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Pilot Maker Elektro ScaleUp 
www.pilotmaker.pl 



 
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała techBrainers jako centalnego 

operatora Programu Akceleracyjnego  
 
 

 
 

 wpisuje się w rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności i jest finansowany z 
 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  

 

 Wartość Programu: 14 ,5 mln PLN 
 

 

Program Pilot Maker Elektro ScaleUp 



Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań startupów, które odpowiadają na zidentyfikowane wyzwania partnerów 
korporacyjnych w obszarze elektromobilności, zwalidowanie przyjętych założeń na infrastrukturze OT oraz 
wypracowanie warunków do komercyjnego wdrożenia. 
 
Program ma za zadanie zintegrować kluczowych graczy branży e-mobilności w Polsce oraz stworzyć branżowy 
HUBu innowacji. 

Program Pilot Maker Elektro ScaleUp 

ODBIORCA TECHNOLOGII 
Wsparcie merytoryczne projektu i 

umożliwienie przeprowadzenia pilotażu 
na własnej infrastrukturze (walidacja 

rozwiązania) 

INTERESARIUSZE PROGRAMU I ICH ROLA 

OPERATOR 
Zarządzanie merytoryczne i  

finansowe projektem i dotrzymanie  
jego prawidłowej realizacji przed 

PARP i OT. 

STARTUP 
Podmiot tworzący pilotażowe 

rozwiązanie, w ramach przyznanego 
dofinansowania, na rzecz 

konkretnego OT 

CELE PROGRAMU 

Rezultat końcowy 

30 pilotaży 
 

23 komercyjne wdrożenia 

FINANSE PROJEKTU 



Partnerzy Programu 

Partnerzy wnoszą wiedzą merytoryczną oraz dostęp do infrastruktury, 
na której będą testowane rozwiązania.  

I  
RUNDA 

II  
RUNDA 



Efektywne  systemy i procesy 
ładowania 

Efektywne kosztowo ładowarki 

DC+AC, nowe technologie szybkiego 

ładowania pojazdów, kompatybilność 

ładowarek, ładowania w sytuacji braku 

sieci energetycznej.  

Systemy rezerwacji sesji ładowania, 

zarządzanie cenami energii w zależności 

od pory dnia. 

Multirozliczenia Zarządzanie infrastrukturą 
miejsc do ładowania 

Monetyzacja procesu 
ładowania  

Kształtowanie zwyczajów zakupowych, 

kształtowanie nowych produktów i ofert 

sprzedażowych, zarządzanie programami 

lojalnościowymi, grywalizacja procesu 

ładowania oraz korzystania z 

samochodów elektrycznych 

Integracja transportu 
elektromobilnego w mieście 
 

Narzędzia IT (systemy software) integrujące 

poszczególne obszary e-mobility (stacje 

ładowania, samochody elektryczne, skutery, 

hulajnogi), dynamiczne zarządzanie cenami 

przejazdów, carsharing  

Narzędzia i systemy płatnicze do 

rozliczania pomiędzy uczestnikami 

ekosystemu e-mobility:  użytkownikami, 

dostawcami energii elektrycznej, 

właścicielami gruntu, właścicielami 

operatorami  ładowarek itd.   

Wyzwania Partnerów Programu 



Nabór i selekcja startupów 

13 
wybranych 
startupów 

34 startupy 
uczestniczące w 

Komitetach 
Selekcji 

Ponad 150 
zgłoszeń 

startupów 

4 startupy z obszaru 
efektywnych systemów i 

procesów ładowania 
(stacje ładowania 

samochodów i rowerów) 

6 startupów integrujących 
transport elektromobilny 

w mieście (rowery 
elektryczne, carsharing 

pojazdów) 

KATEGORIE WYSELEKCJONOWANYCH STARTUPÓW 

2 startupy z obszaru 
multirozliczeń 

1 startup z obszaru 
zarządzania 

infrastrukturą miejsc do 
ładowania 



Wyzwanie: Efektywne  systemy i procesy ładowania 

STARTUP 

ROZWIĄZANIE 

Rozwiązanie:  

