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O polskim Hubie Innowacyjności mówił w Radiowej Jedynce
gość Porannych rozmaitości Piotr Moncarz, profesor
Uniwersytetu Stanforda /Dominik Olędzki, Naczelna Redakcja
Gospodarcza Polskiego Radia/
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Polskie start-upy podbiją Dolinę Krzemową?

Innowacje, foto: Glow Images

Polskie innowacje powinny podbijać świat. Trudno się z tym zdaniem nie zgodzić. Jednak
zaistnienie się w Dolinie Krzemowej to nie łatwe zadanie. Z pomocą przychodzą programy
dla innowatorów.

Jednym z takich programów jest już realizowany polski Hub Innowacyjności oraz powstające w
miejscowości Palo Alto, w Kalifornii, Polskie Centrum Innowacji Doliny Krzemowej.

- Polski Hub Innowacyjności jest przedsięwzięciem, które się dynamicznie rozwija – mówi Piotr Moncarz,
profesor Uniwersytetu Stanforda, jeden z pomysłodawców projektu.

Około 30 firm zakwalifikowało się do programu

Jak informuje profesor, 90 polskich firm wyraziło zainteresowanie programem, zakwalifikowało się do niego
około 30 firm. Przeszły już one przygotowania do wyjazdu do Doliny Krzemowej i jak informuje Moncarz,
zaczęły się doskonale poruszać po rynku USA.

Kolejny etap programu

- Pierwsze doświadczalne kroki zostały zrobione. Przechodzimy do następnego etapu hubu, gdzie to już
nie jest program przedstawiania tych firm przez 2 – 3 tygodnie potencjalnym partnerom, rozmówcom,
inwestorom po drugiej stronie oceanu, ale gdzie te firmy zaczynają otwierać swoje przedstawicielstwa w
Dolinie Krzemowej – mówi Moncarz. – Chcemy, żeby hub był centrum innowacyjności polskiej – dodaje.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z programu i otworzą swoje przedstawicielstwo w Dolinie Krzemowej
otrzymają m.in. własne biuro, doradztwo patentowe czy wsparcie prawno-rejestracyjne.

Dominik Olędzki, awi
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Polecane
Wektory 2014 przyznane. Wśród
laureatów prezydent Bronisław
Komorowski

Prezydent Bronisław
Komorowski, przedsiębiorca
z Białki Tatrzańskiej Józef
Dziubasik i prezes Asseco
Poland, Adam Góral - to tylko
niektórzy laureaci Wektorów

2014, czyli corocznych wyróżnień
Pracodawców RP. Przyznawane są one za
działalność, która przynosi szczególne
korzyści polskiej gospodarce oraz za
tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi
przedsiębiorczości.

Mały prywatny biznes w Chinach
rośnie jak na drożdżach, ale głównie w
szarej strefie

Prywatna inicjatywa w
Chinach zaczęła się
odradzać dopiero wtedy,
kiedy kraj zaczął leczyć rany
po wyniszczającej rewolucji
kulturalnej zapoczątkowanej

przez Mao Tse Tunga.

Duże zmiany w ubezpieczeniach
eksportowych

Zmieniają się przepisy
dotyczące ubezpieczeń
eksportowych. Od nowego
roku Korporacja Ubezpieczeń
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Zobacz więcej na temat:  firma ,  innowacje ,  innowacyjność ,  start-up

Czytaj także:
Polskie firmy uczą się w Dolinie Krzemowej
Trzy tygodnie w Dolinie Krzemowej to nagroda dla młodych firm (start upów) z
Polski, które zaprezentują najlepszy pomysł na biznes. O swoich
doświadczeniach z pobytu w USA mówi Michał Sadowski z firmy z Brand24.

PARP dla małych firm: rusza Polski Most Krzemowy
PARP uruchamia program Polski Most Krzemowy skierowany do mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw z branży nowych technologii, które chcą
wejść na rynek amerykański.

Coraz więcej firm stawia na innowacyjne rozwiązania
Innowacje – to jeden z głównych tematów czwartkowych obrad Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jak mówi Bożena Lublińska-
Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, coraz więcej
polskich firm widzi, że tylko postawienie na nowe rozwiązania gwarantuje
rozwój i sukces w biznesie.

Młodzi przedsiębiorcy: sukces zaczyna się w głowie
W siedzibie warszawskiej giełdy swoje dokonania prezentują finaliści
ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo:
PRODUKCIK 2014. W tym roku uczniowie założyli 329 firm, do finału
zakwalifikowało się 30, a zdobywca głównej nagrody będzie reprezentować
Polskę w europejskim finale w Tallinie.

Jak wspierać innowacyjne firmy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje nowy program
wsparcia dla innowacyjnych firm. Pomoc finansową otrzymają te rozwiązania,
które mają największe szanse na wdrożenie.

Przewagą Polski powinna być innowacyjność gospodarki. Nie
tania siła robocza
Chociaż w tworzeniu Skype’a udział brali programiści z Estonii, a nie z Polski,
to nie mamy się czego wstydzić. Świetnie wykształceni specjaliści to nasz
kapitał - podkreślano podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w
Sopocie.
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Kredytów Eksportowych udziela je na
nowych, korzystniejszych warunkach.

Gospodarka dla
każdego

Mieszkania na wynajem
potrzebne od zaraz

Słownik gospodarczy
dla każdego

Outsourcing

Najczęściej czytane
Rozmowy górników i rządu ponownie
zerwane. Związkowcy chcą rozmawiać z
premier
Janusz Piechociński zabiega o większą
współpracę gospodarczą z Indiami. To
ratunek dla polskich kopalń?
Wektory 2014 przyznane. Wśród
laureatów prezydent Bronisław
Komorowski
Czy płaca minimalna w Niemczech
zmusi Polaków do przejścia do szarej
strefy?
Nowa aplikacja Fair Fashion sprawdzi,
czy Twoje ciuchy są "fair"

Poranne rozmaitości

Wektory 2014 przyznane.
Wśród laureatów prezydent
Bronisław Komorowski
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