
 

 

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Departament Polityki Regionalnej 

ul. Wielicka 72b 

30-552 Kraków 

 

 

STANDARDY USŁUG 

w ramach projektu 

SPIN – MAŁOPOLSKIE CENTRA TRANSFERU WIEDZY 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

Podstawy prawne 

Projekt, do którego odnoszą się STANDARDY został przygotowany na podstawie: 

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, zwanego „RPO”; 

2. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ; 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 885, z późn. zm.); 

4. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); 

5. Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020; 

6. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

1. Centrum Transferu Wiedzy (CTW) – to Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) 

funkcjonujące na uczelniach wyższych, które prowadzą badania w obszarach 

regionalnych specjalizacji, oraz które współpracują z przedsiębiorstwami 

wykorzystując potencjał badawczo-rozwojowy uczelni: 

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego na Politechnice 

Krakowskiej – www.mcbe.pl 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH 

"Miękinia" - www.miekinia.agh.edu.pl 

Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych na Akademii Górniczo-

Hutniczej – www.isi.agh.edu.pl 

Małopolskie Centrum Biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim – 

www.mcb.uj.edu.pl 

2. Usługobiorca - mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca (MŚP) – 

oznacza odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego 

przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do 

rozporządzenia KE nr 651/201 (tzn. za przedsiębiorstwo uważa się podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. 

Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny 

http://www.mcbe.pl/
http://www.miekinia.agh.edu.pl/
http://www.isi.agh.edu.pl/
http://www.mcb.uj.edu.pl/
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rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, 

a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność 

gospodarczą); mający siedzibę, filię, oddział na terenie Województwa 

Małopolskiego.  

3. Strona internetowa – strona internetowa projektu: www.spin.malopolska.pl; 

4. Usługa – audyt technologiczny i doradztwo z zakresy transferu wiedzy zgodne 

z Działaniem 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego. 

5. Pomoc de minimis - to pomoc osobnej kategorii Pomocy Publicznej. 

Z założenia jest to wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie zakłóca 

konkurencji na rynku. 

Wartość pomocy de minimis, jaką przedsiębiorca może otrzymać nie może 

przekroczyć 200 000 euro w okresie 3 lat podatkowych, a w przypadku 

przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego 100 tysięcy euro. 

Pomoc skierowana jest do wszystkich sektorów z wyłączeniem: 

• projektów faworyzujących towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów 

importowanych, 

• działalności w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków 

transportu), 

• działalności w sektorze węgla kamiennego, 

• przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 

• przedmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji 

KE oraz 

• podmiotom, które rozpoczęły projekt przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 

 

CO TO SĄ STANDARDY  

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, na pewno oczekujesz uwzględnienia Twoich 

indywidualnych potrzeb. Ważna dla Ciebie również jest terminowość i profesjonalna 

obsługa, rozumiana jako dostępność telefoniczna, mailowa oraz bezpośrednia. Dla 

Ciebie tworzymy wysokiej jakości usługi z kompleksowym podejściem.  

Te Standardy mają zadbać o to, by każda usługa świadczona przez Centrum 

Transferu Wiedzy spełniła Twoje oczekiwania. 

 

http://www.spin.malopolska.pl/
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KTO BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGI: 

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego na Politechnice 

Krakowskiej – www.mcbe.pl 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH 

"Miękinia" - www.miekinia.agh.edu.pl 

Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych na Akademii Górniczo-

Hutniczej – www.isi.agh.edu.pl 

Małopolskie Centrum Biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim – 

www.mcb.uj.edu.pl 

 

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

1. Potrzeby Twojego przedsiębiorstwa będą indywidualnie analizowane, 

będziesz miał usługę „skrojoną na wymiar”.  

2. W ramach usług Twoja firma będzie miała dostęp do potencjału uczelni.  

3. Jeśli zakres usługi jest bardzo specyficzny, wychodzący poza wiedzę 

pracowników Centrum, w ramach tej usługi zapewniona będzie ekspercka 

obsługa spoza Centrum. 

4. Będziesz miał dostęp do praktyki i najnowszych rozwiązań i trendów w danej 

branży. 

5. Centra będą stale monitorować jakość świadczonych usług, prowadzona 

będzie ewaluacja zakresu usług po to, by je na bieżąco udoskonalać 

i optymalizować zasoby wewnętrzne i w efekcie świadczyć najlepsze usługi. 

6. Usługi będą wykonane w terminie, który ustalony będzie przez Ciebie i CTW 

w ramach umowy. 

7. Będziesz miał zapewnioną profesjonalną obsługę, rozumianą jako obecność 

stałego opiekuna klienta oraz dostępność telefoniczną, mailową 

i bezpośrednią,  

8. Spotkasz się z przyjaznym nastawieniem i życzliwością oraz gotowością na 

wzajemną wymianą doświadczeń. 

9. Za usługę nie będziesz płacił, a koszt usługi będzie stanowił pomoc de 

minimis dla Twojego przedsiębiorstwa. 

 

 

 

http://www.mcbe.pl/
http://www.miekinia.agh.edu.pl/
http://www.isi.agh.edu.pl/
http://www.mcb.uj.edu.pl/
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WNIOSKOWANIE O USŁUGI – KROK PO KROKU 

 

1. Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Małopolski oraz nie 

wykorzystałeś limitu pomocy de minimis, złóż wniosek (załącznik nr 1) w wersji 

elektronicznej za pośrednictwem strony www.spin.malopolska.pl lub pisemnej w: 

- punkcie kontaktowym, którym jest Zespół ds. realizacji projektu SPIN w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, na adres: 

spin@malopolska.mw.gov.pl; ul. Wielicka 72b pok. 305, Kraków. 

- budownictwo energooszczędne – MCBE PK 

- odnawialne źródła energii (OZE) – Miękinia AGH 

- biotechnologia -  MCB UJ 

- inteligentne systemy informatyczne – CISI AGH 

2. Twój wniosek będzie oceniany pod względem: 

1) zgodności zakresu usługi proinnowacyjnej zgłoszonej do wsparcia 

z zakresem projektu, 

2) zgodności z profilem działalności Centrum Transferu Wiedzy  

3) dostępności zasobów Centrum Transferu Wiedzy. 

3. Jeśli Twój wniosek będzie oceniony pozytywnie, skontaktuje się z Tobą 

pracownik CTW, w celu omówienia szczegółów usługi. 

4. Jeśli zdecydujesz się na usługę świadczoną przez CTW złóż formularz informacji 

niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 2) oraz uzgodnij 

warunki współpracy np. w formie umowy na wykonanie tej usługi (załącznik nr 4). 

Z pracownikami CTW możesz podpisać umowę o zachowaniu poufności 

(załącznik nr 8). 

5. Po podpisaniu umowy CTW wystawi Ci zaświadczenie o wysokości udzielonej 

pomocy de minimis (załącznik nr 7). 

6. Usługi świadczone są nieodpłatnie, stanowiąc pomoc publiczną dla 

przedsiębiorstwa. Usługi realizowane są zgodnie z cennikiem, który stanowi 

załącznik nr 3 do Standardów. 

 

O CO MOŻNA WNIOSKOWAĆ I CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ 

1. Audyt technologiczny – narzędzie do przedstawienia konkretnych propozycji 

dotyczących kierunków rozwoju Twojego przedsiębiorstwa pod kątem 

pozyskania i wykorzystania nowych technologii. Wskaże obszary, w których 

Twoja firma potrzebuje wsparcia, oraz te, które mogą się stać podstawą 

dalszego rozwoju. W ramach usługi powstanie raport, dzięki któremu dowiesz 

się jak rozwinąć firmę lub jak usprawnić jej działanie. 

