Fiszka oferty usług proinnowacyjnych
I. Akredytowany wykonawca
1. Nazwa wykonawcy
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Forma prawna prowadzonej działalności
Spółka Akcyjna
3. Status Wnioskodawcy
- przedsiębiorstwo MSP1
- przedsiębiorstwo inne niż MSP (duże)
- stowarzyszenie
- fundacja
- uczelnia wyższa
- instytut naukowy
4. Obszar geograficzny na jakim Wykonawca chce świadczyć usługi
Cała Polska.
5. Dane Wnioskodawcy
NIP
Numer REGON
Numer w:
a) Krajowym Rejestrze
Sądowym
b) Ewidencji Działalności
Gospodarczej
Data i miejsce rejestracji
działalności instytucji
Kod PKD lub EKD
podstawowej działalności
Wnioskodawcy oraz
działalność, której dotyczy
projekt (jeśli inna niż
podstawowa)

Adres siedziby:
Województwo
Powiat
1

676-005-88-47
350239017
--0000033198
--Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
03.08.2001
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I
ZARZĄDZANIA
85, 5, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI
73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
85, 6, , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJE
82, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNA
OBSŁUGA BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

--MAŁOPOLSKIE
M. KRAKÓW

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej

M. KRAKÓW
KRAKÓW
KORDYLEWSKIEGO
11
--31-542
012 617 66 00
012 617 66 66
biuro@marr.pl
www.marr.pl

II. Potencjał Wykonawcy
6. Krótka historia działalności Wykonawcy
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (wcześniej Agencja Rozwoju Regionu
Krakowskiego S.A.) powołana została z inicjatywy Wojewody Krakowskiego oraz Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A. w roku 1993 z myślą o wspieraniu procesów restrukturyzacyjnych
w krakowskich przedsiębiorstwach. Początkowo głównym akcjonariuszem był Skarb
Państwa. Dzięki reformie administracyjnej z 1998 r. Spółka pozyskała nowego właściciela,
a w roku 2000 większościowym akcjonariuszem MARR S.A. zostało Województwo
Małopolskie. Agencję obecnie tworzą Województwo Małopolskie (88,8% akcji), ponadto
Instytucje
samorządu
terytorialnego,
Organizacje
samorządu
gospodarczego,
Przedsiębiorstwa regionalne. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 87 675 000 zł.
MARR jest największą w Małopolsce instytucją działającą na rzecz rozwoju regionalnego;
jednym z najpoważniejszych partnerów jednostek centralnych i samorządu województwa w
kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Stworzyliśmy rozbudowany system
wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie. Pakiet usług został optymalnie
dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.
MARR S.A. koncentruje się na zadaniach istotnych dla przeprowadzania pozytywnych zmian
w środowisku regionalnym: restrukturyzacji gospodarki, zagospodarowaniu terenów,
obsłudze programów europejskich, współpracy z samorządem terytorialnym, obsłudze
inwestycji, wsparciu przedsiębiorczości, a także na współpracy międzynarodowej
i budowaniu wizerunku Małopolski w Europie i na świecie. MARR S.A. jest znaczącą
instytucją regionalną w dziedzinie obsługi dotacji dla sektora MSP (jako Regionalna
Instytucja Finansująca). Agencja stworzyła własne instrumenty finansowego wsparcia sektora
przedsiębiorstw, jest wyspecjalizowaną instytucją partnerską dla samorządu regionalnego
i samorządów lokalnych, dla organizacji pozarządowych i reprezentantów różnych grup
zawodowych, a także dla partnerów zagranicznych przy podejmowaniu inicjatyw służących
rozwojowi regionu Małopolski.
MARR S.A. posiada akredytację w sieci Krajowego Systemu Usług w zakresie usług
doradczych o charakterze ogólnym, doradczych o charakterze proinnowacyjnym,
informacyjnych, szkoleniowych, finansowych – pożyczki. Usługi świadczone przez MARR
S.A. są również objęte certyfikatem systemu zarządzania jakością ISO 9001.
Ponadto w ramach pełnienia obowiązków przedstawicieli regionalnych w Radzie
Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług powierzonych reprezentantom MARR S.A.,
prowadzone są aktywne działania związane z kształtowaniem i aktualizacją oferty usług
świadczonych w ramach KSU przez ośrodki w regionie i w całym kraju. Nadzorowane
i koordynowane są działania związane z uzgadnianiem wspólnych stanowisk instytucji KSU
dotyczących wsparcia przedsiębiorczości, w tym współopracowywania i opiniowania założeń

