich członków w przy-
gotowaniu i realizacji projektu zawodo-
wego, bez względu na dyscyplinę badań 
i sektor, w którym młody naukowiec pro-
wadzi działalność. Członkami Stowarzysze-
nia są m.in. przedsiębiorcy, naukowcy oraz 
osoby zatrudnione w sektorze prywatnym 
i publicznym, także posiadające międzyna-
rodowe wykształcenie m.in. w obszarach: 
zarządzania, prawa, psychologii czy histo-
rii sztuki. Stowarzyszenie PolDoc, jako pro-
wadzone od swojego powstania w 2012 ro-
ku wyłącznie przez młodych naukowców, 
nie jest związane instytucjonalnie z żad-
ną uczelnią, podmiotem prywatnym czy 
publicznym, ale współpracuje zarówno ze 
światem nauki, administracją, jak i bizne-
sem. Partnerami operacyjnymi PolDoc są 
m. in. Akademickie Inkubatory Przedsię-
biorczości w Krakowie i Łodzi, Rada Dok-
torantów Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, Stowarzyszenie 
Ameddias z Luksemburga i Wydział Bezpie-
czeństwa Narodowego Akademii Obrony 
Narodowej. Doświadczenia nabyte dzięki 
współpracy z tak szerokim gronem partne-

rów skłoniły nas do wniosku, że udowod-
nione otrzymaniem stopnia naukowego, 
innowacyjne podejście młodych naukow-
ców do poruszanych przez nich problemów 
i duży zakres ich kompetencji pozwalają wi-
dzieć właśnie w tej grupie niewykorzysta-
ny element napędowy gospodarki zarówno 
krajowej jak i międzynarodowej. Osiągnię-
cia doktorantów i doktorów pozytywnie 
wpływają nie tylko na działalność przed-
siębiorstw i służb publicznych, ale także 
na rozwój społeczeństwa. W tym kontek-
ście szczególnie ważne jest, aby młodzi na-
ukowcy byli w pełni świadomi własnych 
możliwości realizacji zawodowej w róż-
nych sektorach rynku. Ponadto, należy do 
nich skierować wsparcie w rozwoju kariery 
dostosowane do potrzeb tej grupy zawo-
dowej, odmienne od tego, które przygo-
towuje się absolwentom studiów pierw-
szego i drugiego stopnia. Stowarzyszenie 
PolDoc bierze udział w Małopolskim Festi-
walu Innowacji już po raz drugi. Na czas te-
gorocznego Festiwalu przygotowaliśmy 
cykl pięciu szkoleń i warsztatów o profi-
lu nastawionym specjalnie na potrzeby 
doktorantów, doktorów oraz osób zamie-
rzających podjąć studia doktoranckie. Do 
udziału w zajęciach zachęcamy także tych, 
którzy mają kontakt z młodymi naukow-

cami jako rekruterzy, przedsiębiorcy czy 
współpracownicy. Podczas naszych szko-
leń i warsztatów nacisk będzie położony na 
prawidłową ocenę własnych kompetencji 
zawodowych i przygotowanie dokumen-
tów aplikacyjnych, usprawnienie codzien-
nej organizacji czasu, a także rozwój niektó-
rych umiejętności miękkich przydatnych 
w realizowaniu kariery, takich jak negocja-
cje i odporność na stres. W czasie trwania 
Małopolskiego Festiwalu Innowacji szko-
leniom będą towarzyszyły darmowe sesje 
e-coachingowe, adresowane do członków 
Stowarzyszenia. Konsultacje będą się od-
bywały po uprzednim kontakcie osób za-
interesowanych z sekretariatem Stowarzy-
szenia PolDoc (zapisy_krakow@poldoc.pl). 

Więcej informacji o działalności Stowa-
rzyszenia PolDoc można znaleźć na stro-
nie www.poldoc.pl oraz na www.facebo-
ok.com/PolDoc. 

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są 
pod adresem: biuro@poldoc.pl. Udział 
w szkoleniach jest bezpłatny. O zapisie de-
cyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo 
w zapisie mają członkowie Stowarzyszenie 
PolDoc. Osoby niezrzeszone mogą wziąć 
udział w jednym szkoleniu.  

JustynA MAłkucH-świtAlskA

MAriusz kusion

Kreujmy, aby rządzić

Więcej informacji można uzyskać  
w siedzibie AIP AGH:
ul. Czarnowiejska 50b, 30-054 Kraków,  
tel.: 12 617 41 07/08
aip@agh.edu.pl ; www.aip.agh.edu.pl

Wspieramy rozwój zawodowy 
młodych naukowców

S towarzyszenie Rozwoju Karier Dokto-
rantów i Doktorów PolDoc jest jedyną 
w Polsce i pierwszą w regionie nieza-

leżną organizacją wspierającą rozwój za-
wodowy młodych naukowców. Organiza-
cja skupia głównie doktorantów i doktorów 
ze wszystkich dziedzin i uczelni, a jej celem 
jest takie zorganizowanie środowiska wo-
kół młodego naukowca, aby ten mógł pla-

nować i dynamicznie realizować swój pro-
jekt badawczy, wchodząc jednocześnie ze 
swoimi osiągnięciami naukowymi w relacje 
z sektorem prywatnym i publicznym. Inny-
mi słowy, jeśli osiągnięcia naukowe na to 
pozwalają, Stowarzyszenie PolDoc dąży do 
tego, aby umożliwić młodym pracownikom 
nauki ulepszanie współpracy z różnymi 
sektorami rynku w celu rozpowszechnie-

nia wyników ich pracy oraz wykorzystania 
na potrzeby rozwoju nauki i gospodarki. 

W tym celu Stowarzyszenie prowadzi 
działania o charakterze informacyjnym, 
coachingowym, promocyjnym oraz szko-
leniowym. Oferta PolDoc skierowana jest 
zarówno do osób, które już mają stopień 
naukowy lub przygotowują się do jego uzy-
skania, jak i do tych, które dopiero planu-
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DNA innowatora pomaga budować 
kulturę innowacji i tworzyć nowoczesne modele biznesowe

C entrum Innowatyki (CI) działa już pią-
ty rok, jako jednostka Wyższej Szko-
ły Biznesu – National-Louis Universi-

ty w Nowym Sączu, powołana do realizacji 
projektów w ramach programu „Kreator 
innowacyjności” (współfinansowanego 
przez MNiSW, a obecnie przez Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju). CI uczest-
niczy także w międzynarodowym konsor-
cjum badawczym, które otrzymało 4-letni 
grant 7-go Programu Ramowego Unii Eu-
ropejskiej (Marie Curie Industry-Academia 
Partnerships and Pathways) na realizację 
projektu o nazwie „REINVENT: Transforma-
cja MŚP w sektorze kreatywnym poprzez 
innowacyjną zmianę modelu biznesowe-
go”. Opracowujemy metody budowania 
współpracy, transferu wiedzy i wymiany 
doświadczeń między uczelniami a firma-
mi z branży kreatywnej działającymi na te-
renie trzech krajów europejskich. Pozwala 
nam to w gromadzeniu międzynarodowe-
go doświadczenia, a przede wszystkim ma 

na celu stworzenie uniwersalnych narzędzi, 
które przyczynią się do reinwencji modeli 
biznesowych małych i średnich firm z róż-
nych branż.

Podstawową działalność Centrum Inno-
watyki stanowi promowanie innowacyj-
ności poprzez działalność badawczą, dy-
daktyczną i doradczą. Aktualnie, w ramach 
projektu „Kultura innowacji – budowanie 
nowej jakości” główne zadania skupiają 
się wokół organizacji konferencji i szkoleń 
o szerokim spektrum tematycznym związa-
nym z innowacyjnością i zarządzaniem in-
nowacjami, dla nauczycieli akademickich 
i pracowników administracyjnych wyższych 
uczelni, firm, administracji publicznej, jed-
nostek badawczo-rozwojowych, akade-
mickich inkubatorów przedsiębiorczości, 
parków technologicznych i klastrów, stu-
dentów oraz przedsiębiorców.

Centrum Innowatyki promuje innowacyj-
ne myślenie nie tylko wśród kadr akademic-
kich i menedżerskich, ale także organizuje 

warsztaty kreatywnego myślenia w ramach 
naszych projektów o nazwach: Pomysło-
we Dzieci, Błyskotliwa Młodzież, Kreatyw-
ni Studenci, Innowacyjni Pracownicy oraz 
Twórczy Emeryci. Nie zapominamy o nikim, 
ponieważ wynika to z naszego głębokiego 
przekonania, że kreatywności trzeba uczyć 
od najwcześniejszych lat oraz, że nigdy nie 
jest za późno!

