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Bramka do automatycznego pomiaru temperatury i 
dezynfekcji rąk z modułem transmisji danych wifi 

 
• śluza identyfikacyjno-dezynfekcyjna wszędzie tam, gdzie 

istnieje ryzyko infekcji wirusem dużych grup ludzi, 

• stosunkowo bardzo niski kosztem produkcji (kilka razy 
mniejszym od rozwiązań komercyjnych), 

• zastosowane w niej rozwiązania pozwalają badać z równą 
dokładnością osoby o różnym wzroście i o różnym stopniu 
sprawności, także poruszające się na wózku inwalidzkim.   

 

 



Uniwersytecki 
Szpital Dziecięcy w 
Krakowie  

 

- od  29 maja br. 

 

 



 



www.s2b.transfer.edu.pl 





Zakres możliwej współpracy 

• Sprzedaż 

• Licencja 

• Zlecenie 

• Bon na Innowację 

• Szybka ścieżka i inne wspólne projekty 



Współpraca CTT PK z biznesem 2019-2020 

Podpisane umowy na prace badawcze: 

Philip Morris SA, oczyszczanie ścieków 

Cykoria SA, oczyszczanie ścieków 

 

Umowy w trakcie negocjacji:  

Cykoria S.A., Grupa Azoty S.A., Belimo, Investrex 
 

List intencyjny: 

ESTEE LAUDER „Nowa pochodna lupeolu” 

 

 



Przykłady w Dz.1.1.1. POIR 

 
• WM : rozwiązanie dotyczące tłumik wibracji i pulsacji ciśnienia 

występujących w instalacjach sprężarek wyporowych  

 

• WIiTCH: Nowoczesna forma preparatu na 
oparzenia  zawierająca bioaktywny olejek z  lawendy 
(Lavandula angustifolia)  

 

• WIŚiE: rozwój rozwiazań najnowszych technologii 
energetycznych 

 

 



Bony na innowacje 

PARP 

• do 31.12. 2020 - 

• w I etapie (usługowym) 
wsparcie dla MŚP w 
wysokości maksymalnie 
340 tys. zł. 

• konkurs ogólny, 

• konkurs Dostępność Plus 

 

MCP 

• Bony na innowacje z 
komponentem 
wdrożeniowym 

•  2021 Rok 

 

http://www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje
https://www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-uslugowy-dostepnosc


een.ec.europa.eu 

Pomagamy ambitnym MŚP  

wprowadzać innowacje i rozwijać się 

na rynkach międzynarodowych  



een.ec.europa.eu 

Szeroki zakres usług dla  

MŚP zorientowanych na rozwój 

WSPARCIE DORADCZE 

Badanie rynku 

Ekspertyzy w zakresie 

własności intelektualnej 

 

Doradztwo w zakresie 

europejskiego prawa  

i standardów 

WSPARCIE INNOWACJI 

Dostęp do funduszy  

i finansowania 

Usługi w zakresie zarządzania 

innowacjami 

Transfer technologii 

 

PARTNERSTWA 

MIĘDZYNARODOWE 

Baza danych z ogłoszeniami 

Spotkania brokerskie 

Misje gospodarcze 



een.ec.europa.eu 

Jak to działa: wsparcie doradcze 

Identyfikacja najlepszych możliwości rynkowych dla Twojej 

firmy 

Informacje nt. prawa i standardów w UE 

  
Doradztwo w zakresie własności intelektualnej 

Praktyczne porady dotyczące prowadzenia 

działalności gospodarczej w innym kraju 

Eksperci EEN zapewniają zindywidualizowane doradztwo 



een.ec.europa.eu 

Jak to działa: wsparcie innowacji 

Zindywidualizowane wsparcie pomagające w szybkim odniesieniu 

sukcesu. Doradztwo i pomoc dla innowacyjnych MŚP  

w dostępie do funduszy na B&R(H2020, Instrument 

MŚP…) 

Pomoc w znalezieniu odpowiedniej technologii służącej 

poprawie innowacyjności 

Pomoc w znalezieniu finansowania potrzebnego do 

rozwoju przedsiębiorstwa. 

Spersonalizowane wsparcie i pomoc w kształtowaniu 

potencjału innowacyjnego i przekuciu go w międzynarodowy 

sukces komercyjny  



een.ec.europa.eu 

Ocena IMP³rove = benchmarking 



een.ec.europa.eu 
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een.ec.europa.eu 

 

  2019-2020 : 

  

 120 kompleksowych usług doradczych w zakresie benchmarkingu innowacji i pozyskania 

dotacji 

 

 30 mierzalnych efektów  w postaci zawartych międzynarodowych partnerskich umów 

biznesowych i technologicznych oraz pozyskania  dotacji przez małopolskie firmy.  

 

 

  ok. 700 tys. zł dla klientów EENu dzięki uzyskanym dotacjom i pożyczkom  oraz utrzymanie  

21 miejsc pracy w Małopolsce 

  

 Podpisanie kontraktu firmy z Małopolski z Hiszpanią na dostawę przyłbic 

  

To działa! Zadowolone, odnoszące 

sukcesy MŚP 



een.ec.europa.eu 

 

-ocena stopnia innowacyjności firmy narzędziem IMP3rove 

- dofinansowanie z Instrumentu MŚP w H2020 

- 2 x Go to Brand 
 

- Szybka ścieżka: budżet ponad 2 mln złotych. 

"Innowacyjny robot rehabilitacyjny do  reedukacji i leczenia zaburzeń chodu"   

 

Firma z sektora Life Sciences 



een.ec.europa.eu 

 

  WALKA Z COVID-19: 

  

 pozyskanie ok. 700 tys. zł dla klientów EENu dzięki uzyskanym dotacjom i pożyczkom  oraz 

utrzymanie  21 miejsc pracy w Małopolsce 

  

 Podpisanie kontraktu firmy z Małopolski z Hiszpanią na dostawę przyłbic 

  

To działa! Zadowolone, odnoszące 

sukcesy MŚP 
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