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Firma KIC InnoEnergy Poland wspiera innowacje w Europie Wschodniej, z nowymi
osobami na czele
Nowe osoby na czele firmy KIC InnoEnergy chcą stanowić pomost łączący wschód i zachód
Europy w zakresie innowacyjności
Firma KIC InnoEnergy, będąca motorem innowacyjnych działań w dziedzinie zrównoważonej
energii w całej Europie, powołała nowego dyrektora naczelnego oraz lidera tematycznego w
obszarze czystych technologii węglowych i gazowych w Polsce. Obie funkcje będą miały
kluczowe znaczenie dla nieustającego procesu dążenia przez firmę do stworzenia dla Europy
Wschodniej i Zachodniej platformy współpracy i wymiany pomiędzy startupami w sektorze
energetycznym a przemysłem.
Na stanowisko dyrektora naczelnego powołany został Jakub Miler, a na stanowisko lidera
tematycznego w obszarze czystych technologii węglowych i gazowych – Marcin Lewenstein.
Jakub Miler pracuje w firmie KIC InnoEnergy Poland od 2014 roku, a ostatnio pełnił funkcję
zastępcy dyrektora naczelnego.
Przed rozpoczęciem pracy w firmie KIC InnoEnergy Marcin Lewenstein pełnił funkcję dyrektora
biura planowania strategicznego PGNiG (Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.,
czołowego polskiego producenta ropy naftowej i gazu oraz głównego dostawcy na krajowym
rynku gazu ziemnego), a wcześniej pracował na stanowisku dyrektora Polskiego Komitetu
Energii Elektrycznej (PKEE).
Diego Pavia, dyrektor naczelny firmy KIC InnoEnergy, informuje: „Te nominacje pomogą
ugruntować pozycję firmy KIC InnoEnergy jako pomostu łączącego zarówno branżę z
przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność, jak i Europę Wschodnią z Europą
Zachodnią.
Zarówno Jakub Miler, jak i Marcin Lewenstein wnoszą wiedzę, entuzjazm i oddanie, które
pomogą firmie KIC InnoEnergy realizować swoją misję polegającą na wspieraniu wprowadzania
innowacyjnych rozwiązań do procesu komercjalizacji w Polsce i na całym kontynencie
europejskim”.
Firma KIC InnoEnergy zapewnia wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w sektorze
energetycznym w całej Europie. W Polsce firma prowadzi dział tematyczny skupiający się na
czystych technologiach węglowych i gazowych – dziedzinie, która nie przestaje mieć
kluczowego znaczenia w Europie w miarę dążenia tego kontynentu do zrealizowania
założonych na rok 2020 celów w zakresie emisji, przy jednoczesnym dalszym wykorzystywaniu
istniejących elektrowni węglowych znacznej wielkości.
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Jakub Miler powiedział: „Przemysł energetyczny w Europie przebył już długą drogę w kierunku
ujarzmienia mocy drzemiącej w innowacyjnych rozwiązaniach – jednak do zrobienia pozostało
jeszcze bardzo wiele. Na nowym stanowisku będę mieć możliwość wykorzystywania
fantastycznej sieci powiązań, jaką firma KIC InnoEnergy posiada w Europie, do pokazania
zachodowi istniejącego na wschodzie potencjału i tworzenia na całym kontynencie możliwości
dla startupów z Europy Wschodniej”.
Marcin Lewenstein dodaje: „Po Konferencji COP21 istnieje przekonanie, że przemysł węglowy
szybko straci na znaczeniu, ale tego źródła energii nie da się po prostu wyłączyć za
naciśnięciem guzika. Węgiel jeszcze przez jakiś czas będzie się liczyć w Europie i to do nas
należy zadanie znalezienia najlepszych, innowacyjnych rozwiązań mających na celu zadbanie,
by korzystanie z tego źródła odbywało się w możliwie najbardziej zrównoważony sposób”.
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KIC InnoEnergy jest motorem innowacyjnych działań w dziedzinie zrównoważonej energii w
całej Europie.
Wyzwanie, przed jakim stoimy jest ogromne, ale nasz cel jest prosty: zadbać o zrównoważoną
energetycznie przyszłość dla Europy. Odpowiedzią na ten problem jest innowacja. Nowe
pomysły, produkty i rozwiązania przynoszące rzeczywiste zmiany oraz nowe przedsiębiorstwa i
nowi ludzie, którzy wprowadzą te rozwiązania na rynek.
Firma KIC InnoEnergy wpiera innowacyjność i inwestuje w nią na każdym etapie procesu – od
klas szkolnych, w których kształcą się przyszli innowatorzy, po samych klientów wybierających
innowacyjne rozwiązania. Dzięki naszej sieci partnerów nawiązujemy w całej Europie relacje,
zbliżając do siebie wynalazców i branżę, przedsiębiorców i rynek, absolwentów i pracodawców,
badaczy i firmy.
Działamy w trzech podstawowych dziedzinach innowacyjności:
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oświacie: pomagając w kształceniu posiadającej gruntowną wiedzę i ambitnej siły
roboczej, która będzie rozumiała wymagania związane ze zrównoważonym rozwojem
oraz potrzeby przemysłu – dla jego przyszłego rozwoju;
innowacyjnych projektach: łącząc ze sobą pomysły, wynalazców i branżę i wspierając
współpracę nad tworzeniem opłacalnych z komercyjnego punktu widzenia produktów i
usług, które będą zapewniać rzeczywiste wyniki;
usługach z zakresu tworzenia przedsiębiorstw: pomagając przedsiębiorcom i firmom
rozpoczynającym zrównoważoną działalność dynamicznie się rozwijać i wywierać
pozytywny wpływ na globalny ekosystem energetyczny.

Razem, poprzez naszą wspólną pracę, tworzymy i łączymy ze sobą podstawowe elementy
zrównoważonego przemysłu energetycznego, jakiego potrzebuje Europa.

