
Nasza agenda:   

W jaki sposób innowacje w inżynierii i infrastrukturze mogą pomóc nam w 

projektowaniu i przeprojektowaniu naszych miast tak, by stały się źródłami 

zielonych innowacji?

W jaki sposób miasta mogą stać się bardziej odporne w przyszłości, w 

której panuje niepokój klimatyczny?

RGB

CMYK

Misją SPCleantech jest wsparcie zrównoważonego i zielonego wzrostu regionu poprzez

uczestniczenie w kreowaniu i realizowaniu włączającej polityki zielonego wzrostu, mogącej

poprawić sytuację społeczną mieszkańców, promującą odpowiedzialne gospodarowanie

surowcami naturalnymi i respektującą delikatną równowagę na naszej planecie.

www. spcleantech.com 
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Potrzebujemy przestrzeni
do dzielenia się pomysłami

Angażujemy miasta, mieszkańców,
biznes i instytucje naukowe w rozwój
miast generacji 3.0

Razem możemy więcej!

Współtworzymy naszą
miejską przyszłość

Miasta powinny być
tworzone dla ludzi



Tego nam
trzeba!



krakowurbanhub.pl to miejski hub innowacji, który skupia firmy, organizacje i

naukowców, aby współtworzyć rozwiązania dla lepszych miast. Opiera się na

przekonaniu, że wyzwania związane z globalną urbanizacją i zmianami

klimatycznymi wymagają nowego podejścia do współpracy.

krakowurbanhub.pl ma być polską i środkowo-wschodnią europejską

platformą dla przyszłych rozwiązań miejskich, a także „one point entry” na

rynek polski i Europy Środkowo-Wschodniej dla międzynarodowych firm.

Poprzez indywidualne działania, krakowurbanhub.pl łączy firmy, organizacje i

naukowców w celu skalowania biznesu i wspierania zrównoważonych

rozwiązań miejskich.

Stay tuned and lets: Connect. Share. Scale.

Dlaczego krakowurbanhub.pl



Społeczność oparta na
członkostwie łącząca 
rozwój miast, architekturę,
design, projektowanie, 
budowę, gospodarkę w 
obiegu zamkniętym i
cyfryzację

Przestrzeń do dzielenia się 
pomysłami, umiejętno-
ściami i strategią projekto-
wania budynków i rozwoju 
miast w oparciu o podejście
skoncentrowane na
ludziach i wysokich stan-
dardach zrównoważonego
rozwoju

krakowurbanhub.pl
hub zrównoważonej
urbanizacji

Wyzwania globalnej urbanizacji i zmian
klimatycznych wymagają partnerstwa i nowych

sposobów współpracy



BLOXHUB
w Kopenhadze, DK

Partnerem strategicznym
krakowurbanhub. pl jest 
BLOXHUB w Kopenhadze, 
DK – wiodąca europejska
platforma zrównoważonej
urbanizacji. Głównym
inicjatorem BLOXHUB jest 
miasto Kopenhaga, 
Ministerstwo Przemysłu, 
Biznesu i Finansów oraz
Realdania.
BLOXHUB zrzesza ponad
350 miast, organizacji i
przesiębiorstw w tym
South Poland Cleantech 
Cluster. 

Torben Klitgaard, CEO





Munich Urban 
Colab
w Monachium, D

UnternehmerTUM i miasto
Monachium zrealizowali inicjatywę
Munich Urban Colab. Niedawno w 
kreatywnej dzielnicy Monachium
zbudowano na powierzchni 11.000 
metrów kw. supernowoczesne
centrum innowacji Munich Urban 
Colab.
“W Munich Urban Colab korporacje, 
przedsiębiorcy, naukowcy, architekci, 
twórcy i talenty łączą się, aby 
współpracować z władzami miasta
Monachium. Instytucja stworzyła
wyjątkową okazję do spotkań
decydentów ze wspomnianymi
podmiotami pod jednym dachem”.  



