
Fiszka oferty usług proinnowacyjnych 
 

I. Akredytowany wykonawca 
1. Nazwa wykonawcy 

Fundacja „Progress and Business” 

2. Forma prawna prowadzonej działalności 

fundacja 

3. Status Wnioskodawcy 

 

- przedsiębiorstwo MSP
1
 

- przedsiębiorstwo inne niż MSP (duże) 

- stowarzyszenie 

- fundacja 

- uczelnia wyższa 

- instytut naukowy 

 

4. Obszar geograficzny na jakim Wykonawca chce świadczyć usługi 

 

Obszar całego kraju, ze  szczególnym uwzględnieniem Województwa Małopolskiego  

 

5. Dane Wnioskodawcy 

NIP 6770011333 

Numer REGON 350515612 

Numer w:   

a) Krajowym Rejestrze 

Sądowym 

0000155141 

b) Ewidencji Działalności 

Gospodarczej 

nie dotyczy 

Data i miejsce rejestracji 

działalności instytucji 

22.08.1991, Rejestr Fundacji 1536, Sąd Rejonowy dla 

Miasta Stołecznego Warszawy Wydział XVI Gospodarczy 

Rejestrowy 

Kod PKD lub EKD 

podstawowej działalności 

Wnioskodawcy oraz 

działalność, której dotyczy 

projekt (jeśli inna niż 

podstawowa) 

72.19.Z 

72.20.Z, 62.02.Z, 82.30.Z, 74.90.Z, 71.20.B, 70.22.Z, 

85.59.B 

Adres siedziby:   

Województwo małopolskie 

Powiat M. Kraków 

Gmina Miejska Kraków 

Miejscowość Kraków 

Ulica J. Lea 

Nr budynku 12B 

                                                 
1
 zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 



Nr lokalu - 

Kod pocztowy 30-048 

Numer telefonu 126360100 

Numer faksu 126368787 

Adres poczty elektronicznej office@pbf.pl 

Adres strony internetowej www.pbf.pl 

 

II. Potencjał Wykonawcy 
6. Krótka historia działalności Wykonawcy  

Fundacja założona została w styczniu 1991 r. przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Przemysłu, 

Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Izbę Przemysłu Chemicznego 

w Warszawie, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, Dom Handlowy Nauki Polskiej Akademii Nauk 

w Warszawie, Duński Instytut Technologiczny w Taastrup oraz Marold Aktiengeselschaft w Triesten, jako jedne 

z pierwszych w kraju nowoczesne centrum transferu technologii wspomagające efektywne wdrażanie osiągnięć 

naukowych i technologicznych w przemyśle.  

Do podstawowych działań Fundacji Progress & Business należą m.in.: 

1. Aktywne poszukiwanie rozwiązań naukowych w zakresie zaawansowanych technologii nadających się do 

wdrożenia. 

2. Opracowywanie biznesplanów, studiów wykonalności i analiz gospodarczych. 

3. Doradztwo w zakresie strategicznego zarządzania technologiami oraz organizacja roadmappingu 

technologicznego. 

4. Audyty technologiczne, doradztwo w zakresie jakości, ewaluacji i weryfikacji technologii i innowacji 

organizacyjnych, badania trendów technologicznych. 

5. Badania marketingowe, analizy rynku i prognozy rynkowe. 

6. Analizowanie i opiniowanie wniosków kredytowych i biznesplanów projektów z zakresu zaawansowanych 

technologii we współpracy z instytucjami finansowymi. 

7. Doradztwo w zakresie badania zdolności patentowej, praw własności intelektualnej, patentów, licencji; 

wsparcie w zakresie ochrony patentowej wybranych pomysłów. 

8. Przygotowywanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych oraz inne działania doradcze 

i promocyjne związane z dopuszczaniem akcji i obligacji firm innowacyjnych do obrotu publicznego. 

Klientami Fundacji są przede wszystkim innowacyjne przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza firmy wdrażające 

nowe technologie oparte o krajową myśl naukowo-techniczną oraz przedstawiciele krajowych środowisk 

naukowo-technicznych. Na podstawie unikalnego w skali krajowej wieloletniego doświadczenia uwzględniana 

jest specyfika funkcjonowania firm high-tech typu spin-off i innych zakładanych przez pracowników nauki.  

