PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A.
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZASIĘGU RĘKI
Platforma Transferu Technologii (PTT) łączy właścicieli innowacyjnych rozwiązań,
tych, którzy chcą je nabyć i ekspertów chętnych do dzielenia się wiedzą.
Wszystko to w jednym celu: aby komercjalizować technologie z korzyścią
dla polskiego przemysłu.

CZYM JEST PLATFORMA
TRANSFERU TECHNOLOGII?

To zestaw usług, umożliwiających
użytkownikom wyszukiwanie
podmiotów, które chcą sprzedać
lub kupić określoną technologię.

To animowanie i kojarzenie stron
transakcji transferu technologii.

To wsparcie doradcze oraz
finansowe transakcji transferu
innowacyjnych rozwiązań.

PTT to także serwis internetowy, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą poinformować o swoich innowacyjnych
zasobach, o potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukać bazę technologii i ekspertów.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ?
duże przedsiębiorstwa

mikro, małe i średnie firmy

jednostki naukowe

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać
z refundacji kosztów związanych z transferem technologii
i dofinansowania do 70% kosztów licencji oraz do 85%
kosztów usług doradczych. ARP S.A. zamierza na ten cel
przeznaczyć kilkadziesiąt milionów złotych pozyskanych
z UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój.
Zapewniamy też wsparcie kapitałowe poprzez fundusz
venture capital zarządzany przez ARP Venture Sp. z o.o.
z opcjonalnym udziałem inwestora branżowego.

ILE TO KOSZTUJE?
instytucje otoczenia biznesu

osoby fizyczne

Korzystanie z Platformy Transferu
Technologii jest bezpłatne.



ZOSTAŃ DAWCĄ TECHNOLOGII 

MASZ TECHNOLOGIĘ, KTÓRĄ
CHCESZ SKOMERCJALIZOWAĆ?

CO ZYSKUJESZ KORZYSTAJĄC Z PTT?

01

zarejestruj się na PTT
02

zaprezentuj swoją ofertę
i poinformuj rynek o swoich
technologiach



poszerzasz kanały sprzedaży technologii



zdobywasz nowych partnerów biznesowych



budujesz wizerunek innowacyjnego przedsiębiorstwa



twoi pracownicy, szkoląc personel partnera biznesowego,
zdobywają nowe kompetencje, a ty masz pewność,
że twoje zasoby technologiczne są bezpieczne

03

komercjalizuj swoje pomysły



ZOSTAŃ BIORCĄ TECHNOLOGII

SZUKASZ INNOWACJI DLA
SWOJEJ FIRMY?

CO ZYSKUJESZ KORZYSTAJĄC Z PTT?

01

zarejestruj się na PTT
02

poinformuj rynek o tym, jakich
technologii potrzebujesz
03



znajdź podmiot, który
odpowie na twoje potrzeby



masz dostęp do innowacyjnych technologii



masz szansę unowocześnić swoją firmę



możesz poinformować rynek, jakich technologii potrzebujesz



możesz skorzystać z dofinansowania UE

ZOSTAŃ EKSPERTEM 

PRAGNIESZ PODZIELIĆ SIĘ
SWOJĄ WIEDZĄ?

CO ZYSKUJESZ KORZYSTAJĄC Z PTT?

01

zarejestruj się na PTT
02

poinformuj o swoich
kompetencjach w obszarze
transferu technologii

03



poszerzasz kanały sprzedaży usług



masz szansę zaprezentować swoje usługi nowym
klientom



budujesz wizerunek eksperta z zakresu innowacji

dotrzyj do nowych klientów

Gdzie szukać dodatkowych informacji:

www.ptt.arp.pl
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