
Katowice, 2 marca 2017 r.

Koncepcja 
Śląskiego Centrum Innowacji

w Katowicach



Umowa z Mieszkańcami Katowic

• Postulat złożony 
podczas kampanii 
wyborczej

• Zapowiedź 
przedstawienia 
koncepcji 
Centrum Nauki 
w I kwartale 2017 r. 



Regionalna Strategia Innowacji 
Województwa Śląskiego

na lata 2013-2020

Inteligentne specjalizacje dla województwa śląskiego:
1. Energetyka
2. Medycyna
3. Technologie informacyjne i komunikacyjne

Inteligentna specjalizacja opiera się na relacjach pomiędzy nauką, sferą publiczną, 
edukacją i biznesem. Głównym warunkiem rozwoju inteligentnych specjalizacji         
jest wykorzystanie potencjału tych podmiotów przez możliwie najlepsze dopasowanie 
kierunków rozwoju nauki oraz kształcenia w regionie do jego specyfiki społecznej         
i gospodarczej



Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2030

Do głównych przedsięwzięć strategicznych           
Miasta Katowice należą:

 utworzenie Śląskiego Centrum Techniki 
i Innowacji,

 utworzenie centrum transferu 
technologii biomedycznych                
oraz energooszczędnych,

 wspieranie rozwoju zaawansowanych 
technologii, procedur i usług inżynierii 
medycznej,

 wspieranie potencjału rozwojowego                                                
branż kreatywnych: architektury, designu                                            
i gier komputerowych,

 wzbogacenie katowickiej oferty turystyki                                     
biznesowej i kulturowej.



Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2030

Dla osiągnięcia pożądanych kierunków rozwoju miasta, niezbędne jest stałe 
inwestowanie w rozwój kapitału naukowego dla zabezpieczenia przyszłych kadr 
o wysokim potencjale naukowo-badawczym 

Szczególnie istotne jest rozwijanie zainteresowań oraz promowanie kształcenia 
w kierunkach wyodrębnionych w Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Śląskiego na lata 2013-2020

Miasto Katowice podjęło starania dążące do utworzenia silnego, nowoczesnego 
ośrodka nastawionego na kreatywną edukację – Śląskiego Centrum Innowacji



Dotychczasowe działania 

• Analiza potencjalnych źródeł finansowania 

• Dedykowana osoba w Wydziale Rozwoju Miasta: dr inż. Magdalena Cyganek 

• Koncepcja Śląskiego Centrum Innowacji powstała m.in. w oparciu o:

– Wizyty studyjne w Centrach Nauki w Polsce oraz w pobliżu jej granic 
(chęć stworzenia unikalnej marki, a nie dublowania innych ośrodków)

– Rozmowy z przedstawicielami funkcjonujących Centrów Nauki

– Analizę wymagań regionu pod kątem priorytetów, przyjętych strategii, 
realizowanych celów, a także nowoczesnych potrzeb edukacyjnych



Śląskie Centrum Innowacji

Oferta Śląskiego Centrum Innowacji oparta będzie na trzech inteligentnych 
specjalizacjach wyodrębnionych w Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Śląskiego na lata 2013-2020: 
Energetyka, Medycyna oraz Technologie Informacyjne i Komunikacyjne
oraz wzbogacona o czwartą oś tematyczną Architektura i Urbanistyka

Synergia wczesnego nauczania przez eksperymentowanie z ukierunkowaniem 
na inteligentne specjalizacje kluczowe dla Śląska oraz wysokiej jakości 
kształcenia na Uczelniach Wyższych idealnie wpisuje się w zapotrzebowanie 
rynku na kreatywnych absolwentów o wysokim potencjale



Cele Śląskiego Centrum Innowacji

 popularyzacja wybranych – strategicznych dla regionu – dziedzin wiedzy,                       

z ukierunkowaniem na wybór strategicznych kierunków studiów w przyszłości,

 szansa na dotknięcie praktycznej wiedzy inaczej niż w klasie szkolnej –

obudzenie naturalnej ciekawości przez wypełnienie luki kształcenia 

praktycznego, rozwijanie wyobraźni i samodzielnego działania,

 wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnej, pozaszkolnej edukacji 

dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym z dzielnic zdegradowanych,

 otwarcie dodatkowych możliwości rozwoju dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych,

 współpraca z centrami nauki oraz instytucjami popularyzującymi naukę           

w kraju i na świecie,

 wzbogacenie katowickiej oferty turystyki.