Budowa w pełni funkcjonalnego systemu Load 

Balancing do zarządzania obciążeniem w 
sieciach zlokalizowanych w różnych 
częściach miasta.  
Dzięki temu administratorzy sieci będą w stanie optymalnie 
wykorzystać dostępną moc ładowania. Gdy przestrzenie 
parkingowe zostaną wyposażone w stacje ładujące Enelion, 
zarządca będzie miał pełny wgląd w aktualną sytuację swojej 
infrastruktury ładującej – co pozwoli na efektywne zarządzanie 
ruchem i rezerwacjami. 
Rezultat pilotażu: 

Oprogramowanie pozwalające Operatorom 
zmieniać aktualne ograniczenie mocy 
ładowania w dowolnej stacji. Czas potrzebny na 
rozpoczęcie ładowania: od włączenia aplikacji mobilnej do 
rozpoczęcia ładowania wyniesie do 1 minuty. 

STARTUP 

ROZWIĄZANIE 

PARTNER PARTNER 

Rozwiązanie:  

System monitorujący pracę maszyn, 
pozwalający diagnozować ich stan oraz 
przewidywać awarie w infrastrukturze 
energetycznej, zwłaszcza w ładowarkach pojazdów 
elektrycznych. Oprogramowanie wykrywa anomalie w oparciu 
o pomiary elektryczne, gdzie dzięki połączeniu urządzeń 
energetycznych siecią możliwe jest monitorowanie 
wytwarzania, przesyłu i poboru energii elektrycznej. Pozwala 
to analizować, jak duże obciążenia sieci wywołuje ładowanie 
pojazdów elektrycznych i tworzyć modele szacujące 
zapotrzebowanie na moc.  
Rezultat pilotażu: 
 W pełni funkcjonalny system przekazujący w sposób ciągły 
informacje o stanie monitorowanych urządzeń zwiększający 
efektywność ich działania od kilku do kilkunastu procent. 



Wyzwanie: Efektywne  systemy i procesy ładowania 

STARTUP 

ROZWIĄZANIE 

PARTNER 

Rozwiązanie:  
Enelion pracuje nad oprogramowaniem 
umożliwiającym przełączanie faz zasilania 
ładowarek. Celem jest zwiększenie wydajności 
ładowarek samochodowych. Oprogramowanie ma zmieniać 
fazy źródła zasilania w taki sposób, aby przyłącze było 
maksymalnie wykorzystane. Dzięki temu dostarczona moc 

będzie większa, co pozwoli na skrócenie czasu 
ładowania. 
Rezultat pilotażu: 
Efektem końcowym będzie stworzenie urządzenia 
pozwalającego na skrócenie czasu ładowania poprzez 
zwiększenie średniej dostępnej mocy ładowania do 200-
260%, względem standardowych ładowarek. 

STARTUP 

ROZWIĄZANIE 

PARTNER 

Rozwiązanie:  
Budowa samoobsługowej stacji 
ładowania/parkowania/wypożyczania rowerów, skuterów 
i samochodów elektrycznych, w modułach jednego 
miejsca parkingowego samochodu wraz z fotowoltaiką na 
dachu i magazynem energii w podłodze zapewniającymi 

całkowitą autonomie energetyczną stacji. 
Dodatkowo planowane jest wyposażenie stacji ładowania 
o automaty z wypożyczalnią pakietów baterii. 
Rezultat pilotażu: 
Dwie stacje ładowania wraz z rowerami elektrycznymi lub 
skuterami. 
 



Wyzwanie: Integracja transportu elektromobilnego w mieście 

STARTUP 

ROZWIĄZANIE 

Rozwiązanie: 
Budowa scentralizowanego systemu ładowania baterii. 
Rozwiązanie opiera się na infrastrukturze i 
oprogramowaniu. W ramach infrastruktury powstaną 

magazyny, w których ładowane będą baterie. 
Do rowerów elektrycznych trafią one w 
specjalnie zaprojektowanych szafach. Cześć 
software’owa projektu pozwoli operatorom optymalizować 
proces ładowania i dystrybucji akumulatorów. 
Rezultat pilotażu: 
Kompletny system do ładowania baterii, zdolny do obsługi 
(ładowania i wymiany) 220 baterii dziennie (ponad 80.000 
wymian rocznie). 

