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  Początek drogi startupowej jest niezmiernie wymagający. Pracując            

z managerami,  ekspertami w ramach platformy startowej Unicorn Hub,

innowacyjne zespoły otrzymały pierwszy feedback na temat biznesu. Za sprawą

unikalnego ekosystemu współpracy wielu firm, Jednostek Samorządu

Terytorialnego, funduszy VC oraz Instytucji Otoczenia Biznesu, Startupy

zrealizowały  kompleksowy program inkubacji, biorąc udział w szkoleniach,

spotkaniach i warsztatach. Podczas wytężonej 4 miesięcznej pracy, Startupy

tworzyły ofertę swojej firmy w sposób ciekawy, możliwy do wprowadzenia na

rynek, uwzględniając w szczególności branże IT / ICT, Medycyna i Zdrowie

Publiczne, Smart City / Transport. 

     To już po raz szósty kolejne 41 spółek opuszcza ramy naszego Unicorna            

z wypracowanym modelem biznesowym, prototypem produktu/usługi oraz

branżową wiedzą. Jestem przekonana, że innowacyjne rozwiązania proponowane

przez Startupy są zgodne z najnowszymi trendami technologicznymi i będą miały

możliwość zaistnienia na rynku i osiągniecia sukcesu.

       Przekazujemy w Państwa ręce opisy autorskich rozwiązań i mamy nadzieję,            

że spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Życzymy miłej lektury i zapraszamy

do obejrzenia prezentacji spółek podczas Demo Day.

Szanowni Państwo,

Z poważaniem 
dr Ewelina Iwanek 

Prezes Fundacji „OIC Poland"
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4-miesięczny 
intensywny proces 
inkubacji

Dedykowany
Manager Inkubacji

45 ekspertów
branżowych

Usługi
podstawowe 
i specjalistyczne

Indywidualne
ścieżki

189 spółek
wyinkubowanych
łącznie w 6
rundach inkubacji
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Pomagamy przekuć
ideę w realny biznes

www.unicornhub.pl

Medycyna |
Zdrowie Publiczne

Transport |
Smart City

 IT | 
ICT

http://www.unicornhub.pl/
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spis treści
IT | ICT

IOT CONSTRUCTION SP. Z O.O.

SMART SENSE SYSTEMS SP. Z O.O.

PINOVA SP. Z O.O.

DATA COLLIGO SP. Z O.O.

MELOMANN SP. Z O.O.

NAJMIO SP. Z O.O.

EMOTIONAL MARKETING AI 
SP. Z O.O.

VMTS SP. Z O.O.

FIZJO AI SP. Z O.O.

IZIPRO SP. Z O.O.

BDI KK SP. Z O.O.

EKTARE SP. Z O.O.

 

REAL TIME CARE TECHNOLOGY 
SP. Z O.O.

FLYWAY SP. Z O.O.

INVESTEMENT PORT SP. Z O.O.

INCO.CLOUD SP. Z O.O.

DOMEE SP. Z O.O.

BOSST SP. Z O.O.

REITECH SP. Z O.O.

UAIS SP. Z O.O.

CAPRICORNO APP SP. Z O.O.

TK3 SP. Z O.O.

CLUBSMANIA SP. Z O.O.

PROGRESS KALIŃSKA SP. Z O.O.

TEMI SP. Z O.O.

SOLAR AI SP. Z O.O.
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SPECTRUM INSIGHTS SP. Z O.O.

BAMBLY SP. Z O.O.

TABBOX SP. Z O.O.

ECOR SP. Z O.O.

GASTRO MEDICAL SP. Z O.O.

RIBESNUT SP. Z O.O.

DEEP BREATH AI SP. Z O.O.

FUNKBIOTICS SP. Z O.O.

TERAPPO SP. Z O.O.

INNOVA MEDICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.

LIPOSOLUTIONS SP. Z O.O.

Medycyna | 
Zdrowie Publiczne Transport |

Smart City

RETENTECH SP. Z O.O.

LOSA SP. Z O.O.

INFINITY-TECH SP. Z O.O.

GREEN STORAGE SP. Z O.O.
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KONTAKT:

IT |
ICT

„IT Bridge” to innowacyjny system służący do autodiagnostyki i monitoringu
w czasie rzeczywistym, zużytej lecz ciągle eksploatowanej infrastruktury
transportowej (mosty, wiadukty, tunele). System, skupiając się na
monitorowaniu tylko najważniejszych parametrów obiektu budowlanego,           
w połączeniu z wykorzystaniem niedrogich i nisko energochłonnych
komponentów elektronicznych będzie cechował się uniwersalnością                   
w zastosowaniu i niskim kosztem eksploatacji. Dzięki zaimplementowanej
umiejętności maszynowego uczenia „IT Bridge” sam oszacuje wytrzymałość
zużytego obiektu inżynierskiego, dostarczy zarządcy drogi informację o jego
stanie technicznym, umożliwi uniknąć katastrofy budowlanej a tym samym
zapewni użytkownikom bezpieczeństwo komunikacyjne. Ponadto „IT Bridge”
przewidzi ostateczny moment podęcia decyzji remontowej. Przedmiotowe
właściwości „IT Bridge” pozwolą na dostarczenie również innowacyjnej usługi
„monituj i nadzoruj” odciążającej zarządców infrastruktury transportowej           
z realizowania regularnych ekspertyz stanu technicznego wysłużonych
obiektów w cenie umożliwiającej zakup przedmiotowej usługi w oparciu             
o procedurę „z wolnej ręki”.

ZESPÓŁ:

IOT CONSTRUCTION SP. Z O.O.
 

„IT Bridge” -  system służący do autodiagnostyki 
i monitoringu infrastruktury transportowej.
.

SMART SENSE SYSTEMS SP. Z O.O.

Firefighter Cyber Helmet.

Strażak w akcji korzysta z dużej ilości sprzętu podręcznego. Każda
dodatkowe działanie może wymagać odłożenia narzędzi, którymi w danej
chwili się posługuje. Jednocześnie musi na bieżąco wykonywać czynności
związane z przetwarzaniem informacji takich jak np. monitorowanie
zagrożeń, śledzenie ilości powietrza w butli aparatu powietrznego,
prowadzenie korespondencji radiowej. 
Rozwiązaniem jest zintegrowany system optymalizujący pracę strażaka       
w trakcie pożarów, poprzez ułatwienie dostępu do danych, zapewnienie
bezobsługowej komunikacji i wsparcie podejmowania decyzji. 
Innowacyjność rozwiązania polega na wyświetlaniu najważniejszych danych
na wysokości wzroku z zastosowaniem wyświetlacza przeziernego, czyli tzw.
rzeczywistości rozszerzonej, oraz unikatowy sposób komunikacji. 
Celem projektu jest zwiększenie efektywności i ułatwienie prowadzenia akcji
ratowniczych dzięki wprowadzeniu na rynek produktu, który wyznaczy
zupełnie nowe standardy i zapełni niezagospodarowaną dotąd niszę. 

KONTAKT:

biuro@smartsensesystems.pl 

+48 506 700 743 

+48 730 271 570 

ZESPÓŁ:

TOMASZ
STANOWSKI 

Sprawy organizacyjne 
Strażak 

KAMIL ALLAF 

Architekt rozwiązania 
i programista 

ADAM ALLAF

Projektant, elektronik 
i programista 

BARTOSZ KLICH 

Specjalista z branży
pożarnictwa 
Strażak 

IT |
ICT

MATEUSZ
STAŃCZYK 

BUSINESS-
BRIDGEEXPERT

MARIUSZ
SZCZEPANIK

BRIDGEEXPERT

PIOTR BĘBEN

ITEXPERT

MATEUSZ STAŃCZYK 

mateusz.stanczyk@iotconstruction.pl

+48 519 500 372 

PIOTR BĘBEN

piotr.beben@iotconstruction.pl

+48 500 241 333

MARIUSZ SZCZEPANIK

mariusz.szczepanik@iotconstruction.pl 

+48 502 747 058

PIOTR ALLAF 

Tester
oprogramowania 
i wdrożeniowiec 

mailto:krzysiekeder@gmail.com
mailto:krzysiekeder@gmail.com
mailto:krzysiekeder@gmail.com
mailto:krzysiekeder@gmail.com
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KONTAKT:

IT |
ICT

Pinova odpowiada na potrzeby sadowników w czasach turbulencji
klimatycznych i rynkowych.
Sadownicy przekazują wiedzę z pokolenia na pokolenie, korzystają                        
z Programów Ochrony Roślin. Sadownictwo nie jest jednak schematyczne.
Wyprodukowanie owoców wysokiej jakości wymaga indywidualnego
podejścia.
Pinova to system sugestii prac sadownika doskonalący się dzięki uczeniu
maszynowemu. Sieć neuronowa, zasilana danymi od użytkowników,
przekształca informacje z pomiarów atmosferycznych, analizy gleby, liści             
i owoców. Pinova podpowiada kiedy zabieg będzie najefektywniejszy, kiedy
zaadresować ryzyko infekcji, kiedy zebrać owoce.
Wykonany w złym terminie oprysk pola o pow. 10ha to 6 godzin pracy na
marne. To niepotrzebnie użyte kilkanaście litrów paliwa oraz środka
chemicznego. To strata do 10 tys. zł. Zmieniają się warunki uprawy, pojawiają
się nowe odmiany i zagrożenia, koszty rosną. Sadownik musi się dostosować,
działać efektywnie.

