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24
miesiące 

wdrażania

316
zgłoszonych

pomysłów

60
godzin

pitch’ów

40
inkubacji

40
biznesplanów

START: Wigilia 2013

INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
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Andrzej Wodecki

Tworzymy system rozwoju umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży integrujący 

ruch z ćwiczeniami koncentracji i pamięci. Gry dostępne na urządzenia mobilne, 

www i konsole do gier projektujemy we współpracy z najlepszymi polskimi 

naukowcami i psychoterapeutami.

gry komputerowe rozwijające umiejętności poznawcze dzieci i młodzieży

Od zawsze 

marzyłem 

o łączeniu pracy 

i rozwoju z zabawą.

Teraz mam szansę 

wdrażać to 

w praktyce,

przy okazji 

współpracując 

z bardzo kreatywną 

młodzieżą.

A. Wodecki

„

Skakanka Sp. z o.o. oferuje systemy informatyczne wspomagające

percepcję, koncentrację, pamięć i samokontrolę u dzieci i młodzieży.

W skład architektury rozwiązania wchodzą m.in. zestawy ćwiczeń

i testów (dostępnych na urządzenia mobilne, przeglądarki

internetowe), system informatyczny wspomagający pracę gabinetów

terapeutycznych, aplikacja mobilna wspierająca terapeutów

w realizacji sesji oraz panel www dla rodziców umożliwiający

śledzenie postępów dziecka.

Skakanka.pl www.skakanka.pl





Paweł Breshke Czyżewski
design, wzornictwo przemysłowe

W głównej mierze firma koncentruje się na projektowaniu dóbr

z segmentu Premium oraz serii limitowanych sygnowanych moim

logiem BRESHKE, tworzenie pojedynczych bądź limitowanych

produktów (pojazdy i jachty projektu One-Off czyli pojedyncze

sztuki na indywidualne zlecenie, wnętrza) na specjalne zamówienie

prywatnego inwestora. Dodatkowo pomysł biznesowy przewiduje

wejście na rynek dla przedsiębiorstw.

Firma działa w branży projektowej i tworzy projekty związane 

z designem 3D w obrębie różnych dziedzin przetwórstwa przemysłowego 

(Industrial Design) oraz motoryzacji (Automotive Design). 

„
Istotą 

pomysłu 

biznesowego jest 

oferowanie usług 

wzornictwa 

przemysłowego 

opartego na 

innowacyjnych 

rozwiązaniach 

cyfrowego 

rozpoznawania 

emocji.

P. Breshke

www.behance.net/pabllos





Rafał Iskra
edukacja

Dar Zabawy to innowacyjne spojrzenie na proces edukacji

i wychowania najmłodszych poprzez prawdziwą zabawę – twórczą,

radosną i bezpieczną. Istotą programu Dar Zabawy jest prowadzenie

zajęć w czterech grupach zabawowo-zadaniowych. Rolą dorosłego

jest bycie przewodnikiem każdego z dzieci, szanowanie jego

indywidualności oraz wzmacnianie poczucia, że jest ważną częścią

grupy. Froebel.pl jest także dystrybutorem pomocy dydaktycznych

– darów – do pracy z programem oraz oprawy metodycznej. Zespół

regularnie organizuje na terenie całej Polski szkolenia oraz

konferencje dla kadr pedagogicznych placówek przedszkolnych

i szkolnych.

Froebel.pl to grupa pasjonatów, dla których dobro dziecka jest najwyższą 

wartością. Zespół stworzył Program wychowania przedszkolnego „Dar Zabawy”.

„
Dzieci i zegarki 

nie mogą 

być stale 

nakręcane. 

Trzeba im także 

pozwolić chodzić.

