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AkAdemicki inkubAtor 
Przedsiębiorczości w izrAelu 
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__ Robert Barski
Akademicki inkubator Przedsiębiorczości

W dniach od 18 do 19 listopada w Tel Awiwie odbyło się 
doroczne seminarium EU-Israel Innovation Seminar. Ponad 
70 menedżerów i pracowników inkubatorów, firm start-
-upowych i naukowców uczestniczyło w trzecim już semi-
narium. Uczestnicy pochodzili z 15 europejskich państw 
członkowskich UE (Cypr, Dania, Finlandia, Niemcy, Grecja, 
Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Niderlan-
dy, Polska, Portugalia i Słowenia). Ponadto w seminarium 
uczestniczyło 30 delegatów ze strony izraelskiej oraz  
30 przedstawicieli ambasad krajów Unii Europejskiej.

Tegoroczne seminarium koncentrowało się na inkuba-
torach technologicznych. Obrady pierwszego dnia semi-
narium odbyły się na 26. piętrze kampusu Google w Tel 
Awiwie i miały formę moderowanych dyskusji i okrągłego 
stołu menedżerów inkubatorów. W obradach i dyskusjach 
podczas seminarium brał udział przedstawiciel Akademic-
kiego Inkubatora Przedsiębiorczości dr inż. Robert Barski, 
który był członkiem polskiej delegacji.

 Obrady otworzył szef delegacji UE Lars Faaborg-Ander-
sen, który powiedział do uczestników seminarium, że: UE 
pokłada dużo nadziei w tym, że Izrael będzie mógł dołą-
czyć do programu Horyzont 2020 , który rozpoczyna się 1 
stycznia 2014 roku.

W drugim dniu seminarium uczestnicy odwiedzili izrael-
skie inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości. Jednym 
z miejsc odwiedzonych przez delegację był Inkubator The 
Time mieszczący się w Tel Awiwie oraz The College of Ma-
nagement’s Incubator and Accelerator i The City of Rishon 
LeZion’s StartUp Rishon.

Polska delegacja miała również możliwość odwiedzenia 
Jerozolimy. Miejsca, w których stykają się trzy główne re-
ligie świata. 

W trzecim dniu wizyty polska delegacja odwiedziła Isra-
el Institute of Technology „Technion” w Hajfie. Technion 
Institute należy do ścisłej światowej czołówki uczelni 
technicznych. Główne wydziały uczelni są skalsyfikowane 
w drugiej dziesiątce „listy szanghajskiej”. Grupę przywitał 
prof. Boaz Golany, Vice President of External Relations and 
Resource Development. Departamentu zajmującego się re-
lacjami z otoczeniem uczelni. Podczas spotkania uczestni-
cy zostali zapoznani z historią uczelni oraz jej obecnymi 
planami na przyszłość i możliwościami współpracy. Później 
odbyło się kolejne spotkanie tym razem z prof. Shlomo 
Maitalem. Podczas tego spotkania poruszane były aspekty 
związane z pozycją Polski na rynkach międzynarodowych. 
Uczestnicy mieli okazję wymienić poglądy na poruszane 
tematy. Było to niezmiernie ciekawe spotkanie, tym bar-
dziej, że prof. Maital jest współautorem książki Mapping 
National Innovation Ecosystems, której 4. rozdział jest 
poświęcony Polsce. Konferencja oraz późniejsze spotkania 
były bardzo udane i z całą pewnością przyniosą efekty dla 
wszystkich uczestników.
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