Innowacyjna gospodarka, szkolnictwo, 
nauka i wszystkie inne dziedziny wymagają 
określonego zestawu kompetencji, dlatego 
używamy nazwy innowatyka, żeby podkre-
ślić, że jest to szersze pojęcie niż samo za-
rządzanie innowacjami. Jednym z elemen-
tów innowatyki jest nie tylko budowanie 
kompetencji, ale rozwijanie sztuki wzmac-
niania tych cech i zachowań, które sprzyjają 
innowacyjnemu myśleniu i działaniu. Meta-
foryczna „skrzynka narzędziowa” innowa-
tora winna zawierać umiejętności oparte 
na wiedzy z zakresu zachowań organiza-

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AGH

J eśli chcesz dołączyć do prestiżowe-
go grona przedsiębiorców, którzy ela-
stycznie i skutecznie reagują na zmie-

niające się warunki rynkowe, Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości AGH jest wła-
śnie dla Ciebie. AIP AGH działa już 8 lat i sta-
le rozszerza swoją ofertę o nowe formy po-
mocy dla osób, które chcą założyć własną 
działalność gospodarczą. Dostarczamy 
profesjonalne narzędzia (moduły), które są 
niezbędne do tego, abyś szybciej stał się 
świadomym i niezależnym szefem własnej 
firmy. Naszą misją jest inspirowanie i uwal-
nianie Twojego potencjału do tworzenia 
własnej przyszłości jako przedsiębiorcy.

Dzięki zmianie siedziby Inkubatora na 
nowe i większe biura przy ul. Czarnowiej-
skiej 50b, mogliśmy wprowadzić nowe 
usługi. Tym samym od 2014 r. możesz ko-
rzystać z modułów, które pomożemy Ci 
skomponować. Modułem bazowym jest 
moduł BIURO. W ramach modułów moż-
na skorzystać m.in. z następujących usług:
1. Adres siedziby firmy – „Wirtualne biu-
ro”, który pozwala na zarejestrowanie dzia-
łalności gospodarczej pod adresem Inkuba-
tora. W ramach tej usługi można korzystać 
z następujących świadczeń:

 � najem powierzchni użytkowej z prawem 
zarejestrowania działalności gospodarczej 
pod adresem AIP AGH – wirtualne biuro;

 � obsługa sekretarska (obsługa korespon-
dencji, skanowanie i przekazywanie ko-
respondencji, obsługa przychodzących 
połączeń telefonicznych i przychodzą-
cych faksów);

 � w ramach abonamentu: prawo do ko-
rzystania z coworkingu (15 godz./mies.), 
sali szkoleniowej (6 godz./mies.), linii tele-

fonicznej i faksu w zakresie połączeń przy-
chodzących, sprzętu biurowego AIP AGH 
(drukarki, ksero, skaner itp.);

 � prawo do korzystania z nazwy „Akade-
micki Inkubator Przedsiębiorczości AGH”, 
pod warunkiem jednoczesnego podania 
nazwy własnej firmy;

 � miejsce na reklamę firmy na stronie inter-
netowej AIP AGH;

 � bezpłatne szkolenia m.in. z zakresu po-
zyskiwania funduszy, zarządzania, autopre-
zentacji, marketingu etc.;

 � w cenę najmu powierzchni wliczony jest 
także wynajem skrytki adresowej.
Opłaty (netto): 100 zł miesięcznie przez 
pierwsze dwa lata.
Uwaga! W związku z wprowadzeniem na ul. Czar-
nowiejskiej strefy płatnego parkowania mikro-
przedsiębiorcy posiadający adres siedziby firmy 
w AIP AGH będą mieli możliwość wykupienia tań-
szego abonamentu postojowego na parkowanie 
w strefie. Szczegóły: www.zikit.krakow.pl.
2. Inkubacja, to usługa „Wirtualnego biu-
ra” rozszerzona o doradztwo w zakresie 
tworzenia własnej firmy oraz doradztwo 
bieżące w trakcie trwania okresu inkuba-
cji. W ramach tej usługi, poza świadczenia-
mi wymienionymi w pkt 1, można korzystać 
z następujących świadczeń:

 � pomoc administracyjno-prawna, w tym 
pomoc w przygotowywaniu umów i doku-
mentów związanych z prowadzoną działal-
nością oraz porady prawne;

 � pomoc w pozyskiwaniu funduszy na in-
westycje.
Opłaty (netto): 200 zł miesięcznie przez 
pierwsze dwa lata.
3. Coworking, czyli przestrzeń do wspól-
nej pracy dla tych, którzy nie chcą praco-

wać w domu. W ramach tej usługi można 
korzystać z następujących świadczeń: 

 � stanowisko do pracy (biurko) oraz za-
plecze biurowo-gospodarcze Inkubato-
ra (dostęp do drukarki, skanera, ksero, fak-
su i telefonu oraz zaplecza kuchennego);

 � bezpłatne szkolenia organizowane przez 
Inkubator. 

Opłaty (netto): dla klientów AIP, którzy 
korzystają z „wirtualnego biura” lub inku-
bacji: 15 godz./mies. – bezpłatnie.

Dla pozostałych klientów lub powyżej li-
mitów, o których mowa wyżej: 
• 1 godz. – 5 zł • 1 dzień (7 godz.) – 25 zł 
• miesiąc – 300 zł.
4. Sala szkoleniowa, na spotkania/szko-
lenia dla grup do ok. 20 osób. Wyposażo-
na jest we flipchart, notebooka, ekran oraz 
projektor, wynajmowane w ramach opłaty 
za wynajem sali.

Opłaty (netto): dla klientów AIP, którzy 
korzystają z „wirtualnego biura” lub inku-
bacji: 6 godz./mies. – bezpłatnie.

Dla pozostałych klientów lub powyżej li-
mitów, o których mowa wyżej:
• 1 godz. – 25 zł; • 1 dzień (7godz.) – 150 zł.

Korzystanie z usług Akademickiego Inku-
batora Przedsiębiorczości AGH to korzystna 
cenowo oferta wynajmu biura w centrum 
Krakowa, szansa nawiązania kontaktów biz-
nesowych, możliwość rozwijania swojej fir-
my poprzez udział w modułach szkolenio-
wych, przyjazne młodym przedsiębiorcom 
miejsce pracy i spotkań z klientami. 
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zamierzających rozpocząć działalność go-
spodarczą,

 � Fundusz Pożyczkowy ARMZ – udzielanie 
preferencyjnych pożyczek dla przedsię-
biorców oraz osób rozpoczynających dzia-
łalność gospodarczą na terenie Małopol-
ski, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, 
w tym związane z finansowaniem przedsię-
wzięć innowacyjnych,

 � „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” – pre-
ferencyjne pożyczki dla osób planujących 
rozpoczęcie działalności gospodarczej – 
PUNKT NABORU WNIOSKÓW,

 � „Start w Biznes!” (lider ARMZ, partner 
FGAP), "Kapitał na Start" (lider TOZCH, part-
ner ARMZ), "Zostań Małopolskim Przedsię-
biorcą I i II" (lider MARR S.A., partner ARMZ) 
wsparcie samozatrudnienia poprzez udzie-
lanie dotacji w ramach POKL 6.2 dla osób 
podejmujących działalność gospodarczą,

 � „Doradca Małopolskiego Przedsiębior-
cy” – bezpłatne doradztwo mające na ce-
lu wzmocnienie konkurencyjności MŚP po-
przez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
w przedsiębiorstwach na obszarze mało-
polski.

 � „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekono-
mii Społecznej” – wzmocnienie potencjału 
podmiotów ekonomii społecznej oraz uła-
twienie dostępu do powstawania nowych 
PES na terenie Małopolski, jako narzędzia 
do walki z wykluczeniem społecznym.

 o Jak Pan rozumie innowacyjne podej-
ście do biznesu oraz w jaki sposób ARMZ 
promuje innowacyjność ?

 � O innowacjach słyszymy dziś wszędzie: 
że są niezbędne, że napędzają rozwój całej 
gospodarki, że są motorem napędzającym 
zmiany na lepsze, ale też, że jest ich za ma-
ło, że nie wiele firm i instytucji ma podej-
ście innowacyjne.
Rozwój przedsiębiorstwa oznacza skoor-
dynowane zmiany systemów przedsiębior-
stwa, dostosowujące je do ciągle zmienia-
jącego się otoczenia. Dostosowania te są 
skuteczne, jeżeli zapewniają przedsiębior-
stwu osiągnięcie i utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej, co stanowi warunek nie-
zbędny do jego utrzymanie się na rynku.
ARMZ S.A. poprzez utworzenie Centrum 
Wspierania Biznesu oraz realizowane pro-
jekty pomaga osobom zamierzającym 
rozpocząć działalność gospodarczą oraz 
przedsiębiorcom wprowadzenie nowych 
elementów do prowadzonych działalności, 
poprawę jakości istniejących w systemach 
elementów i zmiany struktur systemów, 
wdrożenie określonych usprawnień i dzia-
łań w tym obszarze. 

 o W ostatnim tygodniu maja bieżące-
go roku odbędzie się już czwarta odsłona 
Małopolskiego Festiwalu Innowacji, któ-
ry raz Wasza Agencja w niej uczestniczy?

 � Agencja Rozwoju Małopolski Zachod-
niej S.A. uczestniczyła we wszystkich od-

słonach Małopolskiego Festiwalu Innowa-
cji, czyli w tym roku już czwarty raz.

 o Kto/którzy z członków ARMZ jest/są 
odpowiedzialni za współorganizowanie 
Małopolskiego Festiwalu Innowacji oraz 
jakie funkcje do nich należą?