Europejscy  partnerzy



urban innovation
hub w Krakowie
krakowurbanhub.pl to 
krajowe i międzynarodowe
miejsce spotkań, które
angażuje ludzi w architekturę, 
design i zrównoważony rozwój
miast. Odbywa się to poprzez
wystawy, debaty, wydarzenia, 
rozwój biznesu i nowe 
partnerstwa. Tutaj drzwi są
otwarte dla każdego, kto chce
doświadczyć, poczuć i
zrozumieć życie w miastach -
oraz dla każdego, kto chce
uczestniczyć w profesjonal-
nych sieciach i głębokich
środowiskach zawodowych, 
które rozwijają zrównowa-
żone miasta przyszłości.

Działamy wspólnie!

co - operate
co - create
co - innovate
co - work
co - inspire
co - invent
co – design
co - experiment

Zrównoważone rozwiązania dla nadających
się do zamieszkania miast przyszłości



jak to 
działa?

tworzenie wspólnej
przestrzeni, innowacyjna

urbanizacja

interfejs dla 
interdyscyplinarnych  

innowacji

dzielenie się wiedzą
i komunikacja na skalę 

krajową i
międzynarodową

wyniki komercyjne
dla rynku globalnego

connect
włącz się

share
podziel się

scale
rozwijaj się

co-creation
bądź częścią czegoś

większego



zakres 
działań

smart city architektura design projektowanie

budowa
gospodarka

w obiegu
zamkniętym

cyfryzacja

“Współpraca międzysektorowa ma kluczowe znaczenie
dla tworzenia lepszych miast”



krakowurban
hub.pl
przestrzenie
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krakowurban
hub.pl
działania
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krakowurbanhub.pl
finansowanie

miasto Kraków ???
prywatne środki

fundusze regionalne, 
fundusze unijne, 
granty na rzecz

zrównoważonego
rozwoju

SPCleantech
organizacje członkowskie

działka inwestycja eksploatacja



/dedytkowane biurko
w strefie co-workingowej

/dostęp do laboratoriów w cenie 
studio VR, laboratorium 
prototypowania z 3D-print i 
skanowaniem, wideo/podcast lab

/dostęp do sal spotkań w cenie
/schowek w cenie

/ekskluzywna powierzchnia biurowa
/recepcja
/obsługa obiektu
/darmowe Wi-Fi
/taras na dachu i dziedziniec
/łazienka i przebieralnia
/kluby towarzyskie
/e-rower
/bezpłatny dostęp do Urban Club 
(pon-pt)

/biurko w strefie co-workingowej
/dostęp do laboratoriów w cenie 
studio VR, laboratorium 
prototypowania z 3D-print i 
skanowaniem, wideo/podcast lab

/dostęp do sal spotkań 
za dodatkową opłatą

/biurko w strefie co-workingowej
/dostęp do laboratoriów w cenie 
studio VR, laboratorium 
prototypowania z 3D-print i 
skanowaniem, wideo/podcast lab

/dostęp do sal spotkań w cenie

dlakażdego flexdesk flex+desk dedicateddesk

krakowurban hub.pl
członkostwo



krakowurban hub.pl
architektura

budynek modułowy 
prefabrykowany

sprawny
proces budowy

budynek 
pasywny

energooszczędne  
instalacje

budynek 
bliski naturze

energia 
odnawialna

inteligentny 
system zarządania

budynkiem

parking dla aut
elektrycznych



Misją SPCleantech jest 
wsparcie zrównoważonego i
zielonego wzrostu regionu 
poprzez uczestniczenie w 
kreowaniu i realizowaniu
włączającej polityki zielonego
wzrostu, mogącej poprawić
sytuację społeczną mieszkań-
ców, promującą odpowiedział-
ne gospodarowanie surowcami
naturalnymi i respektującą
delikatną równowagę na naszej
planecie.

Misją pracowni BLOK ARCHITEKCI 
jest "pierwiastek lepszego" w
projekcie każdego budynku i
przestrzeni, które tworzą. BLOK
ARCHITEKCI projektują innowacyj-
nie i holistycznie w technologii BIM 
(w tym budynki modułowe i prefa-
brykowane) oraz w standardach 
BREEAM, LEED, WELL, oraz Living 
Building Challenge - jako pierwsi
w Polsce ambasadorzy LBC.



Włącz się!


