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STRESZCZENIE

8.1. WPROWADZENIE  – ROZWÓJ SPO£ECZEÑSTWA INNOWACYJNEGO

W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê¿niej rozwijaj¹cym siê medium 
komunikacyjnym. Dziêki niemu znaczenie czynnika odleg³oœci w procesach porozumiewania siê
i przekazywania wiedzy uleg³o marginalizacji. Najcenniejsza sta³a siê sama informacja. Doprowadzi³o to do 
powstania nowej formacji spo³ecznej zwanej spo³eczeñstwem informacyjnym.

Wraz z rozwojem spo³eczeñstwa nast¹pi³o tworzenie nowego typu gospodarki gospodarki opartej na 
wiedzy. Charakteryzuje siê ona rosn¹cym zapotrzebowaniem na wiedzê  i wykwalifikowanych pracowników 
umys³owych. Zdecydowanie wiêksz¹ rolê odgrywaæ zaczê³y innowacje, bêd¹ce jednym z g³ównych 
czynników decyduj¹cych o konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw. Równie wa¿na w tym kontekœcie staje siê 
wspó³praca nauki i gospodarki, u³atwiaj¹ca opracowywanie innowacyjnych rozwi¹zañ oraz póŸniejsze 
wprowadzanie ich na rynek.

Niniejszy artyku³ poœwiêcony jest jednej z popularniejszych form stymuluj¹cych wspó³pracê nauki 
i gospodarki, jak¹ s¹ dedykowane temu celowi narzêdzia internetowe. Przedstawiono w nim wybrane 
przyk³ady tego typu narzêdzi, stworzonych w Polsce, Norwegii oraz ca³ej Unii Europejskiej. Na podstawie 
przeprowadzonego przegl¹du narzêdzi, przygotowany zosta³ wzorcowy model internetowego portalu 
stymuluj¹cego wspó³pracê œwiata nauki i biznesu. Jego g³ównym za³o¿eniem jest integracja najlepszych 
praktyk napotkanych podczas badania. Ponadto, model uzupe³niony zosta³ o proponowane przez autora 
innowacyjne rozwi¹zania, które powinny zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ portalu oraz przyci¹gn¹æ do niego wiêksz¹ 
liczbê u¿ytkowników.

W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê¿niej rozwijaj¹cym siê medium komunikacyjnym. 
Od przesz³o dekady zaobserwowaæ mo¿emy niezwyk³e tempo rozrastania siê globalnej sieci, zarówno w kontekœcie 
budowy odpowiedniej infrastruktury, coraz czêstszego wykorzystania tego medium w gospodarstwach domowych 
i przedsiêbiorstwach, jak i rosn¹cej liczby poœwiêconych jej publikacji oraz badañ naukowych. Internet umo¿liwia ³atwy
i szybki sposób komunikacji oraz dostêpu do informacji na bardzo szerok¹, niespotykan¹ dot¹d skalê globaln¹. Dziêki 
niemu znaczenie czynnika odleg³oœci w procesach porozumiewania siê i przekazywania wiedzy uleg³o marginalizacji.
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Najcenniejsza sta³a siê sama informacja. Przynios³o to szybki rozwój nowoczesnych technologii, umo¿liwiaj¹cych jej 
pozyskiwanie, przesy³anie i analizê oraz doprowadzi³o do powstania i rozwoju nowej formacji spo³ecznej zwanej  
spo³eczeñstwem informacyjnym.

Literatura bogata jest w definicje pojêcia spo³eczeñstwa informacyjnego. W wiêkszoœci z nich du¿y nacisk po³o¿ony 
zosta³ na znaczenie informacji. Wed³ug definicji przedstawionej na I Kongresie Informatyki Polskiej, spo³eczeñstwo 
informacyjne to: „Spo³eczeñstwo charakteryzuj¹ce siê przygotowaniem i zdolnoœci¹ do u¿ytkowania systemów 
informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystuj¹ce us³ugi telekomunikacji do przesy³ania i zdalnego przetwarzania 
informacji” (RAPORT 1 KONGRESU INFORMATYKI POLSKIEJ).

Bardziej szczegó³owo, fenomen spo³eczeñstwa informacyjnego próbuje wyjaœniæ Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej 
i Rozwoju OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Wed³ug niej: „Spo³eczeñstwo 
informacyjne mo¿e zostaæ znalezione na przeciêciu, kiedyœ odrêbnych, przemys³ów: telekomunikacyjnego, mediów 
elektronicznych i informatycznego, bazuj¹cych na paradygmacie cyfrowej informacji. Jedn¹ z wiod¹cych si³ jest stale 
rosn¹ca moc obliczeniowa komputerów oferowanych na rynku, której towarzysz¹ spadaj¹ce ceny. Innym elementem 
jest mo¿liwoœæ ³¹czenia komputerów w sieci, pozwalaj¹ca im na dzielenie danych, aplikacji, a czasami samej mocy 
obliczeniowej, na odleg³oœci tak ma³e jak biuro i tak du¿e jak planeta. Ten podstawowy model rozproszonej mocy 
obliczeniowej i szybkich sieci jest sednem spo³eczeñstwa informacyjnego.” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-
OPERATION AND DEVELOPMENT).

Dla porównania, warto równie¿ przytoczyæ bardzo krótk¹, ale treœciw¹ definicjê zaproponowan¹ przez M. Casey. 
Twierdzi on, i¿ „spo³eczeñstwo informacyjne mo¿emy zdefiniowaæ jako spo³eczeñstwo, w którym informacja jest 
kluczowym elementem spo³eczno-ekonomicznej dzia³alnoœci i zmian” (CASEY 2001).

Pomimo wielu prób wyjaœnienia pojêcia spo³eczeñstwa informatycznego w literaturze, brak jest jednej uniwersalnej 
definicji. Istnieje jednak wspólny mianownik ³¹cz¹cy wiêkszoœæ z nich  jest nim wczeœniej ju¿ wspomniana informacja 
oraz przypisywane jej w³aœciwoœci wystêpuj¹ce w spo³eczeñstwie informacyjnym (STRATEGIA ROZWOJU 
SPO£ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE DO ROKU 2013). Zaliczyæ do nich mo¿na miêdzy innymi:

1. Wytwarzanie informacji,

2. Przechowywanie informacji,

3. Przekazywanie informacji,

4. Pobieranie informacji,

5. Wykorzystywanie informacji.

Poœwiêcenie tak du¿ej uwagi informacji oraz jej w³aœciwoœciom nie jest przypadkowe. Informacja jest nie tylko 
kluczowym elementem idei spo³eczeñstwa informacyjnego, ale stanowi równie¿ podstawê tworzenia siê nowego typu 
gospodarki gospodarki opartej na wiedzy. Wed³ug definicji zaproponowanej przez OECD i Bank Œwiatowy, „gospodarka 
oparta na wiedzy jest gospodark¹, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i efektywnie 
wykorzystywana przez przedsiêbiorstwa, organizacje, indywidualne osoby i spo³ecznoœci, sprzyjaj¹c szybkiemu 
rozwojowi gospodarki i spo³eczeñstwa.” (KUKLIÑSKI 2003).

W gospodarce opartej na wiedzy roœnie zapotrzebowanie na wiedzê (informacje) i wykwalifikowanych pracowników 
umys³owych, co oznacza, i¿ coraz wa¿niejszy staje siê kapita³ ludzki i wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu podnoszenie jego 
poziomu. Zdecydowanie wiêksz¹ rolê odgrywaæ zaczynaj¹ innowacje, bêd¹ce jednym z g³ównych czynników 

– 
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decyduj¹cych o konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw. Równie wa¿na w tym kontekœcie staje siê wspó³praca nauki 
i gospodarki, u³atwiaj¹ca opracowywanie innowacyjnych rozwi¹zañ oraz póŸniejsze wprowadzanie ich na rynek.

W konsekwencji, koniecznoœæ dostosowania siê do przedstawionych powy¿ej wymagañ prowadzi do ewolucji 
spo³eczeñstwa informacyjnego w spo³eczeñstwo innowacyjne, dla którego kluczowym elementem bêdzie ju¿ nie tylko 
sama informacja, ale równie¿ jej wykorzystanie w celu tworzenia innowacji. 

