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Szanowni Państwo,
W imieniu organizatorów; Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, serdecznie zapraszamy na Dzień Przemysłu Kosmicznego, który odbędzie się 28 lipca br.
w Gdańsku, w Inkubatorze Starter (ul. Lęborska 3b, Gdańsk).
Technologie kosmiczne znajdują dziś coraz szersze zastosowanie, nawet w obszarach, gdzie najmniej
byśmy tego się spodziewali. Niejednokrotnie przedsiębiorcy, czy przedstawiciele administracji publicznej
nie zdają sobie sprawy ze skali korzyści, jakie w ich działalności mogłoby przynieść zastosowanie
satelitarnego obrazowania, nawigacji czy telekomunikacji.
Z drugiej strony, firmy sektora kosmicznego nie mają pełnej wiedzy o faktycznych potrzebach czy
problemach przedsiębiorców, a przez to mają trudności z dotarciem do potencjalnych odbiorców swoich
rozwiązań i usług.

Województwo pomorskie oferuje szerokie spektrum możliwości wykorzystania

danych satelitarnych i rozwoju sektora technologii kosmicznych. Sprzyjają temu warunki i zasoby
przyrodnicze (min. morze, jeziora, rzeki, lasy), infrastruktura gospodarczo-przemystowa (min. porty,
stocznie, zakłady przemysłowe, składy kontenerowe), wysoka urbanizacja i związana z nią infrastruktura
miejska a także fakt, ze Trójmiasto jest dużym ośrodkiem akademickim, gdzie kształci się specjalistów
branży kosmicznej, inżynierów, przyrodników, prawników, menadżerów, logistyków i innych.
Celem Dnia Przemysłu ma być właśnie budowanie mostów między dostawcami technologii a ich
odbiorcami. Spotkanie będzie okazją do pokazania potencjału polskiego sektora kosmicznego
i możliwości jego wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki. Będzie to również szansa na poznanie
przedsiębiorstw z województwa pomorskiego i ich potrzeb oraz planów rozwojowych.
Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do biznesowego rozwoju sektora kosmicznego nie tylko na
Pomorzu ale także integracji środowisk różnych branż oraz powstania wspólnych projektów, będących
odpowiedzią na faktyczne potrzeby rynku i mających potencjał rozwojowy w całym kraju.
Planowany program wydarzenia 28 lipca br, (czwartek ) godz. 10:00 - 17:00:
»

Część oficjalna: wystąpienia zaproszonych gości

®

Case study: Szanse dla polskiego sektora kosmicznego, prezentacja działania programów
akceleracyjnych dla biznesu jak SpaceSac

o

Prezentacja potencjału i oferty sektora kosmicznego (Prezentacje firm sektora. Każdy podmiot
ok. 10 min. wystąpienie)

®

Prezentacja działalności i potrzeb przedsiębiorstw z województwa pomorskiego (Prezentacja

o

Spotkania B2B

przedsiębiorców. Każdy podmiot ok. 10 min. wystąpienie)

Na zakończenie spotkania, planowana jest kolacja dla wszystkich uczestników.
Szczegółowy program wydarzenia prześlemy w późniejszym terminie. Spotkanie jest bezpłatne.
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Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa oraz chęci zaprezentowania się podczas wydarzenia do 30 czerwca
br. Osoba odpowiedzialna za kwestie organizacyjne; Jeremiasz Merkel z Departamentu Badań i Innowacji
POLSA, ieremiasz.merkel(Spolsa.gov.pl

Z poważaniem

Prof. Grzegorz Wrochna
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego
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