
Lp. Nazwa wnioskodawcy Siedziba Powiat Tytuł projektu
Wartość całkowita 

projektu
Całkowite 

dofinansowanie
Opis projektu

1.

EEDITING IDEAS FOR 
RESEARCH & TEACHING 

TRANSFER SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń
Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy 
eEditing Ideas for Research & Teaching Transfer

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac B+R w firmie. 
Doradztwo w zakresie budowania i utrzymywania 
sieci powiązań między środowiskiem naukowym, 
a otoczeniem gospodarczym umożliwi wzrost 
rozpoznawalności w środowisku biznesowym, 
zwiększenie zainteresowania przeprowadzanymi 
projektami B+R oraz przyczyni się do nawiązania 
współpracy z jednostkami naukowymi, partnerami 
technologicznymi, potencjalnymi dystrybutorami 
oraz inwestorami.

2.
LumiDatis Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością

Toruń Miasto Toruń
Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy 
LumiDatis

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest wsparcie doradcze 
firmy LumiDatis dotyczące pobudzania transferu 
technologii, nawiązywania i utrzymywania sieci 
kontaktów z otoczeniem gospodarczym, 
organizacji spotkań z przedstaw icielami 
środowiska naukowego i gospodarczego 
służących inicjowaniu procesów komercjalizacji 
wyników badań oraz spowodowania wzrostu 
kompetencji biznesowych kadry.

Uroczyste podpisanie umów                                                                                                                                                                                                                                       

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                  

Toruń, 26.09.2017 r.                                                                                                   

Przedsiębiorstwa akademickie
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3.

Instytut Nowych Materiałów i 
Technologii spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością

Toruń Miasto Toruń
Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy 
Instytut Nowych Materiałów i Technologii

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac B+R w firmie. 
Instytut dysponuje technologią wytwarzania 
wzbogaconych w azot węgli aktywnych 
stosowalnych jako materiał elektrodowy w nowych 
rodzajach źródeł energii
elektrycznej jak ogniwa paliwowe i baterie metal-
powietrze

4.
"BACTO - TECH" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń
Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy 
„Bacto-Tech”

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego budowania sieci 
kontaktów gospodarczych i naukowych, 
pobudzania transferu technologii oraz 
komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych 
w firmie. Doradztwo w zakresie budowania i 
utrzymywania sieci powiązań między 
środowiskiem naukowym, a otoczeniem 
gospodarczym umożliwi wzrost rozpoznawalności 
firmy w środowisku biznesowym.

5.

"TECHNOLOGY FOR 
MOBILE" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń
Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy  
"Technology for Mobile"

145 174,05 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego, polegającego na weryfikacji założeń 
koncepcji OTWARTEJ PLATFORMY USŁUG 
METROPOLITARNYCH (OPUM), na pobudzaniu 
procesu transferu technologii, budowaniu sieci 
kontaktów gospodarczych i naukowych oraz 
komercjalizacji wyników prowadzonych prac B+R.

6. B61 sp. z o.o. Toruń Miasto Toruń
Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności 
firmy "B61" sp. z o.o. poprzez zakup 
specjalistycznych usług doradczych

118 768,23 99 661,50

Celem projektu jest profesjonalizacja działań firmy 
poprzez zakup szeregu usług doradczych 
dotyczących budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych, pobudzania 
transferu technologii oraz komercjalizacji wyników 
prowadzonych prac B+R w obrębie innowacyjnej 
metody edukacyjnej. W efekcie działań 
projektowych zakłada się opracowanie wytycznych 
pozwalających na zwiększenie konkurencyjność i 
pozycji firmy na rynku m.in. poprzez identyfikację 
produktów i usług opartych na wynikach prac 
B+R, rozbudowywanie sieci powiązań 
kooperacyjnych między środowiskiem naukowym 
a otoczeniem gospodarczym.
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7.

INSTYTUT TECHNIK 
WĘGLOWYCH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń

Realizacja usług doradczych w celu komercjalizacji 
wyników prac B+R nad przemysłowym 
zastosowaniem nanorurek węglowych firmy 
Instytut Technik Węglowych

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac B+R w firmie. 
Doradztwo w zakresie budowania i utrzymywania 
sieci powiązań między środowiskiem naukowym, 
a otoczeniem gospodarczym umożliwi wzrost 
rozpoznawalności w środowisku biznesowym.

8.

"FUTURE CONSULTING 
GROUP" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń

Realizacja specjalistycznych usług doradczych 
wspierających komercjalizację wyników prac 
badawczo-rozwojowych firmy Future Consulting 
Group w zakresie kreowania koncepcji 
innowacyjnych form funkcjonowania Centrów 
Usług Wspólnych

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac badawczo-
rozwojowych w firmie w zakresie kreowania 
koncepcji innowacyjnych form funkcjonowania 
Centrów Usług Wspólnych. 
Projekt przewiduje wsparcie przedsiębiorstwa w 
zakresie innowacji, a dokładnie zawierania umów 
o wykonanie usług badawczych, o współpracę 
badawczo-rozwojową, czy też przeniesienia 
autorskich praw majątkowych. 

9.
PHARM 3000 SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń

Realizacja specjalistycznych usług doradczych 
wspierających komercjalizację wyników prac 
badawczo-rozwojowych firmy Pharm 3000 Sp. z 
o.o. w zakresie opracowania innowacyjnej, 
personalizowanej suplementacji diety i profilaktyki 
zdrowia w oparciu o usługi diagnostyczne i 
edukację. 

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac badawczo-
rozwojowych w firmie w zakresie opracowania 
innowacyjnej, personalizowanej suplementacji 
diety i profilaktyki zdrowia w oparciu o usługi 
diagnostyczne i edukację. 
Projekt przewiduje wsparcie przedsiębiorstwa w 
zakresie innowacji, a dokładnie zawierania umów 
o wykonanie usług badawczych, o współpracę 
badawczo-rozwojową, czy też przeniesienia 
autorskich praw majątkowych. 
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10.

"FUTURE CONSULTING 
GROUP" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń

Realizacja specjalistycznych usług doradczych 
wspierających komercjalizację wyników prac 
badawczo-rozwojowych firmy Future Consulting 
Group w zakresie projektowania wydawnictwa oraz 
platformy wymiany wiedzy

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac badawczo-
rozwojowych w firmie w zakresie powstania 
wydawnictwa oraz platformy wymiany wiedzy w 
zakresie zastosowania gospodarczego wyników 
badań i prac badawczych w dziedzinie nauk 
ekonomicznych. 
Projekt przewiduje wsparcie przedsiębiorstwa w 
zakresie innowacji, a dokładnie zawierania umów 
o wykonanie usług badawczych, o współpracę 
badawczo-rozwojową, czy też przeniesienia 
autorskich praw majątkowych

11.
OPEN LINK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń
Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy 
Open Link 

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac B+R w firmie. 
Doradztwo w zakresie budowania i utrzymywania 
sieci powiązań między środowiskiem naukowym, 
a otoczeniem gospodarczym umożliwi wzrost 
rozpoznawalności w środowisku biznesowym, 
zwiększenie zainteresowania przeprowadzanymi 
projektami B+R oraz przyczyni się do nawiązania 
współpracy z jednostkami naukowymi, partnerami 
technologicznymi, potencjalnymi dystrybutorami 
oraz inwestorami.Efektem realizacji projektu ma 
być nawiązanie współpracy z 3 
przedsiębiorstwami.  

12.

"INSTYTUT PROMOCJI 
HISTORII" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń
Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy 
Instytut Promocji Historii

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
biznesowych i naukowych oraz wprowadzania 
wyników prowadzonych prac B+R w firmie.
Doradztwo, które jest przedmiotem projektu 
znacząco wpłynie na jakość usług świadczonych 
przez firmę Instytut Promocji Historii. Nawiązane 
zostaną liczne kontakty biznesowe i naukowe, 
które przełożą się na prowadzenie projektów B+R. 
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13.

"MARQ PROJECT" 
SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń

Realizacja specjalistycznych usług doradczych 
wspierających komercjalizację wyników prac 
badawczo-rozwojowych firmy MarQ Project Sp. z 
o.o.  

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac badawczo-
rozwojowych w firmie w zakresie projektowania, 
kreowania i promowania silnych marek 
produktowych funkcjonujących w kooperacji z 
marką regionu. Projekt przewiduje wsparcie 
przedsiębiorstwa w zakresie innowacji, a 
dokładnie zawierania umów o wykonanie usług 
badawczych, o współpracę badawczo-rozwojową 
czy też przeniesienia autorskich praw 
majątkowych.

14.

"BIOSEP 
TECHNOLOGIES" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń
Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy  
"BioSep Technologies"

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac B+R w firmie. 
Doradztwo w zakresie budowania i utrzymywania 
sieci powiązań między środowiskiem naukowym, 
a otoczeniem gospodarczym umożliwi wzrost 
rozpoznawalności w środowisku biznesowym, 
zwiększenie zainteresowania przeprowadzanymi 
projektami B+R oraz przyczyni się do nawiązania 
współpracy z jednostkami naukowymi, partnerami 
technologicznymi, potencjalnymi dystrybutorami 
oraz inwestorami.

