


 „Hub of Talents” (HoT) to wspólny projekt technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T). Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia.
 Dzięki współpracy BPN-T, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Elbląskiego Parku Technologicznego, Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., powstała inicjatywa, dzięki której eksperci pomogają rozwinąć młodym przedsiębiorcom  innowacyjną firmę. W każdym z sześciu miast partnerskich: Białymstoku, Elblągu, Ełku, Łomży, Olsztynie i Suwałkach odbyły się odrębne cykle inkubacji.



Igor Kaczmarczyk - student medycyny i biotechnologii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, z zamiłowania biolog. Celem 
opracowywanych przez niego preparatów jest skuteczne 

zwalczanie opornych na antybiotyki bakterii takich jak 
gronkowiec złocisty, w trudno gojących się infekcjach 

skórnych. Inspiracją do poszukiwania nowych sposobów 
zabijania bakterii był fakt, że coraz więcej stosowanych 

obecnie antybiotyków nie ma już wpływu na niebezpieczne 
dla zdrowia bakterie, a silne preparaty antybiotykowe 

zabijają większość, nawet pozytywnych dla organizmu 
człowieka mikroorganizmów (stąd przy terapiach 

antybiotykowych zaleca się przyjmowanie probiotyków, 
które odnawiają naturalną florę jelit). W projekcie podjęto 
się opracowania innowacyjnych produktów, które działają
leczniczo w zupełnie nowy sposób: miejscowo, zabijając 

jedynie bakterie niebezpieczne, a pozostawiając przy życiu 
większość naturalnej flory bakteryjnej.

AMBER LABORATORIES Sp. z 
o.o. 



Filip Jankun - stworzył innowacyjny system 
informatyczny, który znacząco ułatwia wdrożenie i 

codzienną eksploatację flot autobusów elektrycznych 
w europejskich miastach. System ma za zadanie 

aktywnie wspomagać operatorów komunikacji 
miejskiej, zapewnić maksymalne wykorzystanie floty 

autobusów elektrycznych. W ramach projektu 
powstanie innowacyjne rozwiązanie informatyczne, 

które będzie instalowane na dedykowanym 
komputerze montowanym w autobusie elektrycznym. 
Urządzenie będzie w czasie rzeczywistym zbierało 
kluczowe dane o stanie pracy głównych systemów 

autobusu elektrycznego: 
· baterii trakcyjnej, 

· silnika elektrycznego/falownika, 
· ładowarki, 

· komputera sterującego. 
Wszystkie zebrane dane zostaną natychmiast 

przesłane do chmury obliczeniowej a następnie 
analizowane w sposób automatyczny w myśl koncepcji 

Internet of Things.

INSOH Sp. z o.o. 



Wojciech Siemak – pomysłodawca  hybrydowego 
statku/drona lżejszego od powietrza, którego 

przewagą nad tradycyjnymi dronami jest to, że 
jego czas lotu nie jest ograniczony pojemnością

akumulatora a jego konstrukcja jest 
bezpieczniejsza dla użytkownika i otoczenia. Dron 

ten będzie jednocześnie bardzo cichym oraz 
niedrogim urządzeniem. Wyjątkową cechą tego 

pojazdu powietrznego będzie 
zaledwie centymetrowej 

rozdzielczości nawigacja. 
Dron o takich zaletach świetnie sprawdzi się jako 
mobilny monitoring nawet w dalekiej podczerwieni 

lub jako reklama powietrzna. Może on również
realizować usługi fotograficzno-filmowe 

i z powodzeniem zastąpić aparat i kamerę.

JOINT PERIPHERALS Sp. z o.o. 