ZESPÓŁ:

PINOVA SP. Z O.O.
 

Cyfrowa platforma do nowoczesnego zarządzania sadem.

DATACOLLIGO SP. Z O.O.

Sztuczna inteligencja to hasło, które coraz częściej słyszy się w wielu
branżach biznesu. Coraz więcej firm i organizacji angażuje ją w swoje procesy.
Tymczasem, wciąż brakuje narzędzi, które pozwoliłyby przyspieszyć proces
zbierania danych a także ułatwić wybór odpowiedniego modelu uczenia
maszynowego spośród wielu różnych architektur.
DataColligo to rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję celem
uzbrojenia zespołów pracujących w tej dziedzinie, w narzędzie umożliwiające
sprawniejsze zbieranie zdjęć pod projekt i szybsze prototypowanie modeli
uczenia maszynowego. Nasze rozwiązanie jest narzędziem dwuczęściowym. 
Z jednej strony aplikacja mobilna pozwalająca na jednoczesne zbieranie       
i etykietowanie zdjęć w terenie, które trafiając na serwer są już gotowe do
wykorzystania przez algorytm AI. 
Z drugiej strony portal internetowy, na którym dane zebrane przez aplikacje
lub wgrane przez stronę, po przejściu kontroli pod kątem jakości, mogą być
wykorzystane do jednoczesnego wytrenowania wielu architektur sztucznej
inteligencji.

KONTAKT:

Contact@datacolligo.com

+48 730943640 

+48 782025383

www.datacolligo.com

IT |
ICT

KAMIL CHOŁYK 

Pomysłodawca

IZABELA CHABER-
LIPECKA

Marketing

ZBIGNIEW CHOŁYK 

Ekspert sadownictwa

KAMIL CHOŁYK

info@pinova.pl

+48 530 527 787

ZESPÓŁ:

PATRYK
JEDLIKOWSKI 

Co-Founder; 
Specjalista sztucznej inteligencji

MIKOŁAJ SIENKIEWICZ

Co-Founder; 
Specjalista rozwiązań chmurowych 
oraz sztucznej inteligencji

ADAM STELMASZYK 

Co-Founder; 
Programista aplikacji mobilnych; 
Specjalista SEO 
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KONTAKT:

IT |
ICT

Melomann to platforma (serwis internetowy i aplikacja webowa), w której
muzycy dodają swoje oferty, a klienci w kilku prostych krokach rezerwują
oprawę muzyczną na wybraną przez siebie okazję.
Platforma skraca czas wyszukiwania i stanowi bazę konkurencyjnych ofert.
Ponadto stwarza nowy rynek pracy dla muzyków.
Melomann to innowacja w skali europejskiej, która kompleksowo zajmuje
się obsługą wyłącznie rynku koncertowego. Platforma pełni również funkcję
e-managera, który wesprze muzyków na początku ich kariery.
Korzyści płynące z używania platformy to: dostęp do różnorodnych ofert
muzycznych popartych recenzjami, baza zweryfikowanych użytkowników,
bezpieczna płatność internetowa, możliwość częstszego koncertowania.
Pierwszy etap rozwoju to wdrożenie platformy o podstawowej
funkcjonalności. Kolejne etapy to: skuteczna kampania promocyjna,
współpraca z ambasadorami i partnerami (m.in. serwisy streamingowe).
Warto zaznaczyć, że w Polsce rynek koncertowy szacuje się na 320 000
koncertów rocznie.

MELOMANN SP. Z O.O.
 

NAJMIO SP. Z O.O.

Platforma Wynajmujących i Najemców.

moduł negocjowania i zawierania umowy najmu w oparciu o elastyczne
predefiniowane szablony zweryfikowane przez specjalistów w zakresie
prawa cywilnego. 
moduł inwentaryzacji pozwalający na porównanie stanu mieszkania       
w czasie zakończenia umowy ze stanem zinwentaryzowanym w systemie
przy zawarciu umowy.
moduł deponowania kaucji na rachunku typu escrow i jej zwalniania.
Elementem systemu będzie moduł pozwalający na bezproblemowe
uwalnianie kaucji w sytuacji, gdy strony zgadzają się co do zasadności jej
zwrotu w części lub całości. W sytuacjach konfliktowych, platforma
zapewniać będzie błyskawiczne usługi mediacyjne i arbitrażowe online.       
W przypadku usług arbitrażowych decyzja co do kaucji będzie
podejmowana w oparciu o dane z modułu inwentaryzacyjnego i opinię
profesjonalnego rzeczoznawcy.

Pracujemy nad stworzeniem rozwiązania IT w postaci platformy
usprawniającej procesy najmu oraz harmonizującej relacje między stronami
umowy najmu lokali mieszkalnych.
Platforma przejmie większość czynności związanych z zawarciem i późniejszą
obsługą umowy najmu, główne funkcjonalności rozwiązania to: KONTAKT:

boleslaw.pilecki@gmail.com

+48 507 196 116

IT |
ICT

ochabmichal@gmail.com

+48 783 957 377

ZESPÓŁ:

BOLESŁAW PILECKI

MARTA GOETZ MIESZKO PILECKI

ZESPÓŁ:

MICHAŁ OCHAB

Pomysłodawca,
Kierownik Projektu
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IT |
ICT

EMOTIONAL MARKETING AI SP. Z O.O.
 

VMTS SP. Z O.O.

Voxel-Mass Technology to pierwszy na rynku produkt wykorzystujący
automaty komórkowe oparte o technologię voxelową współpracująca
z modelami tworzonymi w technologii siatki współprzędnych. Umożliwia on
tworzenia symulacji ruchów mas różnych ośrodków oraz wpływu na obiekty w
środowisku 3D. Zespół VMT postawił sobie za cel stworzenie narzędzia do
silnika Unreal 4 dzięki, któremu ta skomplikowana technologia będzie dużo
łatwiejsza do wykorzystania w pracach naukowych, symulatorach a nawet
rozrywce takiej jak gry wideo. Przykładami wykorzystania tego produktu po
odpowiednim sparametryzowaniu może być:
·   zachowania smogu w terenie względem warunków atmosferycznych
·   analiza ruchu mas wody w terenie ( na przykład po przerwaniu wału
powodziowego)
·   symulatory awioniczne (wpływ ukształtowania terenu na wiatr)
·   lokalna symulacja pogody
Czynnikiem umożliwiającym użycie tej technologii jest rosnąca moc
obliczeniowa maszyn, która pozwala na coraz szersze zastosowanie tej
technologii oraz otwiera możliwości, aby dzięki tej inwestycji stać się
pionierem w szerokim zastosowaniu wokseli. Dotychczas z powodzeniem
technologię wokselową wykorzystuje się do tworzenia cieniowania w grach
wideo, tworzenie trójwymiarowych uproszczonych obrazów z tomografu,
tworzenia destruktywnych terenów oraz tworzenia pełnej symulacji fizyki za
pomocą tej technologii.

KONTAKT:

robskrz@gmail.com

+ 48 609 161 620

IT |
ICT

emAItiva to pierwsza na świecie usługa marketingowa online do optymalizacji
treści (tekstu i obrazu) w mediach społecznościowych z analizą wpływu
emocjonalnego (em) przy użyciu sztucznej inteligencji (AI). Proponowane
rozwiązanie skierowane jest do firm/marek/influencerów komunikujących się
na Instagramie. Poprzez inteligentny dobór postów do publikowania usługa
istotnie zwiększy zasięgi i zaangażowanie konsumentów, wpływając wprost
na zwiększenie sprzedaży produktu oraz wzrost ROI. Atutem i wyróżnikiem
emAItiva jest analiza emocji w czasie rzeczywistym i w środowisku
naturalnym przy wykorzystaniu czujników biometrycznych bazując na
najnowszej metodologii z zakresu sztucznej inteligencji (emAI) oraz
neuronauce w połączeniu z technikami przetwarzania języka naturalnego
(NLP) oraz deep learningu. W przyszłości zamierzamy zaadoptować emAItiva
na rynki zagraniczne oraz poszerzyć ofertę o inne kanały Social Media. 

emAItiva - Pierwsza usługa emAI do optymalizacji treści 
w mediach społecznościowych z analizą wpływu
emocjonalnego (em) przy użyciu sztucznej inteligencji (AI).