Idea otwartego modelu innowacji (Open Innovation) bezpoœrednio nawi¹zuje do fenomenu spo³eczeñstwa 
informacyjnego i jego ewoluowania w kierunku spo³eczeñstwa innowacyjnego. Do jej g³ównych celów nale¿y d¹¿enie 
do zwiêkszenia poziomu innowacyjnoœci oraz do zdobycia umiejêtnoœci czerpania jak najwiêkszych korzyœci z dzielenia 
siê wiedz¹. Wed³ug modelu Open Innovation, przedsiêbiorstwa nie mog¹ polegaæ wy³¹cznie na prowadzonych przez 
siebie badaniach, ale powinny nabywaæ patenty lub licencje na wynalazki i innowacyjne rozwi¹zania od innych firm. Co 
wiêcej, przedsiêbiorstwa powinny udostêpniaæ niewykorzystywane przez siebie wynalazki innym podmiotom na 
zasadzie sprzeda¿y licencji, tworzenia konsorcjów czy firm typu spin-off. Dzia³ania te pozwol¹ wszystkim 
przedsiêbiorstwom, zarówno udostêpniaj¹cym, jak i korzystaj¹cym z innowacji, wejœæ na nowy, wy¿szy poziom 
innowacyjnoœci, a w konsekwencji uzyskaæ przewagê konkurencyjn¹.

Samo pojêcie Open Innovation jest stosunkowo nowe, zosta³o zaproponowane przez prof. Henriego Chesbrough 
z Uniwersytetu Berkeley, na pocz¹tku XXI wieku. Wed³ug niego, model otwartych innowacji zak³ada celowe 
wykorzystanie przep³ywów wiedzy do przyspieszenia wewnêtrznych innowacji oraz wejœcia na rynek zewnêtrznych 
innowacji. Ponadto, paradygmat ten zak³ada, i¿ przedsiêbiorstwa mog¹ i powinny korzystaæ z zewnêtrznych, jak 
i wewnêtrznych pomys³ów, d¹¿¹c do ci¹g³ego ulepszania swoich technologii (CHESBROUGH 2006).

Model Open Innovation opiera siê na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:

1. Innowacyjne rozwi¹zania mo¿na znaleŸæ dos³ownie wszêdzie,

2. Wartoœciowym Ÿród³em pomys³ów na tworzenie innowacyjnych rozwi¹zañ s¹ pracownicy firm, ma³e i œrednie 
przedsiêbiorstwa oraz wy¿sze uczelnie,

3. Nale¿y poszukiwaæ i pozyskiwaæ innowacyjne pomys³y tak¿e poza przedsiêbiorstwem,

4. Wyniki zewnêtrznych prac B+R mog¹ tworzyæ istotn¹ wartoœæ dla przedsiêbiorstwa i jego klientów,

5. Prowadzenie prac badawczych we w³asnym zakresie nie jest warunkiem koniecznym, aby byæ beneficjentem 
komercjalizacji technologii,

6. Stworzenie lepszego modelu biznesowego jest wa¿niejsze ni¿ bycie pierwszym na rynku,

7. Najlepsze efekty przynosi wykorzystanie zarówno w³asnych (wewnêtrznych), jak i obcych (zewnêtrznych) 
pomys³ów na innowacyjne rozwi¹zania,

8. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zarz¹dzanie w³asnoœci¹ intelektualn¹.

Schemat prowadzenia prac badawczych i rozwojowych przedsiêbiorstwa w modelu Open Innovation przedstawiono na 
Rysunku 1. Prezentuje on wczeœniej wymienione, g³ówne za³o¿enia tego modelu.

8.2. IDEA OPEN INNOVATION
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Rysunek 1. Schemat modelu Open Innovation
�ród³o: Opracowanie w³asne, na podstawie (Santarek, 2008)

W Polsce zaobserwowaæ mo¿na rosn¹cy poziom œwiadomoœci na temat koniecznoœci podjêcia wspó³pracy nauki 
i gospodarki oraz wynikaj¹cych z niej korzyœci. Informatyzacja spo³eczeñstwa sprawia, i¿ powstaj¹ coraz to nowe 
narzêdzia internetowe stymuluj¹ce tak¹ kooperacjê. S¹ to zarówno portale rz¹dowe, jak i prywatne, zazwyczaj 
budowane przy wykorzystaniu œrodków finansowych Unii Europejskiej.

Z drugiej strony, Polska sieæ uboga jest w platformy oparte o model otwartych innowacji (Open Innovation). G³ównym 
powodem takiego stanu rzeczy mo¿e byæ brak znajomoœci tego typu rozwi¹zañ b¹dŸ te¿ œwiadomoœci naukowców 
i przedsiêbiorców w zakresie korzyœci, jakich mo¿e dostarczaæ taki model wspó³pracy. 

Portal Innowacji (WWW.PI.GOV.PL) jest Ÿród³em wiedzy na temat wspierania innowacyjnoœci i transferu technologii. 
Mo¿na w nim znaleŸæ informacje dotycz¹ce m.in. dostêpnoœci nowych technologii, Ÿróde³ finansowania innowacji, 
instytucji, a tak¿e programów wspieraj¹cych innowacyjnoœæ. 

Ponadto, portal oferuje dostêp do najciekawszych publikacji przygotowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju 
Przedsiêbiorczoœci oraz do obszernych i aktualnych baz danych o instytucjach otoczenia biznesu, takich jak parki 
technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory przedsiêbiorczoœci czy oœrodki szkoleniowo-doradcze. 
W ramach portalu dzia³aj¹ równie¿ platformy s³u¿¹ce kojarzeniu nauki z gospodark¹, takie jak:

8.3. NARZÊDZIA INTERNETOWE STYMULUJ¥CE WSPÓ£PRACÊ NAUKI 
   I GOSPODARKI

Przyk³ady polskie

A. Portal Innowacji
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1. Sieæ Enterprise Europe Network

2. Baza Danych Technologii Krajowej Sieci Innowacji

Sieæ oferuje ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom kompleksowe us³ugi, które maj¹ im pomóc w pe³ni rozwin¹æ ich 
potencja³ i zdolnoœci innowacyjne. Sieæ Enterprise Europe Network jest tak¿e poœrednikiem umo¿liwiaj¹cym 
instytucjom Unii Europejskiej pe³niejsz¹ orientacjê w potrzebach ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

W Bazie Danych Technologii Krajowej Sieci Innowacji znajduj¹ siê aktualne oraz archiwalne oferty technologii oraz 
zapytania o technologie. 

Obecnie, na portalu odnaleŸæ mo¿na miêdzy innymi ponad 200 publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci 
wydanych w formie e-booków, informacje na temat 35 parków technologicznych, 48 centrów transferu technologii, 
47 inkubatorów przedsiêbiorczoœci i technologii oraz 128 oœrodków szkoleniowo-doradczych. Bior¹c pod uwagê 
przedstawione statystyki nale¿y stwierdziæ, i¿ Portal Innowacji stanowi cenne Ÿród³o wiedzy zarówno dla naukowców, 
jak i przedsiêbiorców zainteresowanych innowacyjnoœci¹.

Portal dostêpny jest pod adresem internetowym: http://www.pi.gov.pl. Na Rysunku 2 zaprezentowano screen Portalu 
Innowacji.

Rysunek 2. Portal Innowacji
�ród³o:  http://www.pi.gov.pl

Platforma wymiany informacji oraz transferu technologii eWEB to miejsce w Internecie, w którym mog¹ spotkaæ siê 
przedsiêbiorcy oraz przedstawiciele œwiata nauki. Dzia³a ona na zasadach zbli¿onych do popularnych portali 
spo³ecznoœciowych, gromadz¹c spo³ecznoœæ skupion¹ na tworzeniu i wykorzystywaniu w praktyce kontaktów 

B. Platforma wymiany informacji oraz transferu technologii eWEB
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z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami. Platforma w sposób znacz¹cy u³atwia nawi¹zywanie indywidualnych 
kontaktów miêdzy przedstawicielami œrodowisk biznesowych i naukowych, oferuj¹c swoim u¿ytkownikom mo¿liwoœæ 
korzystania m.in. z wirtualnych sal spotkañ, kalendarza z harmonogramem, forum czy wewnêtrznego czatu.

Ka¿dy z u¿ytkowników platformy eWEB ma mo¿liwoœæ stworzenia w³asnego profilu, bêd¹cego równoczeœnie jego 
wizytówk¹ zawieraj¹ca dane kontaktowe, informacje o zainteresowaniach, osi¹gniêciach naukowych, publikacjach, 
zasobach wiedzy oraz technologii i prowadzonych obecnie badaniach naukowych. Co istotne, mo¿liwe jest równie¿ 
przegl¹danie profili stworzonych przez innych u¿ytkowników (naukowców, jednostki naukowe, przedsiêbiorców, 
jednostki biznesowe), zamieszczonych przez nich artyku³ów, informacji o projektach, a nawet prowadzonych blogów. 
Najwa¿niejsza wydaje siê byæ jednak funkcjonalnoœæ nazywana „Tablic¹”, na której zamieszczaæ mo¿na otwarte oferty 
wspó³pracy.

