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Cambridge
 Nazwa tego s awnego brytyjskiego uni-

wersytetu znalaz a si! w tytule projektu nie 

bez przyczyny. Inspiracj" do powstania Cam-

bridgePYTHON by a bowiem dzia alno#$ tej 

uczelni i skupionej wokó  niej „Doliny Krzemo-

wej” oraz specyÞ czna Þ lozoÞ a patrzenia na 

nauk! i biznes, w my#l której traktuje si! je jak 

dwa dope niaj"ce si! elementy – nauka inspi-

ruje mened%erów, a biznes poprzez komer-

cjalizacj! odkry$ naukowych przyczynia si! 

do rozwoju gospodarczego. 

 W modelu anglosaskim podkre#la si! 

szczególny charakter wspó pracy nauki i biz-

nesu. Co wi!cej, wspó praca ta musi by$ 

osadzona w odpowiednim #rodowisku. Owo 

otoczenie to spo eczno#$ ludzi otwartych 

i pragmatycznych, w#ród których s" zarówno 

badacze, jak i przedsi!biorcy, mened%erowie 

i przedstawiciele instytucji Þ nansowych. Si " tej 

grupy nie s" poszczególni jej cz onkowie, ale 

relacje pomi!dzy nimi. I w a#nie  atwo#$ nawi"-

zywania kontaktów biznesowych, dost!pno#$ 

kapita u, blisko#$ m odych naukowców i eks-

pertów przes"dza o efektywno#ci inkubacji 

przedsi!wzi!$ innowacyjnych.

Python
 Równie% drugi cz on nazwy – s owo 

PYTHON ma swoje korzenie w Cambridge. 

Wyk adaj"cy tam prof. Shailendra Vyakarnam 

(Shail), u%y  poj!cia pythoning, jako terminu 

opisuj"cego bardziej zaawansowany system 

wspierania rozwoju przedsi!biorczo#ci aka-

demickiej. Wed ug niego samo wspomaga-

nie rozwoju przedsi!biorczo#ci w tradycyjnym 

rozumieniu, której synonimem jest inkubator, 

to za ma o. 

 Shail porówna  proces inkubowania inno-

wacyjnych Þ rm do opieki pytona nad swoim 

potomstwem. Ten gatunek w!%a sk ada jaja, 

które natychmiast po z o%eniu sklejaj" si! ze 

sob". Dzi!ki temu pyton mo%e owin"$ si! 

wokó  nich i zapewni$ im odpowiedni" tem-

peratur! do rozwoju. Po oko o stu dniach 

wykluwaj" si! m ode – s" silne i gotowe do 

samodzielnego %ycia. Model Cambridge jest 

w swej istocie stworzony na podobie&stwo 

tego doskona ego inkubatora biologicznego. 

 Zdaniem prof. Vyakarnama, infrastruktura 

– jakkolwiek bardzo wa%na – ma znaczenie 

CAMBRIDGEPYTHON TO PROJEKT WSPIERAJ!CY INNOWACYJN! 
PRZEDSI"BIORCZO#$ AKADEMICK! REALIZOWANY Z WYKORZY-
STANIEM METOD WYPRACOWANYCH W CAMBRIDGE. W CENTRUM 
ZAINTERESOWANIA PROJEKTU ZNAJDUJ! SI" G%ÓWNIE PRZEDSI"WZI"CIA Z DZIE-
DZINY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI (ICT – INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGY).
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drugorz!dne, natomiast najwa%niejszymi 

elementami w procesie inkubacji s" odpo-

wiednia atmosfera oraz ludzie zaanga%owani 

we wspieranie startuj"cych przedsi!wzi!$. 

Shail twierdzi, %e powstaj"ce przedsi!wzi!-

cia potrzebuj" przede wszystkim osadzenia 

w odpowiedniej „kulturze przedsi!biorczo-

#ci” i oparcia swoich dzia a& na %yczliwym 

otoczeniu spo ecznym. St"d idea oplatania 

powstaj"cych przedsi!wzi!$ sieci" kontak-

tów i oparcie tego pomys u na sposobie, 

w jaki pyton opiekuje si! potomstwem.

Projekt
 Celem projektu CambridgePYTHON jest 

nauczanie m odych ludzi przedsi!biorczego 

my#lenia, a tak%e stworzenie sieci po "cze& 

spo ecznych mi!dzy innowatorami a lud'mi 

biznesu. 

 Nad jego realizacj" czuwa ponad dwu-

dziestoosobowa grupa m odych naukowców 

oraz studentów wiod"cych warszawskich 

uczelni, m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, 

Politechniki Warszawskiej, Szko y G ównej 

Handlowej oraz Wojskowej Akademii Tech-

nicznej, sprawdzonych we wcze#niejszych 

dzia aniach. Zespó  zarz"dzaj"cy to specjali-

#ci z ró%nych dziedzin maj"cy do#wiadczenie 

zarówno w biznesie jak i nowych technolo-

giach.

 Projekt jest wspierany przez: Ambasad! 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Pó nocnej w Warszawie, University of 

Cambridge, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wy%szego, polskich inwestorów wysokiego 

ryzyka oraz kilka, dzia aj"cych pro publico 

bono, Þ rm konsultingowych, prawniczych, 

public relations oraz innych instytucji i przed-

si!biorstw.

3xW albo 4xI
 Realizacja projektu rozpocz! a si! 

w marcu 2007 r. Wówczas to odby a si! pilo-

ta%owa edycja konkursu „Wiesz, Wymy#l, 

Wygraj!”. Konkurs – skierowany g ównie 

do studentów i m odych naukowców – mia  

wskaza$ najlepsze pomys y na biznes, 

g ównie z dziedziny technologii informacyj-

nych (ICT), i pomóc w uzyskaniu funduszy 

ze strony kapita u prywatnego. Zwyci!zcy, 

zamiast coraz powszechniejszej umiej!tno#ci 

tworzenia biznesplanu i kilku tysi!cy z otych 

na start, mieli szans! otrzyma$ fundusze na 

wprowadzenie swojej Þ rmy na rynek, a od 

specjalistów z innych dziedzin, know-how 

jak skutecznie na nim funkcjonowa$.

 Pierwsza edycja konkursu zosta a podzie-

lona na trzy etapy. W trakcie pierwszego - Infor-

mation&Inspiration – trwaj"cego od marca do 

czerwca 2007 r. przyjmowane by y zg osze-

nia. Spo#ród prawie 50 aplikacji (wszystkie 

z obszaru ICT) do drugiego etapu (Improve-

ment) wybrano ostatecznie 14 pomys ów. Ich 

autorzy, przy wsparciu Þ rm konsultingowych 

(McKinsey&Company, Grupa Strategia, Mil-

star) oraz zespo u CambridgePYTHON, przez 

ca e wakacje dopracowywali swoje propozycje 

inwestycyjne. Po trzech miesi"cach intensyw-

nej pracy, w trzecim etapie (Investment) zna-

laz o si! 7 zespo ów. Jesieni" zaprezentowa y 

one swoje projekty potencjalnym inwestorom. 

W rezultacie 5 pomys ów otrzyma o propozycje 

Þ nansowania. Niektóre z nich od kilku równo-

cze#nie! W chwili obecnej cz!#$ zespo ów jest 

ju% na etapie zaawansowanych negocjacji.

Edukacja
 Aby dodatkowo propagowa$ tematyk! 

przedsi!biorczo#ci w #rodowisku akademic-

kim, zespó  projektu CambridgePYTHON 

przeprowadzi  na Politechnice Warszawskiej 

ogólnouczelniany wyk ad pt. „Nauka i biznes, 

czyli jak robi" to w Cambridge”. Wyk ad, który 

odby  si! w semestrze zimowym 2007/2008, 

by  dost!pny równie% dla studentów i dokto-

rantów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej 

Akademii Nauk. Jego formu a oparta zosta a 

na programie Enterprise Tuesday, którego 

autorem jest prof. Shailendra Vyakarnam. Zaj!-

cia wzorowano na wyk adach prowadzonych 

w Judge Business School University of Cam-

bridge. Ich celem by o zapoznanie uczestni-

ków z metodami komercjalizacji wyników 

bada& naukowych na przyk adzie wzorców 

zaczerpni!tych z University of Cambridge oraz 

zaprezentowanie mo%liwo#ci przeniesienia 

do#wiadcze& anglosaskich na grunt polski.

II edycja 
 14 lutego br. zainaugurowana zosta a 

IIedycja konkursu „Wiesz, Wymy#l, Wygraj!”. 

Uroczysto#$, która odby a si! w siedzibie 

Gie dy Papierów Warto#ciowych w Warszawie 

S.A., swoj" obecno#ci" u#wietnili m.in. Mini-

ster Nauki i Szkolnictwa Wy%szego prof. Bar-

bara Kudrycka oraz konsul generalny Wielkiej 

Brytanii Paul Fox. Go#ciem honorowym by  

prof. Shailendra Vyakarnam.

 Obecna edycja konkursu jest prze-

prowadzana analogicznie do poprzed-

niej. W tym roku organizatorzy chcieliby 

zach!ci$ do udzia u w konkursie osoby 

z pomys ami z pogranicza ICT, np. in%y-

nierii materia owej lub biotechnologii. 

Powinny one zg asza$ si! do ko&ca maja, 

za po#rednictwem formularza zamiesz-

czonego na stronie internetowej projektu

www.CambridgePYTHON.pl.
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