Fala innowacji na impact’17 w Krakowie
Warszawa, 2 czerwca 2017
Zakończyło się najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie dotyczące
gospodarki przyszłości i digitalizacji – impact’17 w Krakowie.
Rozwój poprzez innowacje, internet 5G, cyfryzacja, Digital Poland, Startup4export, industry
4.0, GOVtech, Start in Poland, MassChallenge, mDokumenty, ulgi na badania i rozwój, newtech – to tylko niektóre hasła, które głośno wybrzmiały w ciągu dwóch dni impact’17.
Około 5 tysięcy uczestników kongresu, w tym ponad 300 speakerów z ponad 30 krajów
dyskutowało o innowacjach i przyszłości, a wśród nich przedsiębiorcy, naukowcy, wizjonerzy
biznesu i przedstawiciele administracji rządowej m.in. Samsung, 500 Startups, Microsoft,
Siemens AG, Monetary Authority of Singapore, Uber, Mastercard, TechCrunch, PayU,
Harvard Medical School, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, MasterCard,
RoboSavvy, TMobile, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Komisja Europejska.
Dyskusje dotyczące gospodarki przyszłości i industry 4.0 odbywały się jednocześnie na
trzech scenach. Oprócz dyskusji, kluczowe w impact’17 były interakcje między wszystkimi
środowiskami związanymi z nowymi technologiami, wymiana ich doświadczeń, a także
możliwość nawiązywania nowych kontaktów. Uczestnicy impact’17 mieli do wyboru 9
formatów networkingowych, w tym m.in. prezentacje najlepszych startupów z Europy
Środkowej i Wschodniej, spotkania indywidualne z mentorami i inwestorami. Tylko dla
samych startupów przewidzianych było łącznie ponad 1000 spotkań z korporacjami.
Speakerzy poruszyli kilkaset wątków związanych z innowacyjnością, technologią przyszłości
i jej wpływem na całą gospodarkę.
John Paul Farmer z Microsoft, w debacie dot. digital state, w której brała udział również Anna
Streżyńską, Minister Cyfryzacji, mówił o tym, w jaki sposób uzdolnieni programiści
i informatycy mogą wspierać projekty publiczne i rządowe. - Najlepsi z najlepszych nie
pracują dla administracji na stałe. Ale jeśli widzą sensowne i społecznie potrzebne projekty
potrafią angażować się na pewnym etapie, chcąc mieć satysfakcję z angażowania się w
dobro wspólne – przyznaje John Paul Farmer, przyklaskując zapałowi Anny Streżyńskiej,
która pracuje nad programem GOVtech.
Z kolei o rozwoju i finansowaniu ze środków publicznych rynku venture capital mówił prof.
Aleksander Nawrat, Wicedyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
- Na fundusze korporacyjne oraz venture capital przeznaczamy z prywatnymi partnerami
łącznie około 2 mld zł. Dajemy pełną swobodę zespołowi inwestycyjnemu, który dobierze 69 funduszy tematycznych. Oczywiście patrzymy na zwrot z inwestycji w perspektywie 10 lat,
ale nie jest on kluczowy – podkreślał prof. Aleksander Nawrat.
O swoich doświadczeniach dotyczących finansowania starupowych projektów
innowacyjnych mówili również - Krzysztof Domarecki, twórca Seleny, Nenad Marovac,
prezes DN Capital oraz Daniel Star, jeden z zarządzających w izraelskim funduszu Pitango.
W trakcie impact’17 swoją premierę miało również kilka projektów ważnych dla rozwoju
innowacji. Ogłoszono powołanie do życia fundacji Digital Poland, której założycielami jest 6
spółek działających w Polsce: Dirlango, Ghelamco, MCI Capital, Onet - RAS Polska,
Polpharma oraz T-Mobile Polska. Zadaniem fundacji będzie wspieranie rozwoju i idei

gospodarki cyfrowej w Polsce. Z kolei PKO Bank Polski i MassChallenge uruchomiły program
akceleracyjny Bridge to MassChallenge będący pierwszym etapem wejścia do Polski
jednego z największych globalnych akceleratorów dla start-upów. Celem programu jest
przyciągnięcie do Polski, a następnie rozwój, najlepszych start-upów technologicznych
z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
W innych dyskusjach dotyczących trendów rozwoju, wyzwaniach transformacji cyfrowej
uczestniczyli m.in. Zbigniew Jagiełło – PKO BP, Paweł Surówka – PZU, Katarzyna Kieli –
Discovery, Jarosław Oleszczuk – AstraZeneka, Carlos Menendez, Mastercard, Kathleen D.
Kennedy – MIT.
Wszystkich uczestników impact’17 zachęcał do odwagi w myśleniu o przyszłości,
innowacjach, a także zachęcał do łamania schematów gość specjalny kongresu Bertrand
Piccard, twórca projektu Solar Impulse, który jako pierwszy wykonał lot dookoła ziemi w
samolocie napędzanym jedynie energią słoneczną.
- Warto pytać, mieć wątpliwości, wątpić. Tylko tak znajdujemy nowe rozwiązania, dajemy
impuls do łamania raz ustalonych prawd, które nas ograniczają. Gdy szukałem wykonawcy
samolotu, branża lotnicza mnie wyśmiała, twierdząc, że to nie może się udać. Koniec końców
samolot zbudowała…stocznia. Dlatego mam dla was dobrą radę – nigdy nie podążajcie za
ludźmi, którzy powtarzają „to niemożliwe” – podkreślał Szwajcar.
Uczestnicy impact’17 mogli również obejrzeć technologie stworzone przez polskich młodych
naukowców, które zaprezentowane były w strefie SciTech w czasie największych na świecie
targów przemysłowych Hannover Messe 2017.
Impact’17 odbył się w Krakowie w dniach 31 maja-1 czerwca 2017 r., przyszłoroczna edycja
kongresu zaplanowana jest na 13-14 czerwca.
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