 � Pieczę nad koordynacją MFI rok rocz-
nie sprawuje Zarząd ARMZ S.A. we współ-
pracy z osobami zarządzającymi instytucja-
mi partnerskimi. W kwestie organizacyjne 
zaangażowani są pracownicy Spółki, któ-
rzy odpowiadają za realizację poszczegól-
nych projektów wdrażanych w ARMZ S.A., 
w szczególności osoby mające bezpośredni 
kontakt z klientami z sektora MŚP.

 o Dlaczego Wasza instytucja zdecydo-
wała się na ponowny udział w tej inicja-
tywie?

 � Małopolskie Targi Innowacji dają możli-
wość nawiązywania bezpośrednich relacji 
oraz wymiany doświadczeń tak z przedsię-
biorcami, jak innymi instytucjami otoczenia 
biznesu z Małopolski.
Targi Innowacji cieszą się dużym zaintere-
sowaniem, co również jest okazją do pozy-
skania nowych klientów dla ARMZ S.A. 

 o Jak wyglądał udział ARMZ we wcze-
śniejszych Festiwalach oraz jakie są Wa-
sze wrażenia jako już doświadczonych 
uczestników tego eventu?

 � Uczestnictwo naszej instytucji w wy-
darzeniach sięga tak naprawdę roku 2009, 
kiedy to w charakterze Wystawcy braliśmy 
udział w Małopolskich Targach Innowacji 
dla Biznesu. 
Od roku 2012 nasz udział w MFI obejmu-
je również organizację imprez towarzyszą-
cych organizowanych przez nas w powiecie 
chrzanowskim (seminaria i konferencja dla 
sektora MŚP i „starterów”).

 o W tegorocznej edycji po raz kolej-
ny występujecie w roli partnera Festiwa-
lu, jaki jest więc obszar zaangażowania 
i jakie wydarzenia zaplanowane zostały 
przez ARMZ na wspominane wyżej przed-
sięwzięcie?

 � W tegorocznej edycji, podobnie jak 
w roku 2013, zamierzamy zorganizować 
w ramach MFI dwa wydarzenia w powiecie 
chrzanowskim, ponadto jesteśmy wystaw-
cą MTI oraz partnerem wydarzeń zaplano-
wanych przez PIFE. 
Będą to następujące działania:

 � seminarium informacyjne dla przed-
siębiorców i osób zamierzających rozpo-
cząć działalność gospodarczą – spotkanie 
w siedzibie ARMZ S.A. w Chrzanowie, przy 
współudziale lokalnych IOB oraz JST

 � konferencja dla przedsiębiorców oraz 
potencjalnych inwestorów z Gminy Trze-
binia, przy współudziale Gminy Trzebinia 
oraz regionalnych i krajowych IOB

 � uczestnictwo w Małopolskich Targach In-
nowacji – stoisko promujące ofertę ARMZ 
S.A.

 � współudział w warsztatach organizowa-
nych przez PIFE Chrzanów.

 o Co nowego zaoferuje Państwa Agen-
cja w stosunku do poprzednich odsłon fe-
stiwalu, jakimi nowymi dokonaniami mo-
że się pochwalić?

 � ARMZ S.A. jako Instytucja Otoczenia 
Biznesu wpiera przedsiębiorców oraz oso-
by planujące rozpocząć swoją działalność 
gospodarczą poprzez realizowanie pro-
gramów unijnych, organizowanie semina-
riów/konferencji, szkoleń, itp. 
W ostatnim roku pozyskaliśmy 2 projek-
ty w ramach POKL 6.2, dzięki którym oko-
ło 130 osób uzyska dofinansowanie na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po-
nadto udzielono 36 pożyczek dla przed-
siębiorców na kwotę ok. 4 mln zł. Wypła-
cono dotacje dla Spółdzielni Socjalnych na 
kwotę 1.3 mln zł . W ramach PK KSU zosta-
ło udzielonych 1292 usług informacyjnych 
oraz 192 usług doradczych. Przeszkolono 
ponad 200 osób w ramach szkoleń realizo-
wanych przez Agencję Rozwoju Małopolski 
Zachodniej S.A. 

 o Czy ARMZ zgłaszała w tym roku swo-
ją kandydaturę w roli wystawcy Małopol-
skich Targów Innowacyjnych?

 � Tak , ocz y wiście. Prz ygotowujemy 
wspólne stoisko w partnerstwie z Gmi-
ną Trzebinia.

 o Do kogo skierowany jest Małopolski 
Festiwal Innowacji i co daje uczestnikom 
udział w nim?

 � Małopolski Festiwal Innowacji to moż-
liwość prezentacji swojej oferty, dorobku 
oraz aktywności w zakresie wdrażanie no-
watorskich rozwiązań. To doskonała oka-
zja integracji wielu środowisk, skierowany 
jest przede wszystkim do przedsiębiorców 
oraz osób planujących rozpocząć działal-
ność gospodarczą, uczelni, JST, IOB, osób 
fizycznych itp. Wszystkich zainteresowa-
nych nowinkami technicznymi, starających 
się o podniesienie swojej konkurencyjności 
wobec firm już działających oraz osób za-
ciekawionych wszelkimi nowinkami tech-
nicznymi, itp. 

 o Podsumowując, jakie znaczenie dla 
Agencji ma udział w wspominanym wyda-
rzeniu promującym innowacyjność w Ma-
łopolsce i czy warto w nim brać udział?

 � ARMZ S.A. dzięki uczestnictwu w MFI 
zacieśnia stosunki z JST poprzez partner-
stwo w organizowaniu wydarzeń, pozysku-
je nowe doświadczenia oraz zapoznaje się 
z bieżącymi potrzebami swoich potencjal-
nych klientów. 
Ponadto, jako IOB staramy się również za-
interesować zagadnieniami z zakresu in-
nowacyjności oraz udziałem w targach 
przedsiębiorców działających w obszarze 
Małopolski zachodniej.

cyjnych, psychologii kreatywności, litera-
tury, sztuki, designu, metod ilościowych, 
informatyki i naukometrii itd. Do zbudowa-
nia kompetencji i wzmocnienia odpowied-
nich postaw, które wspierają innowacyjne 
myślenie, wystarczy nabyć pewien zestaw 
umiejętności, wyróżniających prawdziwych 
innowatorów. Jak przekonują Jeff Dyer, Hal 
Gregersen i Clayton M. Christensen, auto-
rzy książki „DNA innowatora. Posiądź 5 klu-
czowych umiejętności największych inno-
watorów i przygotuj się, by odnieść sukces”, 
która niedawno została wydana też w języ-
ku polskim, nie trzeba być Stevem Jobsem 
czy Thomasem Edisonem, aby aspirować 
do tworzenia przełomowych innowacji. 
Autorzy opisali wspólny mianownik praw-
dziwych innowatorów w postaci zestawu 
pięciu umiejętności odkrywczych. Są to: 
zadawanie prowokacyjnych pytań, obser-
wowanie, eksperymentowanie, budowa-
nie sieci kontaktów, a wreszcie umiejętność 
myślenia skojarzeniowego.

Innowator stale zadaje pytania podwa-
żające istniejący stan rzeczy i to one czę-
sto prowadzą do uzyskania przełomo-
wych wniosków i świeżych pomysłów. Do 
wyjątkowych rozwiązań biznesowych in-
nowacyjnych przedsiębiorców prowadzą 
też wnikliwe obserwacje zjawisk codzien-
nych. Baczne przyglądanie się otoczeniu 
i analizowanie np. zachowań klientów czy 
obyczajów konkurencji, prowadzi do spo-
strzeżeń pozwalających wzniecić iskrę kre-
atywności i odkryć nowe sposoby działania. 
Innowator aktywnie testuje swoje pomy-
sły w praktyce, sprawdza szczegółowe za-
sady działania przedmiotów czy procesów 
i tworzy prototypy bądź wersje pilotażo-
we, nie boi się popełniać błędów, a wręcz 
traktuje je jako okazję do nauki. Umiejętno-
ści te wzmacnia także doświadczenie pra-
cy za granicą i możliwość poznawania no-
wych kultur.

Budowanie sieci kontaktów to kolejna 
zdolność, którą powinien posiadać innowa-
cyjny przedsiębiorca. Dzięki niej utrzymuje 

bliskie znajomości z osobami pochodzący-
mi z różnych środowisk, reprezentującymi 
różne dziedziny wiedzy i poglądy, co posze-
rza horyzonty myślowe i w efekcie pozwa-
la widzieć problem z zupełnie innej per-
spektywy, dającej początek oryginalnym 
przedsięwzięciom. Posiadanie tych umie-
jętności pomaga w stworzeniu eklektycz-
nej bazy danych, którą można wykorzystać 
do budowania skojarzeń przez łączenie po-
zornie sprzecznych ze sobą problemów, py-
tań i pomysłów. Każdy może rozwijać w so-
bie umiejętności odkrywcze i kształtując 
swoje własne „DNA innowatora” odważnie 
wkroczyć w świat innowacji. 

