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              Projekt StartUp-IT (1)              Projekt StartUp-IT (1)

•Wspieranie młodzieŜy akademickiej oraz osób rozpoczynających 
  prowadzenie działalności gospodarczej w branŜy IT
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Cel:Cel:

Kierunki działania:Kierunki działania:
• Organizacja cyklicznych seminariów i warsztatów
• Portal wymiany informacji www. StartUp-IT. pl
• Współpraca z wieloma inicjatywami wsparcia
• Pomoc w organizacji konsultacji ze specjalistami róŜnych branŜy
• Konkursy dla firm typu StartUp
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Realizatorzy:Realizatorzy:

• Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
• Politechnika Poznańska
• Współfinansowanie – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
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              StartUp-IT: osiągnięcia (2)              StartUp-IT: osiągnięcia (2)

• Działa od 30 marca 2007 roku

• Zorganizowano 23 warsztaty i seminaria (w tym 5 w roku 2009)

• Regularnie zwi ększaj ąca si ę liczba uczestników
  (w 2009 roku przekroczona liczba 200 rejestracji na spotkanie i 180 obecnych)

• Pozytywny odbiór i poparcie dla inicjatywy
  (na podstawie ka Ŝdorazowych bada ń ankietowych. Średnio około 70 ankiet
zwrotu)

• Nawiązana współpraca z programami wsparcia dla StartUp-ó w
    - BizSpark – bezpłatne licencje na oprogramowan ie Microsoft
    - Konta na Start (Microsoft Innovation Center) – konta @ i WWW za 1 zł
    - Bezpłatne konsultacje ze specjalistami ró Ŝnych dziedzin
      (prawne, podatkowe, techniczne, marketingowe,  patentowe, inne)
• Konkursy na najciekawsze pomysły – StartUp’y

• Baza artykułów tematycznych zamieszczonych na Star tUp-IT.pl

• Działa od 30 marca 2007 roku

• Zorganizowano 23 warsztaty i seminaria (w tym 5 w roku 2009)

• Regularnie zwi ększaj ąca si ę liczba uczestników
  (w 2009 roku przekroczona liczba 200 rejestracji na spotkanie i 180 obecnych)

• Pozytywny odbiór i poparcie dla inicjatywy
  (na podstawie ka Ŝdorazowych bada ń ankietowych. Średnio około 70 ankiet
zwrotu)

• Nawiązana współpraca z programami wsparcia dla StartUp-ó w
    - BizSpark – bezpłatne licencje na oprogramowan ie Microsoft
    - Konta na Start (Microsoft Innovation Center) – konta @ i WWW za 1 zł
    - Bezpłatne konsultacje ze specjalistami ró Ŝnych dziedzin
      (prawne, podatkowe, techniczne, marketingowe,  patentowe, inne)
• Konkursy na najciekawsze pomysły – StartUp’y

• Baza artykułów tematycznych zamieszczonych na Star tUp-IT.pl



BranŜowy Punkt Kontaktowy dla IT (BPK)

• BranŜowy Punkt Kontaktowy dla IT działa przy Poznańskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym od 2007 roku.

• Działania Punktu zogniskowane są wokół 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej,
a w szczególności Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych
(ICT – Information and Communication Technologies).

  Punkt prowadzi działalność doradczą dla wszystkich zainteresowanych
uczestnictwem w 7. Programie Ramowym UE:
- organizuje szkolenia, warsztaty, dni informacyjne na temat moŜliwości
uczestnictwa w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej,
- konsultacje pomysły na projekty i wskazuje najlepsze źródło finansowania,
- zapewnia indywidualne doradztwo na etapie przygotowania i realizacji projektu,
- wspiera zainteresowanych w poszukiwaniu partnerów do projektu,
- oferuje konsultacje ze strony zewnętrznych specjalistów branŜowych w
przypadku wystąpienia takiego zapotrzebowania.



