Warszawa dnia 20 marzec 2015
TECHNOPOLIS
EKOSYSTEM

IDEA
Ekosystem Technopolis to zintegrowany i współpracujący system trzech ośrodków (Technopolis,
Ecopolis, Akademos), z których każdy pełni inne funkcje i zabezpiecza inne potrzeby. To nowatorski
projekt ułatwiający kreowanie nowych rozwiązao i produktów oraz wprowadzenie ich na rynek polski i
światowy. To koncepcja zintegrowania rozproszonych do tej pory działao rządu, ośrodków badawczych i
biznesu. To także budowa nowej wizji Polski. Kraju innowacji, niesamowicie kreatywnych ludzi i
nowoczesnych rozwiązao.

OPIS PROJEKTU
Technopolis to sposób na wykorzystanie powstałej w Polsce infrastruktury naukowej i połączeniu jej z
biznesem. To nowatorskie rozwiązania dotyczące tworzenie i wprowadzania w życie polskich patentów,
tworzenie start-upów i ich finansowanie oraz wprowadzania ich na rynek. Technopolis to także
koncepcja nauki obywatelskiej pozwalająca na lepsze wykorzystanie kapitału intelektualnego polskich
naukowców i studentów oraz to wyjątkowy ThinkTank (Forum Trendów Technologicznych) tworzony we
współpracy z największymi firmami technologicznymi ze świata oraz z partnerskimi Techno City z
Ameryki, Azji i Bliskiego Wschodu. W przyszłości Technopolis to także stworzenie infrastruktury- polskiej
Krzemowej Doliny.

Ecopolis to wyjątkowa koncepcja zielonego miasta – showroomu już powstającego w okolicach
Konstancina na 100 hektarach ziemi. Miasta stworzonego w oparciu o najlepsze polskie rozwiązania eco
i smart city. Jednocześnie to polskie miasto przyszłości, w którym będą testowane i prezentowane
najnowsze polskie technologie i wynalazki. W Ecopolis będzie można doświadczyd tego jak będzie
wyglądała przyszłośd. A dzięki współpracy międzynarodowej min. z Dubajem czy też Izraelem owe
rozwiązania będą jednocześnie prezentowane na forum światowym. Ecopolis to także miejsce
networkingu łączącego Polską diasporę ze świata.

Akademos – elitarna uczelnia stworzona na terenie Pałacu w Wilanowie, w której wykładowcami jest
polonia ze świata, Akademos jest odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczących praktycznego kształcenia
biznesowego opartego o najlepsze wzorce światowe i na potrzeby na tworzenie networkingu
międzynarodowego. Polskiej diaspory naukowo-biznesowej. To podejście pozwoli na korzystanie z
najlepszych rozwiązao w biznesie i na transfer wiedzy pomiędzy ośrodkami naukowymi a biznesem.
Wykładowcami w uczelni mają byd przedstawiciele polonii ze świata, którzy w swoich dziedzinach
osiągnęli największy sukces – nobliści, laureaci Oskara, Pulitzera, milionerzy, managerowie,
przedsiębiorcy, naukowcy, politycy, wynalazcy, artyści etc.

Polis to nie tylko sposób na zatrzymanie i przyciągniecie najlepszych polskich umysłów. To sposób na
rozwinięcie polskiej gospodarki. To zbudowanie nowej „marki Polska”.
CO ZOSTAŁO ZROBIONE
W czasie pracy nad projektem udało nam się;
przy pomocy jednego z głównych pomysłodawców koncepcji Polis pani poseł Mirosławy Nykiel
udało nam się zorganizowad podkomisje sejmową do Spraw Innowacyjnej Gospodarki i Rozwoju
Małych i Średnich Przedsiębiorstw(http://miroslawanykiel.pl/wiadomosc/400/PolskieTechnopolis)
zorganizowad kongres w Wilanowie (Education For the Future) poświęcony tematowi
Technopolis (http://www.ee4f.pl/). W radzie naukowej kongresu znaleźli się min. Lena KolarskaBobioska, Krzysztof Kurzydłowski, Andrzej Arendarski etc.
przygotowad wspólnie z Polska Przedsiębiorczą projekt infrastruktury Technopolis
– polskiej Doliny Krzemowej.
przygotowad wspólnie z World Trade Center projekt Ecopolis. Budowa Ecopolis rozpocznie się
latem 2015 roku.
przygotowad wspólnie min. z Pałacem w Wilanowie koncepcje Akademos
rozpocząd prace (wspólnie z Polską Przedsiębiorczą oraz PIBiR-em) nad komercyjnym sposobem
wykorzystania infrastruktury naukowej, na którą wydano ponad 20 miliardów w ciągu ostatnich
lat i która do dnia dzisiejszego jedynie generuje koszty a nie przynosi komercyjnych efektów
ani dla uczelni ani dla biznesu
stworzyd wspólnie z Fundacja Nauki Otwartej projektu Nauki Obywatelskiej wykorzystującej
zaplecze naukowe polskich naukowców i studentów

przygotowad wspólnie z PIBiR –em (Polski Instytut Badao i Rozwoju) projektu Wirtualnego
Technopolis (będącego rozwinięciem projektu Bridge Alfa współfinansowanego przez NCBR).
rozpocząd współpracę pomiędzy ARP (Agencją Rozwoju Przemysłu) a Technopolis. Technopolis
ma się stad jednym z ważniejszych elementów budowanego w ARP ekosystemu „Open
Innovation”.
przygotowad wspólnie min. z Microsoftem, Oracle, Play, IBM, Aseco projekt Forum Trendów
Technologicznych mającym stad się w przyszłości Think Tankiem Technopolis – grupą doradczą,
która w oparciu o doświadczenie i badania światowe będzie doradzało w kwestii kierunków,
trendów technologicznych i potencjalnych kierunków rozwoju – zarówno polskich start-upó,
rozwiązao technologicznych j jak i polskiej gospodarki

stworzyd projekt wykorzystania funduszy tzw. national plans, - które takie firmy jak Microsoft czy
też IBM przeznaczają na rozwój technologicznych rozwiązao w Polsce (np. smart city) – staramy
się, aby te fundusze zostały przeznaczone na rozwój Technopolis, dzięki temu oprócz
dodatkowego finansowanie uzyskamy dostęp do wiedzy, rozwiązao technologicznych i
technologii najbardziej innowacyjnych firm świata
nawiązad kontakty z potencjalnymi wykładowcami w Akademos –polskimi noblistami, laureatami
Punitzera i biznesmenami ze świata
przygotowad wspólnie z Dubajem koncepcje współpracy i promocji polskich rozwiązao
technologicznych w Dubaju i Dubajskich w Polsce
nawiązad współprace z high tech city w Indiach, Izraelu, Dubaju i USA – chcemy, aby Technopolis
było partnerem technologicznym i zapleczem intelektualnym, dla tech city z Azji, Ameryki i
Bliskiego Wschodu. Technopolis ma szanse stad się dzięki temu najskuteczniejszym w Europie
ośrodkiem współpracy technologicznej i biznesowej pomiędzy Europa a resztą świata.
nawiązad współpracę z powstającym w Kostaryce Eco-Tech City (miasto „przyszłości” powstające
przy pomocy i we współpracy z USA)
nawiązad współprace z polska diaspora naukowa w świecie i opracowad projekt ściągnięcia do
Polski najlepszych światowych naukowców – min. chęd powrotu do Polski i stworzenia tutaj
europejskiego centrum badao mózgu zadeklarował prof. Wiesław Nowioski
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_Nowi%C5%84ski)
stworzyd wspólnie z miastem Łódż koncepcji „dual city” czyli koncepcje współpracy i
wykorzystania infrastruktury naukowej i biznesowej pomiędzy Łodzią a Technopolis
przygotowad wspólnie z panią prezydent Łodzi Hanną Zdanowska i z Jurkiem Owsiakiem
koncepcji Festiwalu Idei – „intelektualnego Woodstock” dla młodych ludzi, który będzie

promował idee Technopolis i pokazywał nową wizję Polski jako kraju innowacji i kreacji. Festiwal
planowany jest na jesieo 2015 roku w Łodzi.
PARTNERZY
Wśród naszych partnerów są instytucje jak i osoby prywatne ze świata biznesu i nauki w Polsce jak i na
świecie, min:
Polska Przedsiębiorcza
Fundacja Nauki Otwartej
Polski Instytut Badao i Rozwoju
Narodowe Centrum Badao i Rozwoju
Polska Akademia Nauk
Fundacja Nauki Polskiej
World Trade Center Polska
Agencja Rozwoju Przemysłu
ThinkTank
Fundacja Ambasadorek Przedsiębiorczości
Pałac w Wilanowie
Gmina Wilanów
Miasto Łódź
Etc.
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