MAgdAlenA rzeźnik, MicHAł JAsieński

Centrum Innowatyki
Wyższa Szkoła Biznesu  

– National-Louis University
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18-44-99-470
www.inko.wsb-nlu.edu.pl

centrum.innowatyki@wsb-nlu.edu.pl

AGENCJI ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A.

 o Od momentu rozpoczęcia na rynku 
działalności przez Agencję Rozwoju Mało-
polski Zachodniej S.A mija już 10 lat, pro-
szę pokrótce przybliżyć nam jak wyglądał 
rozwój spółki, czym się ona zajmuje, ja-
ka jest jej misja, cele oraz zakres działań.

 � Agencja Rozwoju Małopolski Zachod-
niej S.A. w Chrzanowie jest Instytucją Oto-
czenia Biznesu. Od 2005 roku prowadzi-
my działalność doradczo-informacyjną dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz osób zamierzających rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą (wpis do KRS z dniem 
30.12.2004r.). Spółka została utworzona ce-
lem pobudzenia i rozwój lokalnej przed-
siębiorczości, w szczególności wspierania 
sektora MŚP poprzez tworzenie dogod-
nych warunków do prowadzenia działal-
ności gospodarczej oraz nowych, trwałych 
miejsc pracy, a tym samym przeciwdziała-
niu bezrobociu w regionie. Na przestrzeni 
blisko 10 lat następowały istotne zmiany 

związane z sukcesywnym rozwojem Spół-
ki, efektem czego są m.in. zwiększenie ka-
pitału akcyjnego (z wartości 500 tysięcy 
złotych na ponad 3 miliony) oraz posiada-
nie własnej nieruchomości, w której obec-
nie mieści się siedziba Spółki (początkowo 
wynajem lokali). 
W 2008 roku wprowadzono System Zarzą-
dzania Jakością ISO oraz uzyskano akredy-
tację Krajowego Systemu Usług dla MŚP.
Zakres działania Agencji Rozwoju Małopol-
ski Zachodniej S.A. obejmuje świadczenie 
usług informacyjnych, doradczych, finan-
sowych i szkoleniowych dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, osób planują-
cych podjęcie działalności gospodarczej 
oraz bezrobotnych.
Obecna oferta ARMZ S.A. to:

 � doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej i zarządzania,

 � usługi finansowe w zakresie udzielania 
korzystnych pożyczek i poręczeń kredyto-
wych, w tym Fundusz Pożyczkowy ARMZ 
dla mikro, małych i średnich przedsiębior-
ców,

 � doradztwo w zakresie pozyskiwania 
środków w ramach funduszy Unii Europej-
skiej oraz innych zewnętrznych źródeł fi-
nansowania działalności,

 � opracowywanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowych, opinii, ekspertyz, 
analiz, operatów szacunkowych oraz in-
nych związanych z profilaktycznym zabez-
pieczeniem i usuwaniem szkód górniczych,

 � działalność szkoleniowa,
 � działalność promocyjna.

 o Jakimi dotychczasowymi projektami, 
dokonaniami może pochwalić się Pań-
stwa Agencja?

 � Do najważniejszych projektów realizo-
wanych dotychczas przez ARMZ S.A. w za-
kresie wsparcia przedsiębiorczości i inno-
wacji należą:

 � utworzenie Centrum Wspierania Bizne-
su – w 2012 roku w ramach projektu MRPO 
2.1.C przeprowadzono prace inwestycyjne 
(remont i adaptacja kamienicy oraz dopo-
sażenie obiektu), dzięki czemu Spółka dys-
ponuje własnym zapleczem umożliwiają-
cym wprowadzenie kompleksowej oferty 
dla sektora MŚP – usługi informacyjne, do-
radztwo, szkolenia, konferencje, finanse 
(wypłata preferencyjnych pożyczek i do-
tacji),

 � Punkt Konsultacyjny Krajowego Syste-
mu Usług dla MŚP – początkowo usługi in-
formacyjne, następnie usługi informacyj-
ne i doradcze dla przedsiębiorców i osób 

doradzamy i szkolimy

Wywiad z Panem  
Henrykiem Sawką 
prezesem Agencji Rozwoju 
Małopolski Zachodniej S.A. 
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O inkubatorach przedsiębiorczości 
słyszał pewnie każdy, kto intere-
sował się możliwością rozpoczę-

cia własnego biznesu w Polsce. Nie zawsze 
jednak różnica pomiędzy poszczególnymi 
inkubatorami, ich sposób działania i ofe-
rowana pomoc jest jasna. Przedstawia-
my największą w Polsce i najbardziej kom-
pleksowo wspierającą przedsiębiorców 
sieć inkubatorów przedsiębiorczości www.
inkubatory.pl, które cztery inkubatory – 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczo-
ści – od prawie 10 lat działają w Krakowie 
i pomagają młodym przedsiębiorcom z re-
gionu Małopolski. 

Inkubatory.pl to ogólnopolska sieć 
wsparcia przedsiębiorczości stworzona 
w ramach projektu „Polska Przedsiębior-
cza”. Dzięki wsparciu ze środków Działa-
nie 5.2 PO IG udało się stworzyć w Polsce 
najbardziej innowacyjny system pomocy 
przedsiębiorcom w rozwinięciu swojego 
biznesu od zalążka pomysłu do globalnej 
marki. Sieć Inkubatory.pl obejmuje obec-
nie 40 biur inkubatorów w największych 
miastach akademickich. W Krakowie biura 
z sieci Inkubatory.pl znajdują się na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Rol-
niczym, Wyższej Szkole Europejskiej oraz 
Krakowskiej Akademii. Różnica pomiędzy 
tymi inkubatorami a typowymi inkubatora-
mi uczelniami polega na tym, że są otwarte 
dla każdego – niezależnie od uczelni, posia-
dania lub nie statusu studenta, wieku, na-
rodowości itd. Pomysł zgłaszany do AIP nie 
musi być pomysłem innowacyjnym. 

Zatem w AIP każdy może zarejestrować 
firmę z niemal każdej branży (wykluczone 
są jedynie działalności, którym ustawa na-
rzuca formę organizacyjno-prawną np. ad-
wokaci). Na podstawie umowy pomiędzy 
AIP na uczestnikiem programu AIP użycza 
swojej osobowości prawnej, dlatego firma 
od razu otrzymuje NIP, REGON, wpis do KRS 
oraz korzysta ze przywilejów płatnika VAT 
(bez konieczności rejestracji, zgłaszania for-
mularzy i ponoszenia jakichkolwiek opłat 
skarbowych. Tym samym płacenie składki 
ZUS jest dobrowolne. Co więcej – zakłada-
jąc swoją pierwszą firmę w AIP nie wcho-
dzi się rejestr CEiDG, dlatego nie zaczyna 
płynąć okres 24 miesięcy, podczas któ-
rych nowym przedsiębiorcom przysługu-
je tzw. niski ZUS. Oznacza to, że po wyjściu 
w AIP nadal można korzystać z przywileju 
niskiej opłaty.W ramach miesięcznego abo-
namentu w AIP, który wynosi 250 zł, przed-
siębiorca otrzymuje pełną obsługę księgo-
wą i prawną, o którą w innym przypadku 

musiałby zadbać sam. Może także korzy-
stać przez cały miesiąc z biur AIP, znajdu-
jących się w jego mieście lub gościć w biu-
rach AIP z innych miast (pełna lista biur AIP 
w Polsce jest na stronie www.inkubatory.
pl w zakładce Startup House). W Krakowie 
AIP dysponuje czterema biurami wyposa-
żonymi w komputery z oprogramowaniem 
biurowym, w pełni wyposażoną salką szko-
leniową oraz komputerem z oprogramowa-
niem graficznym Adobe w jednym z biur. 
Dodatkowo w AIP każdy przedsiębiorca 
może korzystać z pakietu zniżek B2B np. 
w DPD, z niższego abonamentu firmowego 

już AIP i z powodzenie funkcjonuje na ryn-
ku głownie w sektorze MŚP. Jednocześnie 
projekt Polska Przedsiębiorcza prowadzi 
obok inkubatorów także Fundusz Zalążko-
wy AIP Seed Capital, z którego mogą korzy-
stać osoby prowadzące swoje firmy w inku-
batorze AIP.  