Fundacja działa na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) również poprzez realizację 

przemysłowych badań naukowych, wspomaganie doradcze firm innowacyjnych, w tym opracowywanie studiów 

wykonalności i biznesplanów, pomoc w ochronie własności intelektualnej związanej z badaniami naukowymi 

i pracami rozwojowymi przedsiębiorstw oraz prowadzi działania związane z wykorzystaniem funduszy venture 

capital do wspierania komercjalizacji innowacji. Ten ostatni rodzaj działalności został zapoczątkowany dzięki 

udziałowi Fundacji w latach 2003-2005w Sieci Tematycznej UE Crescendo. Fundacja oferuje szeroką gamę 

usług badawczych, doradczych i wdrożeniowych oraz regularnie organizuje szkolenia i konferencje związane 

z powyższą tematyką.  

Fundacja "Progress and Business" dysponuje unikalnymi zasobami know-how, doświadczeniem oraz zasobami 

materialnymi, infrastrukturą informatyczną i aparaturą w pełni adekwatnymi do zakresu oferowanych usług. 

Fundacja posiada bazę wiedzy stworzoną podczas projektów 6.PR, H2020 i POIG, w skład której wchodzą 

bibliograficzne, patentowe, technologiczne oraz instytucjonalne bazy danych z zakresu informatyki i automatyki. 

Ponadto eksperci Fundacji posiadają dostęp do najważniejszych repozytoriów wiedzy, takich jak IEEE Xplore, 

Springerlink, ScienceDirect, Web of Science i in. Efektywność realizacji usług proinnowacyjnych zapewnia 

własna sieć LAN ze specjalistycznym oprogramowaniem, a także dalsze zasoby wiedzy, m.in. biblioteczne 

zgromadzone w siedzibie Fundacji. 

Fundacja posiada bogate doświadczenie w międzynarodowych sieciach współpracy. W roku 2002 Fundacja 

została przyjęta w poczet członków European Science and Technology Observatory (ESTO) przy Komisji 

Europejskiej, jako jedna z dwóch instytucji z wszystkich krajów kandydujących do UE. W styczniu 2004 roku 

Fundacja przystąpiła do sieci FISTERA (Foresight on Information Society Technologies in the European 

Research Area). W czerwcu 2003 roku Ministerstwo Nauki i Informatyzacji zainicjowało Program Krajowego 



Foresightu Technologicznego, w którym Fundacja brała aktywny udział, podobnie jak w projektach 

regionalnego foresightu technologicznego. Fundacja "Progress and Business" była również członkiem 

instytucjonalnym ETEPS – sieci instytucji doradczych afiliowanej przy Komisji Europejskiej oraz ENoLL – 

sieci tzw. living labs.  

Fundacja dysponuje doświadczeniem w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, m.in. 

w programach ramowych badań i prezentacji UE, INTERREG, EACEA i in. oraz kontaktami z potencjalnymi 

zagranicznymi instytucjami partnerskimi, zainteresowanymi wspólnym udziałem w konsorcjach projektowych 

związanych z transferem wiedzy i innowacji. Fundacja posiada także doświadczenie w koordynacji projektów – 

jako lider krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z udziałem od 3 do 11 konsorcjantów, m.in. 

w programach ESTO, 5.PR, Leonardo da Vinci, POIG - Poddziałanie 1.1.1 oraz w sposób ciągły prowadzi 

projekty związane z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej. Za współpracę z innymi instytucjami otoczenia 

biznesu odpowiedzialne jest Centrum Transferu Technologii, które powołane zostało jako jednostka 

organizacyjna Fundacji w styczniu 1997. 

7. Rodzaj usług, jakie Wykonawca oferuje w ramach systemu 

 

1) usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu 

wiedzy,  

2) usługi doradcze w zakresie innowacji - doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie 

nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich,  

3) usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie 

korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone. 
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8. Zakres szczegółowy oferowanej usługi  

Kompleksowe usługi proinnowacyjne, doradcze i szkoleniowe związane z tworzeniem i wdrażaniem 

innowacji oraz rozwojem sprzedaży w oparciu o wdrożone technologie i produkty. Oferowane usługi 

mogą zawierać kilka spośród wymienionych niżej rodzajów oraz zakresów tematycznych. 

