
Transkrypcja 

 [Widać na ekranie] Film przedstawia Centrum Innowacji Fire, które zajmuje się 

doradzaniem firmom ubiegającym się o dofinansowanie z Funduszy Unijnych oraz firmę 

Braster, która z takiej pomocy skorzystała. Jako pierwszy w materiale wypowiada się 

Bartek Dajnowski, reporter Onetu. To mężczyzna po trzydziestce, brunet, ubrany w 

jasną koszulę. Jego pierwszy rozmówca to Mikołaj Różycki, prezes Fundacji Centrum 

Innowacji Fire, mężczyzna po czterdzieste, brunet w garniturze. Następny wypowiada 

się Marcin Halicki, prezes zarządu Braster, około czterdziestoletni, ubrany w marynarkę 

w kratkę. Kolejna rozmówczyni to Agnieszka Bankowska, manager ds. projektów 

Fundacji Centrum Innowacji Fire, kobieta po trzydziestce z włosami zaplecionymi w 

warkocz. Jako ostatni wypowiada się Konrad Kowalczuk, członek zarządu i dyrektor 

finansowy firmy Braster, blondyn w niebieskiej marynarce i jasnej koszuli w kratę.  

 [Widać na ekranie] Reporter Onetu stoi przed jedną z warszawskich kamienic.  

 [Bartek Dajnowski, Onet] Jeżeli kliknęli państwo w ten link, to albo zmylił was tytuł, za 

co serdecznie przepraszam, albo interesujecie się zakupem know-how z pomocą 

Funduszy Unijnych. Więc sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce i czego możemy 

oczekiwać od instytucji, które się tym zajmują. 

 Radosna muzyka.  

 [Widać na ekranie] Siedziba Fundacji Centrum Innowacji Fire, pracownicy przy pracy. 

 [Lektor] W tej niepozornej warszawskiej kamienicy mieści się Centrum Innowacji Fire, 

którego zadaniem jest łączenie nauki z biznesem.  

 Dynamiczna muzyka.  

 [Bartek Dajnowski, Onet] Przyjmijmy, że jestem przedsiębiorcą, który ma pomysł na 

nowy produkt. Czy to jest tylko ewentualnie wdrożenie tego nowego produktu, czy 

państwo mogą mi też pomóc w innych rzeczach?  

 [Mikołaj Różycki] Możemy pomóc zbadać, zdiagnozować możliwość dofinansowania, 

jakiegoś procesu produkcji tego produktu, ale również zbadać, na ile wartościowe i 

potrzebne jest dla pana, dla państwa firmy byłoby ewentualne zabezpieczenie patentowe 

czy własności intelektualnej, jaka towarzyszyła wymyśleniu tego produktu. 

 [Widać na ekranie] Aplikacja Braster na ekranie telefonu komórkowego, kobieta 

wykonująca badanie piersi przy pomocy urządzenia firmy Braster.  

 [Lektor] Wciągu ostatnich lat ta fundacja udzieliła ponad stu usług o charakterze 

doradczym. Między innymi pomogła w opracowaniu wniosku i pozyskaniu dotacji 

unijnej na dokończenie fazy badawczej projektu firmie Braster, która wyprodukowała 

innowacyjny na skalę światową system do wczesnej diagnostyki raka piersi.  

 Dynamiczna muzyka. 

 [Marcin Halicki] Nie ma na dzisiaj takiego systemu na świecie, nie tylko już w Polsce 

ani w Europie, ale na całym świecie. Nie ma takiego produktu, który by miał podobną 

funkcjonalność, co my oferujemy.  

 [Lektor] Centrum innowacji Fire pomogło też spółce Braster w uzyskaniu ponad 4,2 mln 

dofinansowania. 

 [Agnieszka Bankowska] Współpraca z firmą Braster zaczęła się właśnie tak, że 

przyszedł do nas wynalazca z bardzo dobrym pomysłem. My oceniliśmy projekt jako 

bardzo dobry, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę. Ta współpraca na samym 

początku polegała na pomocy w przygotowaniu analiz, na doradztwie. 

 Spokojna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Wieżowce, widok z dołu oraz z góry, pracownicy Centrum 

Innowacyjnego Fire, rondo.  

 [Lektor] W ślady firmy Braster mogą teraz pójść inni przedsiębiorcy. W Poddziałaniu 

2.3.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przedsiębiorcy mogą się ubiegać o 

dofinansowanie między innymi usług o charakterze mentoringowym, doradczym, 



akceleracyjnym, finansowym, czy coachingowym. Wystarczy, że wcześniej nawiążą 

współpracę z akredytowanym ośrodkiem innowacji, czyli na przykład Centrum 

Innowacji Fire i złożą wniosek o dofinansowanie takiej usługi. W  Poddziałaniu 2.3.1. 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój kwota dofinansowania nie może być 

niższa niż 35 tys. złotych i nie wyższa niż 294 tys. Maksymalny poziom dofinansowania 

to 70 procent.  

 [Konrad Kowalczuk] W tej chwili ilość projektów unijnych, ilość programów unijnych 

jest tak duża, że posiadanie własnej komórki, która na bieżąco będzie monitorowała 

postępy w różnych programach, ich dostępność, przygotowywała wnioski jest tak duża, 

że nie ma możliwości, żeby jakakolwiek firma – średnia, mała, a szczególne startupy, 

jakim byliśmy, była w stanie to samemu przygotować.  

 Dynamiczna muzyka.  

 [Widać na ekranie] Flagi Polski oraz flaga Unii Europejskiej, pracownicy Centrum 

Innowacji Fire. 

 [Lektor] Z działania mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy. 

 [Widać na ekranie] Reporter Onetu, Bartek Dajnowski, stoi na moście nad ulicą.  

 [Bartek Dajnowski, Onet] Prawdopodobnie nikt z nas nie chce, aby Polska była tylko 

tanią montownią, w której najważniejsze są niskie koszty pracy. I, aby tego uniknąć, 

musimy zwiększyć rolę produktów i usług opartych na wiedzy. Bartek Dajnowski, Onet. 

 Dynamiczna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Centrum Warszawy, tramwaje, Pałac Kultury i Nauki.  

 [Widać na ekranie] Logotypy: Fundusze Europejskie, Ministerstwo Rozwoju, Unia 

Europejska. Napis www.FunduszeEuropejskie.gov.pl. Projekt jest współfinansowany ze 

środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

