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Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może
czczym tylko rozumu wywodem, albo próżniactwa zabawą,
dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów. I uczeni
potąd nie odpowiadają swemu powołaniu, swemu w
towarzystwach ludzkich przeznaczeniu, dopokąd ich
umiejętność nie nadaje fabrykom i rękodziełom oświecenia,
ułatwienia kierunku postępu.
Stanisław Staszic (1755–1826)

I. Innowacje
Zjawisko innowacji jest nierozłącznie związane z pojęciem zmiany, nowości,
reformy czy też idei postrzeganej jako nowa. Za innowacje uważa się
najróżniejsze fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym,
organizacyjnym, społecznym lub psychologicznym. Tak bardzo zróżnicowane i
niesprecyzowane pojmowanie innowacji wynika zarówno z niedługiej tradycji
badań nad innowacjami, jak i odmienności ujęć teoretycznych.
Pojęcie innowacji wprowadził do nauk ekonomicznych w początkach bieżącego
stulecia J. A. Schumpeter.
Rozumiał on innowacje szeroko, jako:
1) wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też udoskonalenie
dotychczas istniejących,
2) wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji,
3) otwarcie nowego rynku,
4) zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów,
5) zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów,
6) wprowadzenie nowej organizacji produkcji.
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INNOWACJA ORGANIZACYJNA
Celem wdrażania przez przedsiębiorstwa innowacji organizacyjnych jest zwiększenie
sprawności ich funkcjonowania poprzez redukcję kosztów administracyjnych i/lub
transakcyjnych, poprawa satysfakcji pracowników ze sposobu zorganizowania miejsca
pracy i w konsekwencji wzrost jej wydajności, zdobycie dostępu do aktywów nie
podlegających sprzedaży, takich jak nieskodyfikowana wiedza zewnętrzna, a także
redukcja kosztów dostawy zaopatrzenia. Innowacje organizacyjne przyczyniają się do
zintensyfikowania wymiany informacji w obrębie przedsiębiorstwa i z jego otoczeniem
zewnętrznym oraz do poprawy zdolności firmy do uczenia się i wykorzystywania nowej
wiedzy i technologii.
Wyróżniamy
- praktyki biznesowe
- organizacja miejsca pracy
- relacji przedsiębiorstwa ze środowiskiem zewnętrznym

INNOWACJA PROCESOWA
Według innowacja procesowa jest to wdrożenie nowej lub istotnie ulepszonej metody
produkcji lub metody z zakresu logistyki. Obejmuje to w szczególności istotne zmiany w
stosowanych technikach, wyposażeniu i oprogramowaniu.
Innowacje procesowe wprowadzane są przez przedsiębiorstwa z myślą o zmniejszeniu
kosztów jednostkowych produkcji, zwiększeniu jakości, a także w celu wdrożenia
produkcji nowych lub istotnie ulepszonych produktów.

INNOWACJA PRODUKTOWA
innowacja produktowa jest to wdrożenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub istotnie
ulepszone z punktu widzenia ich charakterystyki funkcjonalnej (lub celów użytkowych,
którym mają służyć). Obejmuje to w szczególności udoskonalenia w zakresie
charakterystyki technicznej, zastosowanych komponentów i materiałów oraz
oprogramowania stanowiącego integralną część produktu, a także udoskonalenia
ułatwiające korzystanie z produktu przez użytkownika (czyli tzw. przyjazność dla
użytkownika).
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INNOWACJA W USŁUGACH
innowacje w sektorze usług charakteryzują się odmiennością w stosunku do sektora
produkcji materialnej. Znajduje to odzwierciedlenie bezpośrednio w odmienności tych
obszarów (sektor produkcyjny, sektor usługowy). Usługa, to czynność w wyniku
wykonania której powstaje wartość użytkowa o charakterze niematerialnym, służąca
zaspokojeniu pewnego rodzaju potrzeb. Wytworzona wartość powinna być użyteczna
społecznie. Zakłada się także, że usługi są czynnościami świadczonymi przez
wyspecjalizowane jednostki, których działalność rożni się zasadniczo od tych
produkujących dobra materialne.

INNOWACJA MARKETINGOWA
wdrożenie nowej metody obejmującej znaczące zmiany w zakresie:
- wzornictwa i opakowania
- metod sprzedaży wyrobów i usług
- promocji i reklamy wyrobów i usług
- metod (strategii) ustalania cen wyrobów i usług

INNOWACJA CLOSE
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INNOWACJA OPEN

Komercjalizacja technologii
W szerokim znaczeniu pojęciem k.t. określa się
całokształt działań związanych z przenoszeniem danej
wiedzy technicznej lub organizacyjnej i związanego z nią
know-how do praktyki gospodarczej. Komercjalizację
technologii można określić jako proces zasilania rynku
nowymi technologiami. Obejmuje on wszelkiego rodzaju
formy dyfuzji innowacji oraz edukacji technicznej.
(K. Matusiak, 2005)

Komercjalizacja technologii


Celem komercjalizacji (decyzja biznesowa) jest maksymalizacja zysków
ważonych ryzykiem (prawdopodobieństwem ich osiągnięcia)






Michał Olszewski, Aleksander Bek; Business Angel Seedfund Sp. z o.o.

To sposób na zapewnienie nowych przychodów przez udostępnienie
osobom/instytucjom trzecim wiedzy infrastruktury, wyników badań.
Proces obejmuje transfer technologii, wdrażanie wyników badań na rynku
oraz wzmacnianie pozycji konkurencyjnej istniejących przedsiębiorstw i
tworzenie nowych przedsiębiorstw
 Luk Palmen
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Schematy komercjalizacji
Istnieją trzy podstawowe sposoby komercjalizacji wyników prac
badawczych i rozwojowych.
1. Sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych.
2. Udzielenie licencji na wyniki prac B+R.
3. Wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki.
Źródło: Przewodnik: komercjalizacja B+R dla praktyków
Minsterstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego, 2011

Komercjalizacja technologii
„komercjalizacja sensu stricto” – przeprowadzenie jednej z trzech metod
komercjalizacji omówionych powyzej.
Krytyczne znaczenie dla procesu komercjalizacji ma podjęcie szeregu działań
na etapie poprzedzającym komercjalizację sensu stricto.
„komercjalizacja sensu largo” - czynności prawne (np. formalne nabycie przez
PJB praw do wyników prac badawczych i rozwojowych, czy też skorzystanie z
mechanizmów ochrony posiadanych praw), jak i księgowo-podatkowe (np.
odpowiednie ujęcie wyników prac badawczych i rozwojowych w bilansie PJB
oraz jej rachunku zysków i strat).

Statystyki innowacji
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for
Economic Co-operation and Development, OCDE) – organizacja
międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko
rozwinięte i demokratyczne państwa. Utworzona na mocy Konwencji o
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20
państw 14 grudnia 1960.
Państwa członkowskie : Australia • Austria • Belgia • Chile • Czechy •
Dania • Estonia • Finlandia • Francja • Grecja • Hiszpania • Holandia •
Irlandia • Islandia • Izrael • Japonia • Kanada • Korea Południowa •
Luksemburg • Meksyk • Niemcy • Norwegia • Nowa Zelandia •
Polska (1996)• Portugalia • Słowacja • Słowenia • Stany Zjednoczone •
Szwajcaria • Szwecja • Turcja • Węgry • Wielka Brytania • Włochy
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GENEZA. W obliczu szybkiego wzrostu ilości funduszy przeznaczanych na badania i
eksperymentalne prace rozwojowe (B+R) większość państw członkowskich OECD zaczęła
gromadzić dane statystyczne o nauce i technice około roku 1960. Poszły one śladem pionierów –
USA (1953 r.), Japonii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji. Po rozpoczęciu badań
statystycznych z zakresu B+R kraje te napotkały jednak trudności teoretyczne, a różnice dotyczące
zasięgu danych, stosowanych metod oraz pojęć utrudniały porównania międzynarodowe.
Pojawiła się coraz bardziej nagląca potrzeba podjęcia próby standaryzacji takiej jak ta, którą
stosowano w statystyce ekonomicznej. W roku 1962 OECD zleciło Chrisowi Freemanowi
sporządzenie roboczej propozycji standaryzacji, którą - po poprawkach zgłoszonych przez kraje
członkowskie organizacji i przedyskutowaniu na konferencji we Frascati (Włochy) ogłoszono
drukiem w roku 1963 pt. Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys of Research
and Experimental Development (Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla
badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej). Wielokrotnie rozszerzany i
modyfikowany (kolejne wydania w latach 1969, 1974, 1980, 1993, 2002) i tłumaczony na wiele
języków, Frascati Manual zainicjował serię podręczników OECD definiujących standardy metod
pomiaru nauki, techniki i innowacji
Benoît Godin,

Zmiany w czasie struktury zatrudnienia
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J. Beniger, The Control Revolution: Technological and economic origins of the information society,
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986. Kolor niebieski: rolnictwo; bordo – przemysł; żółty –
usługi; zielony – informacji.

Podstawowe wskaźniki statystyki N+T+I - rozwój w kolejnych dekadach
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I dekada XXI wieku
Wydatki na działalność B+R,
statystyka patentów, bilans płatniczy
w dziedzinie techniki, produkty
wysokiej techniki, bibliometria,
statystyka w zakresie zasobów
ludzkich, badania ankietowe
działalności innowacyjnej we
wszystkich sektorach, innowacje
technologiczne, organizacyjne,
marketingowe, wsparcie budżetowe
działalności innowacyjnej, inwestycje
w wartości niematerialne, wskaźniki z
zakresu technologii ICT,
produktywność, kapitał wysokiego
ryzyka, zachęty podatkowe, statystyki:
biotechnologii i nanotechnologii;
komercjalizacji badań naukowych;
umiędzynarodowienia i globalizacji;
gospodarki opartej na wiedzy, kapitału
intelektualnego; dezagregacje
GBAORD
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I.5. Statystyki innowacji
Bibliometria
Dostarcza dane dotyczące liczby publikacji naukowych i ich cytowań aby:
a) pomiaru produktywności (mierzoną w ilości artykułów) autorów, zespołów
badawczych, instytucji, krajów, sektorów, dyscyplin
b) przedstawiania przestrzennej sieci powiązań osobowych i instytucjonalnych
(współautorstwo i współ-cytowanie),
c) opisu stanu dyscyplin naukowych i technologicznych oraz wychwytywania
nowych wyłaniających się pól,
d) rozpoznawania „naukowej doskonałości”.

Zalety
- międzynarodowe i międzydyscyplinarne;
- szybkie
- informacje o cytowaniach tj. „jakość artykułów”
Wady
-faworyzowanie:
a) piśmiennictwa anglojęzycznego, zwłaszcza anglosaskiego, alfabetu
łacińskiego,
b) wielkich ośrodków nauki
c) badań podstawowych w stosunku do badań stosowanych
Publikacje w czasopismach nie są jedynym środkiem komunikacji naukowej
(przekaz ustny, elektroniczny)
Artykuły - nie jedyny, a w niektórych dyscyplinach nawet nie najważniejszy
rezultat badań (patenty, prototypy urządzeń, czy ulepszenia technologii)
Pominięcie badań w laboratoriach wojskowych i przemysłowych
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Indeks h (Hirscha ang. h-index) współczynnik wprowadzony przez
Jorge’a E. Hirscha (2005) określający znaczenie wszystkich
publikacji danego autora Zdefiniowany jako liczba publikacji, które
uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Stosowany także
w stosunku do instytucji i krajów (co bywa krytykowane).
Odzwierciedla zarówno liczbę publikacji, jak i liczbę cytowań.
H dla badacza – h = liczba publikacji zacytowanych przynajmniej h
razy.

Impact factor (IF) – w tłumaczeniu „Miara oddziaływania” – to
wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych,
ustalany przez Instytut Filadelfijski (Institute of Scientific
Information, obecnie części koncernu wydawniczego Thomson), na
podstawie prowadzonego przez ten instytut indeksu cytowań
publikacji naukowych.
IF jest ustalane wg wzoru:
IF= B/C
gdzie
B – to łączna lista cytowań które nastąpiły w danym roku kalendarzowym.
C – to liczba cytowalnych publikacji (zwykle nie są brane pod uwagę takie
publikacje jak np. listy do redakcji), które ukazały się w danym
czasopiśmie, w ciągu ostatnich dwóch lat.
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Statystyka patentów
Zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej z dn. 30.06.2000 r., patent
oznacza monopol, czyli wyłączne prawo do korzystania z rozwiązania
będącego przedmiotem wynalazku (art. 63). Wyłączność ta dotyczy
wszelkich form korzystania z wynalazku, zarowno w celach zawodowych i
zarobkowych (art. 66). Istotą wspomnianego monopolu jest możliwość
zakazania przez uprawnionego korzystania z wynalazku przez inne osoby, w
zamian za ujawnienie idei wynalazku.
Wzór użytkowy to zgodnie z Ustawą (art. 94), nowe i użyteczne rozwiązanie
o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia
przedmiotu o trwałej postaci. Wzorem użytkowym jest więc zawsze
przedmiot. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli
pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy
wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

ZALETY
- dane ogólnie dostępne z urzędów patentowych w większości krajów
świata – możliwość uchwycenia zmian zakresu oraz struktury działalności
wynalazczej w krajach, branżach, przedsiębiorstwach oraz technologiach
- informacja patentowa jest pełna oraz ogólnie dostępna
- uwzględniają grupy technologii w większym stopniu
- są klasyfikowane bardziej szczegółowo
WADY
- zajmowanie się statystyką patentów nie jest łatwe
- prawo patentowe i procedury udzielania patentów różnią się pomiędzy
poszczególnymi krajami
- skłonność do patentowania różni się w zależności od sektora przemysłu,
wielkości firmy, typu wynalazku i kraju.
- Wynalazki mają różną wartość
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GERD – całkowite nakłady wewnętrzne na działalność B+R wykonywaną
na terytorium danego kraju w danym okresie
GBAORD (Government Budget Outlays and Appropriations for Research
and Development - środki wyasygnowane lub wydatkowane przez rząd
na działalność badawczo-rozwojową) – drugie (po biznesie), a w wielu
krajach najważniejsze źródło finansowania B+R.
Podręcznik Frascati: „GBAORD obejmuje wszystkie wydatki mogące
znaleźć pokrycie we wpływach z podatków oraz innych dochodów
publicznych w ramach budżetu”.
„GBAORD obejmuje nie tylko działalność B+R finansowaną przez rząd i
wykonywaną przez instytucje podlegające rządowi, lecz także
działalność B+R finansowaną przez rząd w pozostałych trzech sektorach
krajowych (sektor przedsiębiorstw, prywatne instytucje niekomercyjne,
szkolnictwo wyższe) jak i w sektorze „zagranica” (w tym organizacje
międzynarodowe)”

10

2012-02-28

II Ochrona własności intelektualnej i
transfer technologii
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
•PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE
•DOBRA OSOBISTE
•PRAWO DO FIRMY
•PRAWO DO BAZY DANYCH
•PRAWO DO KNOW-HOW
•PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

PRZEDMIOTY OCHRONY PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

WYNALAZEK - to w powszechnym rozumieniu nowy pomysł lub rozwiązanie, w
dowolnym obszarze aktywności człowieka.
WZÓR UŻYTKOWY – to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze
technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej
postaci. Wzorem użytkowym jest więc zawsze przedmiot.
ZNAK TOWAROWY – prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu,
skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem
towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logo, projekt,
obraz, kształt produktu, motyw, melodia użyty przez przedsiębiorcę w obrocie
gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów
lub usług wśród konsumentów.

PRZEDMIOTY OCHRONY PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
WZÓR PRZEMYSŁOWY - to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać
wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii,
konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez
jego ornamentację.
OZNACZENIE GEOGRAFICZNE - system ochrony regionalnych produktów
rolnych w Unii Europejskiej, mający na celu ochronę nazw tych produktów i
zapewnienie ich autentyczności. Dotyczy wyrobów wytwarzanych na
określonym obszarze w sposób tradycyjny; kategoria produktów wytwarzanych
w konkretnym regionie, miejscu lub (wyjątkowo) w państwie. Nazwa tego
miejsca lub regionu (np. Miód kurpiowski) zastrzeżona jest dla konkretnego
produktu chronionego, i nie może być używana jako nazwa produktów
wytwarzanych gdzie indziej lub wg innych receptur.
TOPOGRAFIA UKŁADU SCALONEGO - poddające się ścisłej definicji prawnotechnicznej rozwiązanie polegające na przestrzennym rozplanowaniu
elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, dla
wszystkich lub części połączeń układu scalonego.
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PRZEDMIOTY OCHRONY PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

WYNALAZEK – patent
WZÓR UŻYTKOWY – prawo ochronne
ZNAK TOWAROWY – prawo ochronne
WZÓR PRZEMYSŁOWY – prawo z rejestracji
OZNACZENIE GEOGRAFICZNE – prawo z rejestracji
TOPOGRAFIA UKŁADU SCALONEGO – prawo z rejestracji

PRZEDMIOTY OCHRONY PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji to nabycie prawa
WYŁĄCZNEGO korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego,
wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego lub
topografii układu scalonego, w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym
obszarze RP.
Wynalazek, na który może być udzielona ochrona musi spełniać, niezależnie od
obszaru
techniki, równocześnie trzy kryteria:
– musi być nowy;
– musi posiadać poziom wynalazczy;
– musi nadawać się do przemysłowego stosowania.

PRZEDMIOTY OCHRONY PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Za wynalazki nie uważa się w szczególności:
– odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
– wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
– planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej
oraz gier;
– wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w
świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
– programów do maszyn cyfrowych;
– przedstawienia informacji.
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SYSTEMY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

KRAJOWE

Urząd Patentowy RP i inne urzędy krajowe

REGIONALNE

Europejski Urząd Patentowy (EPO)
Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
(OHIM)

MIĘDZYNARODOWY

Światowa Organizacja Własności
Intelektualnej (WIPO), urzędy krajowe

Patent – zgłoszenie krajowe

Patent – zgłoszenie europejskie
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Patent – zgłoszenie międzynarodowe

Wzory Przemysłowe – zgłoszenie krajowe

Wzory Przemysłowe – zgłoszenie europejskie

14

2012-02-28

Wzory Przemysłowe – zgłoszenie międzynarodowe

Znaki Towarowe – zgłoszenie krajowe

Znaki Towarowe– zgłoszenie europejskie

15

2012-02-28

Znaki Towarowe– zgłoszenie międzynarodowe

Komercjalizacja technologii
Obecnie można skomercjalizować wszystko

Główne trendy w Polsce i na Mazowszu:
—IT - głównie strony internetowe, wdrażania serwisów z USA;
—Ochrona Środowiska – energia odnawialna, przydomowe
oczyszczalnie, pompy ciepła;
—Lotnictwo – szybowce, ultra lekkie samoloty, samoloty
bezzałogowe;
—Technologie bardzo niskoinnowacyjne.

Własność Intelektualna*
– prawa autorskie w znaczeniu szerokim – utwór, program
komputerowy, baza danych;

– prawa własności przemysłowej – wynalazek, wzór przemysłowy, wzór
użytkowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów
scalonych, projekt racjonalizatorski;

– tajemnica przedsiębiorstwa;
– oznaczenie przedsiębiorcy – firma, dobre imię, marka, renoma,
reputacja, jakość towarów lub usług;

– know-how;
– domeny internetowe.
* - Tomasz Cygan, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
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Gdzie technologia została wytworzona?
— w garażu, w domu;
— na uczelni w wyniku grantu wdrożeniowego, celowego;
— w firmie usługowej, w zakładzie przemysłowym;
— zagranicą, przywiezienie wiedzy na rodzimy grunt;
— w zakładzie pracy.

Która będzie najlepsza do skomercjalizowania?

Kto wynalazł technologię?
— zespół badawczy,

Z kim najlepiej

— rodzina,
— absolwent uczelni,

prowadzić

— doktorant,

negocjacje?

— firma, zakład przemysłowy,
— pracownik firmy,
— emeryt.

Metody komercjalizacji
– licencja,
– sprzedaż praw autorskich przeniesienie praw autorskich,
– zakładanie spółek spin – off i spin – out, „czarny spin off”,
– sprzedaż know - how,
– aport własności intelektualnej,
– sprzedaż patentu,
– aport spółek.

17

2012-02-28

Metody komercjalizacji
Licencjonowanie
Zalety:

Wady:

– brak potrzeby wkładu

– mniejszy zysk niż w

własnego,

przypadku innych metod,

– możliwość szybkiego

– możliwość utraty

wdrożenia,

pomysłu,

– brak potrzeby

– w większości

promowania, księgowości,

przypadków firmy chcą

kadry, etc.

wykupić prawa autorskie.

Metody komercjalizacji
Sprzedaż praw autorskich
Zalety:

Wady:

– brak potrzeby wkładu

– utrata pomysłu,

własnego,

– problem z odpowiednią

– możliwość szybkiego

wyceną wartości pomysłu,

zarobku,

– na ogół najmniejszy zysk

– możliwość skupienia się

niż w stosunku do innych

na rozwoju technologii.

metod.

Metody komercjalizacji
Spółki Spin off, Spin out, „czarny spin –out”
Zalety:

Wady:

– największa kontrola nad

– największe ryzyko

swoim pomysłem,

– możliwość straty

– możliwość spełnienia

własnego majątku,

marzeń,

– wkład własny

– najlepsza możliwość

(nie zawsze finansowy).

rozwoju technologii.
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Metody komercjalizacji
sprzedaż know - how
Zalety:

Wady:

– brak potrzeby wkładu

– częściowa utrata

własnego,

kontroli pomysłu,

– możliwość szybkiego

– problem z założeniem

zarobku,

spółki,

– ściślejsza współpraca z

– na ogół mniejszy zysk w

wykonawcą.

stosunku do innych metod
komercjalizacji.

Metody komercjalizacji
aport własności intelektualnej
Zalety:

Wady:

– możliwość zysku

– częściowa utrata

udziałów w danej spółce

kontroli nad pomysłu,

– możliwość kontroli

– problem z odpowiednią

własnego pomysłu

wyceną wartości pomysłu,

– możliwość skupienia się

– utrudnienia w

na rozwoju technologii.

możliwości dalszej
komercjalizacji pomysłu

Metody komercjalizacji
sprzedaż patentu
Zalety:

Wady:

– brak potrzeby wkładu

– utrata pomysłu,

własnego,

– problem z odpowiednią

– możliwość szybkiego

wyceną wartości pomysłu,

zarobku,

– problem z ustaleniem

– możliwość skupienia się

podziału praw do pomysłu

innych badaniach.

19

2012-02-28

Metody komercjalizacji
aport spółek
Zalety:

Wady:

– możliwość znacznego

– przeniesienie praw

rozwoju spółki,

autorskich do innej spółki

– możliwość wysokiego

– problem z odpowiednią

zarobku,

wyceną wartości pomysłu,

– możliwość dalszego

– na ogół najmniejszy zysk

rozwoju pomysły.

niż w stosunku do innych
metod

Źródło: P. Głodek i P.Pietras Finansowanie komercjalizacji technologii opartej na wiedzy

Wycena Technologii
Plan postępowania
Sprawdzić ponownie prawa własności intelektualnej
Przeanalizować ścieżkę powstania pomysłu
Opisać wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne
powstania pomysłu
Stworzyć wstępną wycenę technologii
Przeanalizować wstępnie rynek
Stworzyć biznesplan konsultowany z Pomysłodawcą
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Wycena Technologii
Prawa autorskie
Z jakich środków powstała technologia?
Przy udziale kogo/ jakiej instytucji powstała technologia?
Czy podobna technologia istnieje zagranicą?
Czy pomysłodawca posiada na etapie wdrożenia umowy z
innymi instytucjami?

Wycena Technologii
Ścieżka stworzenia innowacji
Kiedy powstał pomysł? Kiedy rozpoczęto badania?
W jaki sposób był finansowy?
Ile czasu trwają prace badawcze?
Jakich materiałów/urządzeń wykorzystano podczas badań?
Jakie były nakłady finansowe przeznaczone na pomysł?
Czy projekt był już wdrażany/komercjalizowany?
Na jakim etapie jest obecnie pomysł? Czy istnieje gotowy produkt

Wycena Technologii
Analiza finansowa stworzonej innowacji
Zdyskontowany rachunek przepływów pieniężnych:
•kwota grantu lub innych środków prywatnych,
•czas pracy przeliczony na pieniądze z wykorzystaniem
średnich pensji rynkowych,
•środki trwałe i nietrwałe, koszty amortyzacji,
•Doświadczenie pracowników np. koszt studiów, kursów,
szkoleń, etc.
•Koszty inflacji, kredytu, inne pieniężne
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Wycena Technologii
Analiza finansowa zysków ze stworzonej innowacji
Oszacować należy:
•koszt produktu – na podstawie technologii potrzebnej do
wytworzenia dobra,
•koszt pracowników – osoby niezbędne do realizacji projektu
ze względów merytorycznych,
•koszty promocji – zależny od stopnia innowacji i konkurencji,
•metoda komercjalizacji – warunkuje nakłady na wdrożenie
projektu

Wycena Technologii
Analiza rynku
Czy analizowana technologia już gdzieś istnieje?
Czy podobna technologia i w jakim stopniu podobna istnieje?
Czy podobne usługi są już realizowane?
Ile warty jest rynek danych usług?
Jakie przewagi nad konkurencją ma analizowana technologia?
Czy istnieje pobyt na analizowaną technologię?

Wycena Technologii
Biznesplan w oparciu o dane od Pomysłodawcy
Stworzenie wstępnego biznesplanu w oparciu o:
•wybór metody komercjalizacji,
•wybór metody wdrożenia technologii – zlecanie wykonanie lub
założenie własnej działalności
•cena produktu, koszty stałe, koszty zmienne, koszty osobowe,
koszty marketingu,
•kamienie milowe - umowa z inwestorem na realizację
pewnych działań w określonym czasie
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Współpraca z funduszami
Rodzaje finansowanie
Fundusze unijne POIG działanie 1.4 i 4.1 oraz działanie 3.1,
Fundusze prywatne - Anioły Biznesu, Venture Capital,
Kredyty inwestycyjne lub inne formy wsparcia bankowego,
Kredyty technologiczne, lub inne preferencyjne metody
finansowania
Wejście kapitałowe korporacji lub inna metoda wykupu
technologii.

Współpraca z funduszami
Fundusze unijne
Najciekawsza forma współpracy dla inwestora w związku z
przeniesieniem ryzyka na inny organ
Działanie 1.4 – badania rozwojowe i przemysłowe – konkurs
zamknięty
Działanie 4.1 – wdrażanie wyników – konkurs zamknięty
Działanie 3.1 – wejście kapitałowe 200tys. Euro +
dofinansowanie funduszu venture capital

Współpraca z funduszami
Fundusze prywatne – fundusz zalążkowy
fundusze zalążkowe – 50 tys. – 2mln. – kwota zależy od czasu
pozostania inwestora w spółce,
fundusz można pozyskać na etapie badawczym projektu,
alternatywą są projekty badawcze NCBiR, w których brak
sukcesu w wynalezieniu technologii nie oznacza straty dla
pomysłodawcy,
przykładowe fundusze: BIB Seed Capital, SATUS
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Współpraca z funduszami
Fundusze prywatne – Anioły biznesu
Anioły biznesu – 50 – 100 tys. zł, kwota zależy od czasu
pozostania inwestora w spółce,
wymagany jest gotowy prototyp produktu,
wsparcie doświadczonych biznesmenów,
zwiększenie skali firmy bądź dystrybucji wymaga na ogół
dostępu do innych funduszy,
przykładowe fundusze: Lewiatan, głównie osoby prywatne,
polskie sieci aniołów biznesu,

Współpraca z funduszami
Fundusze prywatne – Venture Capital
Venture Capital – 2 – 10 mln zł – obecnie znacząca część
funduszów działa w ramach POIG 3.1
Inwestycja z dobrze opracowanym biznesplanem i gotowym
produktem,
produkt powinien już istnieć na rynku pieniądze służą na
dokapitalizowanie firmy,
przykładowe fundusze: AINOT – działanie 3.1 współpracujący z
SATUS

Współpraca z funduszami
Fundusze prywatne – „Klasyczne” fundusze
„Klasyczne” fundusze – powyżej 2 – największe dofinansowanie
z wymienionych funduszów
Dofinansowanie istniejącej firmy, w szczególnych przypadkach
firma może nie posiadać żadnych zysków np. brak linii
technologicznej,
czas inwestycji tego typu funduszu jest najdłuższy
przykładowe fundusze: większość banków w Polsce
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Współpraca z funduszami
Kredyty technologiczne
Kredyt na preferencyjnych warunkach – możliwość umorzenia
do 50% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych
przedsiębiorstw oraz 40% dla średnich
wartość kredytu do 2mln zł EURO,
technologia nie może istnieć na rynku dłużej niż 5 lat,
wymagany wkład własny na poziomie 25%,
brak utraty pakietu własnościowego firmy

Współpraca z funduszami
Umowy z funduszami
Fundusze obejmują udziały w powstałej spółce,
współpraca obydwa się na podstawie ustalonego biznesplanu i
kamieni milowych,
większość umów przewiduje scenariusze umorzenia, w których
istnieje możliwość utraty kontroli nad spółką czy nawet
pomysłu,
pracownik funduszu znajduje się na ogół w radzie nadzorczej.

Współpraca z funduszami
Umowy z funduszami a metody komercjalizacji
Podstawowa metoda komercjalizacji przy współpracy z
funduszami – spółka
możliwość ominięcia współpracy z funduszami poprzez:
•

aport własności intelektualnej

•

sprzedaż know – how

•

licencjonowanie

25

2012-02-28

Współpraca z funduszami
Skala technologii a wybór funduszu
Nakłady na wdrożenie technologii zależą od rodzaju wdrożenia:
IT- od 100 tys. zł do 500 tys. zł - fundusze zalążkowe lub inkubatory
akademickie
wytwarzanie produktu – 200 tys. -2 mln zł anioły biznesu, Venture
Capital
linia technologiczna – 1 mln - 5 mln zł – Venture Capital,
„klasyczne fundusze”, przejęcie przez korporacje

Źródło: P. Głodek i P.Pietras, Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Ocena innowacyjności
Najtrudniejsze zadanie – wymagana minimalna wiedza z
zakresu całej gospodarki
Broker technologiczny – osoba zajmująca się oceną innowacji
pomysłu, garstka osób w skali kraju
Większość pomysłów starających się o innowację posiada
skalę innowacji na poziomie 2/5
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Ocena innowacyjności
Najtrudniejsze zadanie – wymagana minimalna wiedza z
zakresu całej gospodarki
Broker technologiczny – osoba zajmująca się oceną innowacji
pomysłu, garstka osób w skali kraju
Większość pomysłów starających się o innowację posiada
skalę innowacji na poziomie 2/5

Źródło: Prof.J.Koch, XIX Konferencja SOOIPP, Gdynia 2009 r.

Poziom innowacyjności
Wycena innowacyjności
Czy analizowany pomysł istnieje na rynku?
Czym różni się pomysł od istniejących rozwiązań?
Jakie są wady i zalety analizowanego rozwiązania?
Jakie są przewagi nad konkurencją?
Czy pomysł nie zawiera niezgodności z prawami fizyki?
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Wycena innowacyjności
Innowacyjność a rynek
Pomysł nie musi znacząco różnic się od oferowanych dóbr na
rynku,
należy sprawdzić, dlaczego pomysł nie istnieje już na rynku,
popyt a technologiczna i rynkowa możliwość wdrożenia.

Wycena innowacyjności
Porównanie pomysłu z istniejącymi rozwiązaniami
znalezienie podobnej technologii,
analiza SWOT, analiza korzyści i zagrożeń,
potwierdzenie przez ekspertów bądź ludzi z branży
możliwości funkcjonowania urządzenia.

Rozmowy z pomysłodawcami
Rozmowy dotyczące innowacji od czasu spotkania z
inwestorem do momentu rozpoczęcie działalności trwają na
ogół min. 6-9 miesięcy. Wniosek na papierze nie przekaże w
pełni potencjału danego pomysłu. Rozmowy powinny być
prowadzone z osobą znającą daną dziedzinę technologii .
Większość wiedzy jest dostępna w internecie.
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Ryzyko w ocenie innowacyjności
Niepełne dane i informacje pochodzące od Pomysłodawcy
bądź ich przeszacowanie
Brak wiedzy w danej tematyce oceniającego innowację

System oceny innowacyjności
najpopularniejszy system
wieloetapowy system oceny innowacji,
baza ekspertów,
analiza rynkowa

System oceny innowacyjności
wieloetapowy system oceny innowacji - teoria
Założenie - 1 pomysł na 100 złożonych zarobi na analizę i
sfinansowanie następnych 100
System stworzony w celu usprawnienia analizy, może składać
się z wielu etapów oceny, sugeruje się wykorzystanie 6
etapów, z których każdy charakteryzuje się innym rodzajem
finansowania oraz poświęconego czasu
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System oceny innowacyjności
wieloetapowy system oceny innowacji – etap 1
Odrzucenie pomysłów nie do realizacji – bardzo krótka
informacja (max 1 strona) nt pomysłu i jego planu
komercjalizacji
Licznik pomysłów 100>85
Dokonywać ją prawie wszyscy, sugeruje się wykorzystanie
absolwentów szkół wyższych

System oceny innowacyjności
wieloetapowy system oceny innowacji – etap 2
Właściwa analiza – informacja dla zespołu oceniającego w
formie skróconego opisu technologii, poszerzonym opisem
innowacyjności, charakterystyką przewag nad konkurencjom,
opisem przeprowadzonych dotąd badań oraz ich kosztem
(max 7 stron)

Licznik pomysłów 85>60
Oceniającym powinien być broker technologiczny

System oceny innowacyjności
wieloetapowy system oceny innowacji – etap 3
Analiza właściwa – dokładny opis technologii na poziomie
wniosków o kredyt technologiczny. Częste konsultacje z
Pomysłodawcą, średni czas etapu ok. 4-6 miesięcy
(max 40 stron)

Licznik pomysłów 60>20
Oceniającym powinien być broker technologiczny jednak
wsparty opinią eksperta w danej dziedzinie
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System oceny innowacyjności
wieloetapowy system oceny innowacji – etap 4
Przygotowanie umów inwestycyjnych – główna praca po
stronie inwestora, umowa powstaje w oparciu o ustalony
biznesplan
Licznik pomysłów 20>10
Oceniającym powinien być analityk finansowy, posiadający
dogłębną opinię techniczną z poprzednich etapów oceny

System oceny innowacyjności
wieloetapowy system oceny innowacji – etap 5
Kapitalizacja spółek – Kapitalizacja pomysłu, rozpoczęcie
finansowania z wykorzystaniem danej metody, na ogół
założenie spółki
Licznik pomysłów 10>5
Oceniającym jest inwestor

System oceny innowacyjności
wieloetapowy system oceny innowacji – etap 6
Diament – spółka osiąga olbrzymie zyski na poziomie stopy
zwrotu 300-5000% w skali 5 lat
Licznik pomysłów 5>1
Oceniającym jest rynek ☺
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System oceny innowacyjności
baza ekspertów
Baza osób znających technologie jest obligatoryjna do
przeprowadzenia wieloetapowej oceny innowacyjności. Na
ogół są to naukowcy z Uczelni

System oceny innowacyjności
baza ekspertów
Baza osób znających technologie jest obligatoryjna do
przeprowadzenia wieloetapowej oceny innowacyjności. Na
ogół są to naukowcy z Uczelni

System oceny innowacyjności
ocena popytu
Baza osób znających technologie jest obligatoryjna do
przeprowadzenia wieloetapowej oceny innowacyjności. Na
ogół są to naukowcy z Uczelni
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Ocena Innowacyjności
ocena popytu
Nie ważne jak dobra jest technologia, ważne jest czy przemysł
jest na nią gotowy – Werner Siemens, Wspomnienia z Mego
Życia, 1892 r.
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