Fundacja Zaawansowanych Technologii (www.fzt.org.pl) powstała w 2011 roku w odpowiedzi na
rozwój rynku innowacji w Polsce oraz wyzwania społeczno-gospodarcze XXI wieku. Fundacja
z sukcesem wspiera przedsiębiorczość, komercjalizację najnowszych technologii oraz popularyzuje
naukę w Polsce i na świecie.
W swoich działaniach Fundacja współpracuje na co dzień z ponad 50 partnerami, wśród których
znajdują się innowacyjne przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, parki naukowo-technologiczne,
instytucje samorządowe i centralne oraz przedstawiciele mediów.
Flagowym przedsięwzięciem FZT jest Program E(x)plory (www.explory.pl), łączący młodych
naukowców i autorytety naukowe, start-up’y oraz duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe
i instytucje publiczne, media ogólnopolskie i regionalne, najlepsze szkoły i uczelnie wyższe, duże
miasta i małe miejscowości.
Elementami Programu E(x)plory są:
Konkurs Naukowy E(x)plory – największy, najbardziej masowy w Polsce, skierowany do osób
w wieku 14-20 lat, pozwalający młodzieży tworzyć projekty naukowe, rozwijać swoje zainteresowania
i poszerzać wiedzę. Rok do roku liczba zgłoszeń rośnie dwukrotnie, podczas trzech dotychczasowych
edycji w konkursie wzięło udział ponad 500 Młodych Naukowców, a najlepsi z nich z sukcesami
reprezentowali Polskę na najważniejszych zagranicznych konkursach naukowych.
Regionalne Festiwale Naukowe E(x)plory – w atrakcyjny sposób popularyzują naukę
i nowe technologie w społeczeństwie. Fundacja z sukcesem przeprowadziła już kilkanaście RE(x)’ów
w całej Polsce, docierając do ponad 5000 odbiorców. W ich ramach odbywają się Regionalne Finały
Konkursu Naukowego E(x)plory.
Festiwal Nauki i Technologii E(x)plory – kilkudniowe święto nauki z szerokim programem
merytorycznym dla młodzieży, studentów, naukowców, innowacyjnych firm, uczelni i trzeciego
sektora, ale także dla szerokiej publiczności. W jego ramach odbywa się Krajowy Finał Konkursu
Naukowego E(x)plory.
Kongres E(x)plory Innowacje – prestiżowe spotkanie biznesu, przemysłu i nauki dedykowane
w całości innowacjom i rozwojowi technologicznemu. To cykliczne, opiniotwórcze wydarzenie
z udziałem gości polskich i zagranicznych, będące platformą dla wymiany doświadczeń, dyskusji
o nowych trendach oraz poszerzenia obszarów współpracy.
Strefa Start-up’ów E(x)plory – szereg wydarzeń adresowanych do technologicznych start-upów oraz
innowacyjnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych w celu wzmocnienia synergii działań,
wspólnego wykorzystania i tworzenia zaawansowanej technologicznie wiedzy, produktów i rozwiązań
technicznych w kluczowych obszarach działalności.
Inkubator Technologiczny E(x)plory – wehikuł inwestycyjny, w organizacji, zapewniający mentoring
biznesowy i finansowanie zalążkowe dla projektów Młodych Naukowców o wyjątkowym potencjale
komercyjnym. W ramach mentoringu Fundacja zapewnia m.in. staże badawczo-rozwojowe
realizowane we współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi w Polsce.
Społeczność E(x)plory – dynamicznie rosnąca grupa interesariuszy E(x)plory skupiona wokół
platformy internetowej ITAO E(x)plory, wykorzystującej metodę projektową do tworzenia nowych
treści naukowych, szkoleniowych i dydaktycznych.