Przykłady współpracy (1)Przykłady współpracy (1)
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SUNSUNSUN

Sun Microsystems, Inc.
Center of Excellence

Sun Sun MicrosystemsMicrosystems , , IncInc ..
Center Center ofof   ExcellenceExcellence

ProduktyProduktyProdukty
PROGRESS Portal Framework 
(2003)

Data Management System 
(2003)

LSF-Sun Grid Engine Gateway 
(2004)

PROGRESS Grid Service Provider 
(2005)

Distributed Resource Management 
Application API Service Provider
(2006)

http://www.sun.com/products-n-solutions/edu/commofinterest/gridcomp/ 

Projekt
celowy
ProjektProjekt
celowycelowy
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IBM PolskaIBM PolskaIBM Polska

   Eclipse 
   Support Center  

   Eclipse    Eclipse 
   Support Center   Support Center  

DziałaniaDziałaniaDziałania

Usługi wsparcia 

dla technologii Eclipse 

(rozwiązywanie 

problemów 

programistycznych 

klientów IBM)
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MicrosoftMicrosoftMicrosoft

Microsoft
Innovation

Center

MicrosoftMicrosoft
InnovationInnovation

CenterCenter
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Doradztwo
- bezpieczeństwo technologii
  i usług
- budowa architektury
  referencyjnej dla usług

Usługi
- portal itcore
- darmowe konta i web strony

Badania
- telemedycyna
- interaktywna telewizja
- wirtualizacja



Przykłady współpracy (4)Przykłady współpracy (4)
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SGISGISGI

Projekt
celowy
ProjektProjekt
celowycelowy

ProduktyProduktyProdukty

Przemysłowe

- System Punktów 
  Kontrolnych 
  dla systemu Linux
  dla komputerów ALTIX

Naukowe

- System zapasowy 
  obliczeń dla IMGW
- Laboratorium Wirtualne
- Moduł bibliotek 
  matematycznych
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Przykłady współpracy – niespełnione oczekiwania (1)Przykłady współpracy – niespełnione oczekiwania (1)
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Infrastruktura gridowa
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„przetwarzania na Ŝądanie”

Infrastruktura Infrastruktura gridowagridowa
dladla

„przetwarzania na Ŝądanie”„przetwarzania na Ŝądanie” ??
II PPII PPII PP

ALMAALMAALMA

ESKULAPESKULAPESKULAP



Przykłady współpracy – niespełnione oczekiwania (2)Przykłady współpracy – niespełnione oczekiwania (2)
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PROKOMPROKOMPROKOM

IBM PolskaIBM PolskaIBM Polska

  Gridowe
  bazy danych

    GridoweGridowe
  bazy danych  bazy danych ??



Włókna regionalne sieci PIONIERWłókna regionalne sieci PIONIER



Usługi i nowe obszary współpracyUsługi i nowe obszary współpracy

• Sieci dziedzinowe – moŜliwość wydzielenia bezpiecznych, separowanych sieci wirtualnych do obsługi
administracji, słuŜby zdrowia, policji, wojska

• Usługi e-Administracji:
– Serwis oświatowy, Serwis dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

Serwis turystyczny, Serwis o ochronie środowiska

• Usługi dla szkół i bibliotek:
– Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa, Wirtualna Klasa, Narzędzia e-Learning, Biblioteki Cyfrowe,

Usługi multimedialne, Wsparcie procesu rekrutacji do szkół – Nabór, System Informacji Oświatowej

• Usługi dla słuŜby zdrowia:
– Portal Telemedycyna Wielkopolska

• Usługi dla społeczeństwa:
– Interaktywna telewizja iTVP, radio w Internecie
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Wielkopolski Klaster
Teleinformatyczny (1)

Wielkopolski Klaster
Teleinformatyczny (1)

• Stowarzyszenie zarejestrowane w sądzie 27 maja 2008 roku

• ZałoŜony z inicjatywy 45 firm –  członków załoŜycieli i Wydziału
Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Poznaniu

• Klaster typu „Research driven” w którym nauka reprezentowana jest
przez:
- Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
- Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

• Integruje środowisko branŜowe ICT w Wielkopolsce
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Działania
• wspólny projekt w ramach 7 PR „ICT Wielkopolska”
• konferencje środowiskowe branŜy ICT
• wspólne przedsięwzięcia
      - projekty B+R
•  udział w wystawach

 Funkcjonujące sekcje tematyczne
- ds. Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
- ds. Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej
-    a takŜe: sekcja medyczna, zarządzanie wiedzą, zarządzanie
     przedsiębiorstwami, sekcja zastosowań bankowych, ICT
     w administracji, telekomunikacyjna, nowe media, Euro 2012
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