Szczegółowy zakres usług: prognozy rozwoju technologii i rynków, foresight korporacyjny (por. 

www.foresight.pl), oceny innowacyjności, audyty technologiczne, planowanie strategiczne, 

roadmapping technologiczny (por. www.roadmapping.pl), opracowywanie studiów wykonalności 

i biznesplanów, projektowanie i wdrażanie prototypów systemów informatycznych, analizy wrażliwości 

i ryzyka. Szkolenia specjalistyczne z zakresu prognozowania, foresightu i planowania strategicznego 

(otwarte i na zamówienie).  

Szczegółowy zakres tematyczny oferowanych usług: 

1.  Informatyka i Automatyka, ze szczególnym uwzględnieniem metod sztucznej inteligencji.  

 Usługi dotyczące systemów wspomagania decyzji, systemów ERP, systemów rekomendujących, 

autonomicznych systemów decyzyjnych, interfejsów mózg-komputer (BCI; w tym BCI dla 

urządzeń sterowanych zdalnie i gier), systemów wizyjnych, sieci sensorów, e-zdrowie, systemy 

wspomagania kreatywności, projektowanie i wdrażanie baz wiedzy. Zastosowania: informatyka 

medyczna, roboty autonomiczne, LMS, ERP, e-commerce, m-health, e-entertainment, LMS, 

systemy wspomagania decyzji inwestycyjnych, systemy zarządzania ryzykiem w instytucjach 

finansowych i przedsiębiorstwach. 

2.  Energie odnawialne, technologie proekologiczne, biotechnologia, zarządzanie środowiskiem 

naturalnym i inżynieria środowiskowa.  

 Biopaliwa płynne, energia wodna, zwłaszcza MEW, inteligentne systemy opomiarowania mediów, 

systemy zaopatrzenia w wodę, analizy oddziaływania na środowisko. 

3.  Zagadnienia społeczno-ekonomiczne: badania preferencji konsumentów, badania społecznego 

oddziaływania technologii i produktów oraz innowacji organizacyjnych.  

Przykład usługi proinnowacyjnej obejmujący wykorzystanie badania delfickiego do optymalnego 

planowania inwestycji technologicznej lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. 

Strategie rozwoju technologicznego przedsiębiorstw, czy też plany wprowadzanie nowych produktów 

na rynek powinny brać pod uwagę przyszłe trendy technologiczne, które mogą być uzyskane od 

ekspertów podczas badania delfickiego. Fundacja „Progress and Business” oferuje specjalistyczny 

system informatyczny wspomagający projektowanie ankiety delfickiej, udział w niej ekspertów 

o odpowiednich kompetencjach, statystyczną analizę odpowiedzi na pytania ankiety oraz opracowanie 

http://www.foresight.pl/
http://www.roadmapping.pl/


syntetycznych wniosków zgodnie z potrzebami klienta. Wnioski te mogą obejmować ocenę szans 

rynkowych wskazanego nowego produktu lub technologii, ocenę konkurencyjności planowanej 

inwestycji technologicznej (zwłaszcza w ICT) w okresie 5-15 lat, priorytetyzację badań, prac 

rozwojowych i inwestycji technologicznych itp. Wyniki te mogą być wykorzystane do budowy strategii 

technologicznej przedsiębiorstwa. Schemat organizacyjny takiego badania delfickiego, w którym 

zamawiający badanie korzysta ze specjalistycznego oprogramowania, wiedzy i doświadczenia Fundacji 

Progress and Business udostępniającej platformę informatyczną badania jako usługę oraz z jej 

ekspertów przedstawiony jest na rys. niżej. 

 

Schemat organizacyjny wielorundowego badania delfickiego, w którym wykorzystano specjalistyczne 

oprogramowanie Fundacji “Progress and Business” udostępniane jako usługę (SaaS). 

9. Doświadczenie Wykonawcy w świadczeniu danego rodzaju usług 

Fundacja „Progress & Business” posiada ponad 25 lat doświadczenia w realizacji usług 

proinnowacyjnych, szkoleniowych, doradczych i informacyjnych dla MŚP. Poniżej wymienione są 

tylko te usługi, które są bezpośrednio związane z ofertą przedstawioną w p.8 tego dokumentu.   

