
Fundacja Progress and Business

jako partner projektu SPIN – Małopolska powołała w maju 2019 

Centrum Transferu Wiedzy (CTW) realizujące ten projekt. 

Centrum Transferu Wiedzy korzysta z doświadczeń 

jednego z pierwszych w Polsce - założonego 

w styczniu 1997 - Centrum Transferu Technologii. 

W projekcie SPIN CTW Fundacji Progress 

& Business specjalizuje się w dziedzinie 

technologii informacyjnych

i komunikacyjnych (TIK)



Centrum Transferu Wiedzy 
Fundacji Progress and Business

W ramach projektu SPIN Centrum Transferu Wiedzy Fundacji 
Progress and Business działa jako wydzielona jednostka 
organizacyjna oferująca małopolskim* przedsiębiorcom 
z sektora MŚP specjalistyczne usługi proinnowacyjne z zakresu 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TiK) jako jednej 
z inteligentnych specjalizacji Województwa Małopolskiego

*/firmy zarejestrowane w Małopolsce lub posiadające tu oddział, biuro lub przedstawicielstwo handlowe



Fundacja została założona w roku 1991 przez osiem instytucji reprezentujących 
zarówno środowiska akademickie, w tym Uniwersytet Jagielloński, Akademię 
Górniczo-Hutniczą, Polską Akademię Nauk, jak i przemysłowo-badawcze, 
w tym Duński Instytut Technologiczny i Instytut Chemii Przemysłowej. 

Misją Fundacji jest działanie na rzecz transferu wiedzy z polskich uczelni wyższych 
do przedsiębiorstw, w tym propagowanie oraz wdrażanie najlepszych praktyk 
opartych o międzynarodowe standardy. Misja ta realizowana jest poprzez:

• Prowadzenie badań stosowanych, w tym foresightu technologicznego
• Wspomaganie firm innowacyjnych m.in. we wdrażaniu nowych technologii
• Transfer rezultatów badań naukowych oraz nowych rozwiązań 

marketingowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw, a także 
• Organizację i promocję międzynarodowej współpracy naukowej i gospodarczej

O Fundacji Progress and Business



Technologie informacyjne stały się obecnie podstawą efektywnego 
funkcjonowania firm we wszystkich sektorach gospodarki, stawiając 
przedsiębiorcom nowe wyzwania, w tym konieczność ciągłego dostosowywania 
się do aktualnej wiedzy oraz potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie wsparcia 
usług nowymi technologiami informatycznymi.

Usługi doradcze proinnowacyjne CTW Fundacji Progress & Business w ramach 
SPIN – audyty technologiczne i usługi transferu technologii - skierowane są do 
małopolskich, innowacyjnych MŚP z różnych branż, które albo są dostawcami 
technologii informacyjnych, albo chcą się rozwijać w kierunku bardziej 
intensywnych zastosowań TIK w swojej działalności. 

Zakres usług proinnowacyjnych CTW



W zakres usług proinnowacyjnych CTW wchodzą m.in: 
• Audyty technologiczne wstępne i pogłębione 

• Zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych w projektowaniu 

i realizacji systemów wspomagania decyzji

• Prognozowanie technologiczne w oparciu o badania delfickie 

• Projektowanie procesów biznesowych i narzędzi programistycznych dla 

sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem, w tym wybór systemów ERP

• Automatyzację i robotyzację procesów technologicznych i biznesowych, 

m.in. w sektorze rolno-spożywczym (smart agriculture)

• Projektowanie inteligentnych systemów autonomicznych 

• Analizy technologiczne dla internetu rzeczy (IoT) i internetu pojazdów (IoV) 

• Wybór technik sztucznej inteligencji i doradztwo w ich integracji z 

systemami informacyjnymi w przedsiębiorstwie

• Budowa strategii rozwoju technologicznego firmy w oparciu 

o foresight i roadmapping technologiczny

• Opinie o innowacyjności i analizy opłacalności wdrożeń innowacji



Specjalistyczne usługi CTW w SPIN
Obok standaryzowanych audytów technologicznych wstępnych w zakresie TIK, w ramach 
audytów pogłębionych projektu SPIN CTW  wykonuje m.in.:

• Usługi doradcze związanych z analizami technologicznymi i opracowaniem projektów systemów 
informatycznych zgodnych z zaleceniami audytu wstępnego

• Prognozy rozwoju technologii i rynków jako elementu foresightu korporacyjnego (por. www.foresight.pl)

• Agendy technologiczno-badawcze zmierzające do wyboru kierunków rozwoju technologicznego firmy 

• Planowanie strategiczne, w tym budowa strategii B+R firmy (por. www.roadmapping.pl)

• Analizy wrażliwości i ryzyk związanych z wdrażaniem TIK, zwłaszcza AI

• Badanie oddziaływania społecznego i ekonomicznego wdrażanej technologii lub systemu informatycznego

CTW Fundacji Progress and Business prowadzi w sposób ciągły analizy perspektywiczne dotyczące rozwoju 
wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego oraz badania rynku AI i robotyki.

Ze względu na duże zróżnicowanie branżowe firm zainteresowanych udziałem w projekcie SPIN, usługi są 
dostosowywane do sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa. Pomyślna realizacja audytu wstępnego jest 
warunkiem kwalifikacji przedsiębiorstwa do przyznania pomocy de minimis na dalsze usługi.

http://www.foresight.pl/
http://www.roadmapping.pl/


• Fundacja jest akredytowanym ośrodkiem (akredytacja Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii od roku 2016, obecnie Ministerstwa Rozwoju do 
roku 2023) świadczącym usługi doradcze i proinnowacyjne. 

• Doświadczenie w realizacji projektów w zakresie sztucznej inteligencji (AI), m.in. 
w ramach Horizon 2020

• Fundacja Progress and Business członkiem instytucjonalnym European Alliance 
for Innovation (EAI), TIEMS i in.

• Fundacja jest również krajowym Hubem Innowacji Cyfrowych (DIH) i polskim 
kandydatem w konkursie na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH -
rekomendacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii). 

• Celem działania sieci EDIH będzie m. in. pomoc techniczna w zakresie technologii 
cyfrowych dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) – możliwość partnerstwa

Nasze kompetencje



Progress and Business DIH Network
Klienci CTW Fundacji Progress & Business, którzy pomyślnie zakończyli audyt 
technologiczny w zakresie TIK w programie SPIN mogą ubiegać się o członkostwo 
sieci PB-DIH. 
• Innowacyjne firmy mogą uzyskać z programu Digital Europe dofinansowanie 

do 200’000,00 EUR, lub same świadczyć usługi dla innych firm lub 
samorządów finansowane w ramach EDIH (European Digital Innovation Hub).

• Doświadczenia Programu SPIN będą w pełni wykorzystane w ramach EDIH.
• Program wsparcia CTW Fundacji P&B dla samorządów w ramach EDIH: 

- Dalszy rozwój koncepcji wspierania rozwoju firm innowacyjnych w zakresie TIK
- Foresight metropolitalny i regionalny ukierunkowany na rozwój firm innowacyjnych 

z sektora TIK oparty o nowoczesne systemy wspomagania foresightu (FSS)
- Członkowie sieci PB-DIH będą uczestniczyć w realizacji usług dla samorządów



Jednym z przykładów usług CTW Fundacji Progress & Business szczególnie 
owocnie łączących naukę z przemysłem w ramach projektu SPIN jest 
doradztwo w zakresie rozwoju robotyki w sektorze rolno-spożywczym dla firmy 
ASL z Niegardowa (powiat proszowicki).
ASL to dynamicznie rozwijająca się firma, działająca jako centrum badawczo-
wdrożeniowe w obszarze zaawansowanych technologii dla sektora agri-food, w 
tym robotyki ogrodniczej i zastosowań systemów eksperckich w rolnictwie. 
Firma współpracuje z Fundacją Progress & Business od roku 2019. W roku 
2020 ASL była beneficjentem audytu pogłębionego z zakresu technologii 
robotów dla ogrodnictwa. 
Od marca 2021 przedsiębiorstwo ASL jest członkiem Progress and Business 
DIH Network

Case studies usług w ramach SPIN



Case study (1) usługi w ramach SPIN
Usługi proinnowacyjne dotyczące 
wykorzystania automatyki i robotyki 
w uprawach przemysłowych

CTW Fundacji Progress & Business 
opracowało agendę badawczą, która 
wygrała konkurs w poddziałaniu 1.1.1 POIR