R. Iskra

www.froebel.pl





Adam Kuzdraliński

Spółka prowadzi działalność w zakresie tworzenia i wdrażania innowacyjnych 

technik molekularnych na potrzeby biznesu oraz nauki. Specjalizuje się 

w badaniach mikroorganizmów, organizmów roślinnych i zwierzęcych.

genetyka, biotechnologia

W ofercie posiada szereg usług biotechnologicznych dedykowanych

firmom spożywczym oraz przedsiębiorstwom działającym na rynku

ochrony roślin, w tym np. molekularnych metod badań patogenów

roślin. Kolejnym obszarem zainteresowania jest nowość na polskim

rynku medycyna spersonalizowana zwierząt oparta o badania

genetyczne. Odbiorcą usług w w tej dziedzinie są np. kliniki

weterynaryjne, związki hodowców zwierząt, stadniny koni i in.

„
Naszym celem jest 

upowszechnienie 

i uproszczenie 

badań 

molekularnych, tak 

aby w pełni 

wykorzystać 

potencjał genetyki, 

przenosząc wiedzę 

naukową na obszar 

praktycznych 

zastosowań 

biznesowych.

A. Kuzdraliński

www.nexbio.pl





Michał Korba

Iwisher to aplikacja, która umożliwia Internautom stworzenie wirtualnej 

zbiórki na wymarzony prezent dla siebie lub innych. Pieniądze można 

odkładać indywidualnie bądź wspólnie ze znajomymi. 

nowe technologie, IT

Twórcami platformy są Michał Korba, Łukasz Wasilik i Bartosz

Izdebski z Lublina. Aplikacja umożliwia tworzenie „iWishy”, czyli

wirtualnych marzeń, na które w bardzo łatwy sposób można

rozpocząć oszczędzanie. Wystarczy wkleić link do aplikacji,

a specjalny kod na stronie zaciągnie tytuł, zdjęcie, opis oraz

cenę produktu. W iWisher dostępny jest również internetowy

katalog, w ramach którego 96 sklepów oferuje ponad 1,2

miliona różnych produktów. Użytkownikom udostępniona jest

także funkcja zbierania na bliżej nieokreślone marzenie, jak na

przykład podróż dookoła świata.

„
Na pomysł 

wpadliśmy przez 

przypadek. 

Często zdarzało się, 

że znajomi dawali 

moim dzieciom 

identyczne prezenty 

albo dzwonili 

i pytali, co kupić. 

Stwierdziliśmy, że 

fajnie by było 

stworzyć taką 

aplikację, która by 

pomogła spełniać 

oczekiwania. 

M. Korba

www.iwisher.pl





Marcin Strzałkowski

InteliDesk rozwija oprogramowanie Wirtualny Asystent IT Desk i świadczy usługi 

help desk dla podmiotów administracji publicznej. Oprogramowanie wykorzystuje 

sztuczną inteligencję i najnowocześniejsze technologie do wspierania pracy 

i rozwiązywania codziennych problemów ze sprzętem komputerowym. 

usługi outsourcingu help desk dla sektora administracji publicznej

Powołanie InteliDESK sp. z o.o. stanowi element strategii

InteliWISE S.A., nakierowanej na budowanie pozycji lidera

w rozwoju innowacyjnych, rozwiązań informatycznych

w chmurze, opartych o algorytmy sztucznej inteligencji,

a prowadzącej do optymalizacji procesów wielokanałowej

obsługi klienta i Contact Center, dla globalnie

działających firm oraz sektora administracji publicznej.

Zagraniczne firmy 

są zainteresowane 

współpracą z Polską 

w zakresie 

outsourcingu 

procesów 

biznesowych. 

To dlatego, że mamy 

dobre wsparcie 

techniczne 

i wykształconych 

inżynierów.

M. Strzałkowski

„
http://intelidesk.io





Jerzy Frąckiewicz

Clean Concept Sp. z o.o. jest innowacyjną firmą oferującą środki 

czystości na bazie mikroorganizmów Micro-Organisms Technology 

(EMOT) dla branży automotive. 

biotechnologia

Produkty CleanConcept, są tańsze, efektywniejsze oraz wydajniejsze

niż ich odpowiedniki chemiczne stosowane dotychczas w branży

myjni samochodowych i kolejowych. Wyjątkowość preparatów

CleanConcept polega na tym, że są one całkowicie naturalne,

neutralne chemicznie (pH 7), co za tym idzie całkowicie bezpieczne

dla człowieka, środowiska i czyszczonych powierzchni. Nasze

preparaty zawierają enzymy i żywe efektywne mikroorganizmy,

które odżywiają się zanieczyszczeniami organicznymi takimi jak

substancje ropopochodne, tłuszcze, cukry, oleje syntetyczne itp.,

rozkładając te zanieczyszczenia na wodę i dwutlenek węgla.

