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ANALIZA OPŁACALNOŚCI WDROŻENIA TECHNOLOGII 
Usługi / Doradztwo technologiczne 

Dlaczego problem jest ważny? 
Czy innowacyjna Technologia, którą opracowuje/ w którą chcę zainwestować zwróci się? To jest pytanie, na 
które zarówno twórcy jak i inwestorzy chcą znać odpowiedź. Jeżeli technologia nie ma potencjału 
ekonomicznego, żeby w przyszłości na siebie zarabiać to mało kto zdecyduje się na tworzenie takiego 
rozwiązania lub inwestowanie w takie przedsięwzięcie. 
 

Cel usługi: 
 poznanie nisz rynkowych, na których można wykorzystać WNiP 

 poznanie substytutów, rozwiązań konkurencyjnych i przewag konkurencyjnych jakie technologia nad 
nimi posiada 

 poznanie potencjalnego popytu 

 poznanie potencjalnych grup klientów 

 wiedza czy technologia ma potencjał być opłacalną – jakie może generować przychody i koszty 

 poznanie czynników ryzyka inwestycji w technologię. 
 

Jak możemy pomóc? 
Analizy finansowe i rynkowe technologii to DNA Polskiej Grupy Wspierania Innowacyjności. Od początku 
działalności zajmujemy się przede wszystkim tym. Współpracowaliśmy zarówno z przedsiębiorstwami jak i 
instytucjami naukowymi pod kątem grantów/ dofinansowania lub na potrzeby prywatne. Dzięki nam 
organizacje uzyskują wiedzę odnośnie tego na jakich rynkach technologie można wykorzystać oraz czy będzie to 
generowało odpowiedni strumień przychodów, żeby pokryć koszty i żeby inwestycja zwróciła się na 
odpowiednio wysokim poziomie. 
 

Co analizujemy? 
 technologie 

 know-how 

 wynalazki 

 patenty, wzory użytkowe zdobnicze, przemysłowe lub ich zgłoszenia 

 prawa autorskie do oprogramowania 

 prawa do chronionych odmian roślin 

 topografie układów scalonych 

 autorskie prawa majątkowe i pokrewne. 
 

Dla kogo? 
 MŚP 

 dużych przedsiębiorstw 

 instytucji naukowych 

 inwestorów 

 zarządu i osób decyzyjnych w organizacji 

 start-upów i spółek spin-off 

 pracowników działów R&D 

 analityków biznesowych 

 analityków finansowych 

 innych osób starających się o grant lub dofinansowanie. 
 

Jak pracujemy? 
Nasza sprawdzona wielokrotnie, autorska metodyka prac pozwala zminimalizować zaangażowanie po stronie 
Spółki. Realizując usługę, wykorzystujemy kwestionariusze i wzory pozwalające na zebranie najważniejszych 
informacji o projekcie. Dane uzupełniane są w trakcie spotkań z osobami odpowiedzialnymi za obszar 
technologii oraz finansów. Niezależnie opracowane są punkty wniosku niewymagające eksperckiej wiedzy. 
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Współpraca: 
 Zapytania prosimy kierować na adres email: kontakt@pgwi.pl 

 Telefon komórkowy: +48 503 177 561 
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