
Skuteczne łączenie nauki i Skuteczne łączenie nauki i 
biznesubiznesu,,

czyli jak to robią w Cambridge.czyli jak to robią w Cambridge.



Przygotowanie:Przygotowanie:

Piotr BrodaPiotr Broda
MagdaMagdalenalena WlazłoWlazło
Kamil KuleszaKamil Kulesza
Bartłomiej KołodziejekBartłomiej Kołodziejek



Dlaczego Cambridge?Dlaczego Cambridge?

•• W nazwie PYTHONa …W nazwie PYTHONa …

•• Region szybko rozwijający się Region szybko rozwijający się 
ekonomicznieekonomicznie

•• Jedyny surowiec Jedyny surowiec -- uniwersytetuniwersytet

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.
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MiastoMiasto
•• 80 km od Londynu80 km od Londynu
•• ludzie mieszkali jużludzie mieszkali już

w X w. p.n.e.w X w. p.n.e.
•• gwałtowny rozwójgwałtowny rozwój

ok. 40 AD ok. 40 AD 
•• ok. 100 tys. mieszkańcówok. 100 tys. mieszkańców

–– w tym ok. 20 tys.w tym ok. 20 tys.
studentówstudentów

•• prawa miejskie od 1951 prawa miejskie od 1951 
rokuroku

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.

Cambridge i okoliceCambridge i okolice



ArchitekturaArchitektura

•• różneróżne style style –– budynkibudynki
powstawałypowstawały nana
przestrzeniprzestrzeni 800 lat800 lat

•• nienie ucierpiała w trakcie ucierpiała w trakcie 
II wojny światowejII wojny światowej

•• jedne z najstarszych jedne z najstarszych 
pubów w Europiepubów w Europie

Widok z kaplicy college’u St. John’sWidok z kaplicy college’u St. John’s

Cambridge i okoliceCambridge i okolice



Uniwersytet w CambridgeUniwersytet w Cambridge
Powstał na początku XIII wieku, kiedy z Oxfordu Powstał na początku XIII wieku, kiedy z Oxfordu 
wyrzucono kilku uczonych wyrzucono kilku uczonych –– założyli oni uczelnięzałożyli oni uczelnię
w Cambridgew Cambridge

Ranking światowych uczelni:Ranking światowych uczelni:

1.1. HarvardHarvard

2.2. CambridgeCambridge

3.3. StanfordStanford

4.4. BerkeleyBerkeley

5.5. MITMIT

6.6. CaltechCaltech

7.7. ColumbiaColumbia

8.8. PrincetonPrinceton

9.9. ChicagoChicago

10.10. OxfordOxford

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.czyli jak to robią w Cambridge.

Cambridge i okoliceCambridge i okolice



•• może poszczycić się może poszczycić się 
wychowaniem wychowaniem 8181
zdobywców nagród zdobywców nagród 
NoblaNobla

•• jest zorganizowanyjest zorganizowany
w wydziały w wydziały 
uniwersyteckieuniwersyteckie
oraz collegeoraz college
(których istnieje 31)(których istnieje 31)

Uniwersytet w CambridgeUniwersytet w Cambridge

Isaac NewtonIsaac Newton

James MaxwellJames Maxwell

Cambridge i okoliceCambridge i okolice



Znani absolwenci uniwersytetuZnani absolwenci uniwersytetu

•• Isaac Newton Isaac Newton –– odkrywca prawa ciążeniaodkrywca prawa ciążenia
•• Lord Byron Lord Byron –– jeden z czołowych poetów jeden z czołowych poetów 

europejskiego romantyzmueuropejskiego romantyzmu
•• Alan Turing Alan Turing –– ojciec współczesnej ojciec współczesnej 

informatykiinformatyki
•• Niels BohrNiels Bohr –– opracował teorię budowy opracował teorię budowy 

atomuatomu

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.

Cambridge i okoliceCambridge i okolice
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Charakter studiówCharakter studiów

•• małamała ilośćilość zajęćzajęć
obowiązkowychobowiązkowych

•• możliwośćmożliwość wyboruwyboru
interesującychinteresujących
przedmiotówprzedmiotów

•• nacisknacisk nana pracępracę własnąwłasną
międzymiędzy zajęciamizajęciami

•• college i uniwersytet,college i uniwersytet,
oddzielne jednostkioddzielne jednostki
kształcące w różnykształcące w różny
sposóbsposób

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.czyli jak to robią w Cambridge.

System akademickiSystem akademicki



College College –– co to takiego?co to takiego?

•• instytucje niezależne od uniwersytetuinstytucje niezależne od uniwersytetu
•• podobne do klasztorówpodobne do klasztorów
•• przez wiele lat tylko dla mężczyznprzez wiele lat tylko dla mężczyzn
•• zapewniają zakwaterowanie oraz np. zapewniają zakwaterowanie oraz np. 

wychowanie sportowe (kluby przy wychowanie sportowe (kluby przy 
college'ach)college'ach)

•• wspomagają nauczanie wspomagają nauczanie 
uniwersyteckieuniwersyteckie
–– supervisionssupervisions
–– opiekunowie i doradcyopiekunowie i doradcy

System akademickiSystem akademicki



CollegeCollege

Westminster College

St. John’s College

System akademickiSystem akademicki



CollegeCollege
CiekawostkiCiekawostki

•• Najstarszy: Peterhouse (druga poł. XIII w.)Najstarszy: Peterhouse (druga poł. XIII w.)
•• Mieszkają tam studenci różnych kierunków i Mieszkają tam studenci różnych kierunków i 

pracownicy naukowipracownicy naukowi
–– Sprzyja to interdyscyplinarnemu podejściu do Sprzyja to interdyscyplinarnemu podejściu do 

problemów naukowychproblemów naukowych

•• Trinity College ma aż 31 noblistówTrinity College ma aż 31 noblistów
•• Nadają status Nadają status fellow of the college fellow of the college zasłużonym zasłużonym 

członkomczłonkom

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.

System akademickiSystem akademicki



Elementy college’ówElementy college’ów

Ogród college’u ClareOgród college’u Clare Kaplica college’u King’sKaplica college’u King’s

System akademickiSystem akademicki



Plan prezentacjiPlan prezentacji

1.1. Cambridge i okoliceCambridge i okolice
2.2. System akademickiSystem akademicki
3.3. Region ekonomicznyRegion ekonomiczny
4.4. Instytuty naukoweInstytuty naukowe
5.5. Komercjalizacja naukiKomercjalizacja nauki
6.6. Fenomen CambridgeFenomen Cambridge
7.7. PodsumowaniePodsumowanie



WstępWstęp

Kilka faktów:Kilka faktów:
–– 4 razy większy wzrost ekonomiczny niż w całej 4 razy większy wzrost ekonomiczny niż w całej 

Wielkiej BrytaniiWielkiej Brytanii
–– 80%80% wzrost liczby miejsc pracy w ciągu wzrost liczby miejsc pracy w ciągu 

ostatnich 30 lat ostatnich 30 lat 

StStąąd nazwa d nazwa „„Silicon FenSilicon Fen””,, czyli europejska czyli europejska 
Dolina Krzemowa.Dolina Krzemowa.

Jakie sJakie sąą poczpocząątkitki sukcesu?sukcesu?

Silicon FenSilicon Fen

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.czyli jak to robią w Cambridge.



PoczątkiPoczątki
1960 1960 –– stworzenie Cambridge Consultantsstworzenie Cambridge Consultants
1978 1978 –– założenie Cambridge Computer Group założenie Cambridge Computer Group 

przy współpracy z bankiem „przy współpracy z bankiem „Barclays plcBarclays plc””

Rok 1978:Rok 1978:
20 firm hi20 firm hi--tech w regionie Cambridgetech w regionie Cambridge

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.

Silicon FenSilicon Fen



Rozwój regionuRozwój regionu

1985 1985 –– opisanie fenomenu Cambridge w opisanie fenomenu Cambridge w 
raporcie:raporcie:

„„The Cambridge The Cambridge PhenomenPhenomenonon::
The Growth of High Technology Industry In a The Growth of High Technology Industry In a 

University TownUniversity Town””

Rok 1985:Rok 1985:
360 firm hi360 firm hi--techtech

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.

Silicon FenSilicon Fen



Cambridge obecnieCambridge obecnie
Rok 2006 :Rok 2006 :

1 5001 500
firm hifirm hi--techtech

45 00045 000
pracownikówpracowników
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1978 1985 2005

Ilość firm hi-tech w regionie

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.

Silicon FenSilicon Fen



Osiągnięcia regionuOsiągnięcia regionu

Stan na dzień dziesiejszy:Stan na dzień dziesiejszy:
•• 15001500 firm hifirm hi--tech, tech, 45 00045 000 pracownikówpracowników
•• stopa wzrostu PKB stopa wzrostu PKB 6,5%6,5% rocznierocznie

(1,8% w Wielkiej Brytani w 2005 roku)(1,8% w Wielkiej Brytani w 2005 roku)
•• 80%80% wzrost liczby miejsc pracy w ciągu wzrost liczby miejsc pracy w ciągu 

ostatnich 30 lat ostatnich 30 lat 
•• 50%50% firm hifirm hi--tech ma powiązania badawczetech ma powiązania badawcze

z Uniwersytetem Cambridgez Uniwersytetem Cambridge
•• 16%16% startstart--up’ów w branży hiup’ów w branży hi--tech to spintech to spin--out’y out’y 

z Uniwersytetu Cambridge z Uniwersytetu Cambridge 

Silicon FenSilicon Fen



Co wpływa na rozwój?Co wpływa na rozwój?

•• Inkubatory przedsiębiorczościInkubatory przedsiębiorczości

•• Badania prowadzone w uczelnianych Badania prowadzone w uczelnianych 
instytutachinstytutach

•• Pomoc ze strony uniwersytetuPomoc ze strony uniwersytetu

•• Wspieranie uczelni przez firmy prywatneWspieranie uczelni przez firmy prywatne

•• Dostępność kapitału prywatnego:Dostępność kapitału prywatnego:
–– Inwestorzy Business AngelsInwestorzy Business Angels

–– Fundusze Venture CapitalFundusze Venture Capital

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.

Silicon FenSilicon Fen



Plan prezentacjiPlan prezentacji

1.1. Cambridge i okoliceCambridge i okolice
2.2. System akademickiSystem akademicki
3.3. Region ekonomicznyRegion ekonomiczny
4.4. Instytuty naukoweInstytuty naukowe
5.5. Komercjalizacja naukiKomercjalizacja nauki
6.6. Fenomen CambridgeFenomen Cambridge
7.7. PodsumowaniePodsumowanie



Instytuty naukowe Instytuty naukowe –– czym są?czym są?

•• Niezależne instytucje naukoweNiezależne instytucje naukowe

•• Specjalizują się w konkretnych dziedzinach Specjalizują się w konkretnych dziedzinach 
nauki (nauki podstawowe lub stosowane)nauki (nauki podstawowe lub stosowane)

•• Mogą współpracować z uczelniamiMogą współpracować z uczelniami

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.

Instytuty naukoweInstytuty naukowe



Rola Instytutów naukowychRola Instytutów naukowych
Możliwości jakie dają instytuty:Możliwości jakie dają instytuty:

•• Praca doktorskaPraca doktorska
•• Dostęp do nowoczesnych laboratoriówDostęp do nowoczesnych laboratoriów

Również możliwość korzystania dla firm zewnętrznychRównież możliwość korzystania dla firm zewnętrznych

•• Pomoc w tworzeniu firmyPomoc w tworzeniu firmy
Fizyczna i wirtualnaFizyczna i wirtualna

•• Konsulting biznesowyKonsulting biznesowy
•• Czynna współpraca z sektorem komercyjnymCzynna współpraca z sektorem komercyjnym

Instytuty naukoweInstytuty naukowe

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.czyli jak to robią w Cambridge.



Instytut BabrahamInstytut Babraham

• 2 tys. m2 powierzchni 
laboratoriów 

• Babraham Bioincubator
(aktualnie 18 firm)

• Babraham Bioscience 
Technologies

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.

Instytuty naukoweInstytuty naukowe



Instytut BabrahamInstytut Babraham
Babraham Bioscience TechnologiesBabraham Bioscience Technologies

1 tys. m1 tys. m22 powierzchni biurowejpowierzchni biurowej

Babraham Bioscience TechnologiesBabraham Bioscience Technologies
odpowiedzialny za:odpowiedzialny za:

•• aspekt komercyjny prowadzonych badańaspekt komercyjny prowadzonych badań
•• transfer wiedzytransfer wiedzy

•• współpracę z sektorem biotechnologicznymwspółpracę z sektorem biotechnologicznym

Instytuty naukoweInstytuty naukowe

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.



Parki naukoweParki naukowe

•• Teren przeznaczony pod inwestycje Teren przeznaczony pod inwestycje hihi--techtech

•• Oferuje zachęty dla firm i instytutów Oferuje zachęty dla firm i instytutów 
naukowychnaukowych

•• Daje wsparcie małym, powstającym Daje wsparcie małym, powstającym 
firmomfirmom

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.

Instytuty naukoweInstytuty naukowe



Cele Instytutów i Parków NaukiCele Instytutów i Parków Nauki

•• Ułatwienie prowadzeniaUłatwienie prowadzenia badańbadań

•• Zdobywanie doświadczeniaZdobywanie doświadczenia

•• Łączenie nauki i biznesuŁączenie nauki i biznesu

•• Ułatwianie startu nowopowstającym Ułatwianie startu nowopowstającym 

firmomfirmom

Instytuty naukoweInstytuty naukowe

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.
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Zakładanie firmyZakładanie firmy

Aby założyć firmę trzeba mieć …Aby założyć firmę trzeba mieć …
…pomysł.…pomysł.

Co jeśli ktoś inny ma taki sam Co jeśli ktoś inny ma taki sam 
pomysł?pomysł?

Komercjalizacja naukiKomercjalizacja nauki

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.czyli jak to robią w Cambridge.



Własność intelektualna Własność intelektualna -- celcel

Dlaczego chronić własność intelektualną?Dlaczego chronić własność intelektualną?

•• Odkrycia potrzebują czasu aby przeistoczyć Odkrycia potrzebują czasu aby przeistoczyć 
się w produktysię w produkty

•• Bezpieczeństwo inwestycjiBezpieczeństwo inwestycji
•• Możliwość pracy naukowców na rzecz Możliwość pracy naukowców na rzecz 

przemysłuprzemysłu
•• Stymuluje sponsorowanie badań ze strony Stymuluje sponsorowanie badań ze strony 

przemysłuprzemysłu

Komercjalizacja naukiKomercjalizacja nauki

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.



Zarabianie na wynikach badańZarabianie na wynikach badań

Metody :Metody :
•• PatentPatent

Opisuje wynalazek i jego wykorzystanieOpisuje wynalazek i jego wykorzystanie
Chroni przez określony czas (np. 20 lat)Chroni przez określony czas (np. 20 lat)

•• LicencjeLicencje
Przekazanie specyficznych praw do własności intelektualnej Przekazanie specyficznych praw do własności intelektualnej 
na określony czasna określony czas

•• Założenie własnej firmyZałożenie własnej firmy

Komercjalizacja naukiKomercjalizacja nauki

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.



Porównanie metodPorównanie metod
Sprzedaż patentuSprzedaż patentu

Sprzedaż licencjiSprzedaż licencji

Założenie firmyZałożenie firmy

•• jednorazowy zyskjednorazowy zysk
•• umożliwia skupienie się na badaniachumożliwia skupienie się na badaniach

•• możliwość okresowego możliwość okresowego 
renegocjowania warunkówrenegocjowania warunków

•• dalsze posiadanie wynalazkudalsze posiadanie wynalazku

•• duże ryzyko duże ryzyko -- > duże pieniądze> duże pieniądze
•• dla osób chcących poświęcić więcej dla osób chcących poświęcić więcej 

czasu działalności biznesowejczasu działalności biznesowej

Komercjalizacja naukiKomercjalizacja nauki

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.



Etapy tworzenia przedsiębiorstwaEtapy tworzenia przedsiębiorstwa

Etapy po dokonaniu odkrycia naukowego:Etapy po dokonaniu odkrycia naukowego:

•• Wsparcie ze strony uczelni (n.t. praktyk biznesowych i Wsparcie ze strony uczelni (n.t. praktyk biznesowych i 

możliwości sprzedaży)możliwości sprzedaży)

•• Skorzystanie z pomocy inkubatoraSkorzystanie z pomocy inkubatora

•• Poszukiwanie inwestora Poszukiwanie inwestora 

•• RozwójRozwój firmy firmy 

•• Wyjście inwestoraWyjście inwestora

Komercjalizacja naukiKomercjalizacja nauki

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.



Anioły Biznesu a Venture Capital Anioły Biznesu a Venture Capital -- różniceróżnice

Venture CapitalVenture Capital AnioAniołły Biznesuy Biznesu

Rodzaj Rodzaj 
organizacjiorganizacji

organizacje formalneorganizacje formalne nieformalnenieformalne

Pochodzenie Pochodzenie 
funduszyfunduszy

cudze cudze śśrodkirodki wwłłasny kapitaasny kapitałł i i 
umiejumiejęętnotnośścici

Wspierane Wspierane 
przedsiprzedsięę--
wziwzięęciacia

inwestujinwestująą w istniejw istniejąące ce 
firmyfirmy

pomyspomysłły lub firmy w y lub firmy w 
bardzo wczesnej faziebardzo wczesnej fazie

Inwestowane Inwestowane 
kwotykwoty

bardzo dubardzo dużże kwotye kwoty mniejsze kwotymniejsze kwoty

Komercjalizacja naukiKomercjalizacja nauki

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.



PrzykładPrzykład



Active HotelActive HotelEtap 1 (Etap 1 (20002000):):
Badania rynkuBadania rynku

Etap 2 (2001):Etap 2 (2001):
solidnie solidnie 
przygotowany przygotowany 
biznes plan biznes plan 
przekonał przekonał 
do inwestycji do inwestycji 
bogatego bogatego 
biznesmenabiznesmena
(£450k) (£450k) 

Etap 3 (2002):Etap 3 (2002):
kolejne £3mln kolejne £3mln 
zainwestowane zainwestowane 
przez przez 
inwestorówinwestorów
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Rola uniwersytetuRola uniwersytetu

Stosunek Cambridge do komercjalizacji:Stosunek Cambridge do komercjalizacji:

„„Uniwersytet stara się przeprowadzać transfer Uniwersytet stara się przeprowadzać transfer 
technologii do społeczeństwa i ekonomii, by ulepszać technologii do społeczeństwa i ekonomii, by ulepszać 
jakość życia, kreować możliwości, zatrudnienie i jakość życia, kreować możliwości, zatrudnienie i 
zamożnośćzamożność””

Nagroda CambridgeNagroda Cambridge
Science Park Science Park 
for Innovationfor Innovation

Fenomen CambridgeFenomen Cambridge



Recepta na sukcesRecepta na sukces

•• Interdyscyplinarność naukiInterdyscyplinarność nauki
•• Nacisk na pracę własną (i danie takiej Nacisk na pracę własną (i danie takiej 

możliwości)możliwości)
•• Swobodna wymiana poglądów między Swobodna wymiana poglądów między 

studentami i doktorami (system kolegialny)studentami i doktorami (system kolegialny)
•• Tworzenie i dbanie o Tworzenie i dbanie o social networkssocial networks

Fenomen CambridgeFenomen Cambridge

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.



Social NetworksSocial Networks

Co to takiego?Co to takiego?
Grupy znających sięGrupy znających się
ludzi lub organizacji.ludzi lub organizacji.

Przykład:Przykład:
Absolwenci Uniwersytetu Cambridge często pomagają Absolwenci Uniwersytetu Cambridge często pomagają 

swojej uczelni i studiującym tam studentom, ponieważ kiedyś swojej uczelni i studiującym tam studentom, ponieważ kiedyś 
to ktoś im pomógł.to ktoś im pomógł.

W ten sposób tworzy się sieć znających się ludzi W ten sposób tworzy się sieć znających się ludzi –– w tym w tym 
wypadku związanych z biznesemwypadku związanych z biznesem

Fenomen CambridgeFenomen Cambridge

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.



Plan prezentacji

1. Cambridge i okolice
2. System akademicki
3.3. Region ekonomicznyRegion ekonomiczny
4. Instytuty naukowe
5. Komercjalizacja nauki
6. Fenomen Cambridge
7. Podsumowanie



PodsumowaniePodsumowanie

•• duża ilość duża ilość 
inwestorówinwestorów
i inkubatorówi inkubatorów

•• nauczanie nauczanie 
przedsiębiorczości przedsiębiorczości 
i doradztwo i doradztwo 
biznesowebiznesowe

•• kapitał społecznykapitał społeczny
•• uniwersytetuniwersytet

•• szybkiszybki rozwój firmrozwój firm

•• wiele pomysłów wiele pomysłów 
na firmyna firmy

•• niskie bezrobocieniskie bezrobocie

PodsumowaniePodsumowanie

Skuteczne łączenie nauki i biznesu,Skuteczne łączenie nauki i biznesu,
czyli jak to robią w Cambridge.czyli jak to robią w Cambridge.



Pytania ?Pytania ?