„
Wyjątkową zaletą 

naszych preparatów 

jest to, że poza 

funkcją czyszczenia 

pełnią funkcje 

utylizujące niektóre 

substancje 

szkodliwe dla 

środowiska lub 

niebezpieczne. 

Stanowi to 

o wyjątkowych 

walorach 

ekologicznych 

naszych produktów. 

J. Frąckiewicz

www.cleanconcept.pl





Tomasz Zwolan

Głównym obszarem działalności Infinum 3D jest projektowanie, produkcja 

oraz wdrażanie nowoczesnych sterowników do drukarek 3D oraz wszystkich 

związanych z tym dodatkowych akcesoriów i komponentów. 

automatyka, IT, druk 3D 

Infinum 3D to również firma świadcząca profesjonalne usługi z zakresu

budowy urządzeń i maszyn o charakterze przyrostowym. Dla Akademii

Medycznej w Lublinie Infinum 3D stworzyło projekt drukarki 3D do

innowacyjnego systemu operującego w zakresie analizy chemicznej.

Firma planuje wprowadzić na rynek nowatorski czujnik nacisku stołu

roboczego drukarki 3D o nazwie ODO Motion. Rozwiązuje on problem

kalibracji niskobudżetowych drukarek 3D. Jest wyposażony we własny

procesor, a dzięki zaimplementowanym algorytmom DSP analizuje

zebrane sygnały co podnosi jego czułość.

„
Dzięki połączeniu 

wiedzy z zakresu 

elektroniki, 

wieloletniego 

doświadczenia 

w biznesie, 

odpowiedniego 

zaplecza naukowego 

i finansowego, 

produkty Infinum

3D charakteryzują 

się wysoką jakością 

i funkcjonalnością 

przewyższającą 

rozwiązania obecnie 

dostępne na rynku. 

T. Zwolan

www.infinum3d.pl





Michał Gołkiewicz

Systemy, które łączą dietetykę, biotechnologię i nowoczesne narzędzia IT. Pozwala 

to na indywidualny i kompleksowy monitoring tendencji zdrowotnych, dzięki czemu 

skutecznie wspieramy zdrowie i wynik sportowy.

zdrowie, biotechnologia, IT

Dostarczamy systemy informatyczne Athlestat i Physiostat do

zarządzania np. treningiem z uwzględnieniem żywienia,

parametrów medycznych i fizjoterapii. Twoje zdrowie, czy

choroba, to tendencje zdrowotne. Twój styl życia jedne

wspiera inne hamuje. Poznając je wcześniej i monitorując

dzięki systemom IT, możesz pracować ze swoim zdrowiem,

wynikiem sportowym, urodą czy procesami starzenia. Pozwól

nam sobie pomóc a zmienisz zdanie o pojęciu diety i stylu

życia.

„
Polecam ekipę 

z NutriTecha bo 

zawsze są 

profesjonalni, 

bardzo dobrze 

przygotowani 

i uśmiechnięci. 

Podobnie jak ja, 

są zmotywowani aby 

osiągnąć zamierzony 

cel, bo dla nich 

praca to pasja 

i misja. 

M. Sawrymowicz

Złoty medalista 

Mistrzostw Świata 2007

www.nutricus.pl





Paweł Staniszewski
materiały dla techniki kryminalistycznej, laboratoria kryminalistyczne,

zabezpieczenie materiału dowodowego na miejscu zdarzenia,

Wytwarzanie mas silikonowych realizujemy w oparciu

o wypracowaną autorską technologię przy wykorzystaniu

najnowocześniejszych urządzeń renomowanych producentów.

Posiadamy również rozbudowane zaplecze laboratoryjne,

pozwalające zarówno na prowadzenie prac badawczych

z zakresu badań kryminalistycznych jak i badań wytrzymałości

materiałów stosowanych w wielu innych branżach.

„
Produkt tworzony 

dla branży 

specjalnej to nie 

żaden kompromis. 

Jedyna możliwość 

to umiejętne 

wykorzystanie 

najnowszych 

technologii 

i materiałów. 

Zadaniem firmy jest 

pomoc klientom 

w całkowitym 

zrozumieniu 

produktu 

i zaakceptowaniu 

ceny.

P. Staniszewski

Obecne portfolio produktowe składa się z szeregu mas silikonowych IMPRESIL oraz koncentratów 

traseologicznych. Naszymi klientami są komendy wojewódzkie garnizonów Policji, Oddziały Straży 

Granicznej, Żandarmeria Wojskowa, uczelnie wyższe jak i klienci detaliczni.

www.crimat.pl





Grzegorz Kotnarowski
nowe technologie, przemysł drzewny

Z jednej strony oprogramowanie do zarządzania magazynem

bardzo ułatwia pracę, z drugiej strony automatyczny pomiar

odkrycia deski oraz baza ze zdjęciami pomagają w sprzedaży.

Uwidocznione na fotografii i zapisane w programie deski i ich

cechy są znane obydwu stronom transakcji. Kolejnym etapem

wdrażania systemu jest tablet sprzedażowy i komputer

stacjonarny przy sortowaniu, pozwalający wprowadzać dane z

pilota umieszczonego na ręce operatora.

Nagrodzony na targach Drema 2015 

„System Woodinspector Woodbase” spółki WOODINSPECTOR z Lublina pomaga 

wydajnie zarządzać zakupami tarcicy, jej ewidencją oraz wspomaga sprzedaż.

„
Połączenie wiedzy 

i doświadczenia 

zdobytego na drodze 

współpracy 

z zakładami 

przemysłu 

drzewnego 

z kreatywnym 

zespołem, pozwala 

spółce na rozwój 

i tworzenie 

produktów 

osadzonych 

w realiach 

i potrzebach 

polskiego rynku.

G. Kotnarowski

www.clickweb1465564.home.pl





Rafał Mitkowski
robotyka, programowanie, edukacja

Wizja mikro robotów, które pozwalają od najmłodszych lat na

dzielenie się pasją do elektroniki, robotyki i programowania

- leży u podstawy działania spółki. Nasza technologia została

zaprojektowana, aby zapewnić użytkownikom możliwość

eksperymentowania i zabawy, stawiania coraz to nowych

wyzwań, rozszerzania wyobraźni, innowacyjność bez

konieczności stosowania drogich robotów.

Edu Sense to spółka, w której cały zespół podziela prawdziwą 

pasję do innowacji i kreacji.

„
Rozszerz horyzonty 

dziecka za pomocą 

- małych 

inteligentnych 

robotów. Wyobraźmy 

sobie, zabawki 

edukacyjne, które 

"otwierają drzwi" 

do nauki 

programowania, 

robotyki oraz nauk 

ścisłych, dzięki którym 

Twoje dziecko będzie 

o krok wcześniej przed 

zadaniami 

proponowanymi przez 

podstawę 

programową.

R. Mitkowski





Piotr Marek
media, media lokalne, media regionalne, domy mediowe, 

oprogramowanie webowe, mobile, smarttv

Nasze produkty to: 

TIPNEWS - nowoczesny miejski serwis internetowy dla mediów lokalnych 

otwierające nowe źródła przychodu dla użytkowników.  

TIPMOBILE- aplikacja mobilna umożliwiająca mediom pozyskanie nowych 

widzów/czytelników oraz wejście na rynek reklamy mobilnej.

TIPSMARTTV  - aplikacja smarttv umożliwiająca telewizjom internetowym 

oraz kablowym pozyskanie nowych widzów.