BLM Sp. z o.o. Mgr inż. Agnieszka Barszcz (doktorantka 
Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), dr inż. 
Ewa Siemianowska, dr inż. Andrzej 

Wesołowski oraz dr Agnieszka Kosewska 
wynaleźli  białkowo-lipidowo-mineralny preparat 
pochodzenia owadziego. To wysokowartościowy 
produkt, zawierający w swoim składzie wszystkie 
niezbędne substancje odżywcze, który może być
stosowany jako dodatek do suplementów diety

i odżywek dla sportowców i osób aktywnych. 
Preparat pozwala uzyskać wysoką wartość

odżywczą produktu finalnego, bogatego
w składniki odżywcze o ogromnym znaczeniu 

fizjologicznym przy wzmożonym wysiłku
i w procesie regeneracji. Uzyskany, na bazie 

wysokowartościowego surowca, preparat 
zapewnia optymalną ilość podstawowych 

składników żywieniowych (białek i tłuszczów) 
oraz składników mineralnych pozwalających na 
szybkie odbudowanie zasobów energetycznych
i mineralnych po sesji wysiłkowej, co ogranicza 

ryzyko niedoborów, chorób i urazów. 



Andrzej Sadowski, Paweł Harajda, 
Jerzy Mackiewicz i Paweł Szczur 
stworzyli system badania zachowań

klientów dla restauracji, obiektów 
sportowych, teatrów i sklepów oparty 
o technologię WiFi tracking. System 
będzie nieocenionym narzędziem, 

które stworzy profil klienta 
odwiedzającego różne instytucje. 
Od tego już krok do poznania jego 

potrzeb, preferencji i gustu co pozwoli 
na dobranie takiej kampanii 

marketingowej, która będzie „uszyta 
na jego miarę”. 

Celem projektu jest dostarczenie 
małym/średnim przedsiębiorcom 
kompleksowego narzędzia, dzięki 

któremu będą mogli skutecznie, bez 
dużego zaangażowania i w nie drogi 
sposób mierzyć zachowania swoich 
klientów. Do tej pory było to możliwe 

jedynie w działaniach internetowych –
system ten  udostępni takie 

możliwości w świecie rzeczywistym.

HELLO AGAIN Sp. z o.o. 



LITERACKA Sp. z o.o. 

Urszula Witkowska, Małgorzata Sieniewicz, Dominika 
Złakowska-Cieślak, Krzysztof Sobczak - połączyli 

miłość do książek z pomysłem na dobry biznes. Ich projekt, 
który został zakwalifikowany do inkubacji w ramach 

Platformy startowej dla nowych pomysłów „Hub of Talents”
to Literacka Mapa Świata - nowatorska platforma 

internetowa o charakterze społecznościowym. Łącząc dwie 
pasje swoich użytkowników: literaturę i podróże, platforma 
przyczyni się do rozwoju turystyki kulturowej i literackiej, 

będącej wciąż niezagospodarowaną niszą na rynku 
turystycznym, wydawniczym oraz księgarskim. 



TERMDACH Sp. z o.o. 

Paweł Bartlewski - wspólnie  z innymi inżynierami 
wymyślili nowy innowacyjny kolektor, który jest 
niewidoczny dla ludzkiego oka, podnosi walory 

estetyczne dachu przy zachowaniu tych samych 
właściwości urządzenia. Pracy nad projektem 

podjęli się dwaj inżynierowie energetyki, obecnie 
kończący drugi stopień studiów na Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie i specjalizujący się
w termomodernizacji budynków. Do zespołu 
dołączył również doświadczony dekarz, który 

posiada praktyczną wiedzę na temat konstrukcji 
dachowych oraz młody przedsiębiorca z 
doświadczeniem w zarządzaniu firmą.



SLAVIC MONSTERS Sp. z o.o. 
Marek Maruszczak – autor projektu geolokalizacyjnej gry 

mobilnej w świecie mitologii słowiańskiej. Młody 
przedsiębiorca złożył wniosek w naborze do Platformy 

startowej „Hub of Talents” w Olsztyńskim Parku 
Naukowo-Technologicznym. Tam doceniono jego 

innowacyjność, a projekt Slavic Monsters ma szansę trafić
do szerokiego grona odbiorców. Dzięki Slavic Monsters 
Polska będzie pierwszym krajem, który na taką skalę

ożywi swoje mity, bo nie stać jej na to, żeby marnować
taki potencjał promocyjny. Intensywne prace nad Slavic 
Monsters rozpoczęto podczas Startup Weekend Olsztyn 
2016. Marek Maruszczak i jego zespół pokonali wówczas 

bardzo silną i doświadczoną konkurencję. Aktualnie w 
ramach procesu inkubacyjnego dopracowują MVP gry.