1) audyt wstępny (zerowy) określi m.in: 

• ogólną sytuację firmy 

http://www.spin.maloposlska.pl/
mailto:spin@malopolska.mw.gov.pl
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• sytuację branży/rynków, w których przedsiębiorstwo działa; 

• trendy w obszarze technologii, w których pracuje firma; 

• potencjał do absorbcji i skutecznego wykorzystania udzielonej pomocy; 

2) audyt technologiczny pogłębiony; który skupi się przede wszystkim na 

obszarze „do poprawy” wskazanym w audycie wstępnym, zaproponuje 

rozwiązanie technologiczne, wzmacniające konkurencyjność firmy. 

Będzie on również zawierał (m.in.):  

• analizę przedsiębiorstwa pod kątem jego działalności, w tym pozycję na rynku; 

• weryfikację obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem 

zapotrzebowania na nowe, innowacyjne rozwiązania ze wskazaniem 

potencjalnych rozwiązań i ich źródeł; 

• określenie potencjału przedsiębiorstwa pod kątem elastycznego wdrożenia 

zaproponowanego rozwiązania technologicznego; 

• analizę potencjalnych kanałów transferu technologii ze wskazaniem 

zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. bon na innowacje, doradztwo 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego). 

Wzór raportu z audytu stanowi załącznik nr 5. 

 

2. Możesz skorzystać również z doradztwa z zakresu transferu technologii:  

• przygotowanie ofert i zapytań w zakresie prac B+R, 

• przegląd profili wykonawców i nabywców prac B+R, 

• nawiązywanie kontaktów pomiędzy wykonawcami i nabywcami wyników prac 

B+R, 

• doradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje 

(pomoc w procedurze naboru oraz wyszukanie realizatora bonu), 

• doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów pomiędzy wykonawcami 

i nabywcami wyników prac B+R; 

Doradztwo będzie udzielane przez ekspertów w swojej branży, którzy pomogą 

Twojej firmie osiągnąć wyższy poziom innowacyjności. 

Wzór karty doradczej stanowi załącznik nr 6. 

 

ZASADY PRACY CTW 

Każda usługa będzie dopasowana tak, by jak najpełniej odpowiadała Twoim 

oczekiwaniom i była skutecznym narzędziem do rozwoju Twojej firmy.  

Pracownicy Centrum Transferu Wiedzy i współpracujący z nim eksperci 

uczestniczący w procesie świadczenia usług będą dbać o ich wysoką jakość. Po to, 

by usługa była na jak najwyższym, światowym poziomie, cała kadra odpowiedzialna 

za Twoją usługę podnosi kompetencje zawodowe. 
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Zgłaszając się do CTW będziesz miał swojego opiekuna, który będzie na bieżąco 

monitorował proces świadczenia usług, z opiekunem będziesz mógł się kontaktować 

osobiście, mailowo i telefonicznie. 

Oferujemy Ci usługi, które świadczone będą przez stabilną, składająca się 

z przedstawicieli różnych zawodów kadrę zapewniającą możliwość łączenia 

interesów nauki i biznesu. Kadrę stanowić będą wysokiej klasy naukowcy, którzy 

oprócz badań naukowych mają doświadczenie we współpracy z przemysłem, 

brokerzy – odpowiedzialni za kontakty z przedsiębiorstwami, specjaliści wewnętrzni 

włączani do procesu udzielania usługi na różnych etapach oraz eksperci zewnętrzni, 

którzy będą włączani do audytów technologicznych. 

 

A CO Z TAJEMNICĄ HANDLOWĄ? 

Przepływ danych, które stanowią tajemnicę handlową Twojego przedsiębiorstwa oraz 

danych wrażliwych będzie przebiegać na zasadzie poufności. Zapisy w zawartej 

z CTW umowie gwarantują, że Twoje dane będą właściwie chronione. Dodatkowo 

możesz podpisać umowę o zachowaniu poufności. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

  
1) wniosek o usługę;  
2) informacja od MŚP;  
3) Cennik usług 
4) Umowa 
5) Wzór raportu 
5a) wzór raportu z audytu wstępnego 
6) Wzór karty doradczej 
7) Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis 
8) Wzór umowy o zachowaniu poufności 

 


