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Tydzień spotkań i do pracy
Fundusz VC i pieniądze
na wspólne badania
onkologiczne
— m.in. tak rząd chce
pomóc innowacyjnym
firmom w USA.
200 spółek i instytutów badawczych pojedzie w najbliższą niedzielę na Polsko-Amerykański
Tydzień Innowacji (PATI)
w Dolinie Krzemowej. To
największa polska misja do
USA i bezprecedensowe wydarzenie, bo współpracują
przy nim m.in. ministerstwa:
spraw zagranicznych, nauki (z
NCBiR), gospodarki (z PAIIZ
i PARP) i środowiska (projekt
GreenEvo), a także Agencja
Rozwoju Przemysłu.

— Podpiszemy dokumenty powołujące Polsko-Amerykańską Izbę Innowacji
— to rzecz wyjątkowa, bo dotychczas USA takie podmioty
stworzyły tylko z Meksykiem,
Izraelem i Rosją. Po każdej
stronie będzie 12 podmiotów,
z Polski m.in. MON, PAN, KIG,
Lewiatan czy Pracodawcy
Polscy — zapowiada Włodzisław
Duch, wiceminister nauki
i szkolnictwa wyższego.
Misja ma pokazać Polskę
jako innowacyjny kraj, szczególnie w takich branżach, jak:
IT, ICT i przemysł kreatywny,
biomedycyna i biotechnologia, inżynieria, energetyka,
w tym zielone technologie
i finanse. Poza forami gospodarczymi w Los Angeles, na

Uniwersytecie
Berkeley
i Uniwersytecie Stanforda
i spotkaniami z potencjalnymi inwestorami, uczestnicy
misji wezmą udział w 25 wizytach studyjnych w takich
spółkach, jak: Intel, Google,
Ebay, LinkedIn, Oracle, Cisco
czy Boeing.
— Liczymy, że spotkania zaowocują pomysłami na wspólne przedsięwzięcia badawczo-naukowe. Jesteśmy otwarci
na ich wspieranie, o ile strona amerykańska będzie ponosić symetryczne koszty.
Jesteśmy na etapie podpisywania wstępnego porozumienia z Narodowym Instytutem
Raka w USA. Chcielibyśmy, by
polskie firmy, które dostają
u nas dofinansowanie na ba-

dania nad chorobami onkologicznymi, przy współpracy
z amerykańskimi odpowiednikami finansowanymi przez
stronę amerykańską mogły liczyć na dodatkowe wsparcie.
Liczymy też na pozyskanie
funduszy wysokiego ryzyka,
które z coraz większym zainteresowaniem patrzą na
Polskę, co potwierdzają listy
intencyjne — mówi Krzysztof
Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.
PATI potrwa do 21 listopada.
Katarzyna Kacperczyk, wiceminister spraw zagranicznych, zapowiedziała kolejne podobne
misje do Izraela i Kanady.
Małgorzata Grzegorczyk
m.grzegorczyk@pb.pl  22-333-98-56

