
 Atende 
 Rozwiązania ICT dla 

samorządów 

 COIG 
 Bezpieczny obieg 

dokumentów 

 Exatel 
 Bezpieczny dostęp 

do internetu 

 K3system 
 Bezpieczne 

kopie zapasowe 
w formule BaaS 

 NASK 
 Regionalne centra 
bezpieczeństwa 

cybernetycznego 

 Specfi le 
 Szyfrowanie 

dokumentów i elektro-
niczne listy polecone 

 ACRO Bike 
 Współdzielenie rowerów 

 Blinkee 
 Współdzielenie skuterów 

 Broomee 
 Mobilność współdzielona 

jako usługa 

 GeoVelo 
 Współdzielenie rowerów 

 Hop city 
 Współdzielenie skuterów 

 Roovee 
 Współdzielenie rowerów 

 City Parking Group 
 Zarządzanie płatnymi 
strefami parkowania 

 MCX Pro 
 Systemy  płatności 

za parkowanie 

 Navi Parking 
 Zarządzanie miejscami 

na parkingach 

 Parkanizer 
 Parkowanie i współdzie-

lenie przestrzeni biurowej 

 Budżet Obywatelski 
(Media-park) 

 Budżety obywatelskie 
i konsultacje społeczne 

 E-potrzeby (Abakus st) 
 System zgłaszania 

obywatelskich potrzeb 

 Euro Innowacje Soft ware 
 Narzędzia dla budżetu 

obywatelskiego 

 Fliko 
 Zgłaszanie usterek 

i systemy głosowania 

 iVoti ng 
 Bezpieczna platf orma 

do głosowania 

 Lupe 
 Zarządzanie zgłoszeniami 

mieszkańców 

 NaprawmyTo.pl 
 Zgłaszanie potrzeb 

i usterek przez 
mieszkańców 

 Swarmcheck 
 Partycypacja i badania 

społeczne 

 Zgłoś 24 (GISPartner) 
 Zgłaszanie potrzeb 

i usterek przez 
mieszkańców 

 Eco Bins 
 System mierzący stan 

zapełnienia śmietników 

 Greenbin 
 Nagradzanie miesz-

kańców za segregację 
odpadów 

 Handerek Technologies 
 Chemiczny recykling 

odpadów 

 Revive Machines 
 Sensory mierzące poziom 
zapełnienia śmietników 

 Solwit.eko 
 Systemy zarządzania 

odpadami 

 Ścieki Polskie 
 Systemy zarządzania 

wywozem nieczystości 

 T Master 
 Systemy monitoringu 
poziomu recyklingu 

 ZEME Technologies 
 Odbiór odpadów 
z przedsiębiorstw 

 Apanet green system 
 System sterowania 

oświetleniem miejskim 

 Cervi Roboti cs (Dronhub) 
 Monitoring i patrolowanie 

terenu z wykorzy-
staniem dronów 

 Civileo (OKE Soft ware) 
 Automatyczne 
rozpoznawanie 

niebezpiecznych zdarzeń 

 Gradis 
 Optymalizacja oświe-

tlenia z wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji 

 InPost 
 Odbiór dokumentów 

urzędowych 
z paczkomatu 

 Lena Lighti ng 
 Inteligentne 

oświetlenie drogowe 

 Lesss 
 Inteligentne 

oświetlenie miejskie 

 mTap Smart City 
 Kontrolery do lamp 

ulicznych 

 Assecco Data Systems 
 E-usługi dla samorządów 

 Botwise 
 Usprawnienie 

obsługi mieszkańca 
poprzez chatboty 

 Comarch 
 E-usługi dla samorządów 

 e-Instytucja.pl 
 Zarządzanie 

dokumentacją i e-usługi 
dla mieszkańców 

 eSesja 
 Systemy do głosowań 
i prowadzenia obrad 

 IC Soluti ons 
 Obieg dokumentów 
i długopis cyfrowy 

 Ideo 
 System obiegu 
dokumentów 

 InteliWISE 
 Usprawnienie 

obsługi mieszkańca 
poprzez chatboty 

 LOG Systems 
 Zarządzanie zasobami 

informatycznymi 

 Madkom 
 Zarządzanie dokumen-

tacją, procesami 
i informacją 

 Migam 
 Obsługa głuchego 

językiem migowym 

 Operator Chmury 
Krajowej 

 Rozwiązania chmury 
obliczeniowej 

 Otwarte Dane (White-
aster) 