KONTAKT:

JOANNA SZCZEGIELNIAK

 joanna.szczegielniak@atwcom.pl

+48 662 171 896

ZESPÓŁ:

MGR JOANNA
SZCZEGIELNIAK

Prezes Zarządu

DR HAB. INŻ.
SEBASTIAN
KRASZEWSKI

Prof. PWr, wspólnik,
dyrektor naukowy

MGR INŻ. DANIEL
WICZEW

Specjalista AI

ZESPÓŁ:

ROBERT
SKRZYPCZYŃSKI

Kierownik projektu /
główny
pomysłodawca

PATRYK WRÓBLEWSKI

Projektant / grafik3D

JAKUB PAŁKA

Główny programista

mailto:joanna.szczegielniak@atwcom.pl
mailto:joanna.szczegielniak@atwcom.pl
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Platforma informatyczna do zarządzania siecią remontową
i remontami po szkodach majątkowych klientów (osób

fizycznych i MŚP) towarzystw ubezpieczeniowych.
 Na rynku ubezpieczeniowym dostępne są usługi wspierające likwidację szkód,

np. organizacja napraw pojazdów, opieki medycznej lub usługi assistance
(pomoc na miejscu zdarzenia). Brak usługi naprawy szkody majątkowej
(uszkodzenie lokalu). Poszkodowani mają trudności z realizacją remontu po
szkodzie (zalaniu, włamaniu etc.), trudno im znaleźć wiarygodną, terminową       
i tanią Ekipę remontową. Problemem Ubezpieczycieli jest zapewnienie
Klientom dogodnej formy likwidacji szkody, przy jednoczesnym utrzymaniu
standardu, terminów i kosztów. Ekipy remontowe poszukują pewnych
płatników. Celem Platformy izipro jest wsparcie w rozwiązaniu tych
problemów, poprzez organizację remontu. 
Sercem projektu jest Platforma IT łącząca wszystkich uczestników procesu       
i pozwalająca zarządzać zleceniami remontów, kierować je do ogólnopolskiej
sieci świadczącej usługi jakościowo, terminowo i w konkurencyjnych cenach.
Platforma zapewni też możliwość zdalnej inspekcji szkody i wykonanych prac,
ich wycenę, zamówienie materiałów i rozliczenia. 
Rynek szkód majątkowych w Polsce szacowany jest na 1,5 mln szkód wartych
4,5 mld zł rocznie.

DANIEL
TARADYNKO

Współwłaściciel,
Członek Zarządu

JAKUB
ŚWINIARSKI 

Współwłaściciel,
Członek Zarządu

IT |
ICT

FIZJO AI SP. Z O.O.
 

IZIPRO SP. Z O.O.

KONTAKT:

biuro@izipro.pl

kontakt@izipro.pl

IT |
ICT

Czy wiesz że 2 mln ludzi czeka w Polsce w kolejkach na rehabilitację? I nikt
na to nie reaguje…
Przedstawiamy FIZJO AI - asystenta fizjoterapeuty. 
FIZJO AI pozwoli na wykonanie dużej części rehabilitacji samodzielnie przez
pacjenta w warunkach domowych. 
FIZJO AI wykorzystuje kamerę telefonu komórkowego (“oko-fizjoterapeuty”)
do śledzenia oraz korygowania NA ŻYWO poprawności zaleconych przez
fizjoterapeutę ćwiczeń (computer vision; augmented reality).                                        
W konsekwencji pacjent wykonuje zalecone do samodzielnej pracy ćwiczenia
poprawnie bez synchronicznego nadzoru fizjoterapeuty (zdalna
rehabilitacja ruchowa).
Fizjoterapeuta zbiera dane o ilości i jakości wykonywanych samodzielnie
ćwiczeń i odpowiednio koryguje plan rehabilitacji, co zwiększa wydajność
pracy fizjoterapeuty, przyspiesza proces rehabilitacji i obniża koszty leczenia
(rynek med-tech, insur-tech).

FIZJO AI - asystent fizjoterapeuty. 

KONTAKT:

damian.dusza@madmountain.io

+48 724 576 093

ZESPÓŁ:

MATEUSZ DONART

FIZJOTERAPEUTA,
nadzór merytoryczny

DAMIAN DUSZA

PROGRAMISTA
nadzór technologiczny

MICHAŁ GĘBALA

BUSINESS
DEVELOPMENT

ZESPÓŁ:

gebala.michal@gmail.com

+48 797 609 906

MICHAŁ
BUJARSKI 

Współwłaściciel,
Członek Zarządu

ANDRZEJ ZALEGA 

Współwłaściciel

JERZY KARASIUK

Współwłaściciel

PIOTR PIĄTKOWSKI 

Współwłaściciel

mailto:biuro@izipro.pl
mailto:kontakt@izipro.pl
mailto:DAMIAN.DUSZA@MADMOUNTAIN.IO
mailto:DAMIAN.DUSZA@MADMOUNTAIN.IO
mailto:DAMIAN.DUSZA@MADMOUNTAIN.IO
mailto:DAMIAN.DUSZA@MADMOUNTAIN.IO
mailto:DAMIAN.DUSZA@MADMOUNTAIN.IO


KONTAKT:

bdikk@bdikk.pl

+48 790 557 151

KONTAKT:

 biuro@ektare.pl

+48 604 620 797

IT |
ICT

BDI KK  SP. Z O.O.
 

Mądra Grządka powstała aby przekazać część trudów troski o rośliny na
inteligentny system informatyczny. Za pomocą czujników cały czas kontroluje
warunki w jakich one rosną, a dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji
Mądra Grządka poinformuje Cię, czy Twoje rośliny mają odpowiednie
warunki, a jeśli nie, to powie Ci, co należy zrobić, lub zrobi to za Ciebie
automatycznie. Dzięki temu zarówno hobbysta jak i profesjonalista zyska
więcej czasu, aby zachwycać się swoimi pięknymi roślinami wokół siebie.
Mądra Grządka to także dostęp do wiedzy, dzięki której rozwiniesz swoje
umiejętności, oraz sieć społecznościowa łącząca miłośników roślin takich jak
Ty.
Mądra Grządka składa się z czujników zbierających dane klimatyczne,
platformy chmurowej dającej użytkownikowi dostęp do informacji z każdego
miejsca i w każdym czasie, oraz bazy wiedzy i sieci społecznościowej. Mądra
Grządka skierowana jest zarówno do hobbystów posiadających rośliny               
w domu lub ogrodzie, jak i profesjonalnych ogrodników. 

PIOTR RUSINOWSKI

Programista Backend

KRZYSZTOF
KOZŁOWSKI 

Pomysłodawca -
Strategia firmy 
i koordynowanie prac
zespołu

EKTARE SP. Z O.O.

Każdy z nas był w sytuacji, gdy przyjeżdżają do nas znajomi czy rodzina      
i chcemy wyjść z nimi zjeść coś wyjątkowego, co nam zasmakuje. Bądź, kiedy
odwiedzając nowe miejsce, państwo chcemy spróbować prawdziwej lokalnej
kuchni. W obu przypadkach zapewne skończyło się na przysłowiowej budce      
z kebabem za rogiem. Ektare powiedziało temu koniec.

Inspirowani problemem jak i znajomością branży ektare buduje narzędzie,
które umożliwi łączenie klientów indywidualnych i grup z usługodawcami      
w branży turystyki kulinarnej. Ektare otwiera drzwi do świata technologii dla
lokalnych producentów, restauracji, hoteli a także ich apelacji i stowarzyszeń.
Nawet tym najmniejszym z nich należy się przecież dostęp do nowoczesnych
narzędzi (np. smart contracts) i możliwości (np. marketing automation,
dynamiczne ceny) jak w branży IT.

IT |
ICT

ZESPÓŁ:

KONRAD BUJAK

Chief Product & Technology Oficer

ŁUKASZ BUJAK

CEO

MICHAŁ PASIK

Programista Backend
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ZESPÓŁ:

PRZEMYSŁAW
KĘSIK

UX/UI Designer

WOJCIECH GOMOŁA

Programista Frontend

KAMIL SZOSTAK 

Elektronik - budowa
czujników i urządzeń
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IT |
ICT

REAL TIME CARE TECHNOLOGY SP. Z O.O.
 

FLYWAY SP. Z O.O.

KONTAKT:

robskrz@gmail.com

+ 48 609 161 620

IT |
ICT

Konie są niezwykle podatne na choroby i schorzenia szczególnie układu
pokarmowego i oddechowego. Tylko w tym roku 6 mln koni na całym świecie
zachoruje na kolkę, a w jej wyniku umrze 600 tys. z nich. 
Chcąc zredukować tragiczne skutki chorób u tych zwierząt tworzymy
Horsano, które składa się z:
- urządzenia pomiarowego- zakładanego na konia, który zostaje sam                  
w boksie lub na padoku,
- algorytmu- wyłapującego pierwsze symptomy chorobowe
- alertów- wysyłanych na telefon i maila opiekuna lub właściciela konia, gdy           
z koniem dzieje się coś niedobrego
- systemu i-Vet- czyli innowacyjnemu rozwiązaniu, dzięki któremu właściciel
konia może połączyć się bezpośrednio z weterynarzem, który mając wgląd         
w parametry życiowe zwierzęcia będzie w stanie zdalnie wydać pierwszą
diagnozę
Horsano to osobisty asystent, który wspiera w opiece nad zdrowiem konia,
odciąża właścicieli i redukuje ich stres.

Horsano - Horse Health Control  - system do zdalnego
monitorowania zdrowia konia 24/h.

KONTAKT:

horsano@realtimecare.tech

szymon@realtimecare.tech 

+48 721 099 066

ZESPÓŁ:

PAWEŁ GASZKA

CIO

WOJCIECH
BARTOSZEK

CTO

SZYMON SEREJ

CEO/ CMO 

MIKOŁAJ KOMÓR

Pilot lotniczy
SYLWESTER PEROWICZ

Przedsiębiorca, CEO agencji eventowej

ADAM SIEDLACZEK

COO/ CFO

FlyWay – Blablacar w branży lotniczej.

FlyWay to aplikacja będąca hybrydą Ubera i BlaBlaCar dedykowanego branży
lotniczej. Jak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w raporcie z dnia
05.02.2021 dotyczącym zmian w ruchu lotniczym General Aviation (GA)       
w 2020 r. w porównaniu do roku 2019 każdego dnia na polskim niebie lata
nawet 2 tyś. statków powietrznych zaliczanych do tzw. „General Aviation” -
czyli lotnictwa ogólnego, wykonywanego z wykorzystaniem statków
powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne       
z napędem silnikowym, obejmującego takie loty jak: zapoznawcze,
akrobatyczne, pokazowe, turystyczne, biznesowe, sportowe i wyczynowe
oraz rekreacyjne (loty balonami, szybowcami, motoszybowcami, ultralekkimi
samolotami, lotniami, helikopterami, wiatrakowcami). 50% tych statków
powietrznych porusza się mając co najmniej jedno wolne miejsce w kabinie.
Aplikacja FlyWay połączy pilotów, którzy będą mogli odzyskać część środków
za przelot i obniżyć koszty lotów z pasażerami, którzy chętnie zapłacą za
możliwość szybszego podróżowania i przewożenia towarów (w tym
dokumentów) w sposób alternatywny do transportu samochodowego,
kolejowego czy lotniczego komunikacyjnego (model BlablaCar). Poza grupą
docelową osób chcących szybko i komfortowo przemieścić się z punktu A do
punktu B chcemy dotrzeć do osób poszukujących podniebnych atrakcji
turystycznych łącząc ich na podobnej zasadzie z pilotami chcącymi wykonać
takie loty.

ZESPÓŁ:
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KONTAKT:

jurek@innovationcollider.com

+48 607 199 004

adam@innovationcollider.com

+48 606 233 966

MARIUSZ
FABJAŃSKI

CTO

IT |
ICT

INVESTEMENT PORT SP. Z O.O.
 

INCO.CLOUD SP. Z O.O.
IT |
ICT

BinderLess to platforma online, która digitalizuje obieg dokumentów                    
i usprawnia decyzyjność na inwestycjach budowlanych. Nasze inteligentne
algorytmy sprawią, że wnioski wymagające uwagi zawsze trafią do
odpowiednich osób decyzyjnych, a wielostopniowa weryfikacja i korekty
wprowadzane na różnych etapach akceptacji wniosków pozwolą na
wyeliminowanie nadmiernej komunikacji i przyspieszą podejmowanie decyzji.
BinderLes to również archiwum plików przechowywanych bezpiecznie                     
w chmurze, dzięki czemu są dostępne z każdego miejsca. Innowacyjność
naszego rozwiązania leży w ofercie dla branży budowlanej, która była jak
dotąd pomijana oraz w zastosowaniu uczenia maszynowego i sztucznej
inteligencji. Nasz model maszynowy będzie uczył się na podstawie tego jak
przebiegały poprzednie, podobne procesy akceptacji, żeby zoptymalizować          
i dopasować je w przyszłości. Zastosowanie sztucznej inteligencji, a dokładnie
techniki OCR, pozwoli nam porównywać zgłaszane materiały z projektem
budowlanym. 

KONTAKT:

ZESPÓŁ:

PIOTR
PRZYBYSZ

CEO
ALEKSANDRA
OWCZAREK

CMO i COO

JERZY CIECIERSKI 

CEO

ADAM PIOTROWSKI

CTO

Celem Spółki jest wdrożenie nowatorskiego sposobu na wsparcie
polskich firm technologicznych w dotarciu na rynki zagraniczne. Wsparcie
to będzie realizowane poprzez INCO – platformę IT oraz z wykorzystaniem
lokalnej sieci sprzedażowej (tzw. Ambasadorów), zarządzanych na w/w
platformie. Zakłada się, że pojedynczy Ambasadorzy będą wspierać szereg
firm planujących ekspansję międzynarodową (Klientów), co obniży koszt
pozyskania takich nowych kontraktów. 

Taki system pozwoli na obniżenie kosztów posiadania dedykowanych
zespołów sprzedażowych (w kraju wdrożenia) o około 75% (oszczędności ze
względu na to, że jeden ambasador pracuje z kilkoma klientami), co
umożliwia szybkie skalowanie technologii klientów z największym
potencjałem sprzedażowym za granicą. 
Nasi Ambasadorzy pomogą przeprowadzić analizę konkurencji,
zidentyfikować potencjalnych klientów, stworzyć najlepszą lokalna ofertę,
umówić spotkania z klientami i zapewnić lokalne wsparcie klienta w trakcie       
i po implementacji. Wszystko to taniej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej       
(z naszych szacunków współpraca z INCO będzie od 2 do 5 razy efektywna
kosztowo dla klientów - w zależności od wybranego modelu współpracy). 

ZESPÓŁ:

piotr.przybysz@binderless.com 

+48 505 955 058 

aleksandra.owczarek@binderless.com

 +48 512 115 065

mariusz.fabjanski@binderless.com 

+48 507 611 737

piotr.bladek@binderless.com

+48 506 139 262

PIOTR BŁĄDEK

Senior Software
Engineer
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KONTAKT:

bartek.adaczmyk@dreamey.com

+48 507 846 550

szymon.szabatowski@dreamey.com

+48 605 872 197

IT |
ICT

DOMEE SP. Z O.O.
 

BOSST SP. Z O.O.
IT |
ICT

„Asystent mieszkańca” oferowany przez DOMEE to kompleksowa platforma
zarządcza i komunikacyjna dedykowana spółdzielniom mieszkaniowym oraz
ich mieszkańcom. Podstawowym celem rozwiązania jest przeniesienie
wszelkich interakcji na linii mieszkaniec – spółdzielnia do świata cyfrowego.
System jest oparty o budowę modułową z możliwością jego dostosowania              
i wdrożenia we wszystkich podmiotach zarządzających nieruchomościami
wielolokalowymi, w tym np. we wspólnotach mieszkaniowych.
Oprócz modułu „Asystent mieszkańca” zdefiniowane zostały także dwa
dodatkowe moduły, które odpowiadają na potrzeby segmentu docelowego         
i które będą tworzone w przyszłości. Pierwszy z nich to „Wirtualne
archiwum”, który zastąpi konieczność prowadzenia odrębnych teczek dla
każdego z lokali (akta mają formę papierową), drugi to „Obieg dokumentów”,
który uprości przepływ dokumentów w złożonej strukturze organizacyjnej. 
„Asystent mieszkańca” jest więc tylko wstępem do szerszej oferty
produktowej.

Asystent mieszkańca.

KONTAKT:

asystentmieszkanca@gmail.com

ZESPÓŁ:

KAROL KOT

CEO

WOJCIECH PIKUTA 

Member of the Board

BARTŁOMIEJ ADAMCZYK

Koordynator projektu

SZYMON SZABATOWSKI

Analityk ds. marketingu 
w internecie

BŁAŻEJ ROJEK

COO

BOSST to agencja reklamowa, w której nie pracują ludzie... a roboty.
Algorytm AI napisze za Ciebie tekst sprzedażowy i wygeneruje przyciągające
uwagę reklamy, które będą dopasowane do wielu grup docelowych. Efekty
umieści na platformie reklamowej, przedstawi wyniki, a co więcej - platforma
będzie cały czas stale i automatycznie wprowadzała poprawki, zwiększając
skuteczność przekazu. Za pomocą AI i ML zastąpimy człowieka systemem,
który pozwoli wygenerować teksty, wideo oraz stworzy dziesiątki wariantów
reklam, za pomocą kilku kliknięć, dopasowanych do różnych grup odbiorców.
Usługę kierujemy do firm, które poszukują agencji reklamowej lub osoby
dedykowanej do tworzenia reklam. Głównym celem platformy, jest
oszczędność czasu przeznaczanego na tworzenie zyskownych kampanii
reklamowych. Firmy w USA wydają średnio na obsługę $10 000, gdzie my
dostarczymy tę samą wartość 10x taniej. Całość zostanie zamknięta       
w przejrzystym i łatwym w obsłudze kreatorze, gdzie będzie można
nadzorować wyniki na bieżąco. 

ZESPÓŁ:

BOSST.I - sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe 
w marketingu internetowym.
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KONTAKT:

petergoralczyk@gmail.com

+48575757580

IT |
ICT

REITECH SP. Z O.O.
 

UAIS SP. Z O.O.
IT |
ICT

Produktem spółki jest poszukiwany w obecnych czasach produkt – możliwość
łatwego inwestowania online w tanie nieruchomości.

Od strony technicznej, spółka skanuje rynek ofert sprzedaży w czasie
rzeczywistym, w ułamku sekundy przeprowadza rzetelna wycenę
nieruchomości, dzięki czemu niemal codziennie znajduje mieszkania za            
 40-50% ceny rynkowej (najczęściej z wadami prawnymi).

Następnie doprowadza ich stan do 100% wartości i sprzedaje po cenie
rynkowej zarabiając nawet 300% (zysk to wzrost wartości + ogólny wzrost
cen nieruchomości + inflacja).

Umożliwia dowolnym osobom udział w tym procesie, poprzez zakup online
„cegiełek” ułamkowych części nieruchomości, a następnie otrzymanie
proporcjonalnego udziału w cenie sprzedaży. (w formule PSA).

