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INNOWACJA 

WSPÓŁFINANSUJEMY PROJEKTY B+R 

WE WCZESNYCH FAZACH ROZWOJU



O NAS
Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o.

Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., działający w ramach programu 

Bridge Alfa,  prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R 

we wczesnych fazach rozwoju, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe.

WSPARCIE 

FINANSOWE

KONTAKTY 

BIZNESOWE

WSPARCIE 

MENTORSKIE

INWESTORZY

http://akceleratorgliwice.pl/


OBSZARY DZIAŁANIA 

Obszar wiodący:  INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE

Obszary uzupełniające: 

www.akceleratorgliwice.pl

Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych 

właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

Elektronika, w tym oparta 

na polimerach przewodzących
Automatyzacja i robotyka 

procesów technologicznych
Sensory (w tym biosensory) 

i inteligentne sieci sensorowe

Inteligentne sieci i technologie 

geoinformacyjne
Optoelektroniczne 

systemy i materiały
Inteligentne 

technologie kreacyjne

Biotechnologiczne procesy 

i produkty chemii 
specjalistycznej 
i inżynierii środowiska

Nowoczesne technologie 

pozyskiwania, przetwórstwa 

i wykorzystywania surowców 

naturalnych oraz wytwarzanie 

ich substytutów

Wysokosprawne, niskoemisyjne 

i zintegrowane układy 

wytwarzania, magazynowania, 

przesyłu i dystrybucji energii

Inteligentne i energooszczędne 

budownictwo
Rozwiązania transportowe 

przyjazne środowisku

Minimalizacja wytwarzania 

odpadów, w tym niezdatnych 

do przetworzenia oraz 

wykorzystanie materiałowe 

i energetyczne odpadów

Technologie inżynierii 
medycznej, w tym 

biotechnologie medyczne

Innowacyjne technologie 

przetwarzania 

i odzyskiwania wody oraz 

zmniejszające jej zużycie



FAZA  0  

FAZA  1  

FAZA  2

KOLEJNE  ETAPY  F INANSOWANIA

WYJŚCIE  KAPITAŁOWE  Z  INWESTYCJ I  

fundusze typu VC/inwestorzy branżowi/inne 

   --> Przyjmowanie zgłoszeń 

   --> Weryfikacja wstępna potencjału rynkowego pomysłu 

   --> Weryfikacja wstępna możliwości technologicznej 
         wykonalności pomysłu i jego innowacyjności

   --> Umowa o współpracy 

   --> Opracowanie zakresu analiz i badań z kamieniami milowymi 
   --> Analiza potencjału rynkowego 

   --> Analiza prawna wykonalności (uwarunkowania prawne 

         wdrożenia zastosowanego rozwiązania) 

   --> Wstępna analiza patentowa pomysłu 

   --> Prace badawcze na poziomie proof-of-principle 

   --> Opracowanie modelu komercjalizacji i modelu biznesu 

          dla przyszłej spółki 
    --> Term Sheet

   --> Zgłoszenie patentowe 

   --> Prace badawcze – prototyp 

   --> Prace badawcze – ocena prototypu 

   --> Produkcja testowa 

   --> Weryfikacja rynków docelowych 

   --> Uruchomienie procedury PCT 

Utworzenie spółki i wejście kapitałowe etapowo, kwotą pozwalającą 

na realizację prac fazy proof of concept

SCHEMAT DZIAŁANIA 



UMOWA 

INWESTYCYJNA 

POWOŁANIE SPÓŁKI 

UMOWA O WSPARCIE 

Plan realizacji projektu i podsumowanie 

Projektu B+R

Opis wkładu pomysłodawców w Spin-Off

Warunki Inwestycji Kapitałowej i struktura 

udziałowa spin-off 

Zasady unikania konfliktu interesów

Zasady sprawowania kontroli nad Spin-Off

Warunki wyjścia przez Fundusz 

z Inwestycji

20% wkładu Funduszu 

pochodzące od inwestorów prywatnych

 80% w ramach Umowy 

o wsparcie (powierzenie grantu) 

finansowane przez NCBR

Przekazanie grantu 

SPÓŁKA 

PORTFELOWA 

www.akceleratorgliwice.pl

Finansowanie w kwocie do  3 mln złotych, 

w tym:



Dane pomysłodawcy 

Skrócony opis pomysłu 

Określenie stanu zaawansowania prac nad pomysłem 

Określenie charakteru niezbędnych inwestycji 

oraz praw dotyczących własności intelektualnej 

Określenie obszaru technologicznego 

Określenie poziomu innowacyjności pomysłu 

Potencjalne obszary komercjalizacji
Wskazanie potencjalnych rynków docelowych
Wskazanie przewag konkurencyjnych
Wskazanie wartości dla klienta
Wskazanie wstępnego planu B+R