Śląskie Centrum Innowacji

Śląskie Centrum Innowacji nie będzie uczyć –
będzie pokazywać jak uczyć się samodzielnie 

Przyzwyczajając do kreatywności, otwartości, 
samodzielnego ulepszania i eksperymentowania, 
dostarczy narzędzi przydatnych w przyszłości w każdym zawodzie 

Otworzy również możliwości zdobycia nowych zawodów,
jeszcze nie dostępnych na rynku, które pojawiają się w przyszłości



Organizacja 
Śląskiego 
Centrum 
Innowacji



Energetyka

 tradycyjne źródła energii (węgiel, ropa,  gaz i energia elektryczna) 
 alternatywne źródła energii (woda i wiatr, energia słoneczna) 
 focus na produkcję czystszej energii i ekologię



Medycyna

 ciało człowieka
 zdrowie i zagrożenia cywilizacyjne
 diagnostyka
 inżynieria medyczna
 dr Watson - elektroniczny doktor 

opracowany przez IBM



Technologie Informacyjne 
i Komunikacyjne

„gaming”

 roboty i boty
 jeżdżący robot – przewodnik
 komunikacja ze zwiedzającymi inne CN
 „gaming” w nawiązaniu do Mistrzostw Intel 

Extreme Masters w Spodku



Architektura i Urbanistyka

 hierarchie przestrzeni: od przestrzeni osobistej do przestrzeni 
publicznej

 trzy podstawy projektowania architektonicznego i urbanistycznego: 
funkcja, struktura i estetyka 

 kształtowanie przestrzeni przyszłości 
 przestrzenie do pracy, rozrywki i zabawy oraz do celów publicznych



Świat dziecka

Dodatkowa przestrzeń edukacyjna



Pokój doświadczeń

Dodatkowa przestrzeń edukacyjna



Najistotniejszym wyróżnikiem centrum będzie jakość i nowoczesność

O jego atrakcyjności nie zdecyduje skala, a unikalność prezentowanych 

ekspozycji – dobrze zaaranżowanych, przemyślanych tematycznie           

i nawiązujących do tradycyjnych specjalizacji regionu Śląska

Śląskie Centrum Innowacji



Forma prawna i finansowanie
Śląskie Centrum Innowacji powinno być samodzielną jednostką 

popularyzującą naukę, działającą we współpracy z partnerami 

biznesowymi

Rekomenduje się organizację centrum w formie instytucji kultury 

zarejestrowanej w mieście Katowice

Przewidziano następujące finansowanie bieżącej działalności centrum:

 40% przychód własny,

 50% dotacja miasta Katowice

 10%   dotacje partnerów biznesowych.



Założenia lokalizacji 
Śląskiego Centrum Innowacji

 dobra komunikacja z centrum miasta
 dobra komunikacja z miastami 

aglomeracji (publiczna i indywidualna)
 prestiżowość lokalizacji (ekspozycja 

centrum w przestrzeni miejskiej)



Hala Parkowa – atuty lokalizacji 

 lokalizacja na skraju centrum miasta, o dobrej ekspozycji od strony A4 i ul. Kościuszki,       
o bardzo dobrej dostępność komunikacyjnej dla różnych środków transportu,

 działka dostatecznie rozległa dla rozbudowy obiektu, z możliwością organizacji imprez 
plenerowych w Parku Kościuszki dla jego ożywienia,

 „odzyskanie” obiektów i terenu Hali Parkowej dla szerokiego grona mieszkańców miasta            
i regionu.



 szczególne i symboliczne znaczenie budynku Hali Parkowej dla mieszkańców miasta i jego 
historii (pierwsza Hala Parkowa z lat 30-tych była halą wystawienniczą Targów 
Katowickich, druga zbudowana w latach 50-tych była halą widowiskową),

 szansa na powstanie „drugiego bieguna” kultury i nauki w mieście (w stosunku do Strefy 
Kultury), zachęcającego dodatkowo do ewentualnego przemieszczania się wzdłuż 
najatrakcyjniejszej osi urbanistyczno-architektonicznej miasta.

Hala Parkowa – atuty lokalizacji



Adaptacja budynku Hali Parkowej

Opracował Architekt Miasta 
Stanisław Podkański

 powierzchnia netto ok. 8 400 m2 (w wersji z antresolą w Hali Parkowej)
 ok. 270 miejsc postojowych dla samochodów osobowych
 7 miejsc postojowych dla autokarów
 urządzona zieleń



Śląskie Centrum Innowacji 
planowane działania w 2017 r. 

 powołanie zespołów roboczych z udziałem specjalistów – m.in. pracowników 
szkół wyższych oraz partnerów biznesowych,

 opracowanie koncepcji funkcjonalno – użytkowej Śląskiego Centrum Innowacji,

 ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekt Śląskiego Centrum Innowacji, 
uwzględniający adaptację i rozbudowę hali Parkowej oraz zagospodarowanie 
przyległego terenu zielenią.



Dziękuję za uwagę

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice


