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Co dziaCo działło sio sięę do tej pory w do tej pory w 
zwizwiąązku z EIT w Brukseli i zku z EIT w Brukseli i 
co z tego wynika?co z tego wynika?

EIT Plus EIT Plus –– czyli czyli „„Co robiCo robiłł
WrocWrocłławaw””??

Co moCo moŜŜemy zrobiemy zrobićć razem?razem?

wyzwaniawyzwania
propozycjepropozycje
kalendarz prackalendarz prac



NARODZINY KONCEPCJI EITNARODZINY KONCEPCJI EIT

W celu potwierdzenia podjętego zobowiązania do uznania wiedzy za 
podstawę wzrostu, Komisja proponuje powołanie „Europejskiego 
Instytutu Technologii”, który przyciągałby najlepszych 
naukowców, najlepsze pomysły i firmy z całego świata. 

Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
Nowy początek strategii lizbońskiej

Bruksela, dnia 2.2.2005



pierwotna koncepcja 
J. Barroso (MIT bis);

Komunikat Komisji 
22.02.2006 
(sieć; trójkąt wiedzy)

Komunikat Komisji 
8.06.2006 
(sieć, innowacje w centrum)

EWOLUCJA KONCEPCJI EITEWOLUCJA KONCEPCJI EIT



NAJWANAJWAśśNIEJSZE ZANIEJSZE ZAŁŁOOśśENIAENIA

dwustopniowa struktura;
sieć „wspólnot wiedzy”
obszar działania: „trójkąt 
wiedzy” (edukacja, badania, 
innowacje)



Instrument prawny Instrument prawny 
ustanawiajustanawiająący EITcy EIT

//

Rechtinstrument zur Rechtinstrument zur 
Einrichtung Einrichtung des ETIdes ETI

Rada zarzRada zarząądzajdzająąca ca 

/ / 

VerwaltungsratVerwaltungsrat

WybWybóór wspr wspóólnot wiedzylnot wiedzy

//

Auswahl Auswahl der der WissensgemeinschaftenWissensgemeinschaften

1.01.20071.01.2007

PaPańństwa stwa 
czczłłonkowskieonkowskie

//

MitgliedstaatenMitgliedstaaten



Dobrze, a masa 
krytyczna?

/
Und die Kritische 

Masse?

??
EIT jako MITEIT jako MIT

//

EIT EIT als als MITMIT

EIT sieciowyEIT sieciowy

//

EIT EIT NetzwerkNetzwerk



Instrument prawny Instrument prawny 
ustanawiajustanawiająący EITcy EIT

//

Rechtinstrument zur Rechtinstrument zur 
Einrichtung Einrichtung des ETIdes ETI

Rada zarzRada zarząądzajdzająąca ca 

/ / 

VerwaltungsratVerwaltungsrat

WybWybóór wspr wspóólnot wiedzylnot wiedzy

//

Auswahl Auswahl der der WissensgemeinschaftenWissensgemeinschaften

1.01.20071.01.2007

PaPańństwa stwa 
czczłłonkowskieonkowskie

//

MitgliedstaatenMitgliedstaaten

Program EIT PlusProgram EIT Plus



EIT EIT -- DLACZEGO WE WROCDLACZEGO WE WROCŁŁAWIUAWIU

baza akademicka, badawcza baza akademicka, badawcza 
i biznesowa;i biznesowa;

kulturakultura „„innowacyjnoinnowacyjnośścici””

aktywnoaktywnośćść wwłładzadz



EIT PLUS = GOSPODARKA OPARTA NA 
WIEDZY=WISSENSWIRTSCHAFT

PROGRAM PROGRAM EIT PLUSEIT PLUS



ResearchResearch InnovationInnovation

EducationEducation

EIT PLUS EIT PLUS –– STRATEGIA LIBOSTRATEGIA LIBOŃŃSKASKA
NA POZIOMIE REGIONALNYMNA POZIOMIE REGIONALNYM

EIT PLUS = 1 miliard EURO



EIT PLUS EIT PLUS –– STRATEGIA LIBOSTRATEGIA LIBOŃŃSKASKA
NA POZIOMIE REGIONALNYMNA POZIOMIE REGIONALNYM

Zintegrowany program EIT Zintegrowany program EIT 

Plus:Plus:

RRóóŜŜne ne źźrróóddłła finansowania;a finansowania;

Kluczowa rola Kluczowa rola śśrodkrodkóów w 
strukturalnych UE;strukturalnych UE;

Element strategii RzElement strategii Rząądu RP.du RP.



EIT PLUS EIT PLUS –– STRUKTURA OPERACYJNASTRUKTURA OPERACYJNA

obszar edukacyjny

obszar akademicki 
(nowy kampus)

obszar zaawansowanych 
badań innowacyjnych

obszar społeczno-kulturowy



SPECJALIZACJA TEMATYCZNA 

Informatyka oraz sektor ICT (software, hardware oraz 
rozwiazania systemowe w sektorze usług, zwłaszcza 
finansowych).

Biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne.

Nowoczesne materiały i nanotechnologie.

Badania podstawowe wybranych kierunkach nauk ścisłych
(matematyka, fizyka oraz chemia).



EIT jako MITEIT jako MIT

//

EIT EIT als als MITMIT

EIT sieciowyEIT sieciowy

//

EIT EIT NetzwerkNetzwerk

EIT we WrocEIT we Wrocłławiu /awiu /

EIT EIT inin WrocWrocłławaw

Masa krytyczna! / 
Kritische Masse!



WSPÓLNOTY WIEDZY – WYZWANIA

brak rozstrzygnięć od których zaleŜeć
będzie ostateczna 
formuła współpracy

konkurencja, „lojalność” państwowa

moŜliwy opór ze strony środowisk 
naukowych

Ale

Komisja zapewnia o elastyczności 
organizacyjnej

program EIT Plus otwiera moŜliwość
realizacji celów EIT 
niezaleŜnie od istniejącego ryzyka

stawka jest zbyt wysoka – trzeba
podjąć wyzwanie!



CO DALEJ?

Informatyka oraz sektor ICT (software, hardware oraz 
rozwiazania systemowe w sektorze usług, zwłaszcza 
finansowych).

Biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne.

Nowoczesne materiały i nanotechnologie.

Badania podstawowe wybranych kierunkach nauk ścisłych
(matematyka, fizyka oraz chemia).



KALENDARZ PRAC *

Partnerzy określeni
/ Die Partner 
bestimmt

Prace nad projektami rozpoczęte 
/ Die Arbeiten an den Projekten 

haben begonnen

22.09.200622.09.2006

Ustalony zakres i 
harmonogram projektów /

Der Umfang und Zeitplan 
für die Projekte wurde 

festgelegt

1010--11. 11. 20062006
RechtinstrumentRechtinstrument

1.01.20071.01.2007

* Ramy czasowe * Ramy czasowe 
wynikajwynikająące z ce z 

kalendarza prac nad kalendarza prac nad 
EIT i rozporzEIT i rozporząądzedzeńń

dotyczdotycząących cych 
funduszy UEfunduszy UE



A jeA jeśśli propozycja EIT upadnie?li propozycja EIT upadnie?

WpWpłływ na yw na 
lokalnelokalne

To nicTo nicKONIECKONIEC

TAKTAKmamałłyySektor innowacyjnySektor innowacyjny

TAKTAKew.ew.Sektor badawczySektor badawczy

TAKTAKmamałłyySzkolnictwo wySzkolnictwo wyŜŜszesze

TAKTAKew.ew.Lokalizacja wLokalizacja węęzzłła tematycznegoa tematycznego

chcemychcemyTAKTAKLokalizacja centraliLokalizacja centrali

TAKTAKew.ew.Fundusze rozwoju regionalnegoFundusze rozwoju regionalnego

TAKTAKTAKTAKDedykowane fundusze UEDedykowane fundusze UE

TAKTAKpopośśredniredniZwiZwiąązek ze strategizek ze strategiąą regionuregionu

TAKTAKpopośśredniredniZwiZwiąązek ze strategizek ze strategiąą PolskiPolski

EIT+EIT+EITEIT



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę

Vielen DankVielen Dank