KONTAKT:

reitechlista@gmail.com

+48 505 700 390

ZESPÓŁ:

WOJCIECH
ZAWODZIŃSKI

Prezes

PAWEŁ
SŁOWIAKOWSKI

CTO

PIOTR GÓRALCZYK

Koordynator projektu

KATARZYNA
SŁOWIAKOWSKA

CMO

UAIS (Unified Account Information System) to rozwiązanie, które pomaga
klientom B2C, B2B, a także B2B2C w tworzeniu nowych usług generujących
przychody w oparciu o analizę danych pozyskanych dzięki wprowadzonej
dyrektywie PSD2 (dot. Open Banking). Zapewnia bezpieczne, gotowe do
użycia interfejsy, wsparte technologią uczenia maszynowego, pozwalającą na
testowanie nowych rozwiązań informatycznych w środowisku testowym, ale
w warunkach i strukturze danych odzwierciedlającej środowisko produkcyjne.

ZESPÓŁ:

UAIS - Unified Account Information System.
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KONTAKT:

tomasz.kludka@reverie.tech

tkrzewina@gmail.com

IT |
ICT

CAPRICORNO APP SP. Z O.O.
 

TK3 SP. Z O.O.
IT |
ICT

FIT SIZER - aplikacja odpowiadająca na potrzeby minimum 30% Polaków
uprawiających sport.
Dobór sprzętu sportowego będzie prosty i szybki.
Klienci zyskają pieniądze, precyzyjnie dobrany sprzęt i czas na trening.
Aplikacja pomoże dobrać sprzęt sportowy w zależności od preferencji i
danych biometrycznych. Aktualnie wybór odpowiedniego sprzętu jest trudny
(albo duże sklepy z fatalną obsługą, albo małe sklepy z wysokimi cenami).
Klienci chcą zróżnicowanych akcesoriów sportowych. Fit Sizer odpowiada na
wszystkie potrzeby.
Z pomocą danych użytkownika dobierze sprzęt i pomoże go kupić w
optymalnej cenie i czasie. Dostępne dane sprawią, że sprzęt będzie
precyzyjnie dopasowany.
Źródłem zysków będą dystrybutorzy sprzętu. Dostęp do użytkowników
zyskają też producenci o specjalistycznym profilu. Klienci uzyskają szerszą
ofertę, wiarygodne opinie i nie będą skazani na utarte ścieżki zakupowej.
Rynek akcesoriów sportowych wciąż dynamicznie się rozwija, a FIT SIZER
jest jego naturalnym uzupełnieniem.

Specify the Equipment.

ZESPÓŁ:

MARCIN KRAM

CEO

WIESŁAWA KORNAŚ-KITA

Projet Manager

TOMASZ KŁUDKA

Prezes

TOMASZ KRZEWINA

Członek zarządu

Hipo to robo doradca, który pomoże klientom zaciągnąć kredyt
mieszkaniowy. Hipo doradzi użytkownikom jak dobrać kredyt
odpowiednio dopasowany do indywidualnej sytuacji
kredytobiorcy oraz przeprowadzi go przez proces składania
wniosku o udzielenie kredytu. Cały proces może odbyć się online
i pozwoli klientom na wybór najlepszej hipoteki bez wychodzenia
z domu.

ZESPÓŁ:

KONTAKT:

capricorno.app@gmail.com

+48 79 79 266 41

+48 503 765 944
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Od 2020 roku wzrosła potrzeba realizacji edukacji i spotkań w formie
hybrydowej w trakcie których część uczestników znajduje się fizycznie w sali,
a część uczestniczy w nim zdalnie. Obecnie podmioty i osoby prowadzące
tego typu formy edukacyjne poszukują rozwiązania problemu ręcznego
sterowania wieloma urządzeniami w celu uzyskania satysfakcjonującej jakości
obrazu i dźwięku. Nasze rozwiązanie umożliwi automatyczne reżyserowanie
spotkań hybrydowych z użyciem dynamicznej kamery zapewniającej 360–
stopniowy widok z miejsca spotkania oraz integrację dźwięku
dochodzącego z dowolnego miejsca na sali spotkania w taki sposób, aby
uczestnicy spotkania mogli się wzajemnie wyraźnie słyszeć. Aplikacja
będzie współpracowała z dostępnymi platformami do realizacji spotkań
zdalnych.
Misją naszej inicjatywy jest nie tylko powstanie nowego produktu, ale też
promowanie idei nauczania hybrydowego jako narzędzia ułatwiającego
dostęp do edukacji grupom i osobom, które z uwagi na brak możliwości
udziału w spotkaniach stacjonarnych są z niej wykluczone. Nasz zespół tworzą
edukatorzy i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.
Do rozwoju naszego pomysłu potrzebujemy partnera z branży IT
odpowiedzialnego za stworzenie aplikacji do realizacji spotkań hybrydowych.

WIESŁAW TALIK

Trener/metodyk realizacji
szkoleń hybrydowych

KONTAKT:

kontakt@hybridmeetings.app

+48 502 140 778

IT |
ICT

CLUBSMANIA SP. Z O.O.
 

PROGRESS KALIŃSKA SP. Z O.O.
IT |
ICT

ClubsMania to aplikacja dla użytkowników zainteresowanych nocną rozrywką
w największych miastach. W czasie rzeczywistym pomoże użytkownikowi
zaplanować wieczór. Każdy znajdzie w niej spersonalizowany zestaw lokali
spełniających jego indywidualne wymagania. Oprócz podstawowej
użyteczności, ClubsMania będzie miała inne funkcjonalności. Umożliwi m.in.
składanie zamówień, rezerwację stolików i zakup wejściówek z poziomu
aplikacji, a funkcja call2dj wprowadzi element grywalizacji. Innowację na
poziomie globalnym da połączenie technologii wdrożonej przez Apple (Clips
App) i Google (Instant App Bundle), które umożliwiają załadowanie lekkiej
aplikacji (do 10MB) poprzez skan QR Code lub przez przyłożenie smartfona
do naklejki z chipem NFC. Umożliwi to komunikację z użytkownikami w czasie
rzeczywistym i śledzenie przez nich liczby osób przebywających w danym
klubie.

KONTAKT:

kontakt.clubsmania@gmail.com

EWA KALIŃSKA-
GRĄDZIEL 

Prezes zarządu,
pomysłodawca

ZESPÓŁ:

HybridMeetings – rozwiązanie informatyczne do
automatycznej realizacji spotkań hybrydowyc.h

.

JAKUB
BEDNARCZYK

Project manager 

SEBASTIAN KONDRACKI

Główny inżynier aplikacji

PRZEMYSŁAW BARTKOWIAK

Ekspert czuwający nad biznesowym
aspektem przedsięwzięcia.

KLAUDIA BARTKOWIAK

Project Leaderka

JULIA KROK

Project managerka 

KLAUDIA BARTKOWIAK

+48 505 440 381

JULIA KROK

+48 503 356 020

JAKUB BEDNARCZYK

+48 798 196 826

ZESPÓŁ:

PIOTR KŁOPOTOWSKI 
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trener 17

mailto:jurek@innovationcollider.com
mailto:horsano@realtimecare.tech
mailto:horsano@realtimecare.tech
mailto:horsano@realtimecare.tech


IT |
ICT

TEMI SP. Z O.O.
 

SOLAR AI  SP. Z O.O.
IT |
ICT

TemiApp będzie platformą, łączącą w innowacyjny sposób radców
prawnych i adwokatów oraz osoby i przedsiębiorstwa poszukujące
pomocy prawnej.
JAK TEMIAPP BĘDZIE POMAGAĆ PODMIOTOM I OSOBOM
POSZUKUJĄCYM POMOCY PRAWNEJ?
Dzięki TemiApp każdy kto będzie potrzebował znaleźć prawnika, będzie mógł
to zrobić kilkoma kliknięciami zamiast przeglądać wiele stron kancelarii
prawnych w internecie.
Rejestrująć w TemiApp krótki opis sprawy, otrzyma wiele ofert od prawników
i wybierze najbardziej dogodną dla siebie.
Dzięki takiemu podejściu Klient będzie miał możliwość zapoznania się                    
z warunkami oferty przed jej wybraniem.
JAK TEMIAPP BĘDZIE POMAGAĆ PRAWNIKOM?
W perspektywy radcy prawnego, TemiApp będzie dostarczać przede
wszystkim nowych Klientów. Dodatkowo proces realizacji sprawy będzie
skutecznie eliminował sytuacje, w których konieczne jest przypomnienie się
Klientowi o zaległej płatności.
SZYBKA I ŁATWA KOMUNIKACJA
TemiApp zapewni klientom i prawnikom szybką i łatwą komunikację za
pośrednictwem video, głosu, chatu, zapewniając jednocześnie szyfrowanie
end-to-end.

ZESPÓŁ:

TOMASZ BUCZAK

Product Manager

MARCIN DOLATA 

CEO

JAKUB NURSKI 

CTO

ZESPÓŁ:

KONTAKT:

tomasz.buczak@temitech.pl

+48 667 660 015

ARTUR KOKOT 

Business development
& marketing

KAROL HOROSIN

Back-end developer

Aplikacja do zdalnego audytu dachu pod instalacje
fotowoltaiczną działająca w rozszerzonej rzeczywistości.