15.

"INSTYTUT 
DOSKONAŁOŚCI 

STRATEGICZNEJ" 
SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń

Realizacja specjalistycznych usług doradczych 
wspierających komercjalizację wyników prac 
badawczo-rozwojowych firmy Instytut 
Doskonałości Strategicznej Sp. z o.o. w zakresie 
projektowania systemów oceny dojrzałości 
procesowej organizacji.

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych, administracyjnych i naukowych 
oraz komercjalizacji wyników prowadzonych prac 
badawczo-rozwojowych w Instytucie w zakresie 
kreowania koncepcji innowacyjnych systemów 
oceny doskonałości procesowej organizacji w 
różnych sektorach. Projekt przewiduje wsparcie 
przedsiębiorstwa w zakresie działalności 
innowacyjnej, a dokładnie zawierania umów o 
wykonanie usług badawczych, o współpracę 
badawczo-rozwojową czy też przeniesienia 
autorskich praw majątkowych.
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16.

BI-Smart spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialnością w 
organizacji

Toruń Miasto Toruń
Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy BI-
Smart

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest: promocja działalności 
przedsiębiorstwa na rynku analizy danych  
zorganizowanie 2-3workshopów/konferencji na linii 
BI Smart- pracownicy naukowo-badawczy- 
środowisko biznesowe w celu określenia potrzeb 
biznesu w zakresie analizy danych oraz 
wskazanie nowoczesnych metod wykorzystanych 
w aplikacji (know-how), opracowanie artykułu 
naukowo-praktycznego na temat potrzeb i zakresu 
analizy danych.
W ramach projektu Wnioskodawca planuje 
zakupić następujące typy usług doradczych: 
usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi 
wsparcia innowacji, usługi doradcze w zakresie 
budowania sieci kontaktów i powiązań oraz 
zawierania umów o powiązaniu kooperacyjnym, 
usługi doradcze w zakresie organizacji spotkań w 
celu inicjowania komercjalizacji wyników badań.

17.
IMAGE CITADEL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń
Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy 
Image Citadel

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego, dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac B+R w firmie. Dzięki 
doradztwu w zakresie budowania i utrzymywania 
sieci powiązań między środowiskiem naukowym, 
a otoczeniem gospodarczym, spółka zamierza 
zwiększyć rozpoznawalność swojej marki na rynku 
oraz nawiązać nowe kontakty z przedstawicielami 
środowiska naukowo-biznesowego.

18.
LASSOR SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń
Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy 
Lassor

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac B+R w firmie Lassor. 
Doradztwo w zakresie budowania i utrzymywania 
sieci powiązań między środowiskiem naukowym, 
a otoczeniem gospodarczym umożliwi wzrost 
rozpoznawalności w środowisku biznesowym, 
zwiększenie zainteresowania przeprowadzanymi 
projektami B+R oraz przyczyni się do nawiązania 
współpracy z jednostkami naukowymi, partnerami 
technologicznymi, potencjalnymi dystrybutorami 
oraz inwestorami. 
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19.
NEURODIO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń
Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy 
Neurodio

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac B+R w firmie 
Neurodio. Celem projektu jest wzrost kompetencji 
oraz skali działalności przedsiębiorstwa w 
zakresie
transferu technologii oraz procesu komercjalizacji 
wyników prac B+R. 

20.
"NANO-IMPLANT" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Toruń Miasto Toruń
Realizacja usług doradczych w celu zwiększenia 
zakresu komercjalizacji wyników prac B+R firmy 
"Nano-implant"

148 632,64 99 990,00

Przedmiotem projektu jest realizacja wsparcia 
doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii, budowania sieci kontaktów 
gospodarczych i naukowych oraz komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac B+R w firmie. 
Doradztwo w zakresie budowania i utrzymywania 
sieci powiązań między środowiskiem naukowym, 
a otoczeniem gospodarczym umożliwi wzrost 
rozpoznawalności w środowisku biznesowym, 
zwiększenie zainteresowania przeprowadzanymi 
projektami B+R oraz przyczyni się do nawiązania 
współpracy z jednostkami naukowymi, partnerami 
technologicznymi, potencjalnymi dystrybutorami 
oraz inwestorami.

2 939 329,80 1 999 471,50

Departament Wdrażania EFRR, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

wrzesień 2017

Razem:


