Technologie wspierające walkę z COVID-19

TECHNOLOGIE WPIERAJĄCE WALKĘ Z COVID-19
Agencja Rozwoju Przemysłu SA tworzy bazę technologii, które są bezpośrednio związane z walką z
wirusem Covid-19 (wsparcie sektora medycznego i systemu opieki zdrowotnej), lub w różny sposób mogą
wspierać gospodarkę w niwelowaniu skutków kryzysu wywołanego pandemią.

Dlaczego powstaje ta baza danych?
Przedsiębiorczość technologiczna w Polsce od kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie. Powstaje coraz
więcej startupów, których obszar działalności dotyczy tzw. wysokich technologii. To nadal relatywnie
nieduża grupa firm, ale z wielkim potencjałem do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Pandemia
koronawirusa jest wielkim wyzwaniem dla społeczeństwa i gospodarki. Dlatego też, w szczególności
chcemy doceniać i wspierać te firmy, które aktywnie i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
przegotowują rozwiązania mogące wspierać nas w tym trudnym okresie.

Dla kogo robimy tę bazę danych?
To baza dla twórców innowacyjnych rozwiązań, niezależnie od ich formy prawnej, oraz dla ich
potencjalnych klientów, partnerów biznesowych lub inwestorów.

Co dokładnie zawiera baza?
W bazie znajdziemy informacje o firmie lub osobie publikującej swój pomysł, dokładny opis produktu lub
usługi oraz dane kontaktowe przedstawiciela podmiotu zamieszczającego wpis. Na stronie znajduje się
też miejsce na opis potrzeb komercjalizacji, co ułatwi potencjalnym inwestorom lub partnerom
zrozumienie wymagań co do komercjalizacji produktu lub usługi.

Jak umieścić wpis w bazie danych?
Baza danych znajduje się na stronie www.ptt.arp.pl. Po zalogowaniu się wybieramy z menu pozycję
„BAZA ZASOBÓW i dalej „TECHNOLOGIE WPIERAJĄCE WALKĘ Z COVID-19”. Tam można dodać
informacje o swojej technologii.

Co to jest Portal Transferu Technologii?
Platforma Transferu Technologii (PTT) jest największym w Polsce portalem poświęconym transferowi
technologii.
W jednym miejscu zarejestrowani użytkownicy mogą informować o swoich innowacyjnych zasobach,
potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukiwać 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 2100 technologii.

Zaloguj się, żeby przeglądać bazę lub dodać do niej swoją technologię.
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