Aplikacja pozwala klientom zobaczyć systemy fotowoltaiczne       
w rozszerzonej rzeczywistości. Podobnie jak aplikacja IKEA, która
pozwala zobaczyć wymarzoną kanapę na środku salonu.
Problem
Sprzedaż instalacji fotowoltaicznych opiera się głównie na sprzedaży
bezpośredniej oraz wizytach przedstawicieli handlowych
przeprowadzających audyt. Koszty pośrednie głównie związane ze
sprzedażą to dzisiaj 50% kosztu całej instalacji. 
Rozwiązanie
Easy SolarHome umożliwia instalatorom przeprowadzenie zdalnego
audytu bez konieczności wizyty na miejscu inwestycji. 
Aplikacja pozwala za pomocą kamery w telefonie wykonać pomiary
dachu, a następnie w rozszerzonej rzeczywistości wyświetlić najlepiej
dopasowany system fotowoltaiczny, wraz z informacjami o uzysku
energii i oszczędnościach.

KONTAKT:

Dolata.martin@icloud.com

+48 509 333 442
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ADAM PLUTA

CTO

JEDRZEJ KARDACH

CEO
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KONTAKT:

patryk@bambly.pl

+48 792 240 494

MEDYCYNA | 
ZDROWIE PUBLICZNE

Na chorobę Alzheimera choruje około 50 milionów osób. Co roku przybywa
kolejne 5 milionów. Szacuje się, że nawet 60%-75% nigdy nie jest
diagnozowana, podczas gdy medycyna pozwala już dziś na znaczne
spowolnienie jej rozwoju, wydłużenie życia pacjenta i poprawę jego jakości.
Dzięki technologii wektoryzacji dźwięku dysponujemy widmem 20 razy
dokładniejszym niż klasyczne. Wystarczy kilku sekundowa próbka głosu
pacjenta, by wykryć zniekształcenia wskazujące na chorobę Alzheimera.
Stworzymy pierwszy na świecie prosty test przesiewowy na tę chorobę, który
każdy będzie mógł przeprowadzić na sobie sam. Dostępne, alternatywne dla
tomografii komputerowej głowy badania wymagają udziału neurologa lub
długich ćwiczeń pod nadzorem fachowego personelu. Nasz darmowy test
sprawi, że dostęp do niego będzie miał dosłownie każdy, a nie tylko pacjenci
klinik, które wykupiły płatne subskrypcje testów. System będzie się
finansował poprzez opłaty wnoszone przez partnerskie placówki (prywatne
lub publiczne) do których trafią zdiagnozowani przez nas pacjenci kierowani
na dalsze, specjalistyczne badania.

ZESPÓŁ:

SPECTRUM INSIGHTS SP. Z O.O.

Darmowe badanie przesiewowe na chorobę Alzheimera 
z kilkusekundowej próbki głosu.

KONTAKT:

jedrzej.kardach@me.com

+48 509 809 899

DARIUSZ WIATR

FUNDRAISING &
PARTNERSHIPS

JULIUSZ DONAJSKI

COO

BAMBLY SP. Z O.O.

Bambly to platforma webowa i aplikacja mobilna dla młodych
rodziców, oferująca spersonalizowane programy specjalistycznych
ćwiczeń i zabaw wspierających prawidłowy rozwój dzieci i niemowląt
już od pierwszego dnia życia. Nasze rozwiązanie skierowane jest do
rodziców dzieci w wieku 0-3 lat.
Na podstawie wprowadzonych przez rodzica informacji, algorytm
Bambly, bazujący na specjalistycznej wiedzy ekspertów, układa
spersonalizowany program ćwiczeń, który następnie dostępny jest       
w formie video. Wraz z przebiegiem ćwiczeń, algorytm aplikacji uczy
się zachowania dziecka i dopasowuje dla niego odpowiednie zabawy.
Dane o postępach i rozwoju dzieci są anonimowo przechowywane       
w chmurze, analizowane i dostarczane do sieci neuronowej, która
aktualizuje algorytm. Dzięki temu mamy możliwość przewidywania
potencjalnych odchyleń od normy w rozwoju dziecka i zareagowania
odpowiednio wcześnie, jeszcze zanim pojawią się nieprawidłowości       
w jego rozwoju oraz poinformowania rodzica o zalecanej wizycie       
u specjalisty. Dodatkowo oferujemy przygotowaną i zweryfikowaną
przez ekspertów bazę wiedzy z zakresu rozwoju niemowląt.

ZESPÓŁ:

MARTA HAJLASZ

CEO/CMO 

PATRYK
IWASZKIEWICZ

COO

KATARZYNA
MAJBRODA

CCO

DAMIAN FIGIEL

CTO
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MONIKA STROIŃSKA

Ekspert ds. zaburzeń
neuropoznawczych

eCor to aplikacja do diagnostyki wyników badań EKG przy pomocy sztucznej
inteligencji i uczenia maszynowego. Oprogramowanie dedykowane jest
przede wszystkim dla lekarzy - pozwoli na wykonanie zdjęcia badania EKG,
analizę prawidłowości technicznej wykonania badania, pomiar parametrów
badania i opartą na uczeniu maszynowym interpretację wyniku. Jesteśmy
zespołem młodych programistów i lekarzy - w swojej praktyce wielokrotnie
spotykaliśmy się z mierzeniem przez kolegów długości odpowiednich
odcinków na wydruku badania linijką i porównywanie ich ze sprawdzanymi na
szybko w internecie normami - wiemy, że ta część pracy lekarza jest żmudna,
czasochłonna i rodzi wiele błędów diagnostycznych. Postanowiliśmy ją
zautomatyzować. Jednocześnie konkurencja w tym sektorze oferuje
rozwiązania analizy jedynie cyfrowego zapisu badania, pomimo iż ogromna
większość opisów wykonywanych przez lekarzy to opisy właśnie badań
analogowych, zapisanych na papierze. Naszym celem jest wypełnienie tej
niszy.

KONTAKT:

KRZYSZTOF EDER

krzysiekeder@gmail.com

+48 609 726 081

SERGIUSZ GRZEŚKOWIAK 

sergiuszgrzeskowiak@hotmail.com

+48 737 521 987

MEDYCYNA | 
ZDROWIE PUBLICZNE

TabBox to inteligentna kasetka na tabletki z dedykowaną aplikacją mobilną.
Rozwiązanie skierowane jest do seniorów, którzy biorą leki i mają problemy        
z pamięcią oraz ich opiekunów. Nasz produkt ma odciążać opiekunów                    
i wspierać seniorów w regularnym i bezpiecznym zażywaniu leków. Sygnał
dźwiękowy przypomina o zażyciu leków a sygnał świetlny wskazuje, którą
dawkę należy przyjąć. By zwiększyć bezpieczeństwo seniora kasetka blokuje
możliwość otwarcia niewłaściwej szufladki. Przy pominięciu dawki opiekun
dostaje powiadomienie i może w porę zareagować. Jest to jedyna kasetka
całościowo dostosowana do osób z demencją i innymi rodzajami
niepełnosprawności. Nie znaleźliśmy innego rozwiązania, które nie tylko
wskazuje, że należy przyjąć leki, lecz także informuje, że leki zostały już
wzięte. Aplikacja dedykowana jest opiekunom. Pozwala usprawnić
zarządzanie lekami a przez to zredukować stres związany z kontrolą
przyjmowania leków przez bliskiego. Umożliwia skonfigurowanie kasetki
(godziny, rodzaj i długość alarmu) oferuje też szereg przydatnych
funkcjonalności: tworzy wykaz przyjmowanych leków przez zeskanowanie
kodu kreskowego, wysyła powiadomienia o wykryciu niebezpiecznych
interakcji oraz o kończących się lekach. TabBox to prosta i mądra innowacja,
która odciąży opiekunów i wzmocni samodzielność seniorów.

ZESPÓŁ:

TABBOX SP. Z O.O.

TabBox – inteligentna kasetka na tabletki.

KONTAKT:

m.cwiek@tabbox.pl

+48 664 702 218

ECOR SP. Z O.O.

m.stroinska@tabbox.pl

+48 570 450 130

a.pawlos@tabbox.pl 

+48 694 343 158 

JEDRZEJ KARDACH

CEO

AMADEUSZ
PAWLOS

CTO

Aplikacja mobilna do analizy wyników badania EKG,
wykorzystująca metody uczenia maszynowego.

ZESPÓŁ:

KRZYSZTOF EDER
lekarz, odpowiedzialny za
część medyczno-biznesową
projektu

SERGIUSZ GRZEŚKOWIAK

programista, specjalista uczenia
maszynowego, odpowiedzialny za
część techniczną projektu
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 Innowacyjny nutraceutyk wspomagający odporność osób

starszych.
.Nutraceutyki to składniki o działaniu odżywczym (nutrition- odżywczy)       

i zdrowotnym ( pharmaceutical - produkt leczniczy). To substancje
biologicznie aktywne biorące udział w procesach metabolicznych.
W nutraceutyku Spółki RIBESNUT odnajdziemy w składzie: liść czarnej
porzeczki (surowiec farmakopealny), owoc dzikiej róży, kwiatostan czarnego
bzu, owoc rokitnika, owoc głogu, jagodę kamczacką, owoc jabłoni, korzeń
buraka, olejki eteryczne: eukaliptusowy i miętowy. Skład nutraceutyku jest
tak dobrany by w maksymalnie wspomóc układ odpornościowy w walce       
z infekcjami. Będzie to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
medycznego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Innowacje: 
1. produktowa - zmodyfikowane laboratoryjnie wyciągi z liści czarnej
porzeczki, rokitnika oraz jagody kamczackiej, co pozwoli na otrzymanie
izolatów zasięgających co najmniej 25 % więcej związków polifenolowych. 
2. procesowa - hybrydowa metoda utrwalania produktu polegającej na
działaniu UV, ciśnienia, temperatury (innowacja posiada zgłoszenie do biura
patentowego).

