
















WSPARCIE 
MAŁYCH I ŚREDNICH

PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROJEKT SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI



GRANTY
DORADZTWO

PRAWNE I PRAWNO-PATENTOWE 

WYCENA WARTOŚCI  
NIEMATERIALNYCH i PRAWNYCH 

TECHNOLOGICZNE

TRANSFER  
TECHNOLOGII
REFINANSOWANIE  
KOSZTÓW ZAKUPU



GRANTY NA 
DORADZTWO



GRANTOBIORCA
• Mikro lub MŚP	działające w Polsce 

• Także	 STARTUP	 albo spółkacelowa 

• Usługa u akredytowanego doradcy ARP



DORADZTWO 
PRAWNE I PRAWNO-PATENTOWE

• przygotowanie umowy licencji 
• przygotowanie umowy sprzedaży IP 
• negocjacje warunków umowy w imieniu 

Grantobiorcy 
• weryfikacja umów licencji i sprzedaży IP 
• badanie przedmiotu umowy pod względem 

prawno-patentowym 
• doradztwo w zakresie dalszej ochrony 

technologii



WYCENA	IP
• doradztwo uznanego na rynku specjalisty 
• wyznaczenie wartości IP na potrzeby transakcji 
• wskazanie i ocena ryzyk



DORADZTWO 
TECHNOLOGICZNE
• due diligence technologiczne 
• audyt innowacyjności przedsiębiorstwa 
• analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w 

kontekście dostępnych technologii 
• optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych u 

Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia innowacji 
• ocena innowacyjności technologii



DOFINANSOWANIE

• 85% kosztów netto (80% dla Mazowieckiego) 

• 50% kosztów netto jeżeli wykorzystano inne granty na 
usługi doradcze w zakresie innowacji > 200 000 EUR 
w okresie trzech lat



AKREDYTOWANI 
DORADCY



WSPARCIE 
GRANTY NA TRANSFER  

TECHNOLOGII



GRANTOBIORCA

• Mikro lub MŚP	działające w Polsce 

• Także	 STARTUP	 albo spółkacelowa



PRZEDMIOT 
TRANSAKCJI

• Innowacja produktowa lub procesowa 

• Poziom gotowości technologicznej TRL 7-9 

• Innowacja	 stosowana w kraju	  
PONIŻEJ 3 LAT 
ZA GRANICĄ NIE DŁUŻEJ NIŻ 5 LAT 

• Wpisuje się w minimum 1 Krajową Inteligentną 
Specjalizację
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MAPA POMOCY 
REGIONALNEJ 
Dofinansowanie zależy od lokalizacji projektu i wielkości firmy

• Maksymalnie do 70% 
• Minimalna transakcja 100 000 PLN 
• Maksymalnie do 200 000 EUR



KORZYŚCI
DLA BIORCÓW TECHNLOGII: 

• OBNIŻENIE KOSZTÓW TRANSAKCJI DO 70% = REALNY 
DODATKOWY  ZYSK 

• BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI POPRZEZ JEJ	  
TRANSPARENTNOŚĆ 

• OGRANICZENIE RYZYKA TRANSKACJI DZIĘKI 
WSPARCIU EKSPERTÓW 

DLA DAWCÓW TECHNOLOGII: 
• POSZERZENIE RYNKU ZBYTU 
• UŁATWIENIE NEGOCJACJI DZIĘKI WIARYGODNEJ 

WYCENIE























ARP  
INNOVATION 
PITCH





ARP Innovation Pitch. Etapy działania
W  świecie szybko rozwijającej się gospodarki ważne jest  zapewnienie dostępu do nowoczesnych 
rozwiązań. Poszukiwanie ich  wewnątrz własnej organizacji jest szybkim i łatwym sposobem na 
znalezienie rozwiązania, ale często pozbawione jest elementu innowacyjności. 

Nasza propozycja daje możliwość otworzenia się na zewnątrz, w poszukiwaniu nowych metod 
działania, które pozbawione są wąskiego spojrzenia. W ciągu kilku miesięcy duże 
przedsiębiorstwo może otworzyć się na nowe pomysły bez angażowania całego sztabu 
pracowników. 

ARP Innovation Pitch jest inicjatywą skierowaną do dużych przedsiębiorstw zainteresowanych 
zarówno poszukiwaniem innowacyjnych technologii, niekonwencjonalnych rozwiązań oraz 
otwartych na współpracę z małymi i średnimi podmiotami. 