Opisywane narzêdzie powsta³o w 2011 roku i powoli zdobywa popularnoœæ wœród przedstawicieli œwiata nauki i biznesu. 
Do chwili obecnej, z platformy korzysta ponad 200 osób bêd¹cych obserwatorami, oko³o 30 osób bêd¹cych naukowcami 
(g³ównie zwi¹zanych z uczelniami krakowskimi) oraz oko³o 50 osób o statusie biznesowym. Ponadto, na platformie 
zarejestrowano prawie 1300 jednostek naukowych, oko³o 70 jednostek biznesowych oraz opublikowano oko³o 
40 artyku³ów naukowych. Przytoczone liczby pokazuj¹, i¿ w platformie eWEB tkwi du¿y potencja³. Jej niew¹tpliwym 
plusem jest podobieñstwo do popularnych portali spo³ecznoœciowych tj. Facebook, co sprawia, i¿ korzystanie z niej jest 
w du¿ym stopniu intuicyjne. Jeœli nadal bêdzie rozwijana i przyci¹gnie do siebie wiêksz¹ liczbê u¿ytkowników, 
w nied³ugim czasie mo¿e staæ siê miejscem, w którym nawi¹zywane bêd¹ ciekawe kooperacje naukowo-biznesowe.

Rysunek 3. Platforma wymiany informacji oraz transferu technologii eWEB

�ród³o: http://www.eweb.krakow.pl
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Platforma dostêpna jest pod adresem internetowym: http://www.eweb.krakow.pl. Screen prezentuj¹cy mo¿liwoœci 
platformy znajduje siê na Rysunku 3.

Portal Biznes i Nauka stanowi bazê danych, której zadaniem jest stymulowanie wspó³pracy biznesu i nauki. Serwis sk³ada 
siê z 3 g³ównych modu³ów:

1. Bazy ofert, w której znajduj¹ siê og³oszenia dotycz¹ce poszukiwanych oraz oferowanych form wspó³pracy 
miêdzy przedsiêbiorcami i naukowcami,

2. Bazy naukowców, przedstawiaj¹cej krótkie profile naukowców oraz informacje na temat oczekiwanych przez 
nich form wspó³pracy,

3. Bazy przedsiêbiorców, zawieraj¹cej krótkie profile przedsiêbiorców oraz informacje na temat oczekiwanych 
przez nich form wspó³pracy.

Wa¿nym elementem portalu jest dostêpna na nim wyszukiwarka, która pozwala odnaleŸæ interesuj¹c¹ 
naukowca/przedsiêbiorcê ofertê wspó³pracy, nie tylko po s³owach kluczowych, ale równie¿ wed³ug oferowanego 
zakresu wspó³pracy.

W trakcie tworzenia publikacji w bazie znajdowa³o siê 7 aktualnych ofert wspó³pracy, 35 przedsiêbiorców oraz 
7 naukowców. Jest to skromny wynik, który pokazuje, i¿ konieczna jest promocja bazy, zarówno wœród przedsiêbiorców, 
jak i naukowców. Dopiero w przypadku wyraŸnego zwiêkszenia liczby u¿ytkowników bêdzie ona w stanie generowaæ 
wiêksz¹ iloœæ ofert wspó³pracy, a co za tym idzie po³¹czyæ œwiat biznesu ze œwiatem nauki.

Rysunek 4. Portal Biznes i Nauka
�ród³o: http://www.polskietechnologie.pl

C. Portal Biznes i Nauka
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Portal dostêpny jest pod adresem internetowym: http://www.biznesinauka.eu. Rysunek 4 przedstawia screen z portalu 
Biznes i Nauka.

Internetowy serwis PolskieTechnologie.pl jest kolejnym portalem, którego celem jest u³atwienie wspó³pracy nauki 
z biznesem. W za³o¿eniach autorów serwisu, ma on byæ nowoczesnym narzêdziem, przyjaznym i zrozumia³ym nie tylko 
dla naukowców, ale tak¿e dla przedsiêbiorców z wielu bran¿, prezentuj¹cych zró¿nicowany stopieñ zaawansowania 
technologicznego.

G³ównym modu³em serwisu jest baza danych zawieraj¹ca szczegó³owe oferty i zapytania technologiczne oraz 
mechanizm umo¿liwiaj¹cy kojarzenie partnerów biznesowych. Do ich obs³ugi i wyszukiwania odpowiednich zasobów 
s³u¿¹ specjalnie zaprojektowane wyszukiwarki, które umo¿liwiaj¹ sprawne przeszukiwanie zasobów informacyjnych 
bazy, pod wzglêdem ró¿nych kryteriów.

Ka¿dy u¿ytkownik serwisu uzyskuje dostêp do zindywidualizowanego panelu administracyjnego umo¿liwiaj¹cego:

1. Przegl¹danie ofert i zapytañ technologicznych znajduj¹cych siê w bazie,

2. Zg³aszanie w³asnych ofert i zapytañ technologicznych,

3. Zg³aszanie do publikacji w³asnych tekstów informacyjnych na stronie g³ównej portalu,

4. Mo¿liwoœæ konsultacji on-line z ekspertami dziedzinowymi. 

Aktualnie, w bazie znajduje siê zaledwie 7 wpisów dotycz¹cych poszukiwanych przez przedsiêbiorstwa technologii oraz 
ponad 400 technologii opracowanych przez naukowców, a oferowanych przedsiêbiorcom. Wyniki te wskazuj¹

Rysunek 5. Portal Polskie Technologie

�ród³o: http://www.polskietechnologie.pl

D.Portal Polskie Technologie
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 jednoznacznie, ¿e naukowcy chêtnie dziel¹ siê rezultatami swoich badañ. Wyzwaniem stoj¹cym przed twórcami portalu 
jest zainteresowanie nim przedsiêbiorstw, które chcia³yby skorzystaæ z innowacyjnych technologii.

Baza dostêpna jest pod adresem internetowym: http://www.polskietechnologie.pl. Screen prezentuj¹cy mo¿liwoœci 
przeszukiwania bazy znajduje siê na Rysunku 5.

Portal Science2Business jest przyk³adem serwisu prowadzonego przez Centrum Transferu Technologii. Stanowi on 
internetow¹ bazê danych, zawieraj¹c¹ oferty naukowców z Politechniki Krakowskiej dla przemys³u. 

Portal sk³ada siê z czterech g³ównych modu³ów:

1. Eksperci modu³ zawiera informacje o pracownikach Politechniki Krakowskiej, posiadaj¹cych doœwiadczenie 
w realizacji ekspertyz dla przemys³u. Obejmuje równie¿ dziedziny, w których dzia³aj¹ eksperci oraz listy 
referencyjne wykonanych ekspertyz,

2. Laboratoria modu³ zawiera informacje o dostêpnej na Politechnice Krakowskiej aparaturze oraz rodzaju 
wykonywanych w oparciu ni¹ badañ i analiz, a tak¿e obejmuje opis aparatury i urz¹dzeñ laboratoryjnych, wykaz 
uzyskanych certyfikatów i listy referencyjne wykonanych badañ,

3. Projekty modu³ zawiera informacje o projektach badawczo-rozwojowych i przedsiêwziêciach innowacyjnych, 
realizowanych na Politechnice Krakowskiej finansowanych ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Obejmuje dane o celach 
i osi¹gniêtych efektach projektów,

Rysunek 6. Portal Science2Business

�ród³o: http://www.s2b.transfer.edu.pl

E. Portal Science2Business

– 

– 

– 
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4. Oferty technologiczne modu³ zawiera informacje o wynikach projektów badawczych prowadzonych na 
Politechnice Krakowskiej, które mog¹ znaleŸæ zastosowanie w przemyœle. Obejmuje opis oferowanych 
technologii, aktualny etap zaawansowania prac badawczych, sposób ochrony praw w³asnoœci intelektualnej 
oraz dziedzinê przemys³u, w której mo¿na wykorzystaæ wyniki.

W chwili obecnej, baza zawiera informacje na temat: 49 ekspertów, 26 projektów, 39 laboratoriów oraz 58 ofert 
technologicznych. Podobnie jak w przypadku wczeœniej omawianych narzêdzi, wyzwaniem dla twórców portalu jest 
przyci¹gniêcie do niego wiêkszej liczby u¿ytkowników, tak ze œwiata nauki, jak i gospodarki.

Portal dostêpny jest pod adresem internetowym: http://www.s2b.transfer.edu.pl. Na Rysunku 6 zamieszczono 
pogl¹dowy screen z portalu Science2Business.