AIP Seed Capital to jeden z największych 
w Polsce funduszy typu venture capital 
wspierający najlepsze start’upy z AIP. In-
westuje w najprostszym modelu na rynku 
czyli 100 000 zł w zamian za 15% udziałów 
w nowoutworzonej spółce. Co ważne AIP 
Seed Capital nie wchodzi do zarządów ani 

Przedsiębiorcy wspierani 
kompleksowo

w T-mobile czy karnetów multisportowych 
OKSystem. Przedsiębiorca w AIP nie pozo-
staje także sam w kwestii rozwoju swojej 
firmy – AIP zapewnia cykliczne szkolenia 
biznesowe StartUp Training, indywidualne 
doradztwo mentora (StartUp Mentoring) 
oraz spotkania networkingowe StartUp Mi-
xer dające możliwość zyskania kontaktów 
i poleceń. Tym samym w kwocie 250 zł za-
myka się koszt prowadzenia księgowości, 
obsługi prawnej, najmu biura, kupna opro-
gramowania, szkoleń i spotkań networkin-
gowych i jednocześnie odpadają koszty 
rejestracji i prowadzenia firmy. Co ważne 
– wyjście z AIP i zakończenie prowadzania 
działalności nie wiąże się z żadnymi konse-
kwencjami. W AIP ryzyko ograniczone jest 
zatem do minimum. Co ważne – fakt ko-
rzystania z osobowości prawnej AIP nie ma 
żadnego wpływu na nazwę (markę) prowa-
dzonej działalności ani na sposób jej pro-
mocji. Każdy w AIP dba o promocję swojej 
własnej marki. Obecnie w samym Krakowie 
w ten sposób działa ponad 230 firm, w ca-
łej Polsce ponad 1600. 6000 firm opuściło 

do rad nadzorczych spółki, dlatego twórcy 
pomysłu mają swobodę decyzyjną w bieżą-
cym działaniu spółki i możliwość rozwijania 
biznesu zgodnie z własna wizją. Celem dla 
startupów, które zostaną doinwestowane 
przez Seed Capital powinno być pozyska-
nie drugiej rundy inwestycji oraz ekspansja 
na rynki zagraniczne. Seed Capital najchęt-
niej bowiem inwestuje w projekty innowa-
cyjne o potencjale globalnym wybrane ze 
wszystkich firm działających w AIP. Firmy 
zainteresowane doinwestowaniem zgła-
szają sią do Funduszu dobrowolnie i przy-
stępują do konkursu. 

 Więcej informacji o Akademickich In-
kubatorach Przedsiębiorczości w Krako-
wie oraz Funduszu AIP Seed Capital udzie-
la Dyrektor AIP Kraków – Sebastian Kolisz, 
tel. 608 340 897, e-mail: sebastian.kolisz@
aipkrakow.pl.

 Informacje znajdują się także na stro-
nach www.aipkrakow.pl lub www.przed-
siebiorca.pl. 
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Mamy wiele do zaproponowania  
mieszkańcom Małopolski
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Rozmowa z prof. Uniwersytetu Pedagogicznego  
dr. hab. Robertem Stawarzem  
Prodziekanem Wydziału Geograficzno-Biologicznego  
Uniwersytetu Pedagogicznego  
na temat Małopolskiego Festiwalu Innowacji

 o joanna Mazepa: Dlaczego Wydział 
Geograficzno-Biologiczny Uniwersyte-
tu Pedagogicznego zdecydował się na 
udział w Małopolskim Festiwalu Innowa-
cji? Jaki będzie wkład Pańskiego wydziału 
w przebieg tegorocznej edycji festiwalu?

 � robert Stawarz: Wydział Geograficz-
no-Biologiczny jest jednostką Uniwersy-
tetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie, uczelni która dzia-
ła od ponad 65 lat (najpierw jako Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna, później jako Akade-
mia Pedagogiczna) i której działalność ukie-
runkowana była na kształcenie przyszłych 
nauczycieli i prowadzenie badań eduka-
cyjnych. Do dzisiaj Uniwersytet pozostał 
wierny tej podstawowej misji, chociaż in-
tensywnie prowadzone są także projekty 
naukowe w ramach badań podstawowych 
a także nienauczycielskie kierunki studiów. 
Jest to więc typowa jednostka naukowo-
-dydaktyczna. 
Analizując założenia Małopolskiego Festi-
walu Innowacji, władze i pracownicy Wy-
działu dostrzegli swoje miejsce w tym pro-
jekcie. Mamy wiele do zaproponowania 
mieszkańcom Małopolski; chcemy zapre-
zentować wybrane i atrakcyjne formy na-
szej aktywności naukowej i dydaktycznej, 
które uświadomią jak wielkiego postępu 
doświadczamy w życiu codziennym dzięki 
działalności takich ośrodków jak nasz. 
Jestem pracownikiem Wydziału ponad 23 
lata. Zmiany jakie obserwuję na przykład 
w podejściu do dydaktyki są gigantyczne. 
Współczesne technologie oferują wciąż no-
we rozwiązania, dzięki którym możliwe jest 
tworzenie zupełnie nowych metod pracy 
ze studentem czy uczniem – to właśnie one 
umożliwiają innowacyjność dydaktyczną, 
uatrakcyjniając tym samym lekcje w szkole 
czy wykłady na uczelni. Chcemy takie kon-
kretne rozwiązania zaprezentować. Stąd 
nasze propozycje warsztatów z zastoso-
waniem tablic interaktywnych, czy wyko-
rzystania sieci internetowej w przeprowa-
dzeniu przyrodniczych eksperymentów 
on-line. Pokażemy również przykłady wy-
korzystania technik informatycznych w ba-
daniach środowiska. 

Oczywiście, sam fakt posiadania kompute-
ra czy urządzenia audio lub wideo nie jest 
żadną innowacją – one same w procesie dy-
daktycznym powinny zostać „przeźroczy-
ste” dla nauczyciela czy ucznia, natomiast 
sposób wykorzystania ich, uwolnienie 
z nich całego potencjału to zadanie inno-
wacyjnego nauczyciela – doskonałego dy-
daktyka wyposażonego w głęboką wiedzę 
merytoryczną. Innowacje w dydaktyce po-
znamy dzięki pracownikom Zakładu Edu-
kacji, Komunikacji i Mediacji Przyrodniczej. 
Warsztaty i zajęcia poprowadzi między in-
nymi dr hab. Małgorzata Nodzyńska, jed-
na z niewielu osób w Polsce zajmujących 
się dydaktyką chemii. Jak już wspomnia-
łem, na Wydziale prowadzi się szereg cieka-
wych badań naukowych. Wiele z nich pro-
wadzi się z wykorzystaniem unikatowych 
instrumentów. Proponujemy między inny-
mi wykład, połączony z pokazem, na któ-
rym profesor Andrzej Skoczowski zaprezen-
tuje wykorzystanie sieci informatycznych 
w badaniach z zakresu kalorymetrii izoter-
micznej, zaś dr hab. Andrzej Kornaś, profe-
sor naszej uczelni zaprezentuje innowacyj-
ne metody badań w genetyce. Pracownicy 
Zakładu profesor Marii Filek z kolei przenio-
są nas w świat innowacyjnej aparatury na-
ukowej. W tegorocznej edycji festiwalu pla-
nujemy udział w 11 „kategoriach”: pokazy, 
wykłady, warsztaty, wycieczki, panel dys-
kusyjny, gra terenowa, ścieżka edukacyjna, 
wystawa fotografii, konkursy dla uczniów, 
konferencja i dni otwarte.

 o Co skłoniło Państwa do zgłoszenia się 
do tego projektu?

 � W Małopolskim Festiwalu Innowacji bie-
rzemy udział po raz pierwszy. Motywacją 
do zgłoszenia się do tego projektu była nie 
tylko możliwość prezentacji własnych dzia-
łań i dorobku w tym zakresie, lecz również 
pobudzenie odbiorców naszych propozycji 
do aktywności wykraczających poza ramy 
standardowych działań – jednym słowem 
do otwartego, odważnego, innowacyjne-
go myślenia i działania. Do takiej postawy 
trzeba wychowywać; uczeń już od pierw-
szych lat szkolnych powinien rozwijać się 
w atmosferze sprzyjającej kreatywności 

i aktywności – w takiej atmosferze musi 
dojrzewać. Stąd nasza propozycja włącze-
nia uczniów szkół małopolskich w aktywne 
uczestnictwo w Festiwalu, na przykład po-
przez udział w konkursach, takich jak „Nie 
taki diabeł straszny czyli co nowego w on-
kologii?”, którego celem jest promowanie 
profilaktyki i nowoczesnej wiedzy. 

 o Jakie korzyści niesie za sobą udział 
w tego rodzaju projekcie?

 � Korzyści udziału w Festiwalu podzielił-
bym na doraźne i długofalowe. Te pierwsze 
wynikają z możliwości atrakcyjnego i poży-
tecznego spędzenia czasu w murach naszej 
Uczelni, zaś te długofalowe z pewnością 
będą miały wydźwięk społeczny: wpłyną 
na pewno na kształtowanie postaw sprzy-
jających odważnemu, nietypowemu oraz 
nowoczesnemu spojrzeniu na różnorod-
ne problemy. Cenimy także możliwość pro-
mocji naszego Wydziału i całego Uniwersy-
tetu. Chcemy na przykład promować nowe 
kierunki studiów, które powstały w odpo-
wiedzi na potrzeby rynku pracy; są to bio-
informatyka i odnowa biologiczna. Podsu-
mowując – skorzystają zarówno uczestnicy 
jak i Uniwersytet. 

 o Jakie nadzieje, oczekiwania wiążą 
Państwo z nadchodzącą edycją festiwalu?