 Miejskie portale 
otwartych danych 

 Portal PZP 
 Elektronizacja zamówień 

publicznych 

 Random Forest 
 Automatyczna analiza 

dokumentów tekstowych 

 Sputnik Soft ware 
 Systemy informatyczne 

 Tensoft  
 Aplikacje dla administracji 

samorządowej 

 Zeto Lublin 
 System obiegu 
dokumentów 

 Zowie 
 Usprawnienie 

obsługi mieszkańca 
poprzez chatboty 

 Enovio 
 Mała architektura 

z wbudowaną 
fotowoltaiką 

 Seedia 
 Mała architektura 

z wbudowaną 
fotowoltaiką 

 Zano 
 Mała architektura 

z wbudowaną 
fotowoltaiką 

 Blees 
 Transport na żądanie 

jako uzupełnienie 
komunikacji publicznej 

 BusLive 
 Śledzenie pozycji 

autobusów na żywo 
dla pasażerów 

 Mybus.app 
 Płatność mobilna za bilety 

komunikacji miejskiej 

 Skycash 
 Płatność mobilna za bilety 

komunikacji miejskiej 

 TSS Black 
 Płatności bezgotówkowe 
w komunikacji miejskiej 

 APM PRO 
 Multi modalny system 

monitoringu ruchu 
drogowego 

 Assecco Data Systems 
 Systemy zarządzania 

ruchem 

 Neurosoft  
 Inteligentne systemy 

transportowe 

 Qumak 
 Systemy zarządzania 

ruchem 

 Sprint S.A. 
 Systemy zarządzania 

ruchem 

 Yanosik/Be mobile 
 Systemy zarządzania 

ruchem 

 Citi es AI 
 Analityka przestrzeni 
miejskiej w oparciu 
o zdjęcia naziemne 

 GIAP 
 Cyfryzacja planów 

miejscowych 

 GISPartner 
 Systemy informacji 

przestrzennej 

 HyperView 
 Systemy informatyczne 

do zarządzania 
przestrzenią 

 ProGea4 
 Analizy GIS i teledetekcja 

 SAT Revoluti on 
 Analityka danych prze-

strzen nych na podstawie 
zdjęć satelitarnych 

 SATIM 
 Analityka danych prze-

strzen nych na podstawie 
zdjęć satelitarnych 

 City Talks 
 Promocja miasta poprzez 
opowieści audio i spacery 

 Photon 
 Programy edukacyjne 

z wykorzystaniem 
robotyki 

 Skriware 
 Edukacja STEAM 

w szkołach 

 Comarch 
 System teleopieki 

z opaskami 
monitorującymi 

 MDT Medical 
 System teleopieki 

i telemedycyny 

 Sidly 
 System teleopieki 

z opaskami 
monitorującymi 

 3D Scanners 
 Naziemne skanowanie 

laserowe 

 Cam Fly 
 Inwentaryzacja 

infrastruktury w wykorzy-
staniem dronów 

 Designers 
 Systemy inteligentnego 

zarządzania drogami 

 Drone Hub 
 Inwentaryzacja 

infrastruktury w wykorzy-
staniem dronów 

 Sky Snap 
 Rozwiązania dronowe 

do monitorowania 
infrastruktury 

 Smart Factor 
 Systemy inteligentnego 

zarządzania drogami 

 Connect Point 
 Analityka danych 

w zakładach 
komunalnych 

 GridFlow by Future 
Processing 
 Analiza sieci 

dystrybucji prądu 

 JiTiV 
 Optymalizacja 

kosztów energii 

 Lerta 
 Spółdzielnie 

energetyczne i systemy 
zarządzania energią 

 MJ Energy 
 Audyty energetyczne 

i inwentaryzacje 
dla samorządów 

 ML System 
 Termomodernizacje 
z wykorzystaniem 

wbudowanej fotowoltaiki 

 OneMeter 
 Liczniki zużycia energii 

 Saule Technologies 
 Kompleksowe projekty 

energetyczne dla 
samorządów 

 S-Labs 
 Systemy zarządzania 

energią 

 VPP plant 
 Wirtualna elektrownia 

 Airly 
 Sensory zanieczyszczeń 

i platf orma do wizualizacji 
jakości powietrza 

 Beskid Instruments 
 Pomiar jakości 

powietrza z dronów 

 Eco Life 
 Sensory zanieczyszczeń 

i platf orma do wizualizacji 
jakości powietrza 

 Eko-słupek (E-gminy) 
 Słupki wizualizujące 

jakość powietrza 

 LookO2 
 Sensory zanieczyszczeń 

i platf orma do wizualizacji 
jakości powietrza 

 Sezo 
 Systemy monitoringu 

jakości powietrza 

 SOZP (Geofabryka) 
 System obserwacji 

zanieczyszczeń powietrza 

 Syngeos 
 Sensory jakości 

powietrza, wody i gleby 

 Fundacja Wirtualne 
Horyzonty 

 Nauka empati i 
z technologią wirtualnej 

rzeczywistości 

Wszelkie pytania na temat zestawienia prosimy kierować na adres e-mail: miasto@pfr.pl. Firmy zostały wyselekcjonowane na podstawie kryteriów takich jak: 
model biznesowy (B2G i B2G2C), aktywność na rynku w ciągu ostatnich 3 lat czy innowacyjność usługi/produktu. Zestawienie powstało w lutym 2021 roku.

Innowacje dla Miast Ekosystem polskich firm technologicznych  
współpracujących z samorządami

Cyberbezpieczeństwo Mobilność współdzielona Inteligentne parkowanie Gospodarka odpadami
Oświetlenie 
i bezpieczeństwo

Efektywność 
energetycznaCzyste powietrze

Edukacja

Informacja przestrzenna

Transformacja cyfrowa

Inwentaryzacja infrastruktury

Partycypacja obywatelska

Zarządzanie transportem

Transport zbiorowy

Meble miejskie

Teleopieka medyczna