1. Usługi prowadzone w sposób ciągły co najmniej od roku 1996: prognozy rozwoju technologii 

i rynków, oceny innowacyjności, planowanie strategiczne, opracowywanie studiów wykonalności 

i biznesplanów. W sposób ciągły od roku 2002 prowadzony jest również „Program wspierania 



przedsiębiorczości i innowacyjności akademickiej”, w ramach którego udzielana jest pomoc doradcza 

i szkoleniowa dla firm typu spin-off, spin-out i start-upów. 

2. Usługi proinnowacyjne i szkoleniowe związane z wdrażaniem w praktyce wyników projektu 

badawczego zrealizowanego w latach 2010-2013 w ramach Podziałania 1.1.1 POIG pt. „Scenariusze 

i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025” (2013-2016), 

dotyczące głównie systemów wspomagania decyzji, systemów ERP, systemów rekomendujących, BCI, 

systemów  wizyjnych (2013-2016).  

3. Usługi proinnowacyjne dla MSP w ramach działania POIG 4.1, zakres usług: technologie mobilne, 

wdrażanie innowacji dotyczących systemów płatności mobilnych, prognozy rozwoju technologii 

telekomunikacyjnych (2013-2014). 

4. „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” programu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doradztwo w zakresie opracowania biznesplanów, analizy 

efektywności inwestycji, analizy ryzyka, ocena innowacyjności, ocena stopnia zaawansowania 

technologicznego,  studia wykonalności - usługi dla start-upów, pozostałych MŚP i wynalazców (2008-

2012, 2 edycje programu).  

5. Program 50+ „Rozwój motywacji, wsparcie doradcze, szkoleniowe i finansowe osób po 

pięćdziesiątym roku życia przy zakładaniu własnej firmy”, Program PHARE 2003 Aktywne Formy 

Zwalczania Bezrobocia, Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia. 

Linia budżetowa: PL2003/004-379/05.01-03-02, Krajowy Program RZL. Pomoc w zakładaniu firm 

innowacyjnych przez grupę docelową Programu oraz pomoc doradcza w zakresie opracowania 

biznesplanów, analizy efektywności inwestycji, analizy ryzyka dla założonych firm (2005-2007). 

6. Program rozwoju przedsiębiorstw (Phare 2003) –usługi proinnowacyjne dotyczące tworzenia 

biznesplanów działalności innowacyjnej, prognoz technologicznych oraz badania rynku na produkty 

tych firm (2005-2006). 

7. Usługi proinnowacyjne w zakresie wdrażania technologii informatycznych i proekologicznych 

wykonywane w ramach “Krajowego programu rozwoju MSP”, Fundusz dotacji - PHARE 2000/2001. 

Świadczenie usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w programie „Innowacje i Technologie dla 

Rozwoju Przedsiębiorstw” oraz w Programie Promocji Eksportu i Programie Rozwoju Przedsiębiorstw 

Eksportowych (2002-2005). 

8. Usługi doradcze i proinnowacyjne wykonywane w ramach programu „Budowa sieci konsultacyjno-

doradczej na bazie Krajowego Systemu Usług dla MSP – dofinansowanie usług doradczych”, program 

pilotażowy Ministerstwa Gospodarki RP koordynowany przez Polską Fundację Wspierania Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie PARP) (2000) oraz Phare 2000 (2001-2002). 

9. Usługi doradcze mające na celu rozwój eksportu przedsiębiorstw innowacyjnych EXPROM II, 

(2000-2001), w tym opracowywanie Planów Rozwoju Eksportu i biznesplanów oraz badania rynku dla 

systemów automatyki przemysłowej i przemysłu akcesoriów motoryzacyjnych. Phare–– 5 usług dla 

MŚP. 

10. Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektów "Fundacja Progress and Business jako 

ośrodek szkoleniowo-informacyjny dla kadry menedżerskiej", program PHARE FIESTA II - 

Management Box PL.9316/01.01/II-10 (1998) oraz „Centrum Doradztwa Edukacyjnego jako ośrodek 

informacyjny o ofercie edukacji menedżerskiej”. Projekt dofinansowany w ramach programu PHARE 

FIESTA II – Management Box PL9613/01.01/III-12. (1998).  