Dzięki koncepcji ARP Innovation Pitch jesteśmy w stanie pomóc Państwu w: 

- poszukiwaniu nowych rozwiązań, 

- odpowiedziach na wyzwania, 

- rozwijaniu nowych horyzontów. 
Bazując na naszych doświadczeniach zdobytych podczas  organizacji ARP Innovation Pitch dla 
kilkunastu dużych firm,  pragniemy zaoferować przeprowadzenie całego procesu dla  Państwa 
organizacji.



Oferta współpracy i organizacji 
ARP Innovation Pitch

Program składa się z kilku etapów: 
1.Określenie potrzeb – poszukujemy kilku obszarów/tematów, które wymagają 

nowego podejścia i dla których poszukujemy innowacyjnego rozwiązania dla Państwa firmy;

2.Ogłoszenie konkursu – konkurs może mieć charakter otwarty lub zamknięty, wtedy 

zaproszenie kierowane jest tylko do wybranej i zdefiniowanej grupy podmiotów;

3.Wybór interesujących rozwiązań – nadesłane rozwiązania są analizowane 

przez ekspertów ARP, a następnie wybrana grupa kierowana do ekspertów Państwa 
organizacji. Z tej grupy wybierani są laureaci warsztatów w liczbie wcześniej określonej (nie 
więcej niż 16 podmiotów).


4.Warsztat z udziałem wybranych podmiotów oraz specjalistów pochodzących 
z działów spółki odpowiedzialnych za wdrożenie wybranych rozwiązań – na warsztacie 
prezentowane są pomysły finalistów, którzy mają możliwość bezpośredniego 
zaprezentowania swoich rozwiązań a eksperci czas na dopytanie o szczegóły 
podczas sesji networkingowej. Na warsztacie kapituła konkursu wybiera finalistów.


5.Wdrożenie wybranego pomysłu/rozwiązania – po warsztatach  następuje wdrożenie 
pomysłów do działalności spółki lub inna forma implementacji uzgodniona i ogłoszona 
w zaproszeniach do konkursu.



ARP Innovation Pitch 
Etap wstępny – określenie potrzeb 

1.Określenie formuły  konkursu–  zamknięta czy otwarta 
2.Określenie podejścia i  formy  konkursu 

– szukamy i proponujemy rozwiązania  na ściśle 
zaadresowaną potrzebę spółki  
– szukamy rozwiązań, które nie są  kojarzone z danym 
obszarem  bezpośrednio, ale mogące  stanowić  nowe 
wyzwania dla spółki (start-up) 

3.Określamy:  
– poziom gotowości technologicznej poszukiwanych 
rozwiązań (TRL – Technology readiness level) (zazwyczaj od 
3 do 9) 
– obszar poszukiwań – kraj lub zagranica (kraje ościenne) 
– kto może być dostarczycielem technologii: start-upy, MŚP, 
instytuty badawcze, uczelnie wyższe, duże firmy. 
– liczbę i zakres wyzwań technologicznych. 

4.Organizacja konkursu – określenie osób  	
odpowiedzialnych, nagrody, formy  	 zgłoszenia, tematy 

zależnie od formy  	 warsztatu i podejścia, miejsca  	
zamieszczenia ogłoszeń o konkursie  	(liczba projektów na 
warsztacie, liczba  	 laureatów) 

5.Określenie terminów – harmonogram 
6.Przygotowanie konkursu – materiały 	informacyjne, 

regulaminy,  zaproszenia, 	szablony – prezentacji,  
oświadczeń, 	 abstraktów,  dodatkowe materiały mające  	
pomóc uczestnikom o ile nie są  one już 	 dostępne – bank 
porad  (prezentacje, 	szkolenia, filmy,  materiały 
informacyjne). 

7.Wybór ekspertów – wybór  	 kapituły, specjalistów do oceny 	
formalnej oraz merytorycznej 1 i 2 	stopnia.  Osoby 
oceniające powinny 	być zaangażowane w cały proces  	
warsztatów, od wyboru tematów aż  	po ocenę nadesłanych 
rozwiązań i 	wybór laureatów. Dobrze, aby  byli 	 to 
specjaliści operacyjni,  	 inżynierowie na co dzień stykający  	
się z problemami  produkcyjnymi.



