
PFR pozýva inovačných guru na CEE 

summit inovátorov v Poľsku  

Varšava, Poľsko, 21. marca 2017/PRNewswire/ --  

28. marca 2017 príde Susan Wojcicki, výkonná riaditeľka YouTube, spolu s ostatnými guru 

inovácií a premiérmi krajín Vyšehradskej skupiny do Poľska na pozvanie Poľského fondu 

rozvoja. V roku 1998 prenajala Susan Wojcicki svoju garáž dvom mladým mužom: 

Sergeyovi Brinovi a Larrymu Pageovi. Krátko po tom bola práve v tejto garáži založená 

spoločnosť Google Inc. Wojcicki sa čoskoro stala 16. zamestnancom spoločnosti, ktorá má 

v súčasnosti hodnotu viac než 590 miliárd dolárov na NASDAQ.  

Poľský fond rozvoja usporiada CEE summit inovátorov 28. marca 2017. Medzi ďalších 

špeciálnych hostí patria profesorka Mariana Mazzucato, autorka The Entrepreneurial State, spolu 

s ďalšími inovátormi a podnikateľmi. Startupy, inovatívne mimovládne organizácie vo V4, hlavy 

oddelení výskumu a vývoja rôznych spoločností a predstavitelia verejnej správy z regiónu sú 

pozvaní zúčastniť sa dvojdňového stretnutia vo Varšave.  

 Ak sa chcete dozvedieť viac o CEE summite inovátorov, registrujte sa tu   

 Pre akreditáciu médií sa registrujte tu  

Účasť na udalosti je zdarma vďaka podpore sponzorov a je otvorená pre obmedzené množstvo 

účastníkov.  

Otvorenie plného potenciálu strednej Európy 

Udalosť bude príležitosťou na prezentáciu praktickej dimenzie inovácií a bude poskytovať 

priestor na diskusiu o spolupráci strednej Európy. Súčasťou agendy bude prezentácia správy 

o inováciách v regióne. 

„Našim záverom je dať podnet a nastaviť smerovanie zmeny v Poľsku a naprieč regiónom. 

Aktívne podporujeme rozvoj rizikového kapitálu a nových investícií,“ povedal Paweł Borys, 

Prezident Poľského fondu rozvoja. 

O Poľskom fonde rozvoja 

Poľský fond rozvoja (PFR) je skupinou finančných a poradenských inštitúcií pre podnikateľov, 

lokálne vlády a jednotlivcov. Vďaka práci v inovatívnych sektoroch PFR zostavil najväčšiu 

platformu pre strednú a východnú Európu pre kapitálové investície v roku 2016. PFR Ventures je 

zodpovedná za správu fondov rizikového kapitálu v hodnote 2,8 miliardy PLN.  

PFR Ventures spravuje fondy fondov (FOF) a poskytuje návratné financovanie prostredníctvom 

fondov rizikového kapitálu a podnikateľských anjelov pre malé a stredné podniky v rôznych 

úrovniach rozvoja. Cieľom je poskytnúť kapitál a odborný posudok na pomoc rastu inovatívnemu 

podnikaniu. Pre viac informácií, prosím, navštívte túto stránku. 

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

