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INNOWACYJNOŚĆ SIĘ KREUJE 
 
 
Informujemy, Ŝe jutro, tj. 8 stycznia 2010r. o godz. 9:30 w Politechnice Wrocławskiej 
(wybrzeŜe Wyspiańskiego 27, gmach główny, I p., sala 241) zbierze się Rada 
Wspólnoty Klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik 
Informacyjnych i Komunikacyjnych. (spotkanie zakończy się ok. godz. 12:00) 

Podczas posiedzenia Rady do klastra zostaną przyjęci nowi członkowie*, zaprezentowane 
zostaną wyniki konkursu na pozyskanie prawa organizacji Węzła Wiedzy i Innowacji 
Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a takŜe platformy informatyczne           
i technologie typu business intelligence dla zastosowań w dziedzinie e-zdrowia                      
i telemedycyny.  

Zadania Klastra, utworzonego 5 czerwca 2007r. z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej, 
bezpośrednio wiąŜą się z rozwojem społeczeństwa informacyjnego Polski i Europy 
oraz budowaniem gospodarki opartej na wiedzy. Jego głównym celem jest 
stworzenie platformy współpracy polskich i europejskich,  innowacyjnych firm 
działających w branŜy technologii informacyjnych i komunikacyjnych, instytucji 
korzystających z technologii informatycznych, uczelni, specjalistycznych szkół 
teleinformatycznych i władz regionalnych.   

Kompetencje i potencjał badawczo-rozwojowy członków klastra pozwalają na wspólne 
opracowywanie i wdraŜanie projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz aplikowanie o środki na ich realizację.  
W ramach przedsięwzięcia, na potrzeby podmiotów gospodarczych, kształceni będą 
eksperci specjalizujący się w najnowszych technologiach teleinformatycznych. 

Aktualnie klaster liczy 54 członków. Koordynatorem klastra jest Politechnika 
Wrocławska, a Przewodniczącym Rady Wspólnoty – rektor Politechniki Wrocławskiej, 
prof. Tadeusz Więckowski. Najbardziej aktywni członkowie to m.in. Microsoft,             
VOLVO IT, Neurosoft, Microtech International, Siemens i Siemens Nokia Network. 

 
Dodatkowe informacje na temat klastra dostępne są w Biurze Prasowym Politechniki 
Wrocławskiej.  
 
*chęć przystąpienia do klastra zadeklarowały m.in. firmy: Trusted Information Consulting                  
Sp. z o.o.  z Warszawy oraz wrocławskie firmy: MRC Doltech  Sp. z o.o.  i KOMPOZYTY Sp. z o.o. 

 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie internetowej 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml  