STARTUP 

ROZWIĄZANIE 

Duelera  

Rozwiązanie: 

Kompletny ekosystem usług wynajmu 
długoterminowego rowerów elektrycznych 
dla klientów indywidualnych i grupowych. 
Rozwiązanie umożliwia korzystanie z elektromobilności bez 
obciążeń finansowych, logistycznych i serwisowych (w 
przypadku awarii firma dostarcza nowy e-rower). Firma oferuje 
elastyczność w personalizowaniu wynajmowanych rowerów 
elektrycznych, dostosowując pojazdy do indywidualnych 
potrzeb klientów. Tworzony system obejmuje również 
narzędzia informatyczne, w tym aplikację mobilną, która za 
pośrednictwem specjalnych czytników komunikuje się z 
pojazdem.  
Rezultat pilotażu: 
Prototyp e- roweru wraz z internetową platformą dystrybucji 
produktu. 

PARTNER PARTNER 



Wyzwanie: Integracja transportu elektromobilnego w mieście 

STARTUP 

ROZWIĄZANIE 

Rozwiązanie: 
Oprogramowanie służące do 
bezobsługowego wynajmu samochodów 
elektrycznych na minuty. System ułatwi 
konsumentom wypożyczenie pojazdów, a właścicielom 
pojazdów – zarządzanie flotą. Rozwiązanie składa się z 
aplikacji mobilnej i przeglądarkowej oraz panelu 
administracyjnego. Z pojazdami komunikują się one w czasie 
rzeczywistym poprzez montowane w nich urządzenia 
telemetryczne. 
Rezultat pilotażu: 
Gotowy system do wynajmu pojazdów, generujący średnią 
liczbę przejechanych kilometrów przez pojazd tygodniowo 
na poziomie 280 km, przez 3500 zarejestrowanych 
użytkowników w aplikacji. 

PARTNER 



Wyzwanie: Multirozliczenia 

STARTUP 

ROZWIĄZANIE 

Rozwiązanie: 
MC2 Energy tworzy oparte na blockchain rozwiązania dla 
elektromobilności, pozwalające udowodnić klientom, że 
energia dostarczona do punktu ładowania pochodzi z farmy 
wiatrowej, fotowoltaicznej czy powstała z biomasy. 

Śledzenie zielonej energii. Zautomatyzuje też 

dostawy i wzajemne rozliczenia między koncernem 
energetycznym, operatorami ładowarek, właścicielami 
gruntów czy firmami pośredniczącymi w płatnościach. 
Rezultat pilotażu: 
Pilotażowa wersja systemu rozliczeń zdolna do realizacji 
transakcji konfiguracji ładowarki oraz ładowania 
samochodów elektrycznych. 

STARTUP 

ROZWIĄZANIE 

Rozwiązanie: 
Oparte na technologii blockchain rozwiązanie umożliwiające 
certyfikację energii odnawialnej. FlexiDAO pomaga 
sprzedawcom energii elektrycznej oferować nowe kontrakty 

na zieloną energię, które umożliwiają konsumentom wpływ na 
energię odnawialną poprzez wybór i 
śledzenie jej rodzaju, lokalizacji i czasu. Narzędzie 
ułatwia detalistom energetycznym zróżnicowanie oferty 
cenowej zielonej energii oraz pozyskanie i zatrzymanie 
większej liczby klientów w celu wzrostu udziału w rynku.  
Rezultat pilotażu: 
Pełne rozliczenie sprzedaży zielonych certyfikatów pomiędzy 
wyselekcjonowanym OZE a Klientem. 

PARTNER PARTNER 



Komitetów Selekcji 

13  15 
Podpisanych umów ze 

startupami 

Podsumowanie I Rundy Programu 

Warsztatów z udziałem 
OT i startupów 

16 
Zidentyfikowanych 
wyzwań Partnerów 

40 

 
 
 
 
 
 

30wrz. 
Termin końcowy naboru 

startupów do II rundy 
Start II rundy procesu 

akceleracji 

15paz. 
Zakończenie Programu 

25maj.20’ 

KOLEJNE KROKI 

PROGRAM W LICZBACH 

Przyznane 
finansowanie 

startupom  

4 532 000  



Pilot Maker Elektro ScaleUp 
www.pilotmaker.pl 
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