TIPCRM - crm dedykowany dla mediów lokalnych zawierający m.in. takie 

elementy jak planer reklamowy, raportowanie, podgląd kampanii zarówno 

dla klientów jak i mediów.

„
Jednym z kluczy 

do budowania sieci 

partnerów jest 

prostota naszej 

oferty. 

Nie stosujemy 

gwiazdek, haczyków 

ani umów 

długoterminowych. 

Chcemy, aby 

broniła nas jakość 

naszych produktów.

A. Greczycho

Media lokalne nie mają kapitału potrzebnego do stworzenia nowoczesnych aplikacji webowych, 

mobilnych, smarttv czy też systemów CRM. Projekt jest odpowiedzią na istniejącą niszę rynkową 

poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług/ narzędzi dla mediów lokalnych w takich obszarach 

jak emisja, sprzedaż,  marketing, organizacja pracy. 

www.tipmedia.pl





Shakti Natah Upadhyay
produkcja i sprzedaż kosmetyków

TRISAMYA COSMETICS koncentruje się przede wszystkim na

tworzeniu innowacyjnych produktów wysokiej klasy oraz

technologii do stosowania w SPA oraz uzdrowiskach dla zdrowia

i urody w terapii odmładzania. W przyszłości firma planuje

otworzyć własne „Beauty and Wellness Spa” oferujące zabiegi oraz

rozwiązania do utrzymania zdrowego i harmonijnego życia. Firma

będzie również angażować się w organizację imprez związanych

z urodą, modą oraz sztuką dla promocji marki.

Trisamya Cosmetics przy użyciu naturalnych składników opracowała technologię 

fotodynamicznych kosmetyków do pielęgnacji skóry oraz kosmetyków 

działających na układ immunologiczny.

„
TRISAMYA 

to marka, 

która 

reprezentuje 

piękno i harmonię.

Shakti N. Upadhyay





Dariusz Czechowski
informatyka 

Skupiliśmy się na opracowaniu pierwszego na świecie narzędzia, którego

najważniejszym zadaniem jest ułatwianie codziennej pracy pielęgniarek

i fizjoterapeutów. Dzięki Terminarzowi Medycznego Nurseum, z którego

można korzystać na komputerach, tabletach i smartfonach, nasi

użytkownicy będą mogli intuicyjnie zarządzać bazą własnych pacjentów,

swobodnie zaplanować oraz zorganizować wizytę, łatwo edukować

pacjenta w trakcie wizyty, szybko przekazywać pacjentowi zalecenia

medyczne, w prosty sposób generować raporty do statystyk i rozliczeń

czasu pracy.

„
Pomysł na 

Terminarz 

Medyczny Nurseum

wziął się 

z obserwacji pracy 

wykonywanej przez 

pielęgniarki 

i fizjoterapeutów. 

Zauważyliśmy, 

iż mają oni coraz 

mniej czasu dla 

pacjentów, a coraz 

więcej muszą 

poświęcać na 

wypełnianie ton 

dokumentów 

i formularzy.

D. Czechowski

Innowacyjność rozwiązania Terminarz Medyczny Nurseum jest wieloobszarowa i dotyczy m. in. 

automatyzacji codziennej pracy użytkowników aplikacji (pielęgniarek i fizjoterapeutów) w relacji 

z pacjentami oraz automatyzacji comiesięcznego raportowania i rozliczania zadań. Umożliwia 

dostęp do scentralizowanej i mobilnej bazy informacji o produktach farmaceutycznych 

i wyrobach medycznych, a także wydarzeniach branżowych. 

www.nurseum.pl



AMOS



Ryszard Bugaj
motoryzacja

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań prędkości tłoka są 

zmniejszone o połowę w porównaniu do obecnie stosowanych 

amortyzatorów. W amortyzatorze dwutłokowym, dwu 

cylindrycznym poprzez podział działających sił na 2 tłoki, 

zmniejszają się obciążenia działające na pojedynczy tłok i cylinder, 

a przez to zmniejsza się temperatura pracy oraz zużycie

Projektowanie, konstruowanie, testy i sprzedaż innowacyjnych amortyzatorów. 

