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Założone 18 grudnia 2001 roku, jako instytucja non-profit.

Udziałowcy:

Województwo Świętokrzyskie (81,43 % udziałów),
Miasto Kielce (17,94 % udziałów),
Politechnika Świętokrzyska (0,63 % udziałów).

Misją ŚCITT jest dążenie do wzmocnienia konkurencyjności 
Regionu w obszarze produkcji, usług, edukacji i zarządzania.
Skupiamy wokół siebie specjalistów z wielu branż, w tym ludzi
nauki, biznesu oraz przedstawicieli regionalnych i lokalnych
władz samorządowych w celu realizacji głównych kierunków
rozwoju regionu.
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Partnerzy ŚCITT to:

 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
 Firmy nowo powstające,
 Uczelnie wyższe,
 Ośrodki naukowo - badawcze, 
 Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 Indywidualni Przedsiębiorcy i Wynalazcy.

Cele stricte publiczne - Umowa Spółki:
- Pobudzanie aktywności gospodarczej w sferze nowych 

technologii i innowacji oraz realizacja strategii regionalnej w tym 
zakresie

- Wspieranie samorządu lokalnego w zakresie nowoczesnych form 
inwestowania (np. OZE, PPP)
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Kompetencje kluczowe, czyli ….

 Porozumiewanie się w językach obcych

 Kompetencje matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne

 Kompetencje informatyczne 

 Inicjatywność i przedsiębiorczość 



Innovare: 
„tworzenie czegoś nowego na bazie obecnych 

zasobów”
 Innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących 

możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego 
zastosowania

 Liczba innowacji → poziom innowacyjności gospodarki → 
konkurencyjność gospodarcza regionu / kraju

 Regionalna Strategia Innowacji Woj. Świętokrzyskiego na lata 2005-
2013 oraz  na okres 2014-2020 v 2014-2025

 Profil gospodarczy regionu świętokrzyskiego & strategiczne i 
konsekwentne kierunki rozwoju (np. kręgi, klastry) – Bilcza, Michałów



Główne obszary korelacji z kompetencjami kluczowymi

 Edukacja gimnazjalna oraz na poziomie szkół 
średnich

 Przedsiębiorczość akademicka

 MMŚP
 Dywersyfikacja odbiorców działań proinnowacyjnych 

(audyt technologiczny, transfery technologii)
 Innowacyjny rozwój regionu poprzez projekty 

międzynarodowe (EEN - ppp)
 Transfer wiedzy – region Dolnej Austrii



Projekty kluczowe dla rozwoju 
kompetencji kluczowych 

1) Projekt pn.: „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” (POKL)
Partnerzy: Samorządy x 2, LGD x 2

2) Projekt innowacyjny w obszarze opracowania nowoczesnych metod  wspomagających 
kształcenie zawodowe (POKL – Partner: ŚCDN). Budżet: 3 mln PLN

3) Projekt: Stypendia naukowe dla doktorantów i staże dla pracowników naukowych (POKL -
PŚk)
Wartość Projektu: 2 000 000,00 PLN. – Partner: Politechnika świętokrzyska

4) „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III etap)” – lider Biuro Innowacji

5) Projekt pn.: „Partnerstwo Publiczno-Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości”
(PARP) Partnerzy: U.Marszałkowski / OPWPR Sandomierz

6) Projekt pn.: „Kręgi Innowacji-rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności 
województw w obszarach o dużym potencjale wzrostu” (POKL - BI)
Ogółem w Projekcie - 7 000 000,00 PLN – Konsorcjum: 6 podmiotów



Centrum Nanotechnologii (CeNTech)
Munster

 Liczba podmiotów wspierających innowacje, nowe technologie           
i transfer wiedzy

 Obszary współpracy z naszym regionem – np. Targi
 Długofalowy i konsekwentny rozwój tych podmiotów
 Szeroka gama badań np. farba & udział studentów
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AGIT mbH - Aachener Gesellschaft für Innovation und 
Technologietransfer Technologiezentrum am 

Europaplatz
 Udziałowcy – jst z rejonu Aachen

 Działalność misyjna proinnowacyjna + park technologiczny
 Konsekwentna & długofalowa strategia działania
 Roczna dotacja udziałowców – 70% kosztów operacyjnych
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Technologietransfer Technologiezentrum am 

Europaplatz



Quo vadis ? …
Czyli system współpracy i koordynacji

Jednostki Samorządu 
Terytorialnego

Szkoły & Uczelnie
wyższe

Instytucje Otoczenia Biznesu

Przedsiębiorstwa



”Men build too many walls and not enough bridges”

Isaac Newton

Dziękuję za uwagę
Grzegorz Orawiec


