
Transkrypcja 

 

 [Widać na ekranie] Program prezentuje firmę CTAdventure, która skorzystała ze 

środków unijnych na prace badawczo-rozwojowe. Jako pierwszy w materiale 

wypowiada się Dawid Jereczek, wiceprezes zarządu ds. rozwoju technologii 

CTAdventure, jest to wysoki blondyn około trzydziestki, ubrany w jasna koszulę i 

ciemną marynarkę. Jako drugi wypowiada się Mieszko Bisewski, dyrektor finansowy 

CTAdventure, mężczyzna po czterdziestce. Trzecia osoba pojawiająca się w materiale to 

Mateusz Marmołowski, założyciel CTAdventure, blondyn w fioletowym swetrze. 

Wszystkie rozmowy przeprowadził Bartek Dajnowski, reporter Onetu, mężczyzna po 

trzydziestce, brunet, ubrany w koszulę w pionowe, szare paski.  

 Spokojna muzyka.  

 [Widać na ekranie] Widok z góry na gdańską dzielnicę Śródmieście, budynek firmy 

CTAdventure. 

 [Lektor] Ta gdańska dzielnica nie cieszyła się kiedyś najlepszą opinią. To jedno z tych 

miejsc, z których więcej ludzi się wyprowadzało, niż szukało swojego miejsca. Jej 

oblicze jednak powoli się zmienia. Pierwszym symptomem jest ten budynek i firmy, 

które w nim pracują. A to jedna z nich. 

 Spokojna muzyka.  

 [Widać na ekranie] Reporter Onetu, Bartek Dajnowski testuje gogle rozszerzonej 

rzeczywistości w siedzibie firmy CTAdventure, dzieci podczas gry edukacyjnej firmy  

CTAdventure, animacja przedstawiająca działanie GastroView.  

 [Lektor] Jej największym hitem, jak na razie, była gra edukacyjna do nauki chemii. 

Teraz dzięki środkom unijnym trwają tu prace nad rewolucyjnym narzędziem do badania 

jelita cienkiego.  

 [Dawid Jereczek] Projekt GastroView był realizowany dzięki wsparciu Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju. Tam technologicznie mamy okazję przedzierać szlaki, 

których, naprawdę, jeszcze nikt nie odkrył. Naszym głównym argumentem to jest 

redukcja kosztów takiego badania. Obecnie to badanie potrafi kosztować nawet 5 tysięcy 

złotych. Według naszych wyliczeń, jeżeli oprogramowanie będzie stosowane przez 

lekarzy, to koszt takiego badana spadnie do tysiąca, tysiąca pięciuset złotych.  

 [Widać na ekranie] Pracownicy CTAdventure przy komputerach. 

 [Lektor] Dzięki Szybkiej Ścieżce, czyli Podziałaniu 1.1.1 Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój firma dostała 2,1 miliony złotych dofinansowania na prace 

badawczo-rozwojowe, które będą realizowane przez trzy lata. Efektem ma być 



oprogramowanie, które zrewolucjonizuje gastroskopię na całym świecie.  

 Spokojna muzyka. 

 [Mieszko Bisewski] Mieliśmy doświadczenie z innymi programami i akurat Szybka 

Ścieżka NCBiRu charakteryzuje się prostszą formułą. Składało się jeden wniosek, góra 

dwa, trzy załączniki. W przeciwieństwie do innych programów, gdzie było multum tych 

załączników i bardzo byli skoncentrowani na ocenie formalnej. Tutaj nacisk był na 

ocenę merytoryczną. Rzeczywiście wciągu 60 dni po ocenie tej pierwszej, formalnej, 

zaprosili nas na panel ekspertów, gdzie musieliśmy dobrze sprzedać nasz pomysł. Całe 

szczęście, uzyskał on uznanie ekspertów i stąd otrzymaliśmy dotację.  

 [Widać na ekranie] Animacja przedstawiająca działanie GastroView, pracownicy 

CTAdventure. 

 [Lektor] Oprócz Szybkiej Ścieżki w 2016 roku będzie kilka innych konkursów 

wspierających innowacyjne przedsięwzięcia. Między innymi Poddziałanie 2.3.2 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Bony na innowacje dla małych i średnich 

przedsiębiorstw czy Poddziałanie 2.3.4 Ochrona Własności Przemysłowej. 

 [Widać na ekranie] Strona funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 [Lektor] Wszystkie aktualne informacje, jak zawsze, do sprawdzenia na stronie 

funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 Radosna muzyka.  

 [Lektor] A o tym, że warto sprawdzać ten adres doskonale wiedzą te firmy, które już 

skorzystały. CTAdventure po tym, jak dostali dofinansowanie z kilku programów, już 

teraz zastanawiają się nad uczestnictwem w kolejnych.  

 [Bartek Dajnowski, Onet] Czujecie się, że jesteście firmą, takim przykładem właśnie 

dziecka trochę środków unijnych? 

 [Mateusz Marmołowski] Troszeczkę tak, to jest i wada, i zaleta. Na pewno pomogło nam 

to na starcie popełnić troszkę więcej błędów. Mieliśmy ten bufor bezpieczeństwa, który 

pozwolił nam, jakby, opłacić te wszystkie błędy, które wykonaliśmy. I mieliśmy większą 

swobodę na tworzenie technologii, bo jednak tworzenie tej technologii jest 

czasochłonne. Zajęło nam to dobrych kilka miesięcy, wytworzenie tego pierwszego 

silnika rozszerzonej rzeczywistości. No i bez dodatkowych środków, poza własnymi, nie 

mielibyśmy pewnie siły i takiej determinacji, żeby to zrobić.  

 [Widać na ekranie] Siedziba firmy CTAdventure. 

 [Lektor] A na koniec znowu wznieśmy się na odrobinę wyższy poziom, bo z góry lepiej 

widać, jak jeden dobry przykład zaczyna zmieniać otaczającą rzeczywistość. Z Gdańska, 

Bartek Dajnowski, Onet.  



 Spokojna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Logotypy: CTAdventure, Fundusze Europejskie.  

Funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 