 � Oczekujemy dużego zainteresowania 
i dobrej frekwencji na proponowanych 
przez nas zajęciach. Będzie to możliwe wte-
dy gdy potencjalny odbiorca naszych pro-
pozycji uzyska o nich informacje – ważna 
jest zatem promocja Festiwalu i wydarzeń, 
które będą jego częścią. 
Chcę także podkreślić, że nowoczesne na-
uczanie nie może odbywać się w oderwa-
niu od głębokiej wiedzy; dobry nauczyciel 
zna nie tylko metody nauczania, jest nie tyl-
ko doskonale merytorycznie przygotowa-
ny, lecz jest gotowy do ciągłego poszerza-
nia swoich horyzontów. Dlatego ważny dla 
nas jest również udział w Festiwalu nauczy-
cieli szkół małopolskich; liczę na to że Festi-
wal będzie również intensywnie promowa-
ny w szkołach.

 o Czy podejmują Państwo, jako jed-
nostka naukowa, inne inicjatywy związa-
ne z rozwojem biznesu, przedsiębiorczo-
ści i innowacyjności w naszym regionie?

 � W ramach Wydziału Geograficzno-Bio-
logicznego funkcjonują dwa instytuty. In-
stytut Biologii i Instytut Geografii. Jak do 
tej pory mówiłem tylko o instytucie bio-
logii, teraz parę słów na temat innowacyj-
nej działalności instytutu geografii. Działa-
nia jego pracowników wiążą się na przykład 
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R ozwój technologiczny Małopolski, roz-
wój przedsiębiorczości, promocja in-
nowacyjności i nowych technologii, 

tworzenie pozytywnego klimatu wokół 
biznesu, wreszcie wsparcie dla projektów 
akademickich – to tylko niektóre z głów-
nych działań Krakowskiego Parku Techno-
logicznego, które znacznie przyczyniają się 
do wzmacniania potencjału całego nasze-
go regionu.

Spółka Krakowski Park Technologiczny 
powstała w roku 1997 i zarządza specjalną 
strefą ekonomiczną o powierzchni 628 ha. 
Posiada także status parku technologiczne-
go. Jej misją jest wspieranie rozwoju nowo-
czesnej gospodarki Małopolski.

Nadanie statusu specjalnej strefy eko-
nomicznej parkowi technologicznemu po-
zwoliło w sposób zintegrowany i bardziej 

kompleksowy oddziaływać na regional-
ną gospodarkę. Dzieje się tak, dzięki uda-
nemu połączeniu lokalnego środowiska 
naukowego z biznesem. To właśnie dzię-
ki inwestorom ulokowanym w sse, pro-
ces przekształcania wyników badań na-
ukowych i prac rozwojowych w innowacje 
technologiczne stał się dużo szybszy i sku-
teczniejszy.

KPT przygotował ofertę wsparcia dla firm 
znajdujących się na każdym etapie ich roz-
woju. Rocznie korzysta z niej ponad 1500 
przedsiębiorstw. Dzięki realizowanym 
przez KPT projektom, oferta dla firm obej-
muje możliwość finansowania innowacyj-
nych przedsięwzięć w ramach Funduszu 
Zalążkowego KPT. Spółki mogą liczyć na 
bezpłatne doradztwo, a także szkolenia 
związane z prowadzeniem biznesu i rozwi-

Wspieramy innowacyjne projekty 
i przedsięwzięcia

janiem profilu technologicznego przedsię-
biorstwa.

KPT umożliwia rozwiniętym i gotowym 
do realizacji nowych inwestycji firmom, 
uzyskanie pomocy publicznej z tytułu 
obecności na terenie sse, wraz z pakietem 
usług z tym związanych.

Skupienie w jednym miejscu przedsię-
biorstw oraz usług do nich skierowanych 
znakomicie wpływa na wzajemną współ-
pracę, a także tworzy sprzyjającą prze-
strzeń dla biznesu sieciowego. Inwestorzy 
o wysokiej rynkowej renomie lokując się 
na terenach sse, tworzą miejsca pracy, ko-
rzystają z nowoczesnej infrastruktury i wy-
korzystują nowoczesne technologie. Tym 
samym bardzo mocno przyczyniają się do 
rozwoju przemysłu w regionie Małopolski.

W zbogacanie oferty dydaktycznej, 
wdrażanie innowacyjnych pro-
gramów nauczania, podnoszenie 

jakości kształcenia uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych – to tylko niektóre z działań 
Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa 
Tischnera w Krakowie, które przyczyniają 
się w znaczny sposób do wzmacniania po-
tencjału edukacyjnego Małopolski i okolic. 

Krok przed rynkiem
Od ponad dziesięciu lat funkcjonowa-
nia na trudnym rynku edukacyjnym, Wyż-
sza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tisch-
nera w Krakowie zawsze stara się sprostać 
wymaganiom współczesnej gospodarki, 
opartej na innowacyjności i wiedzy. Ta in-
nowacyjność w podejściu do edukacji wy-
maga współpracy z instytucjami i branża-
mi, dobrej orientacji na rynku pracy oraz 
wyprzedzania trendów. WSE doskonale łą-
czy wszystkie te elementy, oferując kierun-
ki studiów dopasowane do potrzeb rynku 
oraz realizując innowacyjne projekty doty-
czące różnych obszarów kształcenia.

Wsparcie przedsiębiorczości
U c z e l n i a  w s p i e r a  p r z e d s i ę b i o r ców 
i młodych ludzi, którzy dopiero wkracza-
ją w świat biznesu. Im właśnie dedykowa-
ny jest nowy kierunek Biznes międzynaro-
dowy na studiach II stopnia. Jego mocną 
stroną są przede wszystkim innowacyjne 
i poszukiwane na rynku pracy specjalności, 
takie jak np.: Tworzenie i rozwój startupów, 

Eventy i targi międzynarodowe czy E-com-
merce i nowoczesne technologie w mar-
ketingu. Każdego, kto chce założyć własny 
biznes z pewnością zainteresuje też współ-
praca w ramach Akademickich Inkubato-
rów Przedsiębiorczości, które wspierają 
pomysły biznesowe, dając szansę na mini-
malizację nakładów finansowych na star-
cie działalności.

Projekty dla otoczenia
Jednym z wyznaczników gospodarki opar-
tej na wiedzy jest skuteczność pozyskiwa-
nia środków finansowych, w tym z fundu-
szy europejskich. Wyższa Szkoła Europejska 
w Krakowie od lat pozyskuje środki na fi-
nansowanie kluczowych obszarów swojej 
działalności i tworzy projekty skierowane 
do różnych grup odbiorców. Celem projek-
tu „Platforma Kształcenia Społecznościo-
wego – WeLearning” jest wypracowanie 
nowoczesnego modelu kształcenia usta-
wicznego świadczonego przez uczelnie 
wyższe. W ramach projektu powstała plat-
forma internetowa, materiały szkoleniowe 
oraz rozwiązania blended learning bazują-
ce na idei kształcenia społecznościowego 
i narzędziach social media. Projekt „Kształ-
cenie z perspektywą II” zakłada opracowa-
nie i realizację czterech kierunków studiów 
podyplomowych oraz jednego programu 
szkoleń on-line w obszarze techniczno-in-
formatycznym. Ponadto w ramach projek-
tu przewidziana jest Akademia Dydakty-
ki oraz możliwość staży zagranicznych dla 
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kadry dydaktycznej, a także rozbudowa in-
frastruktury uczelni i jej dostosowanie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Innowacyjna edukacja w szkołach 
Jednym z realizowanych obecnie projek-
tów jest także projekt „Kształcenie pełne 
wyobraźni”, który ma na celu stworzenie 
i wdrożenie innowacyjnych programów na-
uczania dla szkół ponadgimnazjalnych z za-
kresu nauk matematyczno-przyrodniczych 
i humanistycznych. Projekt ten jest realizo-
wany w partnerstwie z Centrum Edukacji 
Młodzieży KANA z Gliwic. Materiały, opra-
cowane w wyniku działań projektowych, 
nie tylko urozmaicą uczniom zdobywanie 
wiedzy, ale także posłużą nauczycielom do 
efektywniejszego jej przekazywania. Inno-
wacyjny system nauczania będzie wspiera-
ne przez scenariusze zajęć, webquesty, wy-
cieczki badawcze, kursy blended learning, 
gry, videotutoriale, case study, kursy e-le-
arningowe czy filmy. Wszystkie te materia-
ły zostaną także umieszczone na multime-
dialnej platformie Moodle, a każda osoba 
zainteresowana korzystaniem z tych zaso-
bów, będzie mogła otrzymać do nich bez-
płatny dostęp.
 Więcej informacji dostępne na: 
www.wse.krakow.pl
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z organizowaniem meetingów i konferen-
cji naukowych. W Instytucie Geografii pro-
wadzone są badania ściśle nawiązujące do 
małopolskich problemów. Wyniki tych ba-
dań pozwalają na formułowanie wniosków 
i wskazywanie kierunków działań, niejed-
nokrotnie innowacyjnych. Bada się mię-
dzy innymi wybrane usługi i jakość życia 
mieszkańców w regionie miejskim Krako-
wa, wpływ powodzi na przekształcanie 
dolin rzecznych, zbiorników retencyjnych 
Małopolski. Prowadzone są szeroko bada-
nia naukowe z zakresu geografii turystycz-
nej. Niezwykle ważne jak uważam są tak-
że badania oceny wpływu na środowisko 
współspalania biomasy i węgla oraz spa-
lania biomasy w zakładach energetycz-
nych, a także te dotyczące funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw w zmieniających się 
warunkach gospodarowania czy odnoszą-

ce się do kształtowania się indywidualnej 
działalności gospodarczej w Małopolsce. 

 o Czy dla młodych ludzi udział w festi-
walu może być pomocny w rozpoczęciu 
kariery zawodowej, założeniu własnej fir-
my?