11. Usługi informacyjne w ramach projektu dofinansowanego z funduszu PHARE „Pozyskiwanie ofert 

małych i średnich przedsiębiorstw do systemów kojarzenia partnerów” - - Step II (1998-1999), usługi 

doradcze w ramach Krajowego Systemu Usług Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw PL9511-02-02-75 oraz PHARE - Step II (1997-1999). 

10. Kadra Wykonawcy świadcząca dany rodzaj usług 

Prof. dr hab. inż. Andrzej M. Skulimowski –Prezes Fundacji, kierownik zespołu ekspertów. 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1981, Elektronika, specjalność Automatyka) 

oraz matematyki, sekcja teoretyczna na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie (1982). Doktorat dotyczący metod optymalizacji wielokryterialnej (AGH, 1985), habilitacja z 

zakresu badań operacyjnych (1997), tytuł profesora nauk technicznych (2015). Główne dziedziny ba-

dawcze: systemy wspomagania decyzji, metody optymalizacji wielokryterialnej i zastosowania do 

projektowania systemów informacyjnych w zarządzaniu technologiami, foresighcie i in. W latach 1987-

1996 był stypendystą Konfederacji Szwajcarskiej na Politechnice w Zurychu (ETH), a następnie 

profesorem wizytującym w Instytucie Informatyki Ekonomicznej na Uniwersytecie St. Gallen oraz 



doradcą wielu szwajcarskich instytucji finansowych i korporacji przemysłowych w zakresie planowania 

i wyboru projektów inwestycyjnych. Od grudnia roku 1980 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym 

AGH w Krakowie, od lutego 2002 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Automatyki 

i Inżynierii Biomedycznej. Od roku 2002 jest doradcą Komisji Europejskiej w zakresie polityki 

naukowo-badawczej i proinnowacyjnej m.in. w ramach ESTO (projekty: Biofuels, RIPWATCH, 

Science and Technology Mapping) i ETEPS oraz Ethical Review (współpraca z KE i OLAF). Członek 

Grupy Inicjatywnej ds. Narodowego Programu Foresight, oraz wielu krajowych i zagranicznych 

towarzystw naukowych, Kierował ponad 80 projektami doradczymi i badawczo-rozwojowymi dla 

przedsiębiorstw. Był także kierownikiem dwóch edycji Programu MNISW „Kreator Innowacyjności 

(2008-2012), kierownikiem projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 POIG pt. „Scenariusze i trendy 

rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025”. Od roku 1997 kieruje 

Komisją Kwalifikacyjną Centrum Transferu Technologii Fundacji Progress & Business. Ewaluator w 5, 

6, 7. PR UE oraz H2020, SPO-WKP, POIG, w tym Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie 

wynalazku” w ramach POIG 4.4. Autor ponad 200 artykułów naukowych. Autor lub redaktor 11 

monografii, recenzent wielu czasopism naukowych i profesjonalnych z listy JCR.  

Dr Marek Czerni - V-ce Prezes Fundacji, konsultant ds. transferu technologii. Absolwent (1980) 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny). Stopień 

naukowy doktora matematyki zdobyty w roku 1987 na macierzystej uczelni. Pracownik naukowy 

Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dr Czerni posiada ponad 20 lat 

doświadczenia związanego z realizacją usług doradczych, szkoleniowych i proinnowacyjnych na rzecz 

MŚP. Ekspert w projektach doradczych i badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw, w tym: 

 Wykonawca 9 usług doradczych dla innowacyjnych  MŚP z zakresu prognozowania trendów 

technologicznych, planowania strategicznego i analiz rynku w latach 2013-2016,  

 Wykonawca 32 usług proinnowacyjnych dla start-upów i wynalazców w ramach dwóch edycji 

Programu MNISW „Kreator Innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości 

akademickiej”, umowa nr 17/PMKI/11-06.09/2010, programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w latach 2008-2012,  

 Ekspert ds. wdrożeń w przedsiębiorstwach rezultatów projektu pt. „Scenariusze i trendy 

rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025” zrealizowanego 

w ramach Poddziałania 1.1.1 POIG – wykonawca 6 nieodpłatnych usług dla MŚP (2010-2016) 

Dr Czerni jest od roku 1997 członkiem Komisji kwalifikacyjnej Centrum Transferu Technologii 

Fundacji Progress & Business oraz Członkiem Rady Nadzorczej inkubatora zaawansowanych 

technologii “P&B Incubator” Sp. z o.o. 

Dr hab. inż. Paweł Rotter – ekspert ds. informatyki i automatyki. Absolwent Akademii Górniczo – 

Hutniczej w Krakowie (1999), kierunek Elektronika i Telekomunikacja, dr inż. nauk technicznych 

(2004) i dr hab. inż. (2015) w dyscyplinie Informatyka. Specjalista informatyk w Fundacji Progress and 

Business zatrudniony od roku 2004. Bierze udział w projektach proinnowacyjnych i badawczych 

realizowanych przez Fundację, w tym w programach wdrażania nowych technologii informatycznych 

w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Specjalista w zakresie systemów rozpoznawania i analizy 

obrazów, RFID, BCI. Pracował m.in. w Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Analizy Informacji na 

Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach (2001–2002) oraz we Wspólnotowym Centrum Badawczym 

(DG JRC – IPTS) w Sewilli (2005–2008), uczestnicząc w licznych międzynarodowych projektach 

badawczych. Był wykładowcą Smart University w Sophia Antipolis oraz ekspertem zewnętrznym 

Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Jest autorem publikacji m.in. w 

IEEE Pervasive Computing, Multimedia Tools and Applications, IEEE Technology and Society 

Magazine, Springer Lecture Notes in Computer Science. Współwykonawca projektu w ramach 

Podziałania 1.1.1 POIG pt. „Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa 

informacyjnego do roku 2025” (2010-2013) oraz usługi proinnowacyjnych związanych z wdrażaniem w 

praktyce wyników tego projektu, wykonawca m.in. w programie „Kreator Innowacyjności – wsparcie 

innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” (2008-2012) i w innych programach (m.in. 

zastosowanie metod automatycznego rozpoznawania obrazów dla huty szkła, doradztwo w zakresie 

zastosowań RFID i metod maszynowej analizy obrazów).  

Mgr inż. Dariusz Kluz – ekspert-informatyk zatrudniony w Fundacji od roku 2008. Absolwent 

Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (2004, Metalurgia i Inżynieria Materiałowa, specjalność: 

Informatyka w Technologii Materiałów). Specjalista informatyk w Fundacji Progress and Business. 

Bierze udział w projektach realizowanych przez Fundację, w tym w programach wdrażania innowacji 

i wspierania przedsiębiorczości w MŚP. Wykonawca systemów bazodanowych oraz aplikacji 

internetowych dla klientów Fundacji z sektora MŚP oraz na potrzeby projektów realizowanych przez 

Fundację, m.in. systemu rejestracji wniosków innowacyjnych w ramach Programu Ministra Nauki 



i Szkolnictwa Wyższego pt. „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości 

akademickiej” w latach 2008-2012, współwykonawca systemu ankiet delfickich oraz analizy SWOTC 

na potrzeby prognozowania technologicznego i oceny technologii w zakresie informatyki, 

zastosowanego m.in. w projekcie w ramach Podziałania 1.1.1 POIG pt. „Scenariusze i trendy 

rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025”, oraz chemii w 

projekcie „Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego”, a także POIG 4.1.  

Podsumowanie. Fundacja dysponuje doświadczoną kadrą odpowiednią do realizacji zaawansowanych 

usług proinnowacyjnych, doradczych i szkoleniowych dla MŚP. Usługi realizować będą specjaliści 

w zakresie informatyki i automatyki, z których 3 posiada stopień naukowy doktora, z tego dwóch 

pracowników naukowych samodzielnych, w tym jeden z tytułem naukowym profesora. Zaplecze 

kadrowe Fundacji składa się z ponadto z kadry doświadczonych pracowników z wykształceniem 

wyższym technicznym lub ścisłym oraz konsultantów z zakresu różnych dziedzin technologii, ekonomii 

i zarządzania, którzy są pracownikami akademickich Fundatorów-Założycieli Fundacji i instytucji 

współpracujących. Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania Fundacji "Progress and Business" 

współpracuje z ponad 300 doświadczonymi ekspertami i wykładowcami, reprezentującymi różne 

dziedziny wiedzy związane m.in. z technologiami społeczeństwa informacyjnego (IST), automatyką 

i robotyką, czystymi technologiami, biotechnologią, zarządzaniem i ochroną środowiska i naukami 

społeczno-ekonomicznymi.  

 