Wykorzystanie narzędzi ARP do 
przygotowania listy firm  

oraz karty opisowej

Scouting Pasywny Klient dokonuje selekcji projektów 
do dalszego procedowania 

(doradcza rola ARP)

Selekcja Indywidualne lub grupowe 
spotkania z decydentami Klienta. 
Efekt: wybór projektów do due 

diligence

Pitching

Współpraca ARP przy wycenie, 
negocjacjach oraz wdrożeniu. 
Pomoc w montażu finansowo-

prawnym.

Wdrożenie

Wykorzystanie pracy brokerów ARP 
– uczestnictwo  

i organizacja eventów

Scouting Aktywny 
Inżynierowie z ARP dokonują 

screeningu technologicznego ofert

Screening
Przeprowadzenie DD wybranych 

pomysłów przez Klienta.

Due Diligence



ARP gwarantuje:
1. Dotarcie do dedykowanej, określonej grupy MŚP 

oraz start-upów; 
2. Współpracę z organizacjami branżowymi i 

ośrodkami transferu technologii. W wyszukiwaniu 
rozwiązań wspierają nas partnerzy m.in. 
organizacje start-upowe - Startup Poland oraz 
Startup Hub Poland, Naczelną Organizacją 
Techniczną, uczelnianymi centrami transferu 
technologii, w tym z Porozumieniem 
Akademickich Centrów Transferu Technologii, 
Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków 
Innowacji i Przedsiębiorczości, parkami naukowo 
– technologicznymi, klastrami (Związek Klastrów 
Polskich) specjalnymi strefami ekonomicznymi; 

3. Możliwość wykorzystania Platformy 
Transferu Technologii (www.arp.ptt.pl). 
Platforma Transferu Technologii (PTT) to serwis 
internetowy, na którym zarejestrowani 
użytkownicy mogą poinformować o swoich 
innowacyjnych zasobach, potrzebach w zakresie 
innowacji, a także przeszukać bazę technologii i 

ekspertów. Zaletą PTT, obok bogatych i stale 
aktualizowanych zasobów informacyjnych, jest 
inteligentny system kojarzenia dawców z biorcami 
technologii. Obecnie na PTT zarejestrowanych 
jest ponad 1200 technologii; 

4. Aktywne wyszukiwanie innowacyjnych 
rozwiązań podczas konferencji naukowo – 
technologicznych, spotkań z firmami na różnego 
rodzaju imprezach branżowych, targach, 
wystawach, giełdach technologicznych itp. 

5. Zespół ARP Innovation Pitch, który składa się z 
fachowców: inżynierów, specjalizujących się w 
różnych branżach, prawników i analityków. 
Bazując na wielolenim doświadczeniu, 
przeprowadzimy Państwa przez cały proces 
organizacji konkursu, jak również  przy wdrażaniu 
najlepszych rozwiązań.   

6. Skuteczność naszych działań potwierdza szybko 
rosnące porflio zadowolonych klientów 
reprezentujących zarówno publiczne jaki i 
prywatne firmy.



19 
edycji50 

laureatów

Ponad

400 
pomysłów

Ponad



 Zaufali nam…



„ARP Innovation Pitch to  
znakomita formuła na współpracę 
między  taką grupą jak my a małym 
i średnim biznesem oraz start-
upami. Open Innovation powoduje, 
że zyskuje duży biznes, grupa,  
którą jest Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo, oraz ci 
wszyscy, którzy do nas zgłaszają 
swoje pomysły” 
„Każda z trzech edycji 
przeprowadzonych dla  PGNiG 
warsztatów zakończyła się  
satysfakcjonującymi nas rezultatami 
– wyborem projektów, z których 
mogą  skorzystać nasze spółki. 
Współpraca dużych  firm z naszej 
branży z mniejszymi partnerami 
w takiej formule to dobra okazja do 
wychwycenia z rynku 
najciekawszych rozwiązań niemal 
gotowych do wdrożenia" – Łukasz 
Kroplewski, Wiceprezes Zarządu 
PGNiG S.A. ds. rozwoju



„Kolej nowoczesna i kolej bezpieczna to nasze cele. Jeżeli spełnimy te dwa warunki, to na pewno poradzimy sobie z trzecim- kolej będzie 
komfortowa. Inicjatywa podjęta przez Grupę PKP i ARP S.A. służy pasażerom i organizatorom przewozów. Zaproponowane rozwiązania były 
na najwyższym poziomie” –Andrzej Adamczyk, Minister infrastruktury



„Dzięki udziałowi w ARP Innovation Pitch i pozyskiwaniu 
innowacyjnych rozwiązań staramy się jak  najlepiej zaspokajać 
potrzeby pasażerów i przewoźników lotniczych, jednocześnie 
utrzymując koszty na jak najniższym  poziomie. Cieszymy się również 
z możliwości uczestniczenia  we współrealizowanym przez ARP S.A. 
procesie budowy  innowacyjnej gospodarki i rozwoju polskiego 
przemysłu, w tym sektora MŚP” – Michał Nowotny, Zastępca 
Naczelnego Dyrektora, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze



…DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE JEST 
ZADOWOLENIE KLIENTÓW

Przed firmami energetycznymi stoją dzisiaj poważne  
wyzwania. Musimy spełniać coraz surowsze normy 
środowiskowe i jednocześnie zachować rentowność 
produkcji,  działając na trudnym rynku energii. Poszukujemy 
zatem  pomysłów, jak temu zaradzić. Poprzez organizację 
ARP Innovation Pitch, chcieliśmy zobaczyć pomysły „out  of 
the box”, czyli koncepcje płynące ze środowisk innych niż 
energetyczne. Takie zderzenie rożnych wizji często przynosi  
wartościowe rezultaty” – Wojciech Dąbrowski, Prezes 
Zarządu PGNIG TERMIKA S.A.

Mamy ogromny problem z czystością powietrza także na 
Mazowszu. Stale poszukujemy rozwiązań, dlatego też 
zorganizowaliśmy konkurs Giełda Pomysłów – ARP 
Innovation Pitch. Otrzymaliśmy wiele bardzo ciekawych 
opracowań na ogranioczenie emisyjności oraz zwiększenie 
efektywności energetycznej – Adam Struzik, marszałek 
województwa mazowieckiego

„Bardzo cennym doświadczeniem jest dla nas 
zorganizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu – ARP 
Innovation Pitch. Dało nam to możliwość skonfrontowania 
naszych oczekiwań z innowacyjnymi rozwiązaniami 
obecnymi na rynku lub wkrótce mającymi się na nim 
pojawić. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pracy 
włożonej w przedstawione projekty, wysokiego poziomu 
kompetencji uczestniczących firm oraz dopasowania się 
zgłaszanych rozwiązań do wyszczególnionych przez nas 
potrzeb i problemów” –  Rafał Momot, Wiceprezes 
Zarządu LOTAMS 

„Nasze zaproszenie spotkało się z dużym odzewem, jestem 
więc przekonany, że uda się wyłonić innowacyjne 
rozwiązania, odpowiadające oczekiwaniom spółki. 
Innowacyjność jest dziś bez wątpienia kluczem do sukcesu, 
stanowi wartość umożliwiającą uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej na rynku. Wdrażanie nowoczesnych 
technologii jest jednym z priorytetów rozwoju naszej firmy, 
dlatego tak bardzo zależy nam na innowacyjnych 
rozwiązaniach. Cieszymy się więc z zainteresowania, jakie 
wzbudziło ARP Innovation Pitch dla Grupy Azoty Puławy 
oraz dziękujemy autorom wszystkich projektów, którzy 
poświęcili swój czas i odpowiedzieli na nasze zaproszenie – 
Jacek Janiszek, Prezes Zarządu Grupy Azoty 
PUŁAWY.
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Oprogramowanie do sprzedaży biletów kolejowych 

w stacjonarnych kasach biletowych 

Aplikacje mobilne na platformę Android mające na celu 
wsparcie pracy drużyn konduktorskich
System rozrywki pokładowej 	

innowacyjne układy napędowe pojazdów,
układy elektryczne pojazdów

nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pojazdów  
o napędzie alternatywnym

elektromobilność

nowe technologie magazynowania energii

Kompleksowy, całoroczny system monitoringu upraw pszenicy durum z wykorzystaniem 

dostępnych technik naziemnych oraz teledetekcji satelitarnej, dronowej i lotniczej

Elektrownia fotowoltaiczna lub inne alternatywne źródła energii dla Lotniska Chopina
Optymalizacja pracy systemu wentylacji w halach/wykorzystanie 

ciepła odpadowego z wentylacji

Systemy monitorowania i pomiaru przepustowości

System Informacji Przestrzennej Lotniska Chopina




