
Przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej 

na terenie Francji w programie transferu 

technologii

Od idei do zastosowania,

Od pomysłu do wdrożenia,

Od technologii do ogólnego użytku
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Ponad 12 doświadczonych ekspertów 

 Inzynierowie, naukowcy, w różnych dziedzinach
 Międzynarodowe doświadczenie
 Ponad 200 ukończonych projektów
 Biura w Lyonie, Paryżu, Rennes, Besancon, 

Busku Zdroju , projekt  biura w Niemczech

Ponad 50 Ekspertów zewnętrznych

 Dopasowane kompetencje ekspertów do zadań
 Profesjonalizm i doświadczenie w przemyśle

międzynarodowy,

Dwie doskonale uzupełniające się ekipy

Nasi Partnerzy

At the international level
> ESA TTP European Network

In innovation and entrepreneurship
Curie Network, ECCAMI, AP-HP, OSEC <

Optics Valley, Thésame Innovation <
Scientipôle Initiative, Alsace Innovation <

Startup Weekend France and Switzerland <



Finansowanie publiczne, projekty, 

pomoc w strategii politycznej, 

ewaluacja polityki publicznej

Wykrycie Technologii i jej transfer

Stworzenie nowej firmy

Rozwój strategii, marketingu i 

innowacji, 

Rozwój przedsiębiorstw

Finansowanie, platformy, projekty

Główna strategia transferu technologii  T2M
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Przemysł

Państwo (jednostki 
rządowe)

Struktury 
akademickie 
I laboratoria 



Sektory kompetencji 
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Nasze usługi dla uniwersytetów.
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Oferta Opis i nasi klienci

Waloryzacja i transfer technologii

(wykrycie, analiza i promocja) 

Wykrycie technologii pochodzącej z laboratorium

przeanalizowanie jej i znalezienie dla niej zastosowania na 

rynku. ( projekt )  Dalsza promocja technologii w zależności od 

kontraktu

Seinari, ESA, CHU Rouen, Sinerjinnov, CNES, AP-HP

Pomoc w stworzeniu własnej firmy, nauczanie i 

wsparcie ( biznes plan, analiza rynku krajowego i 

międzynarodowego, szkolenia)

Pomoc w stworzeniu własnej firmy, dla osób będących w 

strukturach uniwersyteckich - inkubator, entrepreneurs

Paca East Incubator, TTS, H-Newtec DUGBM, IPAG

Tworzenie platformy technologicznej.

Waloryzacja sprzętu zakupionego przez uniwersytet,

Direccte, Génopole, Compositec, ARD Franche-Comté

Stworzenie inkubatora, pomoc w zarządzaniu 

kierowanie, staże, szkolenia.

Tech2market organizm wykładowczy,

Struktura, funkcjonowanie, finansowanie.

Direccte, Génopole, Compositec, ARD Franche-Comté



Nasze usługi dla firm.
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Oferta Opis i nasi klienci 

Waloryzacja i transfer technologii

(wykrycie, analiza i promocja)

Wykrycie technologii, przeanalizowanie jej i znalezienie dla niej 

zastosowania na rynku. ( projekt )  Dalsza promocja technologii 

w zależności od kontraktu

Seinari, ESA, CHU Rouen, Sinerjinnov, CNES, AP-HP

Pomoc w stworzeniu własnej firmy, nauczanie i 

wsparcie ( biznes plan, analiza rynku krajowego i 

międzynarodowego szkolenia)

Tworzenie własnej firmy inkubator, entrepreneurs

Pomoc w rozszerzeniu działalności firmy na inne sektory lub 

produkty

Paca East Incubator, TTS, H-Newtec, DUGBM, IPAG

Współpraca w pozyskaniu środków 

Projekty na technologie innowacyjne H 2020 

Projekty krajowe, regionalne

Euro star

Plastipolis, Technopole Brest-Iroise, Acteco 

Wyszukiwanie klientów i promocja firm polskich 

zagranica jak i zagranicznych w Polsce

Wyszukiwanie klientów dla firm polskich i zagranicznych, 

projekty i produkty innowacyjne

Nasza platforma wyszukiwania inwestorów dla potrzebujących 

firm

Analiza automatyczna rynku – program wyszukiwania 

technologii



Nasze usługi dla sektora publicznego
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Oferta Opis i nasi klienci

Przekazanie doświadczenia T2M – baza 

dobrych praktyk T2M

Analiza poszczególnych sektorów:

Analiza przyszłościowa w dziedzinie ekologii / eko plastik

drukowania 3D - analiza rozwoju materiałów medycznych w 

Europie. Analiza sytuacji z dziedzin (hydraulika, pneumatyka, 

elektryka ) 

Pomoc w ulepszeniu programu innowacji, 

wsparcie dla małych i średnich 

przedsiębiorstw

Tworzenie inkubatorów,  transfer technologii, pomoc w rozwoju  

małych i średnich firm, poprzez pozyskiwanie dofinansowań

Projekt T2M Platforma cloud funding

Propozycja T2M  we współpracy 

międzynarodowej

Pomoc w ewaluacji polityki innowacji w 

Polsce

Bechmark

Pokazanie jak wygląda polityka regionalna, lub krajowa na terenie 

Francji zastosowanie dobrych praktyk i przeniesienie ich do 

programu innowacji w Polsce

Propozycja rozwoju strategii regionalnej, zwrócenie uwagi na 

zapotrzebowanie w danych regionach I ich problemy 

ESA TTP Identyfikacja technologii 

kosmicznych
Europejska Agencja Kosmiczna Program Transferu Technologii



Tech2Market jest przedstawicielem na terenie Francji 
europejskiego programu transferu technologii TTP 

Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA

9

La base de données www.technology-forum.com

http://www.technology-forum.com/


Kosmiczne technologie w codziennym zastosowaniu

Tech2Market jest przedstawicielem, na terenie Francji programu transferu 

technologi ( TTP) Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która promuje 

przenoszenie i wdrażanie technologi kosmicznych do innych sektorów 

przemysłowych. Celem tego programu, jest pokazanie ludziom korzyści, 

które płyną z programów kosmicznych, polepszenia konkurencyjności 

przemysłu europejskiego. Komercialne zastosowanie technologi 

kosmicznych, pomaga w rozwoju nowych produktów, stworzenia nowych 

miejsc pracy oraz budowie nowych firm.



Podwójne podejście do transferu 
technologii
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Technology Push

Wyszukanie technologii kosmicznej o  
silnym potencjale transferu

Market Pull

Zidentyfikowanie zapotrzebowania na 
technologie w przemyśle



Podstawowe cztery etapy procesu transferu technologii

Inkubator

Wsparcie 
inwestycyjnePrawa autorskie

Transfer 
Technologii 

Kosmicznych



Każdego roku program TTP jest zaangażowany w :

W ponad 20 technologii przeniesionych i zastosowanych
W ponad 50 technologii kosmicznych zidentyfikowanych

W ponad 200 zidentyfikowanych zapotrzebowań na technologie 
innowacyjne

W ponad 15 zorganizowanych promocyjnych spotkań

Rezultaty programu ESA TTP
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Kontekst

Przebieg zadania

Rezultat

Nowa technologia pomiaru wody w glebie

Porównanie technologi I pozyciowanie jej 
względem technologi BRGM
Identyfikacja potencjalnych możliwości i 
zastosowan oraz analiza rynku

Zatwierdzenie celów dotyczących transferu 
technologii .Strategia promocji technologii pod 
względem konkurencji i ,według zapotrzebowań 
rynkowych 

Wykonywanie pomiarów przy użyciu stabilnego 
sygnału radiowego,

Analiza handlowa ( łancuchy wartości, projekty,
technologie trendy)

Kontakt z potencjalnymi dystrybutorami oraz 
klientami z sektora przemysłowego jak i 
akademickiego 
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Kontekst

Przebieg zadania

Rezultat

Wykrywanie wartościowych projektów w 22 
laboratoriach w dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych i środowiska

Opracowanie narzędzi diagnostycznych, warsztaty z 
zespołami klienta, analizy i syntezy projektu

180 projektów zidentyfikowanych i 
zakatologowanych w bazach danych

Badanie nad  mozliwosca wprowadzenia nowej 
cząsteczki molekularnej  w dziedzinie zdrowia i 
środowiska

Strategiczna analiza możliwych rynków dla 
zastosowania aplikacji, badania wtórnego na pięciu 
zidentyfikowanych segmentach oraz analiza 
konkurencyjnych zastosowań

Identyfikacja trzech sektorów priorytetowych pod 
względem kosztów rozwoju, kosztów inwestycji 
umożliwiających planowanie przyszłych działań 
badawczo-rozwojowych



References for companies
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Kontekst

Przebieg zadania

Rezultat

Wzrost na rynkach udziału instalacji elektrycznych w 
przekazie energii

Oszacowanie ryzyka dla różnych zastosowań, a ich 
wpływ na dwanaście rynków, analiza potencjalnych 
działań strategicznych

Możliwości, oraz identyfikacja ryzyka wraz z definicją
trendów rynkowych dla różnych zawodów i firm 
członkowskich

ORANGE Healthcare Wprowadzenie na rynek 
medycznych aparatów telekomunikacyjnych

Analiza przyszlościowa możliwosci rozwoju na terenie całej 
Europy, zwrotu przez ubezpieczenia socialne kosztów 
urzadzen medycznych komunikujacych się oraz wszystkich 
aktywności medycznych związanych z chorobami 
przewlekłymi

Kontakt z potencjalnymi dystrybutorami i klientami



Benoit Rivollet

CEO and founding partner
+33(0)6 69 11 16 03

brivollet@tech2market.fr

http://www.tech2market.fr

Lyon: 74 rue de Bonnel 69003 
Téléphone +33 (0)4.78.82.84.33

Paryz: Rue Guy Moquet 94800 
Téléphone +33 (0)1.46.71.93.34
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Piotr Karkoszka

Poland Coordinator
+33(0)6 22 31 03 68

pkarkoszka@tech2market.pl

http://www.tech2market.pl

Ul Bohaterów Warszawy 7
28-100 Busko Zdrój
NIP 655 -197-16-13
Regon 260743580

Nr KRS  0000490631

Marta Sakwa

Poland Manager
+48 501 351 544

msakwa@tech2market.pl

http://www.tech2market.pl

Ul Bohaterów Warszawy 7
28-100 Busko Zdrój
NIP 655 -197-16-13
Regon 260743580

Nr KRS  0000490631

http://www.tech2market.fr/
http://www.tech2market.pl/
http://www.tech2market.pl/

