
… innowacje powstają 
dzięki współpracy

www.lifescience.pl
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Klaster - historia i perspektywy

Klaster i bio-region: 
400+ innowacyjnych 
podmiotów w tym 
83+ członków Klastra

500+ M€ pozyskane przez członków 
w okresie 2006-2014 z funduszy 
strukturalnych EU na B+R i 
infrastrukturę
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Klaster LifeScience Krakow –inteligentna platforma współpracy
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KLSK dla start-up’ów: EIT Health Hub

EIT Health – to ponad 150 wiodących firm, uczelni wyższych,
centrów badawczo-rozwojowych z całej Europy rozwijających
wspólne projekty innowacyjne, które są testowane i wdrażane w
ramach systemów opieki zdrowotnej.

EIT Health przeszkolił 11 tysięcy studentów, lekarzy, naukowców,
przedsiębiorców, wdrożył na rynek ponad 55 konkretnych
rozwiązań, udzielił wsparcia ponad 600 najlepszym europejskim
startupom i pomógł uzyskać finansowanie inwestorskie w
wysokości ponad 100 mln euro dla najbardziej obiecujących
projektów.



KLSK dla start-up’ów: Platforma Współpracy
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Life Science Open Space 
Hybrid Week 2022
21-24 listopad 2022
Forum Innowacji i Współpracy 
dla Zdrowia i Jakości Życia

Możliwości współpracy dla 
start-upów i inwestorów 2022 

www.lsos.info 



Zadanie publiczne pn. Cykl warsztatów „LifeScience Business Academy”, finansowane ze środków Województwa Małopolskiego pochodzących z 
obszaru „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” p.n. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

1. Visual Identity – czyli dlaczego spójny przekaz marketingowy jest ważny (29.09, g. 10:00-14:00)
2. Personal Branding – czyli jak Cię widzą tak Cię piszą (10.10, g. 10:00-14:00)
3. Networking – czyli jakimi metodami pozyskiwać zainteresowanie (20.10, g. 10:00 – 14:00)
4. Social Media – czyli gdzie i po co być obecnym (27.10, g. 10:00-14:00)
5. Cooperation – czyli jak efektywnie wykorzystać sieci współpracy dla rozwoju (10.11, g. 12:00-16:00)



lifescience.pl

lifescience.krakow

company/klaster-lifescience-krakow

@lifescience.pl

Masz Klaster -
nie zawahaj się go użyć!  


