Współpraca biznesu z nauką
Tymczasowe zatrudnienie naukowca w przedsiębiorstwie jest szansą na innowacyjny
rozwój firmy. Przekonali się o tym przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w projekcie
„Region Otwarty na Innowacje”.
Realizatorem projektu są Pracodawcy Pomorza
i Kujaw. Jest to kolejna inicjatywa tej organizacji
umożliwiająca wprowadzenie w firmach nowych rozwiązań. Związek udzielił wybranym w konkursie firmom dofinansowania na zatrudnienie naukowca.
Takie działanie wpisuje się w ideę otwartych innowacji. Otwarte innowacje polegają na wykorzystywaniu
przy tworzeniu innowacji, nie tylko wiedzy dostępnej
w firmie, ale także wiedzy z szeroko rozumianego otoczenia. Dostępność technologii i standardów oznacza nie tylko przepływ wiedzy pomiędzy jednostkami
naukowymi, dostawcami rozwiązań a pracownikami
przedsiębiorstwa. Otwartość organizacyjna firm
pozwala nawet na kontakt z konkurentami w celu
swobodnej wymiany wiedzy służącej realizacji konkretnego celu. Otwarte innowacje stają się coraz
bardziej znaczącym elementem modeli biznesowych
oraz systemów społeczno-gospodarczych. Zmierzają
bowiem do rozwoju światowej gospodarki. Oczywiście wszystko przebiega zgodnie z zasadami równowagi, przy uwzględnieniu tworzenia wartości dla
całych społeczeństw. Proces ten napotyka na bariery, które hamują wykorzystanie otwartych innowacji
w gospodarce naszego województwa. Jedną z nich
jest niski poziom zachodzących relacji pomiędzy
przedsiębiorstwami, a jednostkami naukowymi.
Wsparcie finansowe w ramach projektu skierowane jest łącznie do trzydziestu mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorców, któ rzy mu sie li speł nić konkret ne warun ki do stępu. Po pierwsze – posiadać
siedzibę lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Po drugie – wcześniej korzystać
z bezzwrotnego wsparcia w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy”. Przedsiębiorcy którzy spełnili ww.
kryteria, mogli otrzymać dotację na zatrudnienie
wysoko wykwalifikowanego personelu, zwanego
prościej „naukowcem”. Pomoc ta polega na otrzymaniu bezzwrotnego wsparcia na zaangażowanie
naukowca do realizowanych w przedsiębiorstwie
działań rozwojowych. W ramach projektu regionalne firmy wprowadzające u siebie innowacyjne rozwiązanie w obrębie usług lub wyrobów otrzymały
możliwość merytorycznego wsparcia ze strony naukowca. Pomaga on przedsiębiorcy sprawdzić, czy
warto wprowadzić w firmie planowaną koncepcję.
Prezentowany projekt Pracodawców Pomorza
i Kujaw ma za zadanie pomóc przedsiębiorcom
w budowie kultury otwartości i współdziałania dla innowacji. W rezultacie powinno to sprzyjać rozwinięciu współpracy z różnymi partnerami, w tym
z przedstawicielami jednostek naukowych. Projekt
oferuje także wsparcie dla naukowców, których
działalność badawczo-rozwojową należy mocniej
powiązać z praktyką gospodarczą. Jest to główne

zadanie tzw. brokerów innowacji, specjalistów rozwijających swą aktywność w regionie kujawskopomor skim właś nie w dziedzi nie usprawnie nia
współpracy nauki z biznesem. Zgodnie z założeniami pro jektu, po mo gą oni przed się bior com w nawią zaniu kon taktu z regio nal nymi jednostkami
naukowymi. W ten sposób naukowcy zyskają kolejną szansę na komercjalizację swoich osiągnięć badawczo-rozwojowych, natomiast firmy dostęp do
innowacyjnych rozwiązań. Brokerzy innowacji realizują w projekcie wsparcie doradcze. Polega ono
na przygotowaniu dokumentacji z rozwiązaniem innowacyjnym do wdrożenia w zakresie nowych lub
udoskonalonych produktów oraz procesów. Wsparcie to jest realizowane przy współudziale naukowca
reprezentującego uczelnię. Odpowiada on za przygotowanie założeń techniczno-technologicznych,
broker zaś za aspekty ekonomiczne przedsięwzięcia.
Przed sięw zię ciem wspie ra ją cym re a li za cję
projektu jest portal internetowy www.otwarteinnowacje.pl. Znaleźć tu można informacje upowszechniające ideę otwartych innowacji. To również miejsce
promocji dla możliwości skorzystania ze wsparcia na
tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu. Portal zawiera ponadto bazę jednostek naukowych oraz oferty współpracy nauki
i biznesu.
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