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• „Popytowy System Innowacji – rozwój 
MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez 
profesjonalne usługi doradcze”

Projekt 

• Rozwój przedsiębiorczości poprzez 
dostarczenie wysokiej jakości usług 
doradczych świadczonych przez IOB i 
uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z 
sektora MŚP

Cel projektu

• 51 mln PLNWartość

• Październik 2018 – Listopad 2023 Okres realizacji



Usługa doradcza

usługa mająca na celu zwiększenie 
konkurencyjności i efektywności ekonomicznej 
przedsiębiorstwa  nie mająca charakteru ciągłego 
ani okresowego, nie związana ze zwykłymi 
kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi 
jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, 
regularne usługi prawnicze lub reklama.

Usługa doradcza standardowa

oparta na zapotrzebowaniu danego 
przedsiębiorstwa, która może być oferowana w 
różnych przedsiębiorstwach bez konieczności 
dokonania istotnych modyfikacji modelu jej 
realizacji

Usługa doradcza specjalistyczna

usługa doradcza, która aby mogła być oferowana 
w różnych przedsiębiorstwach, konieczne jest 
wprowadzenie istotnych modyfikacji w zależności 
od potrzeb konkretnego MŚP lub indywidualnego 
zapotrzebowania  



MŚP

Usługi 
doradcze 

standardowe

Usługi doradcze 
specjalistyczne

Usługi doradcze 
grupowe

✓ usługi na rzecz 

grupy MŚP -

tworzenie 

wspólnej marki,

(np. strategia 

eksportowa grup 

przedsiębiorstw )

✓ audyt innowacyjności

✓ audyt efektywności

energetycznej

✓ strategia ochrony

własności intelektualnej

✓ certyfikacja zgodności/

jakości

✓ wsparcie w zakresie

kooperacji i współpracy

międzynarodowej

✓ usługi w zakresie

przygotowania zgłoszenia

patentowego

✓ opracowanie

biznesplanów

✓ opracowanie

strategii

marketingowej

✓ wsparcie w zakresie

poszukiwania

partnerów do

realizacji projektów

badawczo –

rozwojowych

Voucher – czyli dotacja na:do 20 tys. zł

do 8 miesięcy

do 150 tys. zł

do 12 miesięcy
do 1 mln zł

do 18 miesięcy
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Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
działające na terenie województwa 

świętokrzyskiego

Działające na rynku 

min. 6 miesięcy przy wyborze usługi standardowej 
min. 12 miesięcy usługi specjalistyczne

Limit pomocy de minimis (200 tys. Euro)/ 

pomoc publiczna

Wkład własny 

min. 15% usługi specjalistyczne, 

min. 25% usługi standardowe

Uzasadnienie realizacji usługi
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rezultaty przyczynią się do rozwoju MŚP i 
wprowadzenia innowacji (procesowej lub 

produktowej) oraz wzrostu 
konkurencyjności MŚP w skali 

regionu/kraju/zagranicy

prowadzenie działalności w województwie 
świętokrzyskim 

min. 6 miesięcy

MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 
miesiące- standardowe usługi /działające 

na rynku dłużej niż 24 miesiące –
specjalistyczne usługi

zwiększenie wkładu własnego o min. 5%

powiązanie z inteligentnymi 
specjalizacjami województwa 

świętokrzyskiego
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przemysł 
metalowo -
odlewniczy

zasobooszczędne
budownictwo

nowoczesne 
rolnictwo i 

przetwórstwo 
spożywcze

turystyka 
zdrowotna i 

prozdrowotna

Główne inteligentne  specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego
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technologie 
informacyjno-

komunikacyjne (ICT) 

branża targowo -
kongresowa

zrównoważony rozwój 
energetyczny

Specjalizacje horyzontalne Województwa 

Świętokrzyskiego



Popytowy mechanizm wsparcia

MŚP

IOB oraz 
uczelnie 
wyższe

Operator 
systemu (UMWŚ 

- DIR)

Forma wsparcia: Vouchery bezpośrednio dla przedsiębiorców -

wykorzystanie na wybraną indywidualnie wg zapotrzebowanie MŚP

usługę doradczą w wybranej przez przedsiębiorcę IOB lub uczelni

wyższej



➢ Instytucja otoczenia biznesu – podmiot prowadzący działalność na

rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla

zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe oraz uczelnie

wyższe działające na rynku od co najmniej 12 miesięcy

Kto może być wykonawcą usługi doradczej?

Usługodawca posiada 
strategię biznesową i/lub 

plan działań 
uwzględniający realizację 
usług doradczych dla MŚP

Spełnia warunki definicji 
od co najmniej 12 

miesięcy 

Posiada potencjał 
techniczny, kadrowy i 

ekonomiczny

Posiada doświadczenie w 
realizacji min. 5 usług 

doradczych na rzecz MŚP 
w okresie ostatnich 3 lat 

Zatrudnia (min. 1 etat) 
osobę, która posiada 

doświadczenie w realizacji 
min. 3 usług doradczych na 
rzecz MŚP oraz co najmniej 
2 letnie doświadczenie  w 

inicjatywach dla 
przedsiębiorców

Usługodawca 
współpracuje z min. 2 

osobami, które 
zrealizowały min. 3 usługi 

doradcze na rzecz MŚP, 
które posiadają 

doświadczenie zawodowe 
lub kwalifikacje 
adekwatne do 

świadczonych usług



do 70% kosztów usługi 
jako podwykonawstwo 

IOB

do 40% kosztów na 
wartości niematerialne i 
prawne, bezpośrednio 
związane z realizacją 

usługi doradczej



Dokumenty aplikacyjne:

 formularz zgłoszeniowy MŚP (opis działalności

firmy, w tym w zakresie inteligentnych

specjalizacji, uzasadnienie realizacji usługi

doradczej, planowane rezultaty, nazwę

Usługodawcy i kwotę)

 kopie złożonych ofert przez Usługodawców (wg

wzoru);

 protokół wyboru Usługodawcy na podstawie

przeprowadzonego zapytania ofertowego (wg

wzoru).

 formularz informacji przedstawianych przez

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wraz z

Oświadczeniem

 dokument, na podstawie którego prowadzona jest

działalność gospodarcza



Zapytanie ofertowe – decyduje MŚP

 Kryterium obligatoryjne - Cena [PLN] (C) – min. 60%

Kryterium fakultatywne  (decyduje Zamawiający-MŚP)

Podmiot prowadzi działalności i spełnia definicję Usługodawcy powyżej 12 miesięcy/

(podać liczbę)

Podmiot posiada doświadczenie w realizacji więcej niż 5 usług doradczych na rzecz MŚP

w okresie ostatnich 3 lat lub jeżeli instytucja działa krócej niż 3 lata to w ostatnim

okresie działalności

Podmiot posiada doświadczenie w realizacji więcej co najmniej (podać liczbę) usług

doradczych tematycznie związanych z przedmiotem zamówienia

Podmiot świadczy usługi w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa

świętokrzyskiego

Podmiot działa w konsorcjum/ach na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji

województwa świętokrzyskiego (http://www.spinno.pl/inteligentne-

specjalizacje/konsorcja-na-rzecz-rozwoju-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-

swietokrzyskiego)

Inne, jakie?

http://www.spinno.pl/inteligentne-specjalizacje/konsorcja-na-rzecz-rozwoju-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-swietokrzyskiego


Gdzie szukać Wykonawców usługi doradczej?



Voucher – zasady finansowania 

Usługa 

standardowa 

do 20 tys. zł

Usługa 

specjalistyczna

do 150 tys. zł

refundacja jednorazowa refundacja częściowa

Wniosek o refundację

Protokół zdawczo–odbiorczy

Ankieta

Harmonogram płatności

Wniosek o refundację częściową

Protokół zdawczo–odbiorczy częściowy

Ankieta

Refundacja do 14 dni od złożenia poprawnych dokumentów



Harmonogram realizacji 

• Opracowanie i uruchomienie 
platformy internetowej

Kwiecień 
2019 

• Warsztaty dla MŚP w  
powiatach

Kwiecień –
maj 2019

• Nabór dla MŚP o 
dofinansowanie voucherów

17 kwietnia 
–25 czerwca



Planowane efekty projektu

 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw

 Zapewnienie samofinansowania się IOB również po

zakończeniu projektów UE dzięki zbudowaniu

popytowego wachlarza ofert skierowanego do MŚP

 Wzmocnienie współpracy sektora biznesu z

sektorem nauki

 Większy udział przedsiębiorców w realizacji

działań z sektora badawczo – rozwojowego

 Wzrost komercjalizacji wiedzy i wyników prac

badawczych



1 mln zł
• Maksymalna wartość voucherów 

18 
miesięcy 

• Maksymalny okres realizacji 

Konsorcja 
IOB

• Możliwość nawiązywania partnerstw 

Na co
• Przygotowanie nowych pakietów usług

Vouchery dla IOB 

działające w zakresie inteligentnych specjalizacji



http://vouchery.spinno.pl

http://vouchery.spinno.pl/


Szczegółowe informacje

❖ Animatorzy ds. voucherów

 Katarzyna Kowalewska – tel. 41 306 70 17

 Katarzyna Bębas– tel. 41 306 70 15

 Elwira Seweryn– tel. 41 306 70 15

 Kierownik Oddziału ds. innowacji i transferu wiedzy –

Sylwia Mucha - tel. 41 306 70 17

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

Departament Inwestycji i Rozwoju

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy



Sylwia Mucha

Oddział ds. innowacji i transferu wiedzy

Departament Inwestycji i Rozwoju
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

www.swietokrzyskie.pro

http://vouchery.spinno.pl

Dziękuję za uwagę

http://www.swietokrzyskie.pro/
http://vouchery.spinno.pl/

