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MDDP Nauka i Innowacje – zakres działania 

Kluczowe usługi obejmują: 
 
 Formułowanie strategii rozwoju 

innowacyjnego biznesu, 
 Tworzenie i organizacja biznesu w warstwie 

formalnej i operacyjnej, 
 Pozyskiwanie finansowania  

[corporate finance, project finance], 
 Wdrożenia i bieżące doradztwo  

operacyjne [management consulting, 
performance improvement], 

 Doradztwo transakcyjne [M&A, pre/post 
merger integration]. 
 

Oferujemy zróżnicowane usługi, 
dopasowane do specyfiki projektów 
związanych z komercjalizacją osiągnięć 
naukowych.  
 
Nie ograniczamy współpracy do 
zamkniętej listy branż, tak jak 
nieograniczone mogą być obszary 
innowacyjnego wykorzystania osiągnięć 
nauki w biznesie.  
 
Preferujemy projekty związane z 
komercjalizacją osiągnięć o istotnym 
potencjale naukowym i/lub technicznym 
oraz znaczącym potencjale rozwoju i 
wzrostu. 

Naszą ambicją jest wspieranie innowacyjności, opartej na łączeniu potencjału nauki i siły 
biznesu. 
  
Doświadczenie w doradztwie dla obu tych sfer pozwala nam określać wzajemne potrzeby 
czytelnie i precyzyjnie, budując zaufanie i zrozumienie wzajemnych interesów.  



Coaching – 
wspieranie 
projektów 
inicjowanych 
przez naukowców 
lub instytucje 
naukowe 

Gra 
strategiczna – 
narzędzie 
edukacyjne 
służące rozwijaniu 
przedsiębiorczości 
i myślenia w 
wymiarze 
strategicznym 

Prowadzenie 
projektów 
biznesowych – 
ewaluacja, 
przygotowanie i 
wdrożenie w 
wymiarze 
praktycznym 
(„hands on”) 

Finansowanie 
rozwoju biznesu 
„z” nauki – serwis 
CF + M&A w 
obszarze transferu 
technologii 

Wdrożenia / 
komercjalizacja 
– „your guide to 
the summit” 
 
 

Dedykacja dla poważnych przedsięwzięć, wywodzących 
się z badań podstawowych i stosowanych 

Zakres usług 



Doradztwo i coaching w 
organizacji i prowadzeniu 
biznesu 

• Doradztwo w tworzeniu 
startup’ów technologicznych 
– jak przygotować i 
prezentować firmę 

• Doradztwo operacyjne dla 
funkcjonujących firm – jak 
prowadzić biznes w 
warunkach wysokiej 
konkurencyjności 

• Formułowanie i wdrażanie 
strategii technologicznych 
oraz wdrożenia „hands-on” 

• Aranżowanie relacji 
biznesowych dla osób i firm 
realizujących projekty 
związane z komercjalizacją i 
transferem technologii 

• Kompleksowe prowadzenie 
projektów technologicznych – 
„od pomysłu do przemysłu” 

Zakres usług - szczegóły 

Doradztwo transakcyjne / 
M&A 

• Kompleksowe rozwiązania dla 
finansowania rozwoju i 
wzrostu firm 
technologicznych, w tym 
pozyskiwanie środków 
publicznych i/lub prywatnych, 
środków europejskich, w tym 
funduszy w ramach nowej 
agendy 2014-2020 

• Przygotowanie do transakcji – 
vendor due diligence, 
pre/post merger integration 

• Pozyskiwanie finansowania – 
corporate finance, project 
finance 

• Fuzje i przejęcia spółek 
technologicznych 

 

Edukacja i szkolenia 

• Gra strategiczna – szkolenie 
umożliwiające poznanie zasad 
prowadzenia biznesu i 
„wejście w buty 
przedsiębiorcy” przy pomocy 
gry strategicznej, symulującej 
warunki działania 
innowacyjnych firm na 
konkurencyjnych rynkach 

• Indywidualne programy 
szkoleniowe adresujące 
wybrane kwestie istotne dla 
rozwoju innowacyjnego 
biznesu (np. badanie i 
budowanie rynku dla nowych 
projektów, rozwijanie 
sprzedaży w warunkach B2B, 
B2C itd.) oraz rozwijające 
kompetencje środowisk 
naukowych i instytucji nauki 



Ekosystem nauki – przykład relacji i doświadczeń 

 Mamy liczne doświadczenia we współpracy z instytucjami nauki i instytucjami otoczenia 
biznesu, rozumiemy potrzeby i punkt widzenia środowisk naukowych, dążących do 
komercjalizacji wyników prac badawczo - rozwojowych 

 Możemy się pochwalić referencjami z wdrożeń projektów biznesowych, opartych na 
komercjalizacji wyników badań naukowych 



Powody, dla których 
przedsiębiorca naukowy 
potrzebuje przewodnika: 
 
• Czas – można 

próbować iść na 
szczyt samodzielnie, 
ale przewodnik 
pomaga zająć miejsce 
na szczycie zanim 
zrobią to inni 

• Kluczowe trudności 
– im wyżej tym 
trudniej, 
doświadczenie i 
znajomość drogi może 
decydować o sukcesie  

• Kwestia powrotu –  
zdobycie jednego 
szczytu to sukces, ale 
większym jest 
bezpieczny powrót i 
zdobycie następnych 

Dlaczego MDDP - idea „przewodnika na szczyt” 



Dlaczego MDDP?  
Dobieramy rozwiązania 
właściwe dla potrzeb Klienta 

 Przyspieszenie 
komercjalizacji – the Sky’s 
the Limit .. 

 Alternatywny wehikuł 
wymaga innego podejścia – 
być gotowym „tu i teraz” 

 Jak to działa? – trzeba kupić 
bilet .. 
 

 Pomagamy przygotować 
projekt biznesowy w taki 
sposób, alby móc korzystać 
z możliwości tzw. szybkiej 
ścieżki wdrożenia oraz 
wykorzystać warunki 
rynkowe, sprzyjające 
sukcesowi projektu na 
rynku. 



Adam Kostrzewa, tel. (22) 322 68 88, adam.kostrzewa@mddp.pl 
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