 � Niewątpliwie tak. Młody człowiek czę-
sto boi się wykonać pierwszy krok w przed-
siębiorczość czy w stronę przyszłego pra-
codawcy. Uczestnicząc w Festiwalu na 
przysłowiowej „własnej skórze” przekona 
się, że „nie święci garnki lepią”. Mówiąc bar-
dziej fachowo – młody człowiek dostrzeże, 
że jego pomysły są warte realizacji, że in-
ni – mając podobne – wykorzystali je od-
ważnie i odnieśli sukces. Jestem pewien, że 
udział w wydarzeniach festiwalowych po-
zwoli uwierzyć we własne siły i możliwo-
ści. W tym kontekście Festiwal ma ogrom-
ne walory wychowawcze.

 o Czy studenci Pańskiego wydziału 
chętnie biorą udział w danym projekcie? 

 � Studenci naszego Wydziału chętnie 
i licznie biorą udział w tym projekcie. Są 
bardzo aktywni i kreatywni. Sam niejed-
nokrotnie miałem możliwość uczestniczyć 
w różnorodnych wydarzeniach organizo-
wanych przez nich w ramach działalności 
Kół Naukowych, lub Samorządu i wiem, że 
mam w nich sporą grupę niezawodnych 
i rzetelnych współpracowników. Ważne jest 
to, że w prace nad projektem angażują się 
zarówno studenci pierwszego stopnia jak 
i magistranci i doktoranci. 

Wywiad przeprowadziły: 
JoAnnA MAzepA i ewA kAlinowskA 

studentki kierunku  
Gospodarka i Administracja Publiczna  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Stawiamy na innowacyjność!

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA W KRAKOWIE
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INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT

Krakowski Park Technologiczny angażu-
je się także w branżę gier. Od marca 2013 
roku jest koordynatorem Digital Enterta-
inment Cluster, inicjatywy mającej na celu 
wsparcie rynku gier w Polsce. Najważniej-
szym wydarzeniem jest natomiast Digital 
Dragons. To jedna z największych konfe-
rencji branżowych w Europie Środkowo-
-Wschodniej skierowanych do przedstawi-
cieli cyfrowej rozrywki. Digital Dragons co 
roku skupia najważniejszych producentów 
i wydawców gier z Polski i Europy. Podczas 
festiwalu, poza spotkaniami biznesowy-
mi oraz dyskusjami dotyczącymi trendów 
w branży, przyznawane są także statuetki 
Digital Dragons dla najlepszych produkcji 
poprzedniego roku.
Inkubator Technologiczny KPT 
powstał w 2008 roku z myślą o promowa-
niu idei komercjalizacji nowoczesnych tech-
nologii. To idealne miejsce dla tych kre-
atywnych ludzi, którzy myślą o założeniu 
własnej działalności, działają w branży in-
formatycznej, telekomunikacyjnej lub inży-
nierskiej i szukają odpowiedniego środowi-
ska dla siebie i swoich pomysłów.

Najemcami powierzchni w inkubatorze 
są małe przedsiębiorstwa oraz mikrofirmy 
prowadzone przez absolwentów, doktoran-
tów, studentów oraz pracowników nauko-
wych krakowskich szkół wyższych. Każda 
firma, która staje się częścią Inkubatora jest 
nieco inna i wnosi w jego struktury coś no-
wego. Dzięki temu możliwa jest skuteczna 
współpraca pomiędzy nimi.

– Nasz Inkubator to środowisko firm mó-
wiących tym samym językiem, językiem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
– językiem internetu. Na jednej przestrze-
ni skoncentrowaliśmy różne formy wsparcia 
dla młodych przedsiębiorców. Atrakcyjna po-
wierzchnia biurowa, specjalistyczne szkolenia 
w ramach „Inkubowanej kawy”, promocja fir-
my oraz wizyty studyjne – to tylko niektóre z 
nich. Jednak to, co naszym zdaniem jest naj-
bardziej wartościowe, to w szczególności rela-
cje międzyludzkie, sieć kontaktów oraz moż-
liwość współpracy z innymi przedsiębiorcami 
– mówi Bartosz Józefowski, koordynator 
projektów w KPT.

W ramach działalności Inkubatora KPT 
inicjuje wiele projektów i wydarzeń. Jed-
nym z najważniejszych z nich był ostatnio 
projekt „Integrator”. Miał on na celu stwo-
rzenie efektywnego systemu współpracy 
na rzecz rozwoju inkubacji przedsiębior-
czości technologicznej. – Jego beneficjen-
tami są przede wszystkim innowacyjne firmy, 
ale także przedstawiciele środowiska akade-
mickiego oraz osoby zarządzające inkubato-
rami technologicznymi w całej Polsce – pod-
kreśla Bartosz Józefowski.

W ramach projektu, 20 września 2013 ro-
ku, Krakowski Park Technologiczny był or-

ganizatorem międzynarodowej konferencji 
„Trendy i wyzwania w rozwoju inkubato-
rów”. Wydarzenie skierowane było do pro-
fesjonalistów prowadzących inkubatory, 
parki naukowo-technologiczne oraz ak-
celeratory biznesu. Wśród gości KPT poja-
wili się m.in. eksperci z Irlandii, Portugalii 
oraz Estonii.

Ważnym elementem „Integratora” był 
także magazyn „Twój START up”, wydawa-
ny w 2013 roku. Osiem numerów magazy-
nu, które ukazało się na rynku, poświęcone 
było innowacyjnej przedsiębiorczości oraz 
promocji młodych firm z branży nowocze-
snych technologii. Magazyn dawał odpo-
wiedzi na bieżące pytania, a także pokazy-
wał pozytywne wzorce. Stałym elementem 
wydawnictwa był wywiad z jedną z firm 
z Inkubatora Technologicznego KPT.

Na zakończenie projektu zostało opubli-
kowane wydawnictwo pt. „Inkubacja czy 
akceleracja. Dylematy instytucji otoczenia 
biznesu”, które pokazuje najważniejsze za-
gadnienia związane z prowadzeniem inku-
batorów, parków technologicznych czy ak-
celeratorów.

„Integrator” zakończył się z początkiem 
2014 roku, ale oferta Inkubatora nadal po-
zostaje atrakcyjna. – W KPT stawiamy na ne-
tworking i potrzeby firm. To odwrócenie do-
tychczasowego modelu i sposobu myślenia. 
Jesteśmy po to, by pomagać przedsiębiorcom 
i przyczyniać się do ich dynamicznego rozwo-
ju. To firmy, tak naprawdę, określają jaka po-
winna być oferta Inkubatora KPT – podsumo-
wuje Bartosz Józefowski. 

łukAsz rodAcki 
Dział Promocji i Marketingu KPT

KLASTER LIFESCIENCE KRAKÓW

Od 8 lat Klaster LifeScience Kraków 
wspiera swoich członków i ułatwia 
im zaistnienie na arenie lokalnej 

i międzynarodowej. W bieżącym roku dla 
wszystkich obecnych i przyszłych Partne-
rów Klaster przygotował nową, udoskona-
loną ofertę współpracy. 

Narzędzia marketingu  
i komunikacji w Internecie 
Wykorzystanie Klastra LifeScience Kraków 
w celu promocji swojej działalności wiąże 
się z prestiżem przynależenia do wspólnej, 
elitarnej inicjatywy, a jednocześnie buduje 
markę Klastra i zwiększa siłę jego oddziały-
wania w kraju i zagranicą.

Partnerzy mogą wykorzystywać serwisy 
Internetowe Klastra, jako własne narzędzia 
marketingu i komunikacji. Oferta obejmuje 
podstawowe media, czyli portal lifescience.
pl oraz blog lifescienceopenspace.com oraz 

publikacje tj. katalogi systematyczne (np. 
biuletyn klastra) lub okazjonalne (np. ka-
talogi konferencyjne czy targowe, tj. „glo-
bal biomarker directory”). Oferta obejmuje 
również możliwość bezpośredniej promocji 
poprzez artykuły sponsorowane i reklamy 
dotyczące realizowanych projektów i dzia-
łalności Partnerów Klastra. 

Narzędzia współpracy poprzez 
Internet
Oferta narzędzi współpracy przygotowana 
jest w celu wspomagania działalności Par-
tnerów Klastra, w szczególności wspiera-
nia współpracy i ułatwiania dostępu do in-
formacji:

 � Partnerzy otrzymują dostęp do we-
wnętrznego systemu Klastra na platformie 
Podio.com. System ułatwia aktywne i efek-
tywne korzystanie z oferty Klastra, dzię-
ki ciągle rozbudowywanemu zestawowi 
usług. Aktualnie są oferowane trzy obsza-
ry robocze:

 � KLSK Intranet – informacje o projek-
tach, wydarzeniach, firmach, instytu-
cjach, pomysłach i innych dynamicznie 
definiowanych działaniach. KLSK Intra-
net służy komunikatom nt. działalności 
Rady Programowej Klastra. Tutaj partne-
rzy mogą podejmować wspólne inicjaty-
wy, tworzyć konsorcja i projekty, którymi 
mogą efektywnie zarządzać. 

 � KLSK Fundusze i Finansowanie – co-
dzienne aktualności nt. funduszy, pro-
gramów, konkursów i innych możliwości 
finasowania, pochodzące z oficjalnych 
źródeł krajowych i zagranicznych (H2020, 
ERC, COSME, Health Program, EUSBSR, 
NCN, RPO i inne). Aktualności są przeka-
zywane odbiorcom, a system umożliwia 
szybkie nawiązywanie współpracy z in-
nymi osobami zainteresowanymi wybra-
nym ogłoszeniem. 

 � KLSK Współpraca Międzynarodowa 
– aktualności, wydarzenia, projekty oraz 
zaproszenia do współpracy w ramach 
międzynarodowych powiązań Klastra. 
Współpraca międzynarodowa jest waż-
nym składnikiem strategii rozwoju re-
gionu, a w odniesieniu do Partnerów Kla-
stra ułatwia im znalezienie kooperantów 
dla swoich projektów lub uczestniczenie 
w projektach innych. 

 � Platforma tto.lifescience.pl jest narzę-
dziem wspierającym zarządzanie rozwojem 
innowacyjnych projektów oraz służącym 
promocji tych projektów na arenie mię-
dzynarodowej. Platforma wspiera w sposób 
systemowy rozwój innowacyjnego projek-

tu od fazy pomysłu do jego komercjaliza-
cji, stosując przy tym światowe standardy 
zarządzania innowacjami. Partnerzy Klastra 
mogą korzystać z platformy, jako narzędzia 
promocji, w ramach swoich projektów, 
w których jednym z celów jest komercjali-
zacja wyników badań. Pełne wykorzystanie 
platformy wymaga ścisłej współpracy w ra-
mach Zespołu Innowacji Klastra. 

Konferencje, szkolenia, warsztaty  
i seminaria Klastra 
W ramach działalności Klastra organizo-
wane są otwarte warsztaty, szkolenia, se-
minaria i inne imprezy dedykowane inno-
wacyjności i przedsiębiorczości, kierowane 
głównie (ale nie wyłącznie) do Partnerów 
Klastra. 

Oferta imprez obejmuje w szczególno-
ści coroczne wydarzenia o charakterze cy-
klicznym:

 � Dzień Otwarty Klastra – wiosenna im-
preza, w tym roku organizowana w ramach 
Małopolskiego Festiwalu Innowacji, 30 ma-
ja w Parku LifeScience. Dedykowana jest 
Partnerom Klastra i ma na celu promowa-
nie ich działań. W szczególności umożliwia 
przedstawienie rezultatów projektów reali-
zowanych w ramach programów regional-
nych i krajowych, a także europejskich. 

 � Life Science Open Space – jesienne, mię-
dzynarodowe forum współpracy w dziedzi-
nie life science, w tym roku organizowane 
17 października w hali EXPO Kraków. Ce-
lem forum jest umożliwienie poznania i łą-
czenia ciekawych projektów i pomysłów 
oraz stojących za nimi osób, reprezentują-
cych zarówno członków inicjatywy, jak i jej 
partnerów czy sympatyków. LSOS umożli-
wia promocję projektów i ich rezultatów, 
w szczególności realizowanych w ramach 
programów europejskich, a także krajo-
wych i regionalnych.

Sieć współpracy międzynarodowej
Klaster LifeScience Kraków jest partnerem 
w międzynarodowych sieciach współpra-
cy: European Diagnostic Clusters Alliance 
(EDCA www.edc-alliance.eu), Global Inno-
vation Network (GIN www.lsgin.com), Co-
uncil of European Bio Regions (CEBR www.
cebr.net), SCANBALT (www.scanbalt.org/). 
Współpraca z Klastrem otwiera przed Part-
nerami dostęp do informacji i jest okazją do 
wypromowania swojej działalności na are-
nie międzynarodowej. 

Wszystkich zainteresowanych współpra-
cą w ramach Klastra zapraszamy do kontak-
tu na www.lifescience.pl.  

Innowacyjna sieć  
współpracy
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Model SPIN został zaprojektowany dla 
trzech grup odbiorców: władz regional-

nych, jednostek naukowych, przedsiębiorców 
i jednostek samorządu terytorialnego. 

Dla każdej z tych grup Model przyjmuje nie-
co inne oblicze:

 � Dla władz regionalnych to koncepcja pro-
gramu publicznego intensyfikującego transfer 
wiedzy z nauki do gospodarki w strategicznych 
dla rozwoju danego regionu obszarach. 

 � Dla jednostek naukowych to koncepcja funk-
cjonowania w jej ramach jednostki odpowie-
dzialnej za transfer pewnego obszaru wiedzy 
(Centrum Transferu Wiedzy). Model biznesowy 
tej jednostki opiera się na dostarczaniu warto-
ści przedsiębiorcom i jednostkom samorządu 
terytorialnego. 

 � Dla przedsiębiorców i jednostek samorzą-
du terytorialnego to możliwość sprawniejszej 
współpracy z naukowcami pracującymi w da-
nym obszarze wiedzy.

W ramach projektu „SPIN – model transferu 
innowacji” Model SPIN został zaprojektowany 
i testowo wdrożony w czterech Centrach:

 � Centrum Inteligentnych Systemów Informa-
tycznych
Platforma współpracy między światem nauki 
i światem biznesu, jak również instytucjami sa-
morządowymi. Celem Centrum ISI jest umie-
jętne wykorzystanie potencjału środowiska 
naukowego do tworzenia innowacyjnych roz-
wiązań informatycznych, które mogłyby zostać 
wdrożone w praktyce. Współpraca z pracowni-
kami Wydziału Elektrotechniki Automatyki In-
formatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie gwarantuje 
najwyższy poziom naukowy i stworzenie naj-

lepszej i najnowocześniejszej koncepcji rozwią-
zania problemu.
www.isi.agh.edu.pl

 � Małopolskie Centrum Budownictwa Ener-
gooszczędnego
Ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Po-
litechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 
mająca charakter centrum uczelnianego pro-
wadzącego działalność usługową, doradczą, 
informacyjną, szkoleniową i promocyjną w za-
kresie transferu technologii, przedsiębiorczo-
ści i stymulowania innowacyjności w obszarze 
budownictwa energooszczędnego. MCBE sta-
nowi zaplecze badawczo-rozwojowe, szkole-
niowe, ekspozycyjne, wspierające rozwój no-
wych technologii związanych z budownictwem 
energooszczędnym i odnawialnymi źródła-
mi energii. MCBE ułatwia nawiązywanie kon-
taktów oraz wspomaga realizację wspólnych 
projektów pomiędzy pracownikami naukowy-
mi, a przedsiębiorcami w zakresie budownic-
twa energooszczędnego.
www.mcbe.pl

 � Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej
Jednostka Collegium Medicum Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego powołana do dokonywa-
nia skutecznej translacji w zakresie wdrażania 
innowacyjnych technologii medycznych do 
praktyki klinicznej. Do zakresu działań Ośrod-
ka należy również przygotowanie kompletnej 
i wyczerpującej oferty w zakresie koordynacji 

planowania, prowadzenia i analizowania wyni-
ków badań klinicznych oraz ich implementacji 
do działalności klinicznej.
www.momt.uj.edu.pl

 � Małopolskie Centrum Biotechnologii
Interdyscyplinarny ośrodek badawczy na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, umożliwiający wy-
konywanie kompleksowych badań na różnych 
poziomach funkcjonowania organizmu. 
MCB tworzy 6 ośrodków o zróżnicowanych, 
ale komplementarnych tematykach badaw-
czych oraz 5 laboratoriów niezależnych grup 
badawczych. Centrum jest odpowiedzią na 
zapotrzebowanie trzech grup społecznych: 
przedsiębiorców, poprzez otwarcie możliwo-
ści współpracy i komercjalizacji badań, na-
ukowców, przez stworzenie warunków pra-
cy na wysokiej klasy aparaturze badawczej, 
a także społeczności lokalnej, poprzez dostęp 
do najnowocześniejszych metod badawczych 
i diagnostycznych.
www.mcb.uj.edu.pl

Model SPIN – po co i dla kogo?

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ UMWM

KONTAKT:
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej 
30-552 Kraków, ul. Wielicka 72a
tel. 12 299 06 75
spin@umwm.pl
www.spin.malopolska.pl