Case study (2) usługi w ramach SPIN
• Projekt i realizacja analizy wymagań firmy CRK (odnośnie wdrożenia platformy informatycznej 

wspomagającej rozwój usług świadczonych przez CRK, a w szczególności usług księgowych, doradztwa 
podatkowego i szkoleń świadczonych zdalnie

• Dokonanie analizy problemów technologicznych na podstawie analizy wymagań firmy, związanych z 
wdrożeniem platformy w kontekście aktualnej oferty dostawców oprogramowania typu ERP (Enterprise 
Resource Planning) dla MŚP

• Dokonanie wstępnej selekcji dostępnego oprogramowania
• Ocena wybranych systemów
• Oszacowanie zakresu prac badawczych i wdrożeniowych niezbędnych do implementacji dla funkcjonalności 

nieoferowanych w seryjnych systemach niezbędnych do implementacji takiego oprogramowania w dwóch 
wariantach: 
a) jako nakładki na istniejące oprogramowanie lub 
b) samodzielnego systemu chmurowego. 

Efektem audytu technologicznego pogłębionego były rekomendacje dotyczące wyboru strategii rozwoju firmy 
w oparciu o dwa wskazane wyżej warianty platformy chmurowej oraz sporządzenie opisu zastosowanej przez 
nas metodologii selekcji i rekomendacji systemów ERP



Case study (3) usługi w ramach SPIN
Audyt pogłębiony technologii kluczowych dla oprogramowania przez firmę Bilans JR (Kraków) 
systemów zarządzania globalnym ryzykiem przedsiębiorstwa, uwzględniającego ryzyka finansowe 
i przemysłowe – wywołane przez czynniki fizyczne i ludzkie (ryzyko operacyjne). 
• Koncepcja systemu eksperckiego przetwarzającego reguły pomiaru i klasyfikacji ryzyk

finansowych
• Przegląd metod i technologii systemów informatycznych do zarządzania ryzykiem
• Opracowanie na tej podstawie wstępnej propozycji architektury specjalistycznego modułu 

zarządzania ryzykiem finansowym, który stanowić będzie część Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania „BILANS” – systemu ERP produkowanego przez Bilans-JR Sp. z o.o. 

• Propozycja uzupełnienia systemu o pomiar i zarządzanie ryzykami przemysłowymi
• Propozycja poszerzenia oferty handlowej Beneficjenta SPIN o innowacyjne metody i 

funkcjonalności pozwalające na dotarcie do nowych grup klientów oraz na zaoferowanie nowych 
modułów systemu ERP istniejącemu gronu klientów Bilans JR Sp. z o.o.

• Od grudnia 2021 Bilans JR Sp. z o.o. jest członkiem Progress and Business DIH Network



Usługi doradcze i badawcze należą do najważniejszych 

obszarów działalności Fundacji, która posiada zarówno 

doświadczoną kadrę, jak i bogaty zasób doświadczeń 

oraz społeczność stałych klientów. Fundacja aktywnie 

działa na rzecz finansowania innowacji i transferu 

technologii, opracowała program roadmappingu 

technologicznego dla polskich firm, który proponowany 

jest do dofinansowania ze środków EDIH.

Międzynarodowe Centrum Nauk o Decyzji 

i Prognozowania Fundacji Progress & Business 

wykonuje badania w zakresie foresightu i prognozowania 

dla instytucji rządowych i samorządów oraz opracowuje 

programy doradczo-badawcze w zakresie foresightu 

technologicznego dla firm i instytucji publicznych



Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z małopolskiego 

sektora MŚP, którzy potrzebują pomocy w zaplanowaniu i wdrożeniu 

nowoczesnych systemów informacyjnych i komunikacyjnych do 

skorzystania z profesjonalnych usług doradczych ekspertów Fundacji 

Progress and Business w ramach projektu SPIN 

Firmy zainteresowane uzyskaniem pomocy CTW Fundacji Progress and 

Business w ramach projektu SPIN proszone są o wypełnienie 

interaktywnego formularza na stronie:  

http://www.roadmapping.pl/zgloszenie-zapotrzebowania/audyty-

technologiczne.html

http://www.roadmapping.pl/zgloszenie-zapotrzebowania/audyty-technologiczne.html


Dziękujemy za uwagę!
Dalsze informacje:

www.pbf.pl, www.foresight.pl, www.roadmapping.pl

http://www.pbf.pl/
http://www.foresight.pl/
http://www.roadmapping.pl/