W przeciwieństwie do klasycznego amortyzatora, gdzie 1 lub 2 tłoki pracują w cylindrze 

osadzone na pręcie (ramieniu), innowacyjny amortyzator posiada 2 cylindry połączone 

prętem, na końcach którego osadzone są tłoki pracujące w 2 różnych cylindrach. 

„
Produkt stanowi 

innowację 

produktową 

na skalę światową, 

co potwierdzają 

patenty 

w większości 

kluczowych krajów 

na świecie 

(numer patentu 

w Polsce 193377).

R. Bugaj

AMOS





Paweł Kowalik
biznesplany

Dla każdego wzorca (czyli konkretny konkurs, w konkretnym

działaniu, określonego programu) opracowujemy indywidualną

ścieżkę konwersji. Efektem pracy generatora jest wydruk (.pdf/.xls)

w 100% zgodny z wymogami źródła finansowania.

Podstawowa forma użytkowania BIZ.System’u to tworzenie

BiznesPlanu przez przedsiębiorcę, księgowego, doradcę. Nieco

odrębna jest wersja dedykowana do zastosowań w edukacji.

Powstaje również wariant dedykowany do szacowania wycen

pomysłów innowacyjnych / patentów i wiedzy technicznej.

„
Tworząc 

BiznesPlan

w generatorze 

BIZ.System masz 

pewność, że nie 

pominąłeś żadnego 

istotnego elementu. 

Podajesz tylko 

kluczowe 

informacje, reszta 

układa się sama. 

Cała matematyka 

po naszej stronie. 

Ł. Wojciechowski

BIZ.System to zaawansowany system do tworzenia biznesplanów. Pierwotnym celem systemu jest

ułatwienie w opracowaniu biznesplanów ubiegających się o zewnętrzne finansowanie. BIZ.System

jest stworzony na wzór logiki ludzkich myśli, którą przetwarza na logikę dokumentu (wzoru).

Wydruk z systemu to poprawny załącznik do wniosku o dotację / kredyt.

www.bizsystem.pl





Dariusz Wierzbowski
kosmetyki naturalne

W ramach realizowanego pomysłu tworzona jest linia

kosmetyków w których składniki syntetyczne, głównie pochodne

polietylenu zastąpione zostaną przyjazną dla człowieka i w pełni

biodegradowalną celulozą, co pozwoli na produkcję

kosmetyków w 100% naturalnych. Drugim wyrobem tworzonym

w ramach realizacji pomysłu jest linia kosmetyków kolorowych

probiotycznych. Tu również wyeliminowano wszelkie składniki

syntetyczne a użyte do ich wytworzenia probiotyki plasują wyrób

w grupie dermokosmetyków nadających nie tylko piękno ale

i pozytywnie oddziałujących na zdrowie.

Koncepcję pomysłu realizowanego przez Nature Line oparto

na zrodzonej z miłości do natury pasji ulepszania świata 

i olbrzymim szacunku do otaczającego środowiska. 

„

Naturalny 

kosmetyk to ten 

który tworzymy 

z natury, 

ale i natura 

go potrzebuje.

D. Wierzbowski

www.natureline.pl



Sieci 
Turystyczne



Jacek Niedźwiedź
informatyka

Innowację stanowią oferowane usługi elektroniczne:

1. Dostęp do systemu rezerwacyjnego dla rozproszonej

infrastruktury turystycznej.

2. System budowy szlaków turystycznych na bazie

rozproszonej infrastruktury usługowej. Grupą

docelową są biura podróży, samorządu oraz instytucje

wspierające turystykę.

„

Technologia, 

która pomaga.

Technologia, 

która organizuje.  

J. Niedźwiedź

Sieci Turystyczne Sp. z o.o. to system informatyczny, wspierający rezerwację miejsc

w rozproszonej (w sensie przestrzennym i organizacyjnym) infrastrukturze turystycznej.

Sieci 
Turystyczne



Zapraszamy do współpracy

www.lpnt.pl .:. t.malecki@lpnt.pl

gsm: +48 514/091/154


