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Filary Strategii
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RESTRUKTURYZACJA

■ Wsparcie –
dla przedsiębiorstw  
w dobrej sytuacji 
finansowej, 
finansowanie 
przedsięwzięć 
rozwojowych

■ Pomoc publiczna      
na ratowanie 
i restrukturyzację –
dla przedsiębiorstw 
w  trudnej sytuacji 
finansowej 

INNOWACJE

■ ARP Venture –
finansowanie innowacji  
w małych i średnich 
przedsiębiorstwach

■ Platforma Transferu 
Technologii –
kojarzenie dawców 
i biorców technologii 
w celu komercjalizacji

■ Wsparcie innowacji    
w du żych 
przedsi ębiorstwach –
finansowanie dłużne      
i kapitałowe, koinwestycje

INWESTYCJE

■ Fundusze Inwestycyjne 
Zamkni ęte Aktywów 
Niepublicznych –
budowa wartości spółek 
i nieruchomości

■ Specjalne Strefy 
Ekonomiczne –
zarządzanie TSSE 
EURO-PARK WISŁOSAN  
i SSE EURO-PARK 
MIELEC 



PLATFORMY TRANSFERU 
TECHNOLOGII

Wsparcie innowacyjno ści MŚP w ramach

ARP S.A./ARP – biznes, rozwój, innowacje



Ścieżki innowacyjno ści
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zakup innowacyjnych rozwiązań  jako wartości 
niematerialnych i prawnych na rynku 

01

02

03

prowadzenie własnych prac B+R

zlecenie prac B+R na zewnątrz



Wsparcie przedsi ębiorcy
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Wsparcie przedsi ębiorcy po zawarciu transakcji 
Oferta finansowania wdrożenia technologii – ARP VENTURE

01

02

03

Wsparcie przedsi ębiorcy przed zawarciem transakcji 
usługi doradcze - profilowanie potrzeb, brokering, 
doradztwo techniczne, prawno-patentowe

Wsparcie procesu transakcji
ocena transakcji, wycena IP 
dofinansowanie  transakcji



Kluczowe grupy odbiorców Platformy Transferu Techno logii
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Biorcy 
technologii 

tj. podmioty, które są 
zainteresowane nabyciem 
innowacyjnych rozwiązań

INTERESARIUSZE 
PLATFORMY 
TRANSFERU 

TECHNOLOGII

Dawcy 
technologii 

tj. podmioty, które chcą 
udostępnić swoje innowacyjne 

rozwiązania innym

Eksperci
tj. podmioty, które mogą służyć 
pomocą w procesie transferu 

technologii w zakresie ochrony IP, 
doradztwa technologicznego, 

finansów, prawa



Kluczowe grupy odbiorców
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Przedsiębiorstwa (spółki 
technologiczne, podmioty 

gospodarcze 
dysponujące 

innowacyjnymi 
rozwiązaniami) 

DAWCY 
TECHNOLOGII

Instytucje otoczenia 
biznesu (parki naukowo-
technologiczne, centra 
transferu technologii, 

inkubatory 
technologiczne, klastry)

Osoby fizyczne -
wynalazcy

Jednostki naukowe 
w tym m.in. uczelnie, 
instytuty badawcze



Kluczowe grupy odbiorców
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Duże przedsiębiorstwa 
poszukujące rozwiązań 

B+RBIORCY 
TECHNOLOGII

Przedsiębiorcy, 
z sektora MŚP chcący 
wdrożyć innowacyjne 
technologie w swojej 

działalności



Założenia projektu
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INFORMACJE PODSTAWOWE*

Wartość projektu 
120 mln złotych

6 letni okres 
realizacji 

Projekt 
realizowany w 

formule projektu 
grantowego

Projekt 
realizowany w 
formie naboru 

ciągłego 
wniosków

Proponowana 
kontynuacja 

przez instrument 
finansowy - udział 

ARP Venture 

* Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. 
z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

ARP S.A. 



Dofinansowanie transakcji na poziomie biorcy
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WARUNKI KORZYSTANIA 
ZE WSPARCIA PRZEZ BIORCĘ*

Do 70%
kosztów zakupu 

licencji, praw 
własności

Do 85%
kosztów usług 
doradczych

Bezpłatne 
usługi Brokera 

ARP S.A.

Wsparcie 
bezzwrotne 

(o ile technologia 
została 

wdrożona)  

Instrument 
finansowy w II 

etapie ARP 
Venture

* Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. 
z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

ARP S.A. 



Dofinansowanie transakcji
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WARUNKI KORZYSTANIA 
ZE WSPARCIA PRZEZ BIORCÓW *

Nowa inwestycja 
- rozpoczęcie po 
złożeniu wniosku

Projekt 
realizowany 

w Polsce

Projekt polega na 
transferze 

technologii do 
przedsiębiorcy z 

sektora MŚP

Przedmiot 
projektu wpisuje 

się w jedną 
z Krajowych 

Inteligentnych 
Specjalizacji

Przedmiot 
projektu dotyczy 

transferu 
innowacji 

procesowej lub 
produktowej

* Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. 
z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

ARP S.A. 



Dofinansowanie transakcji - biorców

12

WARUNKI KORZYSTANIA 
ZE WSPARCIA PRZEZ BIORCĘ*

Biorca technologii 
z sektora MŚP

Biorca technologii 
zarejestrowany 
i prowadzący 
działalność na 

terenie RP

Biorca technologii 
niepowiązany 

osobowo 
i kapitałowo 

z dawcą 
technologii

Biorca technologii 
złoży Wniosek o 

powierzenie 
grantu

Biorca technologii 
ma obowiązek 

wdrożenia

* Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. 
z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

ARP S.A. 



Dofinansowanie transakcji na poziomie biorcy
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WARUNKI KORZYSTANIA 
ZE WSPARCIA PRZEZ BIORCĘ*

Biorca posiada 
zdolność do 

sfinansowania 
projektu 

(w tym fazy 
wdrożeniowej)

Minimalna 
wartość projektu 

100 tys. PLN

Maksymalna 
wartość projektu 

10 mln PLN

Kwalifikowane 
koszty zakupu 
licencji, praw 

własności, koszty 
usług doradczych

Dofinansowanie 
w formie 

refundacji

* Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. 
z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

ARP S.A. 
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Dziękuję za uwagę !

Departament 
Projektów 

Własnych ARP

www.arp.pl
www.ptt.arp.pl

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 

6/12 
Warszawa


