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Synektik nagrodzony „Kryształową Brukselką” 

Wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej 
w Polsce otrzymał prestiżową nagrodę „Kryształowej Brukselki 2016”, przyznawaną przez ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki poprzez realizację 
projektów przy wsparciu środków unijnych. Synektik zwyciężył w kategorii Zdrowie wśród Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). 

W ubiegłym roku Synektik pozyskał 15,7 mln zł z prestiżowego programu Horyzont 2020. Środki 
te zostały przyznane na przeprowadzenie I i II fazy badań klinicznych innowacyjnego w skali 
światowej kardioznacznika, służącego do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby 
wieńcowej poprzez badanie PET. Spółka otrzymała finansowanie bez konieczności posiadania wkładu 
własnego.  

- Dzięki wsparciu środków unijnych możemy rozwijać nasz innowacyjny produkt, który stanowi 
odpowiedź na bardzo istotną potrzebę medyczną o globalnej skali. Niezmiernie cieszy nas, że Kapituła 
konkursu doceniła jego unikalność i potencjał - mówi Cezary Kozanecki, Prezes Zarządu, 
współzałożyciel i istotny akcjonariusz Synektik S.A. 

Choroby układu sercowo-naczyniowego odpowiadają za 31 proc. wszystkich zgonów na świecie. 
Z ich powodu umiera rocznie ok. 17,2 mln ludzi. Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie do ponad 
23,6 mln w roku 2030. Spośród chorób sercowo-naczyniowych najwięcej zgonów spowodowanych 
jest chorobą wieńcową, która odbiera każdego roku życie 0,5 mln Amerykanów i 1,8 mln 
Europejczyków - w tym 75 tyś. Polaków. 

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych 
i innowacji. Łączny budżet programu wynosi ok. 80 mld euro, z czego prawie 7,5 mld euro 
przeznaczanych jest na działania w obszarze ochrony zdrowia w ramach różnych instrumentów 
finansowania. Synektik jest pierwszą firma w Polsce, której przyznano środki w ramach tematu 
Zdrowie i jedną z pięciu polskich firm, które uzyskały dofinansowanie w ramach instrumentu MŚP. 

Synektik posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji. Pod koniec zeszłego roku Spółka 
podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, której przedmiotem była dotacja 
o wartości 5,6 mln zł.  

Nagroda Kryształowej Brukselki jest cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem. 
W tym roku została wręczona po raz siódmy. Przyznawana jest od 2001 r. za sukcesy w ramowych 
programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej, aktywność na arenie międzynarodowej 
i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.  

W skład Kapituły konkursu wchodzą przedstawiciele kilkunastu instytucji, m.in. Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk (PAN), Agencji Rozwoju Przemysłu, Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju. 

 

 

O Grupie Synektik 

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki 
obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz informatycznych 
stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej i serwis 
sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków 
wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). 



 

Spółka posiada dwa zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 
w Kielcach oraz w Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Ponadto Synektik dysponuje 
własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym, które pracuje nad rozwojem nowych, oryginalnych radioznaczników 
kardiologicznych i onkologicznych. 

Firma powstała w 2001 roku. Dziesięć lat później akcje Synektik debiutowały na rynku NewConnect. 
W październiku 2014 roku Spółka przeniosła notowania na rynek regulowany GPW w Warszawie.  

Synektik był wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiżowych rankingach. Otrzymał m.in. statuetkę „Gazele 
Biznesu 2011” oraz znalazł się wśród wyróżnionych nagrodą „Diamenty Forbesa 2012”. W 2013 roku Spółka 
została doceniona przez Gazetę Giełdy Parkiet i Inwestorów w rankingu „Byki i Niedźwiedzie”, uzyskując tytuł 
spółki roku rynku NewConnect. W październiku 2015 r. Cezary Kozanecki, Prezes Synektik został laureatem 
nagrody „Wizjonerzy Biznesu”. 

Więcej informacji: www.synektik.pl 
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