
 

 

 
 
BIZ ON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uzyskała dofinasowanie na realizację 
projektu pn.:  
 

„Przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania 

nowych modeli predykcyjnych i zaawansowanych 

metod optymalizacji portfeli inwestycyjnych, w 

oparciu o rozwiązania machine learning i algorytmy 

sztucznej inteligencji”  
 
w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
 
Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01- 00-0215/19-00 z dnia 18.09.2019. 
 
Cel projektu: 

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej - systemu inwestycyjno-
spekulacyjnego do kreowania strategii inwestycyjnych.  
 
Termin realizacji: od  01.11.2019r. do  31.01.2022r. 

 
Planowane efekty: 

Rezultatem planowanych prac B+R będzie innowacja produktowa w postaci dedykowanego 
systemu spekulacyjno-inwestycyjnego wykorzystującego najnowsze metody z zakresu sztucznej 
inteligencji, pozwalającego na generowanie modeli predykcyjnych a docelowo strategii długo i 
krótkoterminowych charakteryzujących się zwiększoną trafnością, dokładnością, efektywnością 
(wynikającą m.in. z eliminacji czynnika ludzkiego w podejmowaniu decyzji odnośnie doboru 
właściwej strategii inwestycyjnej).  
 
 
Wartość projektu: 
 
Wartość ogółem: 10 488 400,00 PLN 
 
Wydatki kwalifikowane: 10 488 400,00 PLN 
 
Uzyskane dofinansowanie z EFRR: 7 527 720,00 PLN 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
BIZ ON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  has been granted a co-finansing grant to 
conduct a project:  

 

“Conducting R&D works in order to develop new 

predictive models and advanced methods of 

investment portfolios optimization, based on 

machine learning and artificial intelligence 

algorithms” 
 
within 1.1. Operational Programme Smart Growth 2014-2020 co-financed from European 
Regional Development Fund, 
 
Co-financing Agreement no: POIR.01.01.01- 00-0215/19-00, dated 18.09.2019 
 
 
Project goals: 

The aim of the Project is to develop and implement a product innovation – an investment and 

speculative system for creating investment strategies. 

 
Project duration: from  01.11.2019. to 31.01.2022. 

 
Project results: 
 
The achievement of the Project result will be the result of planned R&D works in the 
development of a research environment capable of processing huge collections of various data 
and prototypes of tools capable of forecasting changes in financial instruments exchange rates 
and selecting the optimal investment strategy based on wide historical data, i.e.: stock prices, 
economic news, market sentiments or fundamental data. 
 
 
 
Project cost: 
 
Overall costs of the project: 10 488 400,00 PLN 
 
Qualified expenses: 10 488 400,00 PLN 
 
Co-financing: 7 527 720,00 PLN 
 
 


