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Kilka słów o firmie i zespole



• Firma BCAST Sp. z o.o. powstała w 2013 roku
• BCAST jest największym alternatywnym operatorem radiodyfuzyjnym w

Polsce
• BCAST świadczy usługi emisji radiowo-telewizyjnych dla nadawców

komercyjnych (RMF, Grupa Radiowa Agory, ESKA, ATM) i publicznych (Polskie
Radio, Spółki Regionalne Polskiego Radia).

• Pierwsza regularna emisja w 1 miesiąc po powołaniu spółki – Warszawa, Złote
Przeboje 100,1 MHz

• Od września 2015 BCAST świadczy usługę emisji multipleksu telewizji
naziemnej DVB-T na terenie woj. Dolnośląskiego (Wrocław-Świdnica)



• Adaptacja istniejących obiektów: wysokie budynki mieszkaniowe i biznesowe, 
wieże MNO, kominy, itp – tzw. dominanty krajobrazu

• Partnerzy od obiektów



BCAST aktualnie zapewnia:
• 15 obiektów nadawczych
• 18 emisji analogowych FM dla Nadawców Radiowych 
• Emisja DVB-T lokalnego multipleksu L4 w SFN – Wrocław i Świdnica



BCAST to także aktywny uczestnik procesu cyfryzacji w Polsce:

• Jako jeden z trzech podmiotów wystartował w przetargu DAB+
organizowanym przez Polskie Radio;

Od przetargu do „uszycia” dedykowanego rozwiązania - projekt DABCAST:

• Połączone siły z zespołem doświadczonych inżynierów z Wrocławia;

• Wiedza i wkład merytoryczny ze strony zespołu naukowego;

• Doświadczenie biznesowe, relacje i komercjalizacja rozwiązania – BCAST;



Kilka słów o projekcie



PROJECT DETAILS

Total cost: EUR 71 429
EU contribution: EUR 50 000
Coordinated in: Poland
Topic(s): ICT-37-2015-1 - Open Disruptive Innovation 

Scheme (implemented through the SME instrument)
Call for proposal: H2020-SMEINST-1-2015
Funding scheme: SME-1 - SME instrument phase 1

DABCAST is the first system worldwide to provide digital radio broadcasting in form of cloud-
based services, which are inexpensive, complete, future-proof and easy-to-use. Our main 
target are small and medium, local and regional broadcasters (SMBs), who are still reluctant 
to digitize, because of enormous transition costs, raised even higher through the simulcasting 
period (when both FM and digital signal must be provided)…
…The objectives of Phase 1 of this project are: i) technological feasibility study, ii) market 
assessment, iii) regulatory framework and IP protection study, iv) partners' search, v) risk 
assessment, vi) preparation of work plan for phase 2, vii) detailed business plan preparation.



• Decyzja o aplikowaniu o SME Instrument
Grudzień 2014

•Wybór firmy wspierającej przygotowanie grantu – Ateknea 
Solutions

•Rozpoczęcie prac nad wnioskiem
Styczeń

• Złożenie wniosku Fazy 1 w elektronicznym systemie
Marzec

• Oficjalne potwierdzenie o przyznaniu grantu Fazy 1 
Maj

• Realizacja projektu Fazy 1 – przygotowanie 
profesjonalnego studium wykonalności

Maj -
Sierpień

• Złożenie raportów kończących Fazę 1

• Złożenie wniosku Fazy 2Wrzesień



STATYSTKI Z CALL’a
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EUROPE
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101 5 5%

Polish SMEs



Nazwa rozwiązania jest hybrydą dwóch słów: DAB – standardu radia cyfrowego oraz 
BCAST – firmy przygotowującej rozwiązanie.

DAB/DAB+ to standard radiofonii cyfrowej, nowa technologia pozwalająca na lepszą 
jakość dźwięku, większą ilość programów i lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów 
częstotliwościowych. DAB/DAB+ umożliwia emisję dźwięku cyfrowego oferując szereg 
dodatkowych rozwiązań, m.in. przesyłanie opisów, obrazów, przewodników po 
programach oraz informacji o ruchu drogowym dla systemów nawigacji.

W momencie przygotowania wersji pre-komercyjnej rozwiązania DABCAST i weryfikacji 
usługi w środowisku testowym (2-3 nadawców, 2-3 obiekty) planowany jest spin-off 
DABCAST i utworzenie dedykowanej spółki. 



Rozwój technologii cyfrowych jest dynamicznym trendem, który doświadczamy 
praktycznie codziennie. 

Zmiana każdej technologii wymusza na operatorach i nadawcach zmianę rozwiązań 
sprzętowych.

Potrzeba:
• opracowanie kompleksowego rozwiązania do świadczenia usług radiodyfuzyjnych i 

telekomunikacyjnych,
• minimalizacja kosztów związanych z wprowadzeniem rozwiązania,
• jakość rozwiązania nie odbiegająca od rozwiązań znanych producentów 

(niejednokrotnie nawet lepsza).

DABCAST to inteligentna platforma pozwalająca dostarczyć cyfrowe radio w formie 
usługi chmurowej (główny element systemu), która jest niedroga, kompletna, 
elastyczna (pod kątem rozbudowy) i intuicyjna w użyciu. 



DABCAST redukuje złożoność cyfrowej transmisji, wspierając całą ścieżkę funkcjonalności 
systemu radiowego: od studia i przygotowania treści do emisji sygnału w powietrze, 
całość w oparciu o intuicyjny interfejs użytkownika.

Takie podejście do usługi radiowej pozwala oferować rozwiązanie w modelu RaaS –
Radio as a Service, które jest autorskim modelem DABCAST. 

Dzięki redukcji kosztów i złożoności, rozwiązanie DABCAST otwiera się przede wszystkim 
na rynek SMB (mali lokalni nadawcy) – główny problem w szerokiej penetracji DAB+. 

DABCAST jest także rozwiązaniem elastycznym: aktualnie skupionym na transmisji DAB+, 
ale może być stosunkowo łatwo rozszerzony i rozbudowany o nowe technologie (DVB-
T/T2, DRM) oraz najnowsze systemy radiokomunikacyjne najnowszej generacji bez 
potrzeby wymiany wszystkich elementów. 



Sugestie i rady ogólne w 
kontekście naszego projektu 



1. Skup się na zdefiniowaniu rynku, 
określeniu grupy docelowej i 
paneuropejskiego impaktu



Rynek

210 mln słuchaczy radia (EU)

97% preferuje tradycyjny sposób 
odbioru radia lub słucha radia w 
Internecie

DAB+ Ciągle wzrasta popularności 
radiofonii cyfrowej

Planowane wyłączenia technologii 
analogowej DSO (Digital Switch 
Over)

– 2017 Norwegia

– 2019 Dania

– 2020 Szwajcaria

– 2023 Holandia i Belgia

Kraje z regularną emisją DAB+

Kraje z sieciami testowymi DAB+

Kraje zainteresowane wprowadzeniem
technologii DAB+*

* Opracowane na podstawie WorldDAB



SMB - mali nadawcy lokalni

 SMB – mali i średni, lokalni i 
regionalni nadawcy radiowi

 89% rynku europejskiego to 
SMBs, około 4800 podmiotów

 Największa przeszkoda dla SMB 
przy wdrażaniu DAB+: koszty 
(około €100k+) oraz wdrożenie

Procent populacji słuchająca radio w technologii cyfrowej w 2012 i 2013



2. Pozwól zrozumieć założenia projektu, 
korzystaj z wykresów, rysunków i 

referencji 



Nasze rozwiązanie 

 Kompletna usługa radiofoniczna oparta o model RaaS

 Szacowana cena za usługę od €1.5k miesięcznie (dla stacji małej 
mocy – ograniczonym zasięgu)



Elementy

 Wykonany w technologii SDR (Radia 
Definiowanego Programowo)

 Konkurencyjny cenowo

 Oparty o FPGA; wysoka jakość 
wykonania 

 Możliwość rozbudowy i rozszerzania 
o nowe standardy (future-proof)

Modulator

 Oparty o chmurę obliczeniową 
(cloud-based)

 Skalowalny

 Niezawodny

 Z uproszczoną obsługą

 Z możliwością rozbudowy

Multiplexer

 Kompletna aplikacja do 
przygotowywania i 
zarządzania treściami audycji 

radiowej: 
Line-up utworów, reklamy, slajdy, 
informacje, etc

Virtual Studio



3. Przemyśl model biznesowy, skup się na 

pokazaniu realnych wartości, bądź 
autentyczny



Badania rynku i zapotrzebowanie na 
twój produkt (usługę)

 Staraj się wykonać dokładny model procesów 
biznesowych;

 Wykonaj badanie rynku docelowego poprzez ankiety 
by określić zapotrzebowanie na twój produkt;

 Na podstawie badań staraj się zweryfikować twoje 
założenia i dostosować produkt (usługę) do 
zapotrzebowania twoich obecnych i przyszłych
klientów.



Konkurencja



4. Znajdź ciekawych, zgodnych z profilem 
projektu/firmy, globalnych partnerów –

instytucje, liderzy rynku



Partnerzy technologiczni

Podmioty wspierające projekt



5. Najważniejsze rady dla 
aplikujących 



• Samodzielne przygotowanie bardzo dobrego, czyli zakończonego sukcesem wniosku 
o dofinansowanie z programu SME Instrument jest zadaniem niezwykle trudnym;

• Poszukaj Partnera do przygotowania wniosku. Sprawdź jego kompetencje – nie 
wszystkie firmy konsultingowe mają doświadczenie i sukcesy w SME Instrument;

• Współpraca z firmą doświadczoną w tym zakresie ułatwia cały proces i pomaga 
zapobiec błędom. W projekcie DABCAST współpracowaliśmy z firmą ATEKNEA 
SOLUTIONS oddział Polska;

• Nie próbuj zarządzać projektem sam – sięgnij po pomoc firmy, która będzie wspierać 
Cię także w formalnościach po sfinansowaniu wniosku, jak i w trakcie trwania 
projektu;

• Przygotuj profesjonalny biznes plan – to najważniejsza część wniosku;

• Nie licz na szczęście – w SME Instrument konkurencja jest bardzo duża.



Ocena procesu aplikacyjnego



• Bardzo szybka procedura aplikacyjna – mało formalności;

• Szybkie procedury - informacja o wynikach Fazy 1 (5 tygodni) oraz o ocenie 
raportu końcowego (3 tygodnie);

• Szybkie otrzymanie środków;

• Stosunkowo łatwy kontakt z Project Office, choć często sprzeczne 
odpowiedzi;

• Mało intuicyjny system elektroniczny i ciągłe problemy techniczne – warto 
mieć pomoc w tym temacie;

• Bardzo wartościowe sesje z coach’em – w naszym przypadku przedsiębiorcą i 
inwestorem z Izraela.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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