RIBESNUT SP. Z O.O.

KONTAKT:

renata@vestomedical.com 

+48 509 521 498

MEDYCYNA | 
ZDROWIE PUBLICZNE

Rozwiązanie jest małoinwazyjną alternatywą dla obecnie stosowanych
zabiegów bariatrycznych, takich jak balon żołądkowy, rękawowa resekcja
żołądka, itp. Urządzenie wczepiane jest endoskopowo, bez naruszenia
ciągłości tkanek. Gastro Spring Sleeve rozwiązuje główny problem
alternatywnego urządzenia Endobarrier, który po pomyślnych badaniach
klinicznych i rejestracji, po kilku latach stosowania zostało wycofane, ze
względu na działania uboczne. Problemem okazał się mechanizm
kotwiczenia, który prowadził do urazów i infekcji. Gastro Spring Sleeve
rozwiązuje ten problem, dzięki konstrukcji opartej na sprężynie o długości 50
cm, która anuluje siły perystaltyczne jelita i skutecznie stabilizuje urządzenie
w dwunastnicy i tym samym nie wymaga punktowego kotwiczenia.

ZESPÓŁ:

GASTRO MEDICAL SP. Z O.O.
 

Gastro Spring Sleeve to innowacyjne rozwiązanie dla osób
chorych na cukrzycę typu 2 i otyłość, dla których tradycyjna
farmakoterapia jest niewystarczająca.

WOJCIECH SNUZIK

Co-founder, CFO

ITAY DROR

Co-founder, CMO 

AVI EFTEL 

Co-founder, CTO

RENATA LISZKOWICZ 

Co-founder, CEO

KONTAKT:

w_jarco@o2.pl 

+48 692 133 042

AGNIESZKA KOTLARZ

Wspólnik

ZENON CIOŁKOSZ 

Wspólnik

WIOLETTA
JARCO

Prezes Zarządu

NATALIA MATŁOK

Wspólnik

ANDRZEJ DEC

Wspólnik

MACIEJ BALAWEJDER

Wspólnik

ZESPÓŁ:
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KONTAKT:

jedynakpoczta@gmail.com

+48 530 018 720

AGNIESZKA MAGRYŚ 

CRDO

KATARZYNA SIKORSKA

AI Specialist

MEDYCYNA | 
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DeepBreath to projekt wspierający pacjentów w rehabilitacji oddechowej
przeprowadzanej przy wsparciu lekarzy pulmonologów oraz fizjoterapeutów
oddechowych w warunkach domowych, bez konieczności odbywania
klasycznej rehabilitacji stacjonarnej.

Pacjent wybiera dogodne dla niego miejsce oraz czas ćwiczeń i otrzymuje
spersonalizowany program ćwiczeń, dietę oraz wsparcie psychologiczne.
Personalizacja ma zapewnić ciągłe dopasowywanie zaleceń do bieżącego
stanu zdrowotnego użytkownika, jego możliwości fizycznych oraz preferencji
własnych. Celem jest nie tylko poprawienie wydolności oddechowej, ale
również samopoczucia pacjenta i jego odporności. System zapewnia również
ciągłą edukację chorego oraz motywuje go do dbania o kondycję fizyczną             
i psychiczną.

DeepBreath będzie udostępniać sprawdzoną rehabilitację oddechową bez
konieczności odbywania częstych wizyt u fizjoterapeuty, prowadząc do
poprawy stanu zdrowia pacjenta, jednocześnie pozwalając zaoszczędzić czas    
i pieniądze.

ZESPÓŁ:

DEEP BREATH AI SP. Z O.O.
 

ŁUKASZ LIBERADZKI

Lead Developer

FUNKBIOTICS SP. Z O.O.

Karvaderm to antyseptyczny/bakteriobójczy opatrunek mający szerokie
spektrum działania przeciwbakteryjnego, nawet na tzw. bakterie lekooporne.
Powstały nowy produkt różni się swoimi cechami od produktów dotychczas
dostępnych na rynku w kilku najważniejszych punktach. Zawarte w nim
naturalne substancje antyseptyczne skutecznie zwalczają zakażenie      
w zainfekowanej ranie, a zastosowany nośnik będzie biodegradowalny. Jest
to więc produkt zgodny z najnowszymi trendami rynkowymi: ekologiczny,
oparty na naturalnych składnikach, jak i wartościami, które odgrywają rolę we
współczesnym społeczeństwie. Nie bez znaczenia jest również fakt,      
że opatrunek Karvaderm i jego składniki mogą być produkowane w Polsce.
Zakażenia mogą się pojawić na każdym etapie procesu gojenia ran i nie tylko
spowolnić ten proces, ale wręcz stać się zagrożeniem dla życia pacjenta.
Dużym problemem w przypadku ran przewlekłych jest pojawienie się
biofilmu bakteryjnego. Ta wielokomórkowa struktura bakteryjna utrudnia
naturalne procesy gojenia zachodzące w ludzkim organizmie. Bakterie      
w formie biofilmowej odpowiedzialne są za 60–80% wszystkich infekcji
szpitalnych. Na te problemy odpowiedzią jest Karvaderm, opatrunek do
leczenia ran przewlekłych oraz ran ostrych zainfekowanych i zagrożonych
infekcją.

MEDYCYNA | 
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KRZYSZTOF JEDYNAK

Business Development

MONIKA BOŃCZA-
TOMASZEWSKA 

CEO

ZESPÓŁ:

KONTAKT:

hello@funkbiotics.com

+48 501 353 744

MARCIN BOŃCZA-
TOMASZEWSKI 

CPD
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KONTAKT:

specjalistaterappo@gmail.com

twojaterapeutka@gmail.com

+48 793 190 193

lukaszwiater@gmail.com

+48 796 99 561
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 Pacjentom Terappo umożliwi znalezienie DLA SIEBIE lub DLA SWOJEGO
DZIECKA dedykowanego, SPRAWDZONEGO terapeuty lub grupy
psychoterapeutycznej/wsparcia/rozwojowej. To narzędzie dla specjalistów
zdrowia psychicznego, dzięki któremu będą mogli prowadzić sesje ON-LINE,
szukać pacjentów zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz zarządzać swoim
gabinetem (dzięki zintegrowanemu kalendarzowi, notatkom i płatnościom),    
a także umożliwiające promocję swoich usług. Terappo to innowacyjne
funkcje takie jak: MOŻLIWOŚĆ ZAKŁADANIA GRUP
PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH i koordynowanie ich, funkcja „OPEN WINDOW”,
która umożliwi terapeucie połączenie z potrzebującym klientem w czasie
wolnego okienka oraz planowana funkcji „alarmu”, pomagająca pracować
z pacjentem w stanie zagrożenia życia.  Dodatkowo dzięki funkcji
„ODWRÓCONEGO MATCHOWANIA” pacjent dostanie wsparcie w momencie,
gdy potrzebuje pomocy od specjalisty lub koordynatora, który się do niego
zgłosi, co pozwoli na zmniejszenie stresu i niepewności. Terappo odpowiada
na wzrastające potrzeby w obszarze zdrowia psychicznego spotęgowane
trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

ZESPÓŁ:

TERAPPO SP. Z O.O.
 

 Platforma i aplikacja do prowadzenia psychoterapii
indywidualnej i grupowej, zarządzania gabinetem. 

AGNIESZKA RYNOWIECKA 

pomysłodawczyni, 
Co-Founder & CEO

ŁUKASZ WIATER

Co-Founder & COO, 
zapewni obsługę prawną projektu

INNOVA MEDICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.

Health Monitoring System (HMS) - system do monitorowania
pola widzenia pacjentów i analizy perymetrycznej

 Kim jesteśmy? 
Innova Medical Solutions zajmuje się opracowaniem koncepcyjnym,
wdrożeniem inżynieryjnym i rozwojem projektów medycznych. Nasze
produkty usprawniają badania przesiewowe oraz intensyfikują proces
diagnostyczny.

Opis produktu
HMS to pierwszy na rynku innowacyjny produkt technologii medycznej.
Składa się z autorskich gogli medycznych oraz aplikacji. Służy do
monitorowania pola widzenia pacjentów i analizy perymetrycznej. HMS
wspiera m.in. badanie diagnozujące jaskrę, powodującą zanik mięśni
wzrokowych i prowadzącą często do znacznej lub całkowitej utraty wzroku.
HMS umożliwia też diagnostykę schorzeń i chorób takich jak: schorzenia
siatkówki, bóle głowy wywołane np. permanentnym stresem, choroby
neurologiczne np. guzy wewnątrzczaszkowe czy nadciśnienie tętnicze. HMS
to skuteczne narzędzie w walce z dramatem zdrowotnym kilkuset milionów
ludzi na świecie. Aplikacja umożliwia natychmiastowy kontakt z lekarzem-
specjalistą, dzięki czemu pacjent błyskawicznie otrzymuje diagnozę. 