FORMULARZ 
ZGŁOSZENIOWY 

Opis modelu pomysłu

www.akceleratorgliwice.pl



NASZE 

DOTYCHCZASOWE 

DOŚWIADCZENIE 

INWESTYCYJNE 

Nowe materiały i urządzenia ochronne

3DMC Controls

Innowacyjne plomby zabezpieczające 

wykorzystujące nanotechnologię oraz RFID z funkcją 

tamper evidence. Plomby, wskazujące informacje 

o uszkodzeniu lub przerwaniu plomby 

(tzw. tamperevident RFID securityseal).

 Firma specjalizuje się w tworzeniu gier 3D 

wysokiej jakości w oparciu o nowe 

rozwiązania technologiczne 

i badania potrzeb graczy. 

NASZE DOTYCHCZASOWE 
DOŚWIADCZENIE 

Hoverbike Raptor- urządzenie łączące 

w sobie cechy motocykla i helikoptera. 

Inspiracją dla projektu był latający skuter 
Speeder z  filmu 

„Gwiezdne wojny”.

Urządzenie (manipulator ruchu o nazwie 3DMC 

Designer) przeznaczony do wspomagania prac 

konstruktorów, architektów oraz grafików 

w oprogramowaniu CAD/CAM, oprogramowaniu 

do modelowania obiektów trójwymiarowych 

oraz do kontroli przemysłowych układów 

wykonawczych m.in. manipulatorów i robotów 

przemysłowych poprzez odwzorowanie ruchu 

ręki z kontrolerem na ruch głowicy roboczej.

SMART HOME ECG-Mobilny aparat EKG Wi-ECG, 

przeznaczony do zdalnego i samodzielnego 

monitorowania stanu serca przez pacjenta za 

pośrednictwem smartfona. 

SMART HOME ECG™ umożliwi wykonywanie 

i ocenę: 12-odprowadzeniowych badań EKG jak i 
innych parametrów niezbędnych do monitoringu w 

przewlekłych chorobach serca. Dzięki innowacyjnej 
budowie pacjent sam, bez większego 

problemu, będzie w stanie założyć pas EKG oraz 

wykonać badanie.

System do przechwytywania 

i śledzenia obiektów ruchomych 

lub nieruchomych. Zastosowanie metody 

laserowego skanowania równoległego 

oraz układu luster krawędziowych i luster 
transferowych zamontowanych 

w konstrukcji stałej ramy metalowej. 

13, 5 

INWESTYCJE 

8 

SPÓŁKI

25 

PREINKUBACJA

260 

ANALIZA POMYSŁÓW 

Zastosowanie innowacyjnych produktów działających 

w technologii RFID, co umożliwi zastąpienie  obecnie 

wykorzystywanych przez konkurencję modułów 

oraz  obniżenie  kosztów  produkcji.   Urządzenie 

 znajdzie  zastosowanie  m.in. w  branży kontroli 
 dostępu oraz digital signage.

mln

nowy materiał kompozytowy,

bezzałogowy obiekt latający do zadań 

wywiadowczych w terenie,

pancerz o wielowarstwowej strukturze 

przestrzennej, odporny na działanie 

pocisków kinetycznych.

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-09-26/hoverbike-raptor-latajacy-motocykl-spod-tarnowa/
https://www.facebook.com/HoverbikePolska/
https://www.youtube.com/watch?v=pwsDxaS8y60
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Park Naukowo-Technologiczny  Technopark Gliwice  Sp. z o.o. 

Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

Inwestorzy prywatni 

organ zarządzający: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

FKZ Sp. z o.o. Sp. SKA

www.akceleratorgliwice.pl
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N A S Z  Z E S P Ó Ł  

Prof. dr hab. inż. 
Jan Kosmol 

Luk Palmen 

Prezes Zarządu  

Michał Chojkowski 

Wiceprezes Zarządu 

Jacek Kotra 

Analityk finansowy 

Tomasz Halabowski 

Menadżer ds. komercjalizacji 
i modeli biznesowych

Specjalista ds. kontaktów
z instytucjami B+R

dr Marcin Baron 

Skaut technologiczny 

Judyta
Grzebniewska Kierownik biura  

Natalia Grabek 

www.akceleratorgliwice.pl

Ekspert Technologiczny 



 
 

Tel.: 32 335 85 03 
 

ZAPRASZAMY
DO  

WSPÓŁPRACY 

AKCELERATOR  TECHNOLOGICZNY  
GLIWICE  

  

Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. 

 

info@akceleratorgliwice.pl