do dokumentów prawnych zarówno o regionalnym jak i krajowym znaczeniu. Przedstawiciel
Agencji jest członkiem jednej z Grup Roboczych ds. małopolskich inteligentnych
specjalizacji. Wspólnie z innymi ośrodkami KSU a także przedstawicielami Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Centrum
Przedsiębiorczości (MCP) opracowana została baza danych konsultantów sieci
informacyjnych funkcjonujących w całym regionie – KSU, Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich, MCP, ROEFS, Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Równie cenna jest współpraca z sektorem nauki: uczelniami wyższymi (Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Sztuk Pięknych, Politechnika
Krakowska), Instytucjami otoczenia biznesu (sieci ośrodków KSU, klaster CLEANTECH),
centrami transferu technologii, inkubatorami (siecią akademickich inkubatorów AIP)
i organizacjami studenckimi (np. AIESEC, AEGEE, BOSS). Jest to również bardzo istotne
z punktu widzenia realizacji celów strategicznych strategii na lata 2014-2020, czy zaleceń
wynikających ze zrealizowanych w kraju i regionie badań foresightowych.
Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez MARR S.A. jest Centrum
Business in Małopolska (CeBiM) – wyjątkowa w skali całego kraju inicjatywa, której celem
jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu.
Centrum Business in Małopolska tworzą (oprócz MARR S.A.) samorząd regionalny – Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego i jedna z najważniejszych instytucji
wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne – Krakowski Park Technologiczny
Sp. z o.o. W styczniu 2013 roku do Centrum dołączyły Małopolskie Parki Przemysłowe.
MARR S.A. bierze udział jako uczestnik we wspólnych projektach ponadregionalnych, w tym
międzynarodowych – np. e-CREATE „Szlaki Kulturowe Przedsiębiorczość i Usprawnienie
Technologiczne” („Cultural Routes Entrepreneurship and Technologies Enhancement”).
Projekt realizowany jest we współpracy z 13 instytucjami z 10 krajów Europy: Czechy,
Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska (MARR S.A. i GAPP z Katowic),
Portugalia, Węgry, Włochy. Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i
Transportu z niemieckiego landu Saksonia-Anhalt.
7. Rodzaj usług, jakie Wykonawca oferuje w ramach systemu
1)
usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie
transferu wiedzy,
2)
usługi doradcze w zakresie innowacji - doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie
nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich,
3)
usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie
korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
4)
usługi wsparcia innowacji – udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych,
zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów,
5)
usługi wsparcia innowacji – znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu
opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.
(Uwaga: Pozycje 1-3 mogą zaznaczyć jedynie ośrodki posiadające akredytację w
zakresie świadczenia usług doradczych w zakresie innowacji, zaś pozycje 4-5 ośrodki
posiadające także akredytację w zakresie świadczenia usług wsparcia innowacji).

Nazwa usługi

8.2 Zakres szczegółowy oferowanej usługi
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to instytucja zajmująca się szeroko
pojętą promocją i inkubacją przedsiębiorczości ukierunkowaną na tworzenie
podmiotów gospodarczych i miejsc pracy, dostarczaniem usług wsparcia do małych
firm i aktywizacją rozwoju regionów.
Adresatem świadczonych przez MARR S.A. kompleksowych usług proinnowacyjnych
najczęściej są już działające przedsiębiorstwa lub technologiczne start-up. Do
skorzystania z naszego wsparcia zachęcamy podmioty, które potrzebują
merytorycznego wsparcia dla realizowanej przez siebie działalności innowacyjnej.
Wsparcie to może przyjmować postać:
1. usług proinnowacyjnych, w tym transfer i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
2. usług wspierających efektywne wdrażanie innowacji, w tym ocenę przedsięwzięć
innowacyjnych, doradztwo technologiczne, finansowe, marketingowe, prawne i
organizacyjne,
3. kojarzenia przedsiębiorców z pracownikami naukowymi, m.in. poprzez kontakty z
instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz z właścicielami technologii i knowhow,
4. usług wspierających przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków
finansowych i partnerów niezbędnych do realizowania ich aktywności
innowacyjnej.
Spośród usług wspierających transfer technologii MARR S.A. świadczy usługi
związane z doradztwem we wdrażaniu nowych technologii oraz usługi związane z
przygotowaniem oferty lub zapytania o technologie, przeprowadzaniem audytu
technologicznego przedsiębiorstw, a także doradztwem w zakresie ochrony praw
własności intelektualnej.
W ramach doradztwa proinnowacyjnego klienci mogą liczyć na analizę sytuacji firmy
i opracowanie dla klientów rozwiązań dotyczących innowacyjnych produktów/usług/
m.in. w zakresie:
•
•
•
•
•
•

Analizy możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę;
Analizy pozycji rynkowej;
Analizy modelu biznesowego;
Analizy finansowej;
Analizy organizacji i zarządzania;
Analizy dojrzałości technologicznej.

9. Doświadczenie Wykonawcy w świadczeniu danego rodzaju usług
Realizacja usług w ramach projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla
innowacyjnych”, który realizowany był przez MARR S.A. w 2014 r. Działania
projektowe obejmowały realizację specjalistycznego doradztwa w postaci audytu
innowacyjności polegającego na ocenie potencjału i potrzeb firm w zakresie
możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu
lub usługi), procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej
2

W zależności od liczby oferowanych usług – pkt. 8 do powielenia

w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy
lub w stosunkach z otoczeniem. W ramach każdego przeprowadzonego audytu
innowacyjności doradcy MARR S.A. (certyfikowani przez PARP) opracowali dla
każdego klienta raporty analityczne dotyczące innowacyjnego produktu/usługi:
•
•
•
•
•
•

Analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę;
Analiza pozycji rynkowej;
Analiza modelu biznesowego;
Analiza finansowa;
Analiza organizacji i zarządzania;
Analiza dojrzałości technologicznej.

W 2014 r. audyty innowacyjności świadczone były między innymi dla następujących
przedsiębiorstw: Floyd Systems Sp. z o.o., NOEMI BERCAL Studio Światła,
HUMANOIT GROUP Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, BCS Polska Sp. z o.o.,
BHP Center Sp. z o.o., Printbox Sp. z o.o.
W ramach projektu „Zielone światło innowacji” 8.2.1. POKL, w latach 2013-2014,
udzielono wsparcia w zakresie usług doradczych i szkoleniowych o charakterze
innowacyjnym oraz dotyczącym komercjalizacji przeznaczając:
1. 787 200,00 zł na współpracę Wysoko Wykwalifikowanego Pracowników z
MSP - 18 utworzonych powiązań;
2. 173 566,33 zł na szkolenia dla 125 firm - pomoc de minimis, w tym dla 154
pracowników - I etap – szkolenia dotyczące innowacji w działalności
przedsiębiorstw;
3. 483 758,23 zł pomocy de minimis dla grupy jak wyżej, łącznie na szkolenia I
etap + doradztwo specjalistyczne lub szkolenia specjalistyczne, w ramach
etapu II.
10. Kadra Wykonawcy świadcząca dany rodzaj usług
Anna Wełmińska – etatowy pracownik MARR S.A., Konsultant Krajowego Systemu
Usług dla MSP akredytowany w zakresie usług informacyjnych i doradczych o
charakterze ogólnym oraz usług o charakterze proinnowacyjnym (KSI), realizowanych
zgodnie ze standardami Krajowego Systemu Innowacji. Posiada pond 7 letnie
doświadczenie w zakresie realizacji projektów związanych ze wsparciem
przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania, finansowania i wdrażania innowacyjnych
rozwiązań, w tym projektów o wysokim znaczeniu społecznym z punktu widzenia
wyników, rezultatów realizacji tychże projektów, m.in.:
• w ramach działającego w MARR S.A. Funduszu Inwestycje Kapitałowe oraz
dwóch projektów „Kapitał na innowacje” oraz „Fundusz Kapitałowy –
Technologie Medyczne – MedFund” 3.1 POIG (projekty zakończone w 2013 i
2014 r., łączna wartość projektów około 27 mln zł) – prowadziła doradztwo i
weryfikację innowacyjności procesowej i rynkowej oraz wykonalności
i opłacalności ekonomicznej projektów zgłaszanych przez przedsiębiorców,
ocenę biznesplanów oraz udzielała pomocy w sporządzaniu biznesplanów, w
tym, w zakresie modelowania koncepcji biznesowych, udzielania doradztwa w
obszarze wdrażania i oceny innowacyjnych technologii, doradztwa dla
przedsiębiorców w zakresie opracowania biznesplanów i dokumentacji
obejmującej marketing przedsiębiorstwa; organizację przedsiębiorstwa; finanse

•

•

•

•

przedsiębiorstwa; m.in. w wyniku powyższych prac utworzone zostały 23
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z których znaczna część oferuje
obecnie na rynku produkty o wysokim znaczeniu społecznym, tj.
odpowiadające na realne potrzeby społeczeństwa. Przykład mogą stanowić
m.in. spółka Mofema sp. z o.o., w zakresie produkcji innowacyjnego,
przenośnego urządzenia do badania stanu zdrowia płodu, dzięki któremu
zmniejsza się znacząco ryzyko zbyt późnego zdiagnozowania
nieprawidłowości w funkcjonowaniu płodu, jak również spółka Vitamedica sp.
z o.o., która produkuje innowacyjne pasztety i pasty wyłącznie na bazie
warzyw, naturalnych składników, a której misją jest m.in. edukacja klientów w
zakresie zdrowego odżywiania, co tym samym ma się przełożyć na spadek
liczby dorosłych, ale przede wszystkich dzieci z nadwagą i otyłością.
Kolejnym przykładem może być spółka Biomantis sp. z o.o., w której ofercie
znajdują się innowacyjne opatrunki przeznaczone do trudno gojących się ran
np. po oparzeniach, w przypadku pacjentów cukrzycowych, odleżynach.
Koordynator projektu „Zielone światło innowacji” 8.2.1 POKL (wartość
projektu 2 mln zł), w ramach którego prowadzone było m.in. doradztwo dla
przedsiębiorstw i instytucji nauki w zakresie komercjalizacji badań
naukowych, współpracy pomiędzy wysoko wykwalifikowanym personelem
(WWP) a firmami z sektora MMSP – w wyniku prowadzonych działań
utworzono 18 powiązