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Názov akcie: 

FROM OPEN SCIENCE TO OPEN INNOVATION: HOW TO GET MORE JOBS AND GROWTH FROM 

EU SCIENCE INVESTMENTS   

Dátum: 24. 2. 2015 Miesto konania: The Norway house  
 Účastníci: Lenka Múdra  

PROGRAM:  

16:00 Welcome  

Atle Leikvoll, Norwegian Ambassador to the EU  
Richard L. Hudson, CEO & Editor, Science|Business  
 
16:10 Big Science: What’s it worth? The economic equation  
Jan van den Biesen, Vice President Public R&D Programs, Philips Research  
Augusto Burgueño Arjona, Head of Unit “e-Infrastructure”, DG Communications Networks, Content & 
Technology, European Commission  
Carlo Rizzuto, Chair and Executive Director, CERIC-ERIC (Central European Research Infrastructure 
Consortium-ERIC)  
Maria Leptin, Director, European Molecular Biology Organisation (EMBO)  
Moderator: Richard L. Hudson, CEO and Editor Science|Business  

 
16:50 From Open Science to Open Innovation – the ATTRACT initiative  
Via live webcast: Henry Chesbrough, Professor, ESADE, and Faculty Director, Garwood Center for 
Corporate Innovation, Haas School of Business, University of California, Berkeley   
Sergio Bertolucci, Director of Research and Scientific Computing, CERN 

 
17:15Open Science, open infrastructure: The broader benefits to Europe  
Alexander Nietzold, CEO and Co-Founder, TIND Technologies  
Hannu Seristö, Vice President responsible for external relations, Aalto University  
Jonathan Wareham, Dean of Faculty and Research, ESADE  
Moderator: Daria Tataj, Founder and CEO, Tataj Innovation 

 

17:50 The policy prescription  
Shiva Dustdar, Head of RDI Advisory, European Investment Bank  
Antonio Di Giulio, Head of Unit, Research Infrastructures, DG Research and Innovation, European 
Commission  
Lambert van Nistelrooij, Member of the European Parliament  
Patricia Reilly, Member of Cabinet, Commissioner Tibor Navracsics  
Moderator: John Wood, Secretary-General of the Association of Commonwealth Universities 

 
Závery  

V úvode obaja rečníci hneď po tom, ako privítali hostí, hovorili o dôležitosti vedy v spojitosti 

s ekonomickým rastom v Európe. Načrtli otázku, ktorá si vyžaduje starostlivú odpoveď: prečo by sme 

mali investovať do výskumníckej infraštruktúry a vedy? Dobrým príkladom slúžiacim ako odpoveď je 

USA, ktorým sa na každý investovaný dolár vrátilo 140 dolárov. Taktiež, vďaka podpore vedy bolo 

objavených mnoho vecí náhodou. 

 

V panelovej diskusii sa R.L. Hudson opýtal účastníkov prečo by sme mali podporovať vedu. J. van den 

Biesen opísal, že veda prospieva a slúži samotnej vede, vzdelaniu, politike a spoločnosti. M. Leptin 

doplnila, že  jedným z najväčších problémov financovania vedy a výskumu je to, že je ťažké prilákať 
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súkromné investície, pretože veda nevie zaručiť zisk. Preto musia podporiť financovanie samotné štáty. 

Poukázala na príklad, kedy v rámci základného výskumu financovaného len verejnými financiami vzišli 

nové technológie. A. B. Arjona pritom doplnil, že vysoký podiel financovanie ide práve na platy 

výskumníkov.  

 

H. Chesbrough, ktorý sa zúčastnil konferencie prostredníctvom video hovoru. Hovoril o pojme 

„otvorená inovácia“ („open innovation“), za ktorého výtvor je zodpovedný a ktorému sa venuje v práci 

s názvom From open science to open innovation, ktorú je možné si stiahnuť na linku priloženom na 

konci správy. V publikácii uvádza, že pojem predpokladá široké a efektívne zapojenie a participáciu 

v inovačnom procese. Upozornil však, že od inovačných inštitúcií sa očakáva efektívna komercializácia 

nových znalostí.  

 

Nasledoval S. Bertolucci, ktorý predstavil iniciatívu ATTRACT, ktorá sa snaží urýchliť vývoj špeciálnych 

detektorov a technológií pre trh, a to prostredníctvom kooperácie s inými laboratóriami, priemyslom, 

univerzitami alebo malými a strednými podnikmi. Cieľom je, aby spolupráca vedcov, študentov, 

podnikateľov a investorov priniesla nové objavy a produkty, ktoré budú schopné prilákať investície do 

sektoru. V rámci diskusie naznačil, že hľadajú podniky ako MSP, IT spoločnosti, spoločnosti zamerané na 

elektroniku ale tiež spoločnosti ochotné poskytnúť rizikový kapitál.  

 

Druhý panel uviedla D. Tataj, ktorá okrem toho, že predstavila účastníkov podotkla, že Európa potrebuje 

vytvoriť nový model otvorenej inovácie. Z diskusie okrem iného vyplynulo, že: 

 je nutné si uvedomiť zložitosť transferu technológií na trh 

 spolupráca a otvorenosť je výhodná pre vedcov alebo výskumné centrá, pretože risk budú niesť 

ďalší stakeholderi  

 univerzity by mali zastávať otvorený prístup, pretože sú tu preto, aby slúžili spoločnosti, pre 

ktorú je transfer technológií na trh prospešný 

Čo je kľúčové pre to, aby sme dosiahli otvorenú inováciu? Odpoveď zhrnuli účastníci takto: 

 vášeň pre vedu a nadšenie 

 diverzita (napr. účastníkov projektu) 

 zapojenie podnikateľov a ľudí so znalosťami  

 

Posledný panel viedol J. Wood, ktorý na úvod vyzdvihol dôležitosť ľudí, ktorí tvoria vedu a následne, 

predstavil diskutujúcich.  Diskusia poukázala na to, že: 

 treba mať na pamäti udržateľnosť  

 štrukturálne fondy by sa ešte viac mali využívať na inovácie 

 potrebujeme vyškolených ľudí, ľudí so skúsenosťami  

 špeciálne dôležití sú mladí ľudia, študenti – sú základom pre spoločnosť založenú na inováciách  

 existujúce nástroje je treba zlepšiť, aby boli efektívnejšie  

 Európska investičná banka má úlohu katalyzátora 

 Junckerov plán pomôže znášať riziko  

 Podnikatelia potrebujú stabilné prostredie  
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Prezentácie a linky:  
Video záznam a dokumenty na stiahnutie: 
http://sciencebusiness.net/events/OpenScience/    
Webová stránka iniciatívy ATTRACT: 
http://www.attract-eu.org/  

 Meno a priezvisko: Lenka Múdra 
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