KONTAKT:

rmatusiak222@gmail.com 

golianrafal@gmail.com 

MEDYCYNA | 
ZDROWIE PUBLICZNE

 
 

ZESPÓŁ:

RAFAŁ MATUSIAK

Prezes

RAFAŁ GOLIAN 

Wiceprezes

MATEUSZ SROGA

Wspólnik

ŁUKASZ PŁOSAJ

Wspólnik
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MEDYCYNA | 
ZDROWIE PUBLICZNE

Liposomy Nowej Generacji w walce z SARS -Cov 2

Opracowanie innowacyjnej technologii otrzymywania liposomów nowej
generacji jako nośników substancji bioaktywnych mających zastosowanie
profilaktyczne u osób po przebytym COVID-19.
Projekt zakłada stworzenie innowacyjnej technologii liposomów nowej
generacji, charakteryzujących się unikatową budową, wysokimi parametrami
uwalniania substancji aktywnej, mikroskopijnymi rozmiarami, sposobem
formulacji umożliwiającym ponad 90% przyswajanie substancji bioaktywnej
wzmacniając, tym samym, jej właściwości terapeutyczne.
Jako substancja bioaktywna zostanie wykorzystany resweratrol, posiadający
udokumentowane, wybitne właściwości przeciwzakrzepowe,
przeciwwirusowe jak również kardioprotekcyjne.
Zastosowanie powyższej innowacyjnej technologii liposomalnej pozwoli na
dostarczenie resweratrolu do mikronaczyń mózgu, płuc i serca, czyli organów
bezpośrednio narażonych na powikłania po przebyciu Covid -19, umożliwiając
tym samym usunięcie występujących tam mikrozakrzepów. 

KONTAKT:

office@liposolutions.pl

+48 602 610 633

ZESPÓŁ:

ALEKSANDRA 
MARZEC 
Prezes zarządu

JOANNA 
ZIEMIAŃSKA

Wiceprezes zarządu

DR HAB. KATARZYNA CIEŚLIK - BOCZULA

kierownik badań liposomalnych

PROF. DR HAB. MAREK PIESZKA

kierownik badań pre-klinicznych

PROF. DR HAB. MAGDALENA RUDZIŃSKA

kierownik badań laboratoryjnych

LIPOSOLUTIONS SP. Z O.O.
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LOSA SP. Z O.O.

ParkSpace (parkspace.eco) to rozwiązanie, które dzięki AI pozwoli kierowcy
wybrać miejsce parkowania przed wyruszeniem w podróż. Kierując się
bezpośrednio na miejsce parkingowe, przyczynimy się do zmniejszenia hałasu
i zanieczyszczenia środowiska. 
Innowacyjny na skalę światową system, bazuje na zależności między danymi
zebranymi z systemów parkingowych a ruchem ulicznym, pogodą, porą dnia       
i innymi czynnikami wpływającymi na dostępność miejsc. Zależność opisana
algorytmami AI jest wykorzystana w systemie do dostarczenia informacji       
o zajętości.
Wykorzystanie istniejącej infrastruktury obniża 20 krotnie koszty wdrożenia
tego rozwiązania smartCity w porównaniu do tradycyjnych systemów
opartych o IoT. Co więcej, korzystając z ParkSpace, mamy szansę zredukować
emisję dwutlenku azotu (np. dla Krakowa to aż 70 ton rocznie).
LOSA oferuje poprawę komfortu życia mieszkańców miast, poprzez
dostarczenie rozwiązania ułatwiającego parkowanie.
Naszym segmentem klientów są miasta posiadające strefy płatnego
parkowania niestrzeżonego (SPPN) oraz kierowcy podróżujący do miast       
w celach biznesowych i turystycznych. 

KONTAKT:

info@parkspace.eco

+48 607 922 890

ZESPÓŁ:

SEBASTIAN CIBOR

CEO, 
kierownik projektu

MICHAŁ LUPA

CTO, 
inżynier danych

MICHAŁ WIERZBIŃSKI

CRO, 
inżynier AI

TRANSPORT |
SMART CITY

ARTUR PUTEK

CFO, 
ekspert ds. finansów 

RetenTech to dostawca innowacyjnych rozwiązań służących retencji wód,
zapobieganiu powodziom miejskim i poprawie działania przeciążonych
systemów kanalizacyjnych. Proponowany przez firmę system składa się                  
z opatentowanych, autonomicznych zastawek kanałowych (patent RP nr
233517) oraz oprogramowania symulacyjno-sterującego do zarządzania
przepływem i retencją kanałową, w czasie rzeczywistym.
W związku z obecnymi zmianami klimatu i coraz częstszymi opadami
nawalnymi, operatorzy kanalizacji, poszukują sposobów zapobiegania
wylaniom i podtopieniom na terenach zurbanizowanych. Produkty RetenTechu
wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i mogą być stosowanie niezależnie od
już istniejących rozwiązań.
Obecne systemy retencyjne oparte są o budowę naziemnych i podziemnych
zbiorników, napełniających się podczas opadów atmosferycznych. RetenTech
proponuje rozwiązanie tańsze i łatwiejsze w stosowaniu. Bazuje ono na
montażu zastawek w studzienkach kanalizacyjnych, oraz zastosowaniu
inteligentnego sterowania, w celu wykorzystania pojemności retencyjnej
kanalizacji. Dzięki temu możliwe będzie sterowanie falą wezbraniową                       
i zmniejszenie częstości występowania tzw. nadmiarowych zrzutów                         
z przelewów burzowych do środowiska.

KONTAKT:

biuro@retentech.pl

+48 606 626 556 

TRANSPORT |
SMART CITY

ZESPÓŁ:

RETENTECH SP. Z O.O.
 

Autonomiczny system retencji kanałowej oparty
o innowacyjne zastawki i oprogramowanie sterujące 
w czasie rzeczywistym.

MARCIN POLITOWICZ

Członek Zarządu

MARCIN FIJOŁ

Prezes Zarządu

PIOTR ZYGMUNT

Członek Zarządu

25

mailto:biuro@retentech.pl


Nasz pomysł to aplikacja internetowa/mobilna wspierając zarządzanie
stanem technicznym floty pojazdów w sharingu miejskim zintegrowana  
 z obecną platformą sharingową klienta docelowego. Aplikacja wspiera
operatora sharingu poprzez wykorzystanie uczenia maszynowego do
predykcji usterek i serwisu części danego pojazdu.

Systemy sharingu lekkich pojazdów miejskich, czy to elektrycznych jak
rowery, hulajnogi, skutery, deskorolki, czy typowo mechanicznych jak
rowery, często spotykają się z problemem utrzymania jakości oferowanej
przez siebie floty. Pojazdy, zwłaszcza te intensywnie użytkowane, szybko
się zużywają, co prowadzi do pogorszenia jakości świadczonej usługi. 
Rozwiązaniem tego problemu może być tzw. Predictive Maintenance.
Jest to technika wykrywania usterek, zanim te jeszcze się pojawią,               
a najpóźniej w momencie ich pojawienia. Predictive Maintenance używa
technik uczenia maszynowego, do wczesnego ostrzegania zespołu
utrzymania, o możliwych usterkach.

KONTAKT:

TRANSPORT |
SMART CITY

ZESPÓŁ:

INFINITY TECH SP. Z O.O.

Infinity Device Maintenance.

GREEN STORAGE SP. Z O.O.

Green Storage to ekologiczne rozwiązanie służące do magazynowania
energii. Innowacyjność produktu polega na zastosowaniu w magazynach
energii baterii, które wcześniej były wykorzystywane w autobusach
elektrycznych. Dzięki nowemu zastosowaniu baterii rozwiązujemy problem
kosztowanego i nieefektywnego recyklingu baterii, umożliwiamy
posiadaczom autobusów elektrycznych sprzedaż wykorzystanych baterii
celem refinansowania zakupu nowego, a przede wszystkim wprowadzamy na
rynek produkt znacząco tańszy od aktualnie dostępnych na rynku. 

Zastosowanie magazyn energii służy:
- obniżeniu kosztów energii elektrycznej 
- zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego
- zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE

KONTAKT:

info@greenstorage.pl

+48 510 080 481

ZESPÓŁ:

TRANSPORT |
SMART CITY

PIOTR FENGLER

Prezes Zarządu

Zielone magazyny energii.

www.greenstorage.pl 

kamil.sobiszewski@infinity-tech.solutions

+48 664 187 323

PIOTR BŁĄDEK

Wspólnik, 
Software engineer

PIOTR MARCINKOWSKI

Wspólnik, Project Manager

KAROL SIEGIEDA

Wspólnik, 
Data engineer

KAMIL SOBISZEWSKI

Prezes zarządu, 
Sales Manager

KAROLINA DROZD

Członek zarządu, 
Public Relations Manager

ALEKSANDRA KUK

Wspólnik, 
Marketing Manager
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Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy

startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy
startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska

Wschodnia 2014-2020.
 