Polskie Platformy Technologiczne to konsorcja zrzeszaj¹ce kluczowe polskie przedsiêbiorstwa, jednostki naukowe, 
oœrodki decyzyjne, finansowe i spo³eczne, maj¹ce na celu sformu³owanie wizji rozwoju wybranego sektora gospodarki, 
wyznaczenie strategii zmierzaj¹cej do jej realizacji oraz przygotowanie spójnego planu dzia³ania. Przy czym 
przygotowany plan dzia³ania musi uwzglêdniaæ rozwój badañ i podejmowanie strategicznych inicjatyw 
technologicznych s³u¿¹cych wzrostowi innowacji oraz podniesieniu konkurencyjnoœci sektora w gospodarce 
europejskiej (MATUSIAK 2010).

Pierwsze Polskie Platformy Technologiczne zaczê³y powstawaæ w 2004 roku, jako odpowiedŸ na inicjatywê Komisji 
Europejskiej mówi¹c¹ o koniecznoœci utworzenia Europejskich Platform Technologicznych. Ich g³ówne cele wyznaczone 
zosta³y w dwóch p³aszczyznach:

1. W wymiarze europejskim, do których nale¿¹:

a. Aktywny udzia³ w strukturach Europejskich Platform Technologicznych,

b. Aktywny udzia³ w definiowaniu i realizacji europejskich Strategicznych Programów Badawczych,

c. Aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE.

2. W wymiarze krajowym, które zdefiniowaæ mo¿na jako:

a. Przygotowanie ambitnych krajowych programów badawczo-rozwojowych, dotycz¹cych strategicznie 
wa¿nych sektorów gospodarki, które sta³yby siê elementem Krajowego Programu Ramowego,

b. Integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokó³ tworzonych strategii,

c. Mobilizacja istotnych œrodków publicznych, prywatnych, krajowych i zagranicznych,

d. Optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjnoœci gospodarki 
w latach 2007-2013,

e. Promocja i lobbing dzia³añ badawczo-rozwojowych korzystnych dla reprezentowanych przez Platformy 
sektorów gospodarki.

W chwili obecnej, w Polsce istnieje 29 Platform Technologicznych. Ich dzia³ania w poszczególnych sektorach 
przemys³owych wspierane s¹ przez najwa¿niejsze dla polskiej nauki i gospodarki resorty: Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wy¿szego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Œrodowiska, 
Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Spis wszystkich istniej¹cych w Polsce Platform Technologicznych, wraz z linkami do ich stron internetowych dostêpny 
jest pod adresem internetowym: http://www.kpk.gov.pl/ppt/index.html.

– 

F. Polskie Platformy Technologiczne
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Przyk³ady norweskie

A. Ideportalen

W Norwegii do zagadnieñ wspó³pracy nauki i gospodarki oraz transferu technologii podchodzi siê w sposób nietypowy,  
ca³kowita odpowiedzialnoœæ za realizacjê tych procesów skupia siê na uczelniach wy¿szych i stowarzyszonych z nimi 
instytutach badawczych. Mniejsza waga przywi¹zywana jest do tworzenia internetowych platform stymuluj¹cych 
wspó³pracê œwiata akademickiego i biznesowego.

Z drugiej strony, w Internecie mo¿na znaleŸæ kilka przyk³adów norweskich, bran¿owych platform Open Innovation, które 
dzia³aj¹ z powodzeniem, generuj¹c przy tym ciekawe, innowacyjne rozwi¹zania.

Ponadto, w Norwegii, podobnie jak w Polsce i ca³ej Unii Europejskiej, dzia³aj¹ narodowe Platformy Technologiczne, które 
maj¹ znacz¹cy wp³yw na kooperacjê nauki z przedsiêbiorstwami, a ich portale internetowe stanowi¹ wyczerpuj¹ce 
Ÿród³a wiedzy.

Serwis Ideportalen stanowi platformê wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorstwami, a studentami norweskich uczelni 
wy¿szych. Idea serwisu polega na tym, i¿ przedsiêbiorcy zamieszczaj¹ problemy i wyzwania biznesowe, na które 
napotykaj¹ w swojej codziennej dzia³alnoœci, a nastêpnie studenci mog¹ je rozwi¹zywaæ oraz wykorzystywaæ w swoich 
pracach badawczych. Dziêki temu, powstaj¹ce prace naukowe nie s¹ typowo teoretyczne, ale nabieraj¹ charakteru 
aplikacyjnego.

Taka idea portalu dostarcza wielu korzyœci zarówno dla przedsiêbiorców, jak i studentów. Przedsiêbiorcy otrzymuj¹ 
innowacyjne rozwi¹zania swoich problemów oraz mo¿liwoœæ przetestowania i zatrudnienia najzdolniejszych studentów. 

Rysunek 7. Serwis Ideportalen

�ród³o: http://www.ideportalen.no
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Natomiast studenci dostaj¹ mo¿liwoœæ zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, nabrania doœwiadczenia oraz 
autopromocji.

Oprócz omawianej powy¿ej g³ównej funkcjonalnoœci, na portalu znajduj¹ siê krótkie profile studentów, 
przedsiêbiorców, a tak¿e og³oszenia o mo¿liwoœci odbycia praktyk lub zdobycia pracy. Aktualnie, w serwisie 
zamieszczonych jest oko³o 40 problemów biznesowych do rozwi¹zania, 500 profili przedsiêbiorstw, 350 profili 
studentów oraz kilkanaœcie og³oszeñ o praktykach i pracy.

Portal dostêpny jest pod adresem internetowym: http://www.ideportalen.no. Screen prezentuj¹cy jego mo¿liwoœci 
znajduje siê na Rysunku 7.

Prekubator jest przyk³adem serwisu prowadzonego przez jedno z norweskich Biur Transferu Technologii (Technology 
Transfer Office), którego g³ównym celem jest identyfikacja oraz komercjalizacja innowacji. 

Na portalu u¿ytkownicy znaleŸæ mog¹ bie¿¹ce informacje na temat komercjalizowanych przez biuro technologii, 
norweskich programów badawczych oraz partnerów biura. Najwa¿niejsz¹ funkcjonalnoœci¹ jest jednak mo¿liwoœæ 
pobrania wniosku o komercjalizacjê projektu, a nastêpnie wys³anie go on-line do biura.

Serwis dostêpny jest pod adresem internetowym: http://www.prekubatortto.no. Na Rysunku 8 zamieszczono 
pogl¹dowy screen z portalu.

Rysunek 8.  Portal Prekubator TTO

�ród³o: http://www.prekubatortto.no

B. Prekubator TTO
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C. Idepoliklinikken

D. Statoil Innovate

W Norwegii uruchomiono kilka bran¿owych platform, korzystaj¹cych z modelu otwartych innowacji (Open Innovation). 
Jedn¹ z nich jest portal Idepoliklinikken.

Portal ten jest otwart¹ platform¹ internetow¹ Uniwersyteckiego Szpitala w Oslo. Dzia³a na zasadach skrzynki 
z propozycjami, w której sugestie odnoœnie funkcjonowania szpitala zamieszczaæ mog¹ pacjenci, pracownicy oraz 
przedsiêbiorcy. Nastêpnie, zamieszczone sugestie omawiane s¹ z innymi u¿ytkownikami portalu, w wyniku czego mog¹ 
powstaæ konkretne innowacyjne rozwi¹zania.

Wœród wielu sugestii/pomys³ów zaproponowanych do tej pory przez u¿ytkowników portalu, znalaz³y siê takie, które ju¿ 
wprowadzono w ¿ycie. Najciekawsze z nich to: zautomatyzowany system grzewczy dla szpitalnego l¹dowiska, który 
zapewni³ oszczêdnoœci rzêdu kilku milionów koron rocznie oraz usuniêcie progów w szpitalnych drzwiach, które 
pozwoli³o zwiêkszyæ efektywnoœæ pracowników szpitala.

Portal Idepoliklinikken dostêpny jest pod adresem internetowym: http://www.idepoliklinikken.no. Na Rysunku 9 
zamieszczono screen z portalu, ukazuj¹cy w jaki sposób zamieszczane s¹ na nim sugestie u¿ytkowników.

Rysunek 9. Portal Idepoliklinikken

�ród³o: http://www.idepoliklinikken.no

Kolejnym z przyk³adów bran¿owego portalu Open Innovation jest platforma Statoil Innovate, nale¿¹ca do jednego 
z liderów rynku paliwowego firmy Statoil. G³ównym zadaniem postawionym przed platform¹ jest pozyskiwanie 
pomys³ów na rozwój innowacyjnych technologii od przedsiêbiorstw, instytutów badawczych oraz œrodowisk 
akademickich.

– 
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U¿ytkownicy portalu maj¹ mo¿liwoœæ zamieszczania swoich innowacyjnych pomys³ów, które usprawni³yby 
dzia³anie i zwiêkszy³y konkurencyjnoœæ firmy Statoil. Ponadto, na platformie zamieszczane s¹ konkretne 
problemy/wyzwania, na jakie natrafiaj¹ w swojej codziennej dzia³alnoœci pracownicy Statoil, a u¿ytkownicy 
staraj¹c siê je rozwi¹zywaæ, mog¹ nawi¹zaæ póŸniejsz¹ wspó³pracê z firm¹. Oprócz tego, w ramach platformy 
mo¿liwe jest nadsy³anie pomys³ów na innowacyjne technologie (równie¿ niezwi¹zane z dzia³alnoœci¹ firmy), które 
mog¹ zostaæ sfinansowane przez Statoil Technology Invest.

Portal Statoil Innovate dostêpny jest pod adresem internetowym: http://www.innovate.statoil.com. Rysunek 10 
przedstawia screen z portalu.

Rysunek 10. Portal Statoil Innovate

�ród³o: http://www.innovate.statoil.com

W Norwegii, podobnie jak w Polsce i wszystkich krajach Unii Europejskiej, dzia³aj¹ Platformy Technologiczne, 
które powsta³y jako odpowiedŸ na inicjatywê Komisji Europejskiej mówi¹c¹ o koniecznoœci utworzenia 
Europejskich Platform Technologicznych.

Norweskie Platformy Technologiczne tworz¹ sieæ FUGE, która skupia siê na badaniach nad genomik¹ 
(1funkcjonaln¹ , wymagaj¹cych wykorzystania zaawansowanych technologii oraz wysoce wykwalifikowanego 

personelu.

Platformy te dzia³aj¹ na zasadzie centrów us³ugowych, œwiadcz¹cych specjalistyczne ekspertyzy, szkolenia oraz 
wsparcie w odpowiadaj¹cych im obszarach technologii. Co wa¿ne, zapewniaj¹ one dostêp do specjalistycznej 
wiedzy technologicznej zarówno naukowcom, jak i przedsiêbiorcom, umo¿liwiaj¹c im tym samym wspó³pracê 
nad innowacyjnymi rozwi¹zaniami.

E. Norweskie Platformy Technologiczne FUGE

1) Genomika funkcjonalna skupia siê na poznawaniu funkcji wszystkich genów w genomie.
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Sieæ FUGE sk³ada siê z 10 platform, które obejmuj¹ takie obszary badawcze jak: bioinformatyka, proteomika, 
obrazowanie molekularne, technologie mikromacierzy, biobanki, biologia strukturalna, sekwencjonowanie, 
technologie transgeniczne oraz badania genetyczne na ³ososiach i dorszach. 

Spis wszystkich istniej¹cych w ramach sieci FUGE Platform Technologicznych, wraz z linkami do ich stron internetowych 
dostêpny jest pod adresem internetowym: http://www.forskningsradet.no/prognett-fuge/Technology_platforms.

Unia Europejska ufundowa³a szereg internetowych narzêdzi, wspomagaj¹cych wyszukiwanie informacji na temat 
zaawansowanych technologii, projektów badawczych i rezultatów badañ naukowych, co w konsekwencji powinno 
prowadziæ do nawi¹zania wspó³pracy miêdzy nauk¹ a gospodark¹. Do najciekawszych tego typu rozwi¹zañ zaliczyæ 
mo¿na sieæ badawcz¹ GÉANT, Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badañ i Rozwoju CORDIS oraz portal OpenAIRE, 
umo¿liwiaj¹cy swobodny dostêp do europejskich badañ naukowych.

Ponadto, wspó³praca uczelni z biznesem w wymiarze ogólnoeuropejskim wspierana jest miêdzy innymi poprzez portale, 
korzystaj¹ce z modelu otwartych innowacji oraz Europejskie Platformy Technologiczne.

Projekt GÉANT to jedna z najwiêkszych na œwiecie sieci komputerowych, zrzeszaj¹ca krajowe sieci badawczo-naukowe z 
ca³ej Europy. Obecnie obejmuje ona oko³o 3500 placówek uniwersyteckich i instytucji badawczych oraz zapewnia 
komunikacjê miêdzy studentami i naukowcami w 30 krajach Europy. Do projektu przy³¹czone s¹ miêdzy innymi 
ogólnopolska sieæ PIONIER oraz skandynawska sieæ NORDUnet.

Sieæ GÉANT uruchomiona zosta³a w 2000 roku w celu unowoczeœnienia europejskiej infrastruktury sieciowej u¿ywanej 
do celów badawczych i edukacyjnych. Do g³ównych zadañ postawionych przed projektem nale¿¹:

1. Prowadzenie wspólnych badañ w zakresie rozwoju technologii sieciowych i us³ug, ukierunkowanych na rozwój 
nowych pomys³ów i koncepcji oraz ich transformacje w us³ugi produkcyjne, dostarczane do u¿ytkowników 
projektu GÉANT oraz uczestnicz¹cych w nim sieci naukowo-badawczych,

2. Wspieranie projektów i u¿ytkowników, którzy wymagaj¹ zaawansowanych technologii sieciowych,

3. Wspieranie przedsiêwziêæ ukierunkowanych na ograniczanie zjawiska „cyfrowego wykluczenia”, zarówno 
poprzez dog³êbn¹ analizê sieci badawczych w obszarach rozwijaj¹cych siê, jak i zapewnienie bezpoœredniego 
wsparcia w zakresie dostêpnej wiedzy i rozwi¹zañ,

4. Prowadzenie prac badawczych w odniesieniu do przysz³oœci sieci badawczo-naukowych oraz ich utrzymania 
poza zakresem dzia³ania projektu GÉANT.

Z biegiem czasu, wraz z wprowadzaniem kolejnych ulepszeñ, sieæ GÉANT osi¹gnê³a wiod¹c¹ pozycjê w skali œwiatowej 
i przyczyni³a siê do zwiêkszenia atrakcyjnoœci Europy jako miejsca, w którym warto prowadziæ badania naukowe.

Przepustowoœæ sieci wynosi od kilku do kilkunastu Gb/s, co umo¿liwia europejskim naukowcom konkurowanie na arenie 
miêdzynarodowej. Jest to w chwili obecnej najwiêksza tego typu instalacja w Europie. Korzysta z niej ponad 8 milionów 
europejskich studentów wymieniaj¹cych informacje przez Internet. Topologia sieci GÉANT przedstawiona zosta³a na 
Rysunku 11.

Przyk³ady ogólnoeuropejskie

A. GÉANT
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Rysunek 11. Topologia sieci GÉANT

�ród³o: Strona internetowa Poznañskiego Centrum Superkomuterowo-Sieciowego, dostêpna pod adresem: 
http://www.man.poznan.pl/online/pl/projekty/8/GEANT_GEANT2_GEANT3.html (czerwiec 2012).

Ca³y czas prowadzone s¹ prace zmierzaj¹ce do udoskonalenia oraz dalszego rozwoju sieci GÉANT. Szczególny 
nacisk k³adzie siê na rozwój us³ug i rozwi¹zañ dla europejskiego œrodowiska badawczego oraz stymulowanie 
rozwoju technologicznego w celu zapewnienia Europie wiod¹cego miejsca w wyœcigu technologii sieciowych i e-
Nauki.

Portal sieci GÉANT dostêpny jest pod adresem internetowym: http://www.geant.net/pages/home.aspx. 
Na Rysunku 12 przedstawiono pogl¹dowy screen z portalu.



135

Rysunek 12. Portal sieci GÉANT

�ród³o: http://www.geant.net/pages/home.aspx

CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badañ 
i Rozwoju jest przestrzeni¹ informacyjn¹ poœwiêcon¹ europejskiej dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej oraz 
transferowi technologii. Stanowi on oficjalne Ÿród³o informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeñ do 
sk³adania wniosków w ramach 7Pprogramu Ramowego w dziedzinie badañ i rozwoju technologicznego (7PR).

Serwis CORDIS utworzony zosta³ w 1990 roku. Do jego g³ównych zadañ nale¿¹:

1. U³atwianie uczestnictwa w europejskich badaniach oraz dzia³aniach w zakresie przejmowania ich 
wyników,

2. Zwiêkszenie skutecznoœci wykorzystania wyników badañ ze zwróceniem szczególnej uwagi na sektory 
najwa¿niejsze dla europejskiej konkurencyjnoœci,

3. Propagowanie upowszechniania wiedzy umo¿liwiaj¹cej skuteczniejsze przejmowanie technologii przez 
przedsiêbiorstwa oraz propagowanie akceptacji spo³ecznej dla nowych technologii.

CORDIS jest jednym z najwiêkszych europejskich serwisów informacyjnych dotycz¹cych zagadnieñ badañ 
i rozwoju. Oferuje obszerne zasoby informacji na temat badañ naukowych prowadzonych na terenie Unii 
Europejskiej. W chwili obecnej serwis zawiera miêdzy innymi oko³o 230 tys. stron www tworz¹cych ponad 180 
serwisów internetowych, dziesiêæ baz danych, zawieraj¹cych ponad 300 tys. rekordów, dodatkowe zewnêtrzne 
bazy danych i us³ugi pokrewne, oko³o 50 tys. dokumentów do pobrania, rozbudowany system wskazówek dla 
u¿ytkownika, zaawansowane wyszukiwarki oraz system automatycznego powiadamiania poczt¹ elektroniczn¹ 

B. CORDIS
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o aktualizacji zasobów informacji. Z serwisu co miesi¹c korzysta œrednio oko³o 200 000 u¿ytkowników, g³ównie z sektora 
B+R oraz biznesu. Dodatkow¹ zalet¹ serwisu CORDIS jest jego interaktywnoœæ, dziêki czemu u¿ytkownicy mog¹ 
wymieniaæ informacje i wiedzê oraz tworzyæ partnerskie relacje, które sprawiaj¹, i¿ europejskie badania stoj¹ na coraz 
wy¿szym poziomie.

Serwis dostêpny jest pod adresem internetowym: http://www.cordis.europa.eu. Screen z serwisu CORDIS widoczny 
jest na Rysunku 13.

Rysunek 13. Serwis CORDIS

�ród³o: http://www.cordis.europa.eu

Portal OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) stanowi infrastrukturê swobodnego dostêpu do 
badañ europejskich. Na jego ³amach naukowcy, przedsiêbiorcy oraz pozostali obywatele Unii Europejskiej otrzymuj¹ 
bezp³atny dostêp do prac, artyku³ów naukowych i wyników badañ finansowanych z bud¿etu Unii Europejskiej, w ramach 
7PR oraz za poœrednictwem Europejskiej Rady ds. Badañ Naukowych (ERBN).

Serwis OpenAIRE zosta³ utworzony w 2010 roku, jako narzêdzie bêd¹ce uzupe³nieniem dla projektu GÉANT oraz serwisu 
CORDIS. Do jego g³ównych zadañ nale¿¹: 

1. Rozwój infrastruktury badawczej w Unii Europejskiej, w szczególnoœci e-infrastruktury,

2. Popularyzacja wyników badañ naukowych w d¹¿eniu do wzrostu konkurencji europejskiej nauki,

3. Umo¿liwienie swobodnego dostêpu do prac, artyku³ów naukowych i wyników badañ dla naukowców, 
przedsiêbiorców i obywateli Unii Europejskiej.

C. OpenAIRE
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Zdecydowan¹ wiêkszoœæ opracowañ i publikacji znajduj¹cych siê w serwisie OpenAIRE stanowi¹ prace z zakresu ochrony 
zdrowia, energetyki, ochrony œrodowiska, technologii informacji i komunikacji, infrastruktury badawczej, nauk 
spo³ecznych oraz humanistyki, czyli oko³o 20% wszystkich projektów finansowanych przez 7PR. Jest to spowodowane 
nowymi zasadami 7PR, mówi¹cymi i¿ naukowcy z wy¿ej wymienionych dziedzin s¹ zobowi¹zani do przed³o¿enia pe³nej 
treœci swoich publikacji badawczych w specjalnie do tego przeznaczonej i powszechnie dostêpnej wirtualnej bibliotece, 
w której bêd¹ one dostêpne bez ograniczeñ czasowych i geograficznych. Na portalu mo¿liwe jest równie¿ publikowanie 
prac z innych dziedzin nauki, jednak stanowi¹ one zaledwie niewielki procent wszystkich opracowañ. 

Do ciekawych funkcjonalnoœci portalu zaliczyæ nale¿y równie¿ mo¿liwoœæ za³o¿enia osobistego profilu u¿ytkownika. 
Profil pozwala na zamieszczenie krótkich informacji na temat zainteresowañ i dorobku naukowego u¿ytkownika, 
zapamiêtywanie ulubionych publikacji oraz korespondencjê z innymi u¿ytkownikami.

W chwili obecnej, na portalu znajduje siê ponad 27 000 publikacji, przy czym co roku liczba zamieszczanych prac jest 
wiêksza. Dla przyk³adu, w 2009 roku wynios³a ona 2 638 publikacji, w 2010 roku 7 400 publikacji, a w 2011 liczba ta 
wzros³a a¿ do 13 609 prac. Statystyki te wyraŸnie pokazuj¹, i¿ portal OpenAIRE jest cennym Ÿród³em wiedzy, na którym 
znaleŸæ mo¿na wszelkie informacje dotycz¹ce badañ naukowych prowadzonych w Europie.

Portal dostêpny jest pod adresem internetowym: http://www.openaire.eu. Rysunek 14 prezentuje screen z portalu 
OpenAIRE.

Rysunek 14. Portal OpenAIRE
�ród³o: http://www.openaire.eu
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D. Europe INNOVA

Europe INNOVA jest portalem aspiruj¹cym do roli ogólnoeuropejskiego laboratorium na rzecz rozwoju, testowania oraz 
promowania nowych narzêdzi wspieraj¹cych innowacyjne przedsiêbiorstwa. G³ównym celem portalu jest stworzenie 
platformy dla specjalistów zajmuj¹cych siê innowacjami, na której bêd¹ mogli dyskutowaæ, opracowywaæ, testowaæ 
nowe rozwi¹zania oraz wymieniaæ siê dobrymi praktykami, tak aby lepiej zrozumieæ innowacyjne wzorce w ró¿nych 
sektorach biznesu.

W ramach platformy, u¿ytkownicy maj¹ dostêp do bogatej w publikacje na temat innowacji biblioteki, opisów 
i dokumentacji prowadzonych w ramach platformy projektów, informacji na temat obecnych inicjatyw europejskich 
oraz kluczowych wydarzeñ zwi¹zanych z innowacyjnoœci¹.

Ponadto, w sk³ad serwisu Europe INNOVA wchodz¹ narzêdzia do popularyzacji szeroko pojêtej innowacji, szczególnie 
w kontekœcie ekologii i zarz¹dzania. Do najciekawszych tego typu rozwi¹zañ nale¿¹: IMP3rove - portal na temat 
zarz¹dzania innowacjami, REMake - serwis poœwiêcony innowacjom w recyklingu oraz gospodarce zasobami, Eco-
Innovation Observatory - portal gromadz¹cy dane na temat eko-innowacji i dzia³añ podejmowanych w tym temacie 
w Europie, oraz GreenConServe - otwarta platforma eko-innowacji.

Portal Europe INNOVA znajduje siê pod adresem internetowym: http://www.europe-innova.eu. Screen prezentuj¹cy 
portal widoczny jest na Rysunku 15.

Rysunek 15.Portal Europe INNOVA

�ród³o: http://www.europe-innova.eu
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E. Europejskie Platformy Technologiczne

Europejskie Platformy Technologiczne koncentruj¹ siê na zagadnieniach strategicznych, w których przysz³y wzrost, 
konkurencyjnoœæ oraz zrównowa¿ony rozwój uzale¿nione s¹ od postêpu technologicznego. Gromadz¹ one partnerów, 
którzy pod kierownictwem przemys³u wyznaczaj¹ œrednio- i d³ugoterminowe cele badawcze oraz cele rozwoju 
technologicznego, a nastêpnie okreœlaj¹ wskaŸniki ichrealizacji. Osi¹gniêcie wyznaczonych celów ma doprowadziæ do 
polepszenia warunków ¿ycia obywateli Europy w rozlicznych obszarach. Uproszczony schemat dzia³ania Europejskich 
Platform Technologicznych zaprezentowano na Rysunku 16.

Rysunek 16. Schemat dzia³ania Europejskich Platform Technologicznych

�ród³o: Opracowanie w³asne, na podstawie (Europejskie Platformy Technologiczne. Wiedza dla wzrostu.) 

Ponadto, platformy technologiczne odgrywaj¹ istotn¹ rolê w dostosowywaniu priorytetów badawczych Unii 
Europejskiej do potrzeb przemys³u. Zapewniaj¹ transfer wiedzy wygenerowanej poprzez badania na konkretne 
innowacyjne technologie i procesy, a tak¿e us³ugi i produkty nadaj¹ce siê do wprowadzenia na rynek.

