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Ekosystem innowacji AGH i jego aktorzy

Ekosystem innowacji 
cechuje się atmosferą 
i warunkami do 
tworzenia 
innowacji oraz 
zdolnością 
do samodoskonalenia.

• Władze AGH

• Rady dyscyplin naukowych

• Dziekani zarządzający infrastrukturą badawczą

• Zespoły badawcze, twórcy

• Doktoranci, studenci, koła naukowe

• Sieć brokerów innowacji AGH

• Infrastruktura organizacyjna służąca współpracy
(Centrum Transferu Technologii, Dział Współpracy, Centrum Obsługi 
Projektów)

• INNOAGH Sp. z o.o.

• Partnerzy otoczenia społeczno-gospodarczego

• Fundusze inwestycyjne, programy akceleracyjne

• Samorząd, agendy rządowe



Sieć brokerów innowacji AGH

• Dla kogo sieć jest 
dedykowana?

• Co ją wyróżnia?

Wybrane atrybuty:
• Różne role i kompetencje Wydziałowych Brokerów 

Innowacji i Brokerów w CTT. 

• Działanie w sieci AGH – CTT krakowskich uczelni –
PACTT / PSC (interdyscyplinarność i dobre praktyki).

• Środki na wsparcie podwyższania TRL (prace 
przedwdrożeniowe, usługi doradcze, raporty, 
badania).

• Działanie wspólne CTT i INNOAGH.



Spółka celowa AGH
pre-akcelerator spółek spin-off
INNOAGH to spółka celowa (Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% 
udziałem AGH, dedykowana komercjalizacja pośredniej. 

Misją INNOAGH jest tworzenie akademickich startupów technologicznych i rozwijanie biznesu 
opartego na wiedzy oraz nowoczesnych technologiach.

Celem INNOAGH jest zapewnienie doradztwa i wsparcia dla pracowników naukowych 
zainteresowanych tworzeniem spin-off (startupów technologicznych) wdrażających do gospodarki 
własność intelektualną wytworzoną w Uczelni. 

Działalność operacyjna INNOAGH koncentruje się wokół trzech domen:
• Kreowanie technologicznych start-upów
• Prace rozwojowe i projekty innowacyjne
• Centrum kompetencji biznesu technologicznego



Stan komercjalizacji pośredniej
INNOAGH dotychczas uczestniczyło
w utworzeniu 25 spółek spin-off korzystających z 
własności intelektualnej AGH. 
Nastąpiło 10 wyjść kapitałowych.

Firmy spin-off budują swoją wartość w oparciu o 
różne modele biznesowe.

Obszar naukowy: mechatronika, ICT, energetyka, 
inżynieria materiałowa, telemedycyna,
automatyka, IT, gospodarka wodna i inżynieria 
środowiska, geologia.



Ekosystem innowacji AGH to wyjątkowa, przyjazna przestrzeń 
dla rozwoju technologicznych start-upów. 

Zapraszamy wszystkich kreatorów nowego biznesu, którzy 
chcą w nas mieć partnera naukowego i biznesowego.

Centrum Transferu Technologii AGH
e-mail: ctt@agh.edu.pl

INNOAGH, www.innoagh.pl
Zapraszamy do współpracy.


