
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU 
 

BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, 

grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. 
 

 

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ    ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ  ZNAJDUJEMY ŚRODKI 
KOMERCJALIZACJI                INTELEKTUALNĄ             FINANSOWE 

 

BTM Innovations jest inicjatorem powstania oraz 

koordynatorem Mazowieckiego Klastra BioTechMed. 

Klaster BTM, to ekosystem relacji nauki oraz biznesu w obszarze 

biotechnologii (bio-tech-med.). Klaster BTM to sieć 

współpracujących ze sobą podmiotów gospodarczych, jednostek 

naukowo-badawczych z branży biotechnologiczno-medycznej 

oraz jednostek reprezentujących administrację publiczną. 

Rozbudowany ekosystem Klastra sprzyja współdziałaniu i 

synergii świata nauki oraz biznesu. Partnerzy Klastra wiedzą, że 

dzięki kooperacji wzrasta efektywność rozwoju nowych 

technologii. Klaster jest zarówno parasolem ochronnym dla 

nowych przedsięwzięć jak i silnikiem napędowym. Sukcesy 

klastra BTM pokazują, że innowacyjna Polska, to już nie tylko 

wizja, ale realne działania i efekty. 
  



 

TRANSFER TECHNOLOGII W MAZOWIECKIM KLASTRZE BTM 

BRIDGE2MARKET 

Zespół transferu technologii prowadzi selekcje projektów z obszarów 

biotechnologii, farmacji oraz inżynierii biomedycznej, a następnie 

ocenia ich potencjał rynkowy i weryfikuje użyteczność technologii, 

aby opracować strategie komercjalizacji. B2M jest efektywnym 

mechanizmem wspomagającym komercjalizację wyników badań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA W LICZBACH 

70 mln zł – pozyskane finansowanie na innowacyjne projekty badawcze w jednostkach naukowych. 

15 mln zł – pozyskane finansowanie na rozwój innowacyjnych spółek technologicznych w Klastrze. 

4 spółki technologiczne    1 spółka consultingowa 

 

 

ROZWIJAMY BRANŻĘ BIO-TECH-MED 

NA MAZOWSZU 

BUDOWANIE WARTOŚCI INNOVACJI 

NAUKA  -  BIZNES 

EFEKTYWNY TRANSFER TECHNOLOGII 

BIZNES - NAUKA 

EFEKTYWNY TRANSFER WIEDZY I POMYSŁÓW 



 

PROCES ROZWOJU PROJEKTÓW ODBYWA SIĘ W 3 ETAPACH: 

I.START. Wstępna analiza rynkowo-technologiczna projektów o 

potencjale komercyjnym:  

1. Ocena statusu własności intelektualnej.  

2. Identyfikacja potencjalnych rynków dla technologii.  

3. Przeprowadzanie badań rynkowych.  

4. Ocena zasobów ludzkich.  

5. Określenie potencjalnych przeszkód i problemów.  

6. Przygotowanie rekomendacji dla projektu. 
 

II. PREINKUBACJA. Opracowanie planu operacyjnego:  

1. Audyt zdolności patentowej – badanie zdolności i czystości patentowej.  

2. Pogłębione analizy rynkowej oraz finansowej.  

3. Wycena technologii. 
 

III. INKUBACJA. Wsparcie rozwoju projektu.  

1. Tworzenie spółki typu spin-off, spin-out, lub start-up.  

2. Wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej.  

3. Doradztwo w zakresie budowania konkurencyjnego portfela praw wyłącznych 

spółki celowej.  

4. Pomoc w budowaniu zespołu oraz struktur zarządzania.  

5. Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania oraz inwestorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START STRATEGIA SPÓŁKA 



 

PROCES TRANSFERU TECHNOLOGII W KLASTRZE BTM 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z WYNALAZCĄ 

 

- wstępne określenie oczekiwań  

  i możliwości instytucji, 

- wspólne określenie wstępnej  

  ścieżki działań. 

WERYFIKACJA POTENCJAŁU 

RYNKOWEGO TECHNOLOGII 

 

  - własność przemysłowa, 

  - rynek, 

  - zasoby ludzkie, 

  - ryzyka, 

  - rekomendacje. 

STRATEGIA 

KOMERCJALIZACJI 

 

 - rekomendacja ścieżki  

   komercjalizacji. 

POGŁĘBIONE ANALIZY 

 

  - doradztwo prawne, 

  - wyceny, 

  - analizy biznesowe, 

  - szczegółowe analizy  

    technologiczne. 

PLAN ROZWOJU 

 

- opracowanie strategii rozwoju  

  wynalazku 

 

ZESPÓŁ I STRATEGIA  

 

- skompletowanie i coaching  

  zespołu, 

- biznes plan i teaser inwestycyjny, 

- techniczne studium wykonalności. 

FINANSOWANIE 

 

POMOC W POZYSKANIU 

FINANSOWANIA: 

  - prywatnego, 

  - publicznego, 

  - publiczno-prywatnego. 

 

SPÓŁKA 

 

- wspieranie w procesie rozwoju, 

- specjalistyczne usługi doradcze, 

- coaching / mentoring. 

 



KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI DO KLASTRA BTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

 

 

 

BTM INNOVATIONS SP. Z O.O. 

UL. ROSTAFIŃSKICH 4 

02-593 WARSZAWA 

TEL.: 22 1011790 

WWW.BTMINNOVATIONS.PL 

WWW.BTM-MAZOWSZE.PL 

 

DLA NAUKI: 

- przynależność do struktury gwarantującej bezpośredni 

kontakt z biznesem i funduszami inwestycyjnymi, 

- weryfikacja technologii w kontekście ich przydatności na 

rynku, 

- dostęp do specjalistycznych usług doradczych w zakresie 

komercjalizacji, własności przemysłowej i rynku, 

- networking z przedstawicielami innych jednostek 

naukowych, 

- możliwość generowania nowych projektów badawczo-

rozwojowych i wspólnego aplikowania o finansowanie. 

DLA BIZNESU: 

- dostęp do wstępnie wyselekcjonowanych pomysłów na 

nowe produkty/usługi w zakresie bio-tech-med, 

- możliwość kooperacji z grupami naukowymi w obszarze 

rozwiązywania problemów w wewnętrznym R&D, 

- dostęp do usług specjalistycznych i doradczych, 

- networking w obrębie należących do Klastra firm z branży 

bio-tech-med, 

- wsparcie w pozyskiwaniu środków publicznych i prywatnych. 

 

http://www.btminnovations.pl/
http://www.btm-mazowsze.pl/