3D AUTOMATION Sp. z o.o. 
Piotr Kulicki - młody innowator z Olsztyna, jest 
pomysłodawcą i prezesem spółki zajmującej się

rozwojem produktu, jakim jest drukarka 3D w technologii 
DLP (Digital Light Processing). Polega ona na 

warstwowym utwardzaniu płynnego fotopolimeru 
światłem UV generowanym przez projektor DLP. Dzięki 

temu wydruki są dokładniejsze, szybsze i zachowują
strukturę wewnętrzną modelu, co czyni je zdecydowanie 
bardziej użytecznymi i uniwersalnymi w porównaniu do 

powszechnie stosowanych technologii FDM. 
Niewątpliwą zaletą technologii DLP jest możliwość

wykorzystywania wydruków, np. w sektorze medycznym 
lub w jubilerstwie. 



SAL MPS Sp. z o.o. 
Aron Michalczyk, Błażej Szpakowski i Marcin Lipiński

są pomysłodawcami metody pracy z wykorzystaniem 
bezzałogowych statków powietrznych, które będą pomocne w 

procesie budowy linii wysokiego napięcia. Drony skonstruowane 
przez firmę SAL MPS doskonale sprawdzą się w trudnym 

terenie, który uniemożliwia tradycyjnie przeprowadzenie prac 
naciągowych. Ten specjalistyczny sprzęt będzie w stanie 

przetransportować liny wstępne nad np. lasem lub jeziorem. 
Dzięki takiej funkcjonalności usługa oferowana przez SAL MPS 

obniży koszty i zaoszczędzi czas budowy linii wysokiego 
napięcia



CHARGELITY Sp. z o.o. 
Chargelity Sp. z o.o. stworzyła platformę do obsługi 
pojazdów elektrycznych, w której skład wchodzą dwa 

odrębne systemy IT. mChargelity wersja mobilna systemu, 
której celem jest optymalizacja wykorzystania urządzeń do 

ładowania pojazdów elektrycznych przez zarządzanie 
dostępem do terminali wszystkich zarejestrowanych 

użytkowników aplikacji.
wChargelity interaktywne narzędzie do planowania 

usytuowania urządzania „terminala”. Generator wskaże 
możliwości ilościowe wykorzystania urządzenia przez 

posiadaczy aut elektrycznych w proponowanym miejscu.



ATER NET Sp. z 
o.o. ATER Net sp. z o.o. tworzy system umożliwiający zbieranie i 

analizowanie danych z zakładów przemysłowych za pomocą
algorytmów sztucznej inteligencji. Obecnie spotykamy się z 

różnymi systemami automatyki przemysłowej w wielu branżach. 
Niestety systemy te często, nawet w obrębie jednego 

przedsiębiorstwa, są zupełnie niekompatybilne i nie komunikują
się ze sobą. Platforma programowa, którą tworzy firma, ma na 

celu optymalne zarządzanie procesem przemysłowym i szybką
analizę uzyskanych z tego procesu danych. Projekt kierowany 
jest do przedsiębiorstw z każdej branży, które chcą zwiększać

rentowność i bezpieczeństwo produkcji.



RALLY VIEWER Sp. z o.o. 
Firma Rally Viewer - zwycięzca konkursu "Hub od Talents" 

stworzyła aplikację dla fanów rajdów samochodowych. Zawiera 
ona dokładne mapy odcinków specjalnych i punktów widokowych 
wraz z ich opisami, a także oficjalne harmonogramy, , wyniki na 

żywo i aktualne informacje z rajdu. Kibice mogą zobaczyć trasę z 
drona i z przejazdu onboard. Aplikacja pomaga też w nawigacji 

na rajdach – jak dostać się do parkingów czy punktów 
widokowych. To znaczące ułatwienie. Aplikacja pozwala w pełni 
cieszyć się z emocji rajdowych i korzystać z możliwych atrakcji.

Rally Viewer była jedną z popularniejszych aplikacji 
wykorzystywanych przez fanów podczas Rajdu Polski 

czy Rajdu Kaszub.