Europejskie Platformy Technologiczne zaczê³y powstawaæ w 2003 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Do g³ównych 
zadañ stawianych przed nimi nale¿¹:

1. Wypracowanie wspólnej, innowacyjnej i d³ugoterminowej wizji rozwoju okreœlonych technologii wspartej 
realizacj¹ programów badawczych i wdro¿eniami rezultatów,

2. Mobilizacja masy krytycznej zasobów badawczych i technologicznych (na p³aszczyŸnie narodowej i europejskiej, 
jak równie¿ prywatnej i publicznej),

3. Wypracowanie Strategicznego Programu Badawczego (Strategic Research Agenda).

Obecnie istnieje 36 Europejskich Platform Technologicznych dzia³aj¹cych w 5 g³ównych obszarach, takich jak energetyka 
(7 platform), technologie informacyjno-komunikacyjne ICT (9), gospodarka ekologiczna (6), produkcja i procesy 
przemys³owe (9) oraz transport (5). Platformy te czynnie przyczyni³y siê do kszta³towania treœci 7. PR  w dziedzinie badañ 
i innowacji UE oraz poszczególnych programów dzia³ania, a obecnie dostarczaj¹ informacji i propozycji dla obecnych 
dzia³añ s³u¿¹cych ustanowieniu 8. Programu Ramowego.

Spis wszystkich istniej¹cych Europejskich Platform Technologicznych dostêpny jest pod adresem internetowym: 
http://www.kpk.gov.pl/ppt/ETP.html.
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8.4. MODEL INTERNETOWEGO PORTALU STYMULUJ¥CEGO WSPÓ£PRACÊ 
NAUKI I GOSPODARKI

Najlepsze praktyki

Na podstawie przeprowadzonego przegl¹du narzêdzi internetowych wspieraj¹cych wspó³pracê nauki i gospodarki, 
przygotowany zosta³ wzorcowy model internetowego portalu stymuluj¹cego transfer wiedzy oraz badania i rozwój 
dedykowane gospodarce. Jego g³ównym za³o¿eniem jest integracja najlepszych praktyk zidentyfikowanych podczas 
analizy tego typu narzêdzi w Polsce, Norwegii oraz Unii Europejskiej. Ponadto, model uzupe³niony zosta³ 
o proponowane przez autora innowacyjne rozwi¹zania, które powinny zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ portalu oraz przyci¹gn¹æ 
do niego wielu u¿ytkowników. Rozwi¹zania te s¹ znane i powszechnie u¿ywane przez twórców ró¿nego rodzaju portali 
oraz stron internetowych. Ich innowacyjnoœæ postrzegaæ nale¿y przede wszystkim w kontekœcie wykorzystania tego typu 
narzêdzi na portalach dedykowanych wspó³pracy nauki i gospodarki.

Do najlepszych praktyk zdiagnozowanych podczas analizy internetowych narzêdzi stymuluj¹cych wspó³pracê nauki 
i gospodarki zaliczyæ nale¿y przede wszystkim otwarty dostêp do wyników badañ, publikacji naukowych oraz baz danych 
zawieraj¹cych rozbudowane oferty wspó³pracy dla naukowców i przedsiêbiorców. Przygotowany model portalu 
zak³ada, i¿ ka¿dy jego u¿ytkownik, po bezp³atnej rejestracji, otrzyma nieograniczony dostêp do publikowania oraz 
przegl¹dania wyników badañ, publikacji oraz ofert wspó³pracy zamieszczanych przez innych u¿ytkowników. 
Wyszukiwanie zasobów odbywaæ siê bêdzie wed³ug œciœle okreœlonych przez u¿ytkownika kryteriów, tj. rodzaj zasobu, 
dziedzina wiedzy, jêzyk. Dziêki takiemu podejœciu, mo¿liwe bêdzie pozyskanie wielu u¿ytkowników i zachêcenie ich do 
korzystania z narzêdzia, co z kolei powinno prze³o¿yæ siê na nawi¹zywanie efektywnej wspó³pracy miêdzy 
przedstawicielami œwiata akademickiego i biznesowego. 

Kolejnym ciekawym rozwi¹zaniem, które znalaz³o odzwierciedlenie w przygotowanym modelu, jest funkcjonowanie na 
zasadach zbli¿onych do popularnych portali spo³ecznoœciowych. Jednym z za³o¿eñ dla portalu jest zgromadzenie 
spo³ecznoœci skupionej na tworzeniu i wykorzystywaniu w praktyce kontaktów z wysoko wykwalifikowanymi 
specjalistami zarówno ze œwiata nauki, jak i biznesu. W tym celu, tworzone narzêdzie bêdzie korzysta³o z funkcjonalnoœci 
znanych portali spo³ecznoœciowych np. z Facebook'a. Ka¿dy z jego u¿ytkowników dostanie mo¿liwoœæ stworzenia 
w³asnego profilu, bêd¹cego równoczeœnie jego wizytówk¹ zawieraj¹ca dane kontaktowe, informacje 
o zainteresowaniach, osi¹gniêciach naukowych, publikacjach, zasobach wiedzy oraz technologii i prowadzonych 
obecnie badaniach naukowych. Mo¿liwe bêdzie równie¿ przegl¹danie profili stworzonych przez innych u¿ytkowników, 
naukowców i przedsiêbiorców - w tym miêdzy innymi zamieszczonych przez nich artyku³ów czy te¿ informacji 
o realizowanych projektach badawczych. Ponadto, dla ka¿dego u¿ytkownika przedstawiane bêd¹ indywidualne 
propozycje przegl¹dania zasobów wiedzy, które bêd¹ kompatybilne z jego profilem. Istotn¹ funkcjonalnoœæ stanowiæ 
bêdzie równie¿ tzw. „Tablica”, na której u¿ytkownicy zamieszczaæ bêd¹ mogli oferty wspó³pracy.

Wartym naœladowania jest równie¿ pomys³ skorzystania z modelu otwartych innowacji (Open Innovation), który 
prowadzi do zwiêkszenia poziomu innowacyjnoœci oraz zdobycia umiejêtnoœci czerpania jak najwiêkszych korzyœci 
z dzielenia siê wiedz¹. W zwi¹zku z powy¿szym, w modelu znalaz³o siê miejsce dla sekcji, w której przedsiêbiorcy 
zamieszczaæ bêd¹ konkretne problemy/wyzwania, na jakie natrafiaj¹ w swojej codziennej dzia³alnoœci, a pozostali 
u¿ytkownicy staraj¹c siê je rozwi¹zywaæ, otrzymaj¹ szansê nawi¹zania póŸniejszej wspó³pracy z dan¹ firm¹. Oprócz tego, 
w ramach omawianej sekcji portalu zak³ada siê przep³yw innowacyjnych pomys³ów równie¿ w odwrotnym kierunku  
naukowcy otrzymaj¹ mo¿liwoœæ nadsy³ania w³asnych pomys³ów na innowacyjne technologie, które mog¹ 
zainteresowaæ u¿ytkowników biznesowych.
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Innowacyjne rozwi¹zania

Pierwszym z innowacyjnych rozwi¹zañ zastosowanych w modelu jest wirtualny doradca u¿ytkownika. Rozwi¹zanie to 
zdobywa coraz wiêksz¹ popularnoœæ wœród internautów na ca³ym œwiecie. Jego g³ówn¹ zalet¹ jest to, i¿ jest w stanie 
zapewniæ u¿ytkownikom portalu ³atwoœæ i szybkoœæ zdobywania informacji na po¿¹dane tematy. Stanowi równie¿ 
szczególne u³atwienie w dotarciu do informacji, dla osób o niskich umiejêtnoœciach komputerowych.

Wirtualnego doradcê zdefiniowaæ nale¿y jako program komputerowy, którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji 
przy u¿yciu jêzyka naturalnego b¹dŸ interfejsu tekstowego, sprawiaj¹c wra¿enie inteligentnego. Zabieg ten ma na celu 
przekonanie rozmówcy, i¿ konwersuje z ¿ywym cz³owiekiem. Wirtualni doradcy czêsto wykorzystywani s¹ do 
zastêpowania ¿ywych konsultantów oraz odpowiadania na pytania klientów z zakresu us³ug i dzia³alnoœci danej firmy 
(Wikipedia). 

Wed³ug badañ na temat wykorzystania wirtualnych doradców w biznesie, przeprowadzonych przez dr K. Kuligowsk¹ 
z Wydzia³u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, prawie wszystkie przedsiêbiorstwa, które 
zaimplementowa³y w swoim serwisie internetowym wirtualnego doradcê zadeklarowa³y, i¿ jego zamieszczenie 
poprawi³o wizerunek ich marki. A¿ 62% respondentów stwierdzi³o natomiast, i¿ wirtualny doradca u³atwi³ 
im bezpoœredni¹ komunikacjê z klientami (RAPORT DR K. KULIGOWSKIEJ NA TEMAT WYKORZYSTANIA WIRTUALNYCH 
DORADCÓW W BIZNESIE).

Na Rysunku 17 przedstawiono przyk³ad wirtualnego doradcy, przygotowanego na potrzeby banku BNP Paribas.

Rysunek 17. Przyk³ad wykorzystania wirtualnego doradcy

�ród³o: http://www.bnpparibas.pl
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Drug¹ innowacj¹ proponowan¹ dla modelu internetowego portalu stymuluj¹cego wspó³pracê nauki i gospodarki jest 
jego dostosowanie do potrzeb osób niewidomych i niedowidz¹cych. Podstawowym rozwi¹zaniem tego problemu jest 
zaprojektowanie portalu zgodnie ze standardami W3C. W tym wypadku s¹ to standardy W3C WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines), które stanowi¹ zbiór dokumentów zawieraj¹cych zalecenia dotycz¹ce tworzenia dostêpnych 
serwisów internetowych.

Ponadto, warto rozwa¿yæ wykorzystanie aplikacji IVONA WebReader, która umo¿liwia u¿ytkownikom ods³uchanie treœci 
znajduj¹cych siê na stronie internetowej. Przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji, strona taka dzielona jest na 
„punkty” - logiczne fragmenty, takie jak: menu, stopka, akapit, wiadomoœæ. Aplikacja uruchamiana jest przy pomocy 
zaledwie jednego „klikniêcia”, a nastêpnie mo¿liwe jest prze³¹czanie siê miêdzy „punktami” u¿ywaj¹c skrótów 
klawiaturowych.

Przyk³ad wykorzystania aplikacji IVONA WebReader na portalu Wirtualna Polska zaprezentowano na Rysunku 18.

Rysunek 18. Przyk³ad wykorzystania aplikacji IVONA WebReader

�ród³o: http://www.wp.pl

Ostatnim z innowacyjnych rozwi¹zañ zastosowanych w modelu jest modu³ e-learningowy. Do jego g³ównych zadañ 
nale¿y przede wszystkim uœwiadamianie obu œrodowisk akademickiego i biznesowego korzyœci, jakie mog¹ uzyskaæ 
wspó³pracuj¹c ze sob¹. Bêdzie to mo¿liwe dziêki przedstawianiu, w formie przystêpnych i krótkich lekcji, realnych 
przyk³adów wspó³pracy nauki i gospodarki, które zakoñczy³y siê sukcesem dla obu stron. Ponadto, jedn¹ 

 

Rysunek 19. Przyk³ad wykorzystania modu³u e-learningowego
�ród³o: http://www.nbportal.pl

– – 
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z czêœci modu³u e-learningowego stanowiæ bêdzie samouczek, dziêki któremu osoby o mniejszych umiejêtnoœciach 
komputerowych bêd¹ mia³y okazjê poznaæ zasady funkcjonowania portalu.

Rysunek 19 przedstawia przyk³ad modu³u e-learningowego, udostêpnianego przez Portal Edukacji Ekonomicznej NBP.

W dzisiejszym œwiecie, innowacyjnoœæ odgrywa zasadnicz¹ rolê. Jest nie tylko jednym z g³ównych czynników 
decyduj¹cych o konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, ale ma równie¿ znacz¹cy wp³yw na rozwój ca³ego spo³eczeñstwa. 
Niezwykle istotne w tym kontekœcie staj¹ siê idee wspó³pracy nauki i gospodarki oraz implematacja modelu otwartych 
innowacji (Open Innovation). Przyczyniaj¹ siê one do opracowywania innowacyjnych rozwi¹zañ oraz ich póŸniejszego 
wprowadzania na rynek, co z kolei przek³ada siê na rozwój spo³eczny. Jedn¹ z popularniejszych form stymuluj¹cych 
wspó³pracê nauki i gospodarki oraz wykorzystanie modelu Open Innovation s¹ dedykowane temu zagadnieniu 
narzêdzia internetowe.

W artykule przedstawiono wybrane przyk³ady narzêdzi internetowych wspieraj¹cych wspó³pracê nauki i gospodarki 
oraz wykorzystuj¹cych model otwartych innowacji na poziomie krajów: Polski i Norwegii oraz na poziomie Unii 
Europejskiej. Porównywanie tych narzêdzi jest praktycznie niemo¿liwe, poniewa¿ w zdecydowanej wiêkszoœci dzia³aj¹ 
one na ró¿nych zasadach. Na ich przyk³adzie zaobserwowaæ mo¿na jednak dobre praktyki, które s¹ warte powielania, 
zarówno przez twórców nowych narzêdzi dedykowanych wspó³pracy nauki i biznesu, jak i w³aœcicieli istniej¹cych 
platform, zainteresowanych podnoszeniem jakoœci swoich rozwi¹zañ. Jako dobre praktyki rozumieæ tu nale¿y przede 
wszystkim otwarty dostêp do wyników badañ i publikacji naukowych oraz bazy danych zawieraj¹ce rozbudowane oferty 
wspó³pracy dla naukowców i przedsiêbiorców. Kolejnym ciekawym rozwi¹zaniem jest tworzenie portali stymuluj¹cych 
wspó³pracê nauki i gospodarki, dzia³aj¹cych na zasadach zbli¿onych do popularnych portali spo³ecznoœciowych - 
gromadz¹c spo³ecznoœæ skupion¹ na tworzeniu i wykorzystywaniu w praktyce kontaktów z wysoko wykwalifikowanymi 
specjalistami. Ponadto, wartym naœladowania jest równie¿ korzystanie z modelu otwartych innowacji (Open 
Innovation), który prowadzi do zwiêkszenia poziomu innowacyjnoœci oraz zdobycia umiejêtnoœci czerpania jak 
najwiêkszych korzyœci z dzielenia siê wiedz¹.

Istniej¹ce narzêdzia nie s¹ niestety pozbawione wad. G³ównym zarzutem kierowanym pod ich adresem jest fakt, 
i¿ narzêdzia, które w zamyœle maj¹ prowadziæ do wzrostu innowacyjnoœci, nie wykorzystuj¹ zupe³nie innowacyjnych 
technologii informatycznych. Szczególnie widoczny jest brak jakichkolwiek rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych interakcjê 
portali/platform z ich u¿ytkownikami. Mo¿na wrêcz stwierdziæ, i¿ s¹ one przestarza³e i nieatrakcyjne dla u¿ytkowników. 
Kolejny problem stanowi zbyt ma³a liczba platform korzystaj¹cych z modelu otwartych innowacji (Open Innovation). 
Powy¿sze s³aboœci rzutuj¹ na wci¹¿ zbyt ma³¹ liczbê u¿ytkowników, zarówno ze œwiata nauki, jak 
i gospodarki. Spowodowane to mo¿e byæ brakiem œwiadomoœci obu tych grup na temat korzyœci wynikaj¹cych ze 
wspó³pracy lub po prostu s³abym poziomem promocji tego typu rozwi¹zañ. 

Podsumowuj¹c, nale¿y podkreœliæ, i¿ istniej¹ce narzêdzia internetowe, mimo swoich mankamentów s¹ istotnymi 
elementami wspieraj¹cym rozwój wspó³pracy nauki i gospodarki. Ich skutecznoœæ zale¿y jednak w g³ównej mierze od 
aktywnoœci u¿ytkowników akademickich i biznesowych. Powstaje pytanie, co zrobiæ, aby zachêciæ ich do korzystania 
z tego typu narzêdzi. Bardzo wa¿ne jest ci¹g³e uœwiadamianie obu œrodowiskom akademickiemu i biznesowemu 
korzyœci, jakie mog¹ uzyskaæ wspó³pracuj¹c ze sob¹. Ponadto, dobrym pomys³em mo¿e byæ wykorzystywanie jak 
najwiêkszej liczby dobrych praktyk zastosowanych w opisywanych narzêdziach, podjêcie próby integracji istniej¹cych 

8.5. PODSUMOWANIE

– – 



144

portali oraz odœwie¿enie ich formu³y poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwi¹zañ. Próba realizacji powy¿szych 
pomys³ów przedstawiona zosta³a w modelu internetowego portalu stymuluj¹cego wspó³pracê nauki i gospodarki, który 
przygotowany zosta³ na potrzeby publikacji, a w przysz³oœci mo¿e zostaæ wykorzystany jako wstêpna koncepcja do 
budowy rzeczywistego narzêdzia.
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