
PFR zve přední osobnosti z oblasti inovací na setkání 

inovátorů ze střední a východní Evropy CEE Innovators 

Summit do Polska 

VARŠAVA, Polsko, 21. března (PROTEXT/PRNewswire) - 

28. března 2017 přijede Susan Wojcickiová, generální ředitelka společnosti 

YouTube, spolu s dalšími guru v oblasti inovací, a předsedy vlád zemí 

Visegrádské skupiny do Polska na pozvání Polského rozvojového fondu. 

V roce 1998 pronajala Susan Wojcickiová svou garáž dvěma mladým mužům: 

Sergeji Brinovi a Larry Pagemu. Krátce poté byla právě v této garáži založena 

společnost Google Inc. Wojcickiová se brzy stala šestnáctým zaměstnancem 

společnosti, která má nyní na burzovním trhu NASDAQ hodnotu více než 590 
miliard amerických dolarů.  

Polský rozvojový fond (PFR) uspořádá setkání inovátorů ze střední a východní 

Evropy CEE Innovators Summit  28. března 2017. Mezi dalšími speciálními hosty 

budou profesorka Mariana Mazzucatová, autorka knihy The Entrepreneurial State, 

a další inovátoři a podnikatelé. Na dvoudenní setkání ve Varšavě dostaly pozvánku 

začínající firmy, inovativní nevládní organizace ze zemí Visegrádské čtyřky, 

vedoucí oddělení výzkumu a vývoje a představitelé veřejné administrativy z 

regionu. 

 Pokud chcete získat další informace o akci CEE Innovators Summit, 

zaregistrujte se zde   

 Akreditace médií, registrace zde 

Účast na akci je díky podpoře sponzorů nabízena zdarma a je otevřená pro 

limitovaný počet účastníků. 

Odblokování plného potenciálu střední Evropy  
Akce bude příležitostí představit praktickou dimenzi modernizace a poskytne 

prostor pro diskuzi o spolupráci ve střední Evropě. Součástí programu bude 

prezentace zprávy o inovacích v regionu. 

"Našim cílem je dát impulz a vytyčit směr změn v Polsku a v celém regionu. Aktivně 

podporujeme rozvoj rizikového (venture) kapitálu a nových technologií," řekl 

Paweł Borys, prezident Polského rozvojového fondu. 

O Polském rozvojovém fondu (Polish Development Fund) 
Polský rozvojový fond (PFR) je skupina finančních a poradenských institucí pro 

podnikatele, místní vlády a jednotlivce. Prací v sektoru modernizace vytvořila 

společnost PFR v roce 2016 největší platformu pro equity investování ve střední a 

http://www.ceeinnovatorssummit.pl/en
http://ceeinnovatorssummit.pl/en/media-2/


východní Evropě. PFR Ventures zodpovídá za správu fondů s rizikovým (venture) 

kapitálem v hodnotě 2,8 miliard polských zlotých. 

PFR Ventures spravuje investice typu funds of funds (FOF) a zajišťuje splatné 

financování prostřednictvím VC fondů a investic typu business angels pro 

inovativní malé a střední firmy v různých fázích rozvoje. Cílem je poskytovat 

kapitál a odborné poradenství na pomoc rozvoje moderních podniků. Pro další 

informace prosím klikněte. 

(Fotografie:                 
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