Katowice na GLOBAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM w Dolinie Krzemowej
W dniach 28-30 marca 2012 r. przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice na czele z
wiceprezydentem Marcinem Krupą wzięli udział w IX edycji Global Technology Symposium
(GTS) w sercu Doliny Krzemowej w Palo Alto (USA). O wysokiej randze tej konferencji
świadczą osoby w niej uczestniczące: kilkuset top menadżerów z sektora zaawansowanych
technologii oraz finansów. Wiodącym tematem konferencji była „Przedsiębiorczość w
globalnym świecie”. W trakcie sympozjum poruszano zagadnienia: innowacyjności,
przedsiębiorczości, funduszy venture capital oraz różnych sposobów wspierania rozwoju
pomysłów biznesowych, nauki i inkubatorów przedsiębiorczości.
„Jestem bardzo zadowolony z przebiegu wizyty w USA oraz spotkań mających miejsce
podczas Global Technology Symposium. Swoją obecnością daliśmy wyraźny sygnał
amerykańskim przedsiębiorcom, że Katowice mają potencjał rozwojowy oraz są
przygotowane na przyjęcie nowych projektów inwestycyjnych. Nasze działanie jest
konsekwencją przyjętej polityki skierowanej na utrzymywanie ścisłej współpracy katowickoamerykańskiej w obszarze gospodarki i nauki.” - podsumował Marcin Krupa, Wiceprezydent
Miasta Katowice.
„Krzemowa Dolina jest niemalże moim drugim domem – to tutaj w Palo Alto znajduje się
centrala firmy DisplayLink. Jej szefostwo zdaje sobie znakomicie sprawę z istoty procesów
dominujących dziś w świecie liberalnej i w coraz większym stopniu globalnej gospodarki. W
takich warunkach sukces wymaga świadomego, planowego działania w sposób globalny.
Moja firma – DisplayLink - to zrozumiała i ma swoje komórki organizacyjne na Tajwanie, w
Japonii, Niemczech, Wielkiej Brytanii a także w Polsce - w Katowicach. Ulokowanie centrali
firmy w najważniejszym ośrodku technologicznym i badawczym świata jakim bez wątpienia
jest Dolina Krzemowa pozwoliło na jej dynamiczny rozwój i pozyskanie jako klientów
gigantów branży elektronicznej m.in. LG, HP, Samsung, Lenovo, itd. Myślę, że jeśli Katowice
chcą mieć szanse na inwestycje takich firm jak Facebook muszą myśleć i działać podobnie, a
więc być stale obecne w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej.” – mówi Mariusz Tomaka, szef
katowickiego oddziału badawczo-rozwojowego (R&D) DisplayLink oraz prezes Polsko
Amerykańskiej Rady Współpracy.

„Z punktu widzenia naukowca i pracownika uczelni wyższej, konferencja GTS –
zorganizowana w centrum innowacji jakim jest Dolina Krzemowa – stanowi cenne źródło
wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w obszarze zaawansowanych technologii. Spotkania
przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda z przedstawicielami świata akademickiego
i sektora biznesu dają nie tylko możliwość wymiany doświadczeń, ale również zbudowania
grup badawczych oraz zaplanowania przedsięwzięć komercjalizujących posiadaną wiedzę
naukową. Uzyskane informacje są również kluczowe dla zrozumienia potrzeb potencjalnych
inwestorów na terenie Śląska, wśród których szczególne znaczenie ma dostęp do wysokiej
klasy polskich inżynierów, kształconych przez nasze uczelnie.” – podsumował Jacek Frączek,
adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej.
„Uczestnictwo Miasta Katowice w Global Technology Symposium z punktu widzenia rozwoju
innowacji jest bardzo istotne. To tam zjeżdżają się prezesi, inżynierowie czy wynalazcy, którzy
podczas licznych spotkań i paneli dyskusyjnych dzielą się swoimi pomysłami, wiedzą,
problemami rozwoju produktu czy funkcjonowania firm, wyznaczając światowe standardy. To
miejsce, w którym można zweryfikować własne pomysły, poszukać inwestora czy wdrożyć
opracowaną technologię. To w tym miejscu - sercu Doliny Krzemowej rozwój innowacji i
wdrażanych technologii jest na najwyższym poziomie. Dlatego aby wiedzieć, mieć
świadomość i korzystać z wszelkiej innowacji trzeba tam być.” – mówi Robert Życiński,
Pełnomocnik Prezydenta ds. Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Miasta Katowice.
„Katowice uczestnicząc w konferencji o ugruntowanej światowej renomie uzyskały szansę na
zaprezentowanie swojego potencjału inwestycyjnego. Podczas kolejnych dni obrad
przeprowadziliśmy szereg rozmów z przedstawicielami globalnych korporacji z branży
zaawansowanych technologii oraz spółek venture capital. Wyraźnie widać, iż uczestnicy
sympozjum nie tylko poszukują innowacyjnych rozwiązań technologicznych, ale również
nowych atrakcyjnych miejsc lokalizacji inwestycji.”- podsumował Mateusz Skowroński,
Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Strategicznych - Kierownik Biura Obsługi
Inwestorów Strategicznych w Urzędzie Miasta Katowice.
Dodatkowo, 31 marca 2012 r. zorganizowano jednodniową konferencję „Dzień Polski” –
„Poland Day” jako imprezę współtowarzyszącą GTS. Konferencja odbyła się w siedzibie
firmy Intel. Za jej główny cel przyjęto rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy
Krzemową Doliną a Polską. W trakcie konferencji zainaugurowano również polski stały

punkt kontaktowy Innovation Hub Center w Dolinie Krzemowej. Podczas dyskusji
podejmowano także tematy związane z problematyką transformacji start-up’ów w dojrzałe
globalne korporacje oraz zwracano uwagę na konieczność tworzenia preferencyjnych
warunków dla ich rozwoju zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i krajowym.
Miasto Katowice było współorganizatorem tego wydarzenia. Odbyło się ono pod honorowym
patronatem Narodowego Centrum Badań i

Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości oraz Związku Banków Polskich. W jednym z paneli dyskusyjnych jako
prelegenci i paneliści wystąpili Mateusz Skowroński oraz dr Jacek Frączek, którzy dokonali
prezentacji potencjału inwestycyjnego miasta Katowice.
Podsumowując, w trakcie 3 dni GTS i „Dnia Polskiego” przedstawiciele Miasta Katowice
spotkali się między innymi z reprezentantami następujących firm: SVB Financial Group
Silicon Valley Bank, IBM, Endeavor Global, Microsoft, MDI & Associates, Aeris Capital,
Worksters, Cisco, Intel, PwC, Ernst & Young, Chevron, BASF, K&L Gatek, Exponent,
Versant Ventures, Scribd, Virool, Woodside Capital Partners, ScaleVP, Next World Capital,
Nanoglobe, Amgen.
Udział w Global Technology Symposium w Kalifornii w połączeniu z organizacją „Poland
Day” jest częścią realizowanego przez Urząd Miasta Katowice projektu „Promocja
inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu zainwestować – III etap”.

