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Potrzeba wiedzy w turystycePotrzeba wiedzy w turystyce

Potrzeba badaPotrzeba badańń w turystycew turystyce

• Kształtowanie jako ści produktów w 
wymiarze:
– Jako ści technicznej
– Jako ści funkcjonalnej

• Tworzenie nowych produktów 
turystycznych dopasowanych do 
konkretnych klientów i rynków

• Badania percepcji usług przez 
klientów

• Rozwój technologii wspomagaj ących 
działania operacyjne

• Opracowania strategii
• Inwestycje oraz inne obszary…



Wspieranie jakoWspieranie jako śści usci us łług turystycznychug turystycznych

•• TechnicznyTechniczny wymiar usług
– Nowe rozwi ązania techniczne
– Know-how
– Innowacje operacyjne

Wymiar ten zwi ązany jest w du Ŝym 
stopniu z systemami informacyjnymi 
oraz zasobami infrastrukturalnymi

•• FunkcjonalnyFunkcjonalny wymiar usług
Sposób w jaki usługa jest 
dostarczona mo Ŝe być kształtowany 
szkoleniami np. z wykorzystaniem 
technik e-learningu

Wymiar funkcjonalny jest zwi ązany z lud źmi zaanga Ŝowanymi w 
proces świadczenia usługi

Obszary wsparcia usObszary wsparcia usłług ug 
turystycznychturystycznych



Lider na rynku bezprzewodowych 
systemów telekomunikacyjnych i usług

Wiod ąca firma w zakresie 
infrastruktury telekomunikacyjnej

Firmy oparte na wiedzyFirmy oparte na wiedzy

Wiod ąca firma w zakresie produkcji stali, 
rozwi ązań konstrukcyjnych



ÖVERGRIPANDE

Gospodarka oparta na wiedzyGospodarka oparta na wiedzy

Wydatki na Badania i RozwWydatki na Badania i Rozwóójj

Szwecja

Finlandia

Polska

4,677

9,894

2,584

USD Mil R&D PKB %

4,3

3,4

0,7

Populacja Mil

5,2

8,9

38,2

% PKB II Q 2004

3,8

4,0

6,5



Gospodarka oparta na wiedzyGospodarka oparta na wiedzy

UdziaUdziałł PaPańństwa i przedsistwa i przedsięębiorstw w biorstw w 
wydatkach na Badania i Rozwwydatkach na Badania i Rozwóójj

PrzedsiPrzedsięębiorstwabiorstwa PaPańństwostwo

77,6 %77,6 % 21,0 %21,0 %

71,1 %71,1 % 25,5 %25,5 %

35,8 %35,8 % 64,8 %64,8 %



Parki technologiczne w SzwecjiParki technologiczne w Szwecji

Szwecja posiada kilkanaście 
parków technologicznych ale 
tylko kilka licz ących się
globalnie

Gospodarka oparta na wiedzyGospodarka oparta na wiedzy



Historia parku technologicznego Historia parku technologicznego KistaKista

1905 Poligon wojskowy
1972 Konstrukcja pierwszych budynków biurowych
1975 Pierwsze firmy: Ericsson, Rifa 
1976 Ostatni rolnicy opuszczaj ą te tereny
1980 IBM rozpoczyna działalno ść w Kista
1985 Miasto Sztokholm rozpoczyna budow ę centrum 

elektroniki „Scandinavian Silicon Valey”
2000 Prace nad projektem „Parku Technologicznego”
2001 Początek budowy „Miasta Techniki” Kista

Parki technologiczneParki technologiczne



Kista 1980



Kista 2003



Kista 2010



Obszar: 2,000,000 m 2

Przestrze ń biur: 1,100,000 m 2

650 firm
250 firm sektora ICT
175 MSP

28,000 pracowników
(Ericsson 8,000)

GGłłóówne obszary:wne obszary:

Systemy Bezprzewodowe
Systemy Szerokopasmowe
Usługi Mobilne
Systemy Informacyjne

Liczby i faktyLiczby i fakty

Parki technologiczneParki technologiczne



Parki technologiczneParki technologiczne

Koncentracja zasobKoncentracja zasob óów i ludziw i ludzi

Stworzona infrastruktura pozwala 
na obcowanie przedstawicieli nauki i 
przemysłu w obiektach sportowych i 
restauracjach.

MoŜliwość stałej wymiany poglądów, 
rozwaŜań na temat nowych 
moŜliwości, ocena potencjału 
ekonomicznego rozwiązań



Współpraca w ramach parku

WdroŜenia Badania stosowane

Badania podstawowe

Parki technologiczneParki technologiczne



Badania podstawowe

• Realizowane przez uniwersytety
• Uniwersytety szkol ą specjalistów
• Źródło wiedzy naukowej na 

podstawie, której budowane s ą
rozwi ązania wdra Ŝane do praktyki 
przemysłowej

• Badania finansowane z bud Ŝetu
• Uniwersytety bior ą udział w 

początkowej fazie bada ń
stosowanych

Badania podstawowe w parkach Badania podstawowe w parkach 
technologicznychtechnologicznych



Badania stosowane

Badania stosowane w parkach Badania stosowane w parkach 
technologicznychtechnologicznych

• Transfer idei i koncepcji naukowych 
do przemysłu, po wst ępnej selekcji

• Analiza przydatno ści wyników w 
działalno ści przemysłowej

• Udział bior ą laboratoria korporacyjne 
oraz rządowe instytuty badawcze

• Projekty finansowane przez firmy s ą
tajne

• Tworzone s ą konsorcja dla 
optymalizacji kosztowej 
przedsi ęwzięcia

• Projekty, które powstały ze środków 
publicznych s ą dost ępne dla firm 
krajowych



Wdro Ŝenia

• Park technologiczny to poligon 
doświadczalny zapewniaj ący efekt synergii

• Często powstaj ą nowe firmy typu „spin off”
powstałe w trakcie realizacji projektów

• Nowe firmy maj ą zapewnione wsparcie, firmy 
istniej ące mog ą działać w bardzo korzystnym 
otoczeniu

• Transfer z o środków badawczych nast ępuje 
do wszystkich firm w danym kraju

• 70% skandynawskich firm współpracuje z 
partnerami z uniwersytetów – średnia UE to 
25%.

WdroWdro ŜŜenia w parkach technologicznychenia w parkach technologicznych



Finansowanie projektów

• Spójny i przewidywalny system 
finansowania

• Kombinacja: grantów, 
finansowania przez firmy lub 
konsorcja, dopłat rz ądowych, 
inwestycji typu „venture capital”

• Rozwi ązania maj ące dobre 
perspektywy maj ą zapewnion ą
ciągło ść finansowania

• Monitorowanie projektów i 
regulacja źródeł finansowania

Finansowanie projektFinansowanie projekt óów badawczychw badawczych



Świadomo ść innowacyjno ści

• Model współpracy nauki z przemysłem 
byłby niemo Ŝliwy bez świadomo ści 
potrzeby tworzenia rozwi ązań
innowacyjnych

• Tylko innowacyjnos ć zapewnia 
racjonaln ą przewag ę konkurencyjn ą

• WaŜna rola pa ństwa – wspieranie i nie 
tworzenie ogranicze ń biurokratycznych

• Innowacyjno ść odgrywa 
pierwszoplanow ą rol ę w rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy

• Innowacyjno ść tworzy nowe dziedziny 
przemysłu i usług opartych na wiedzy

InnowacyjnoInnowacyjno śćść



Organizacja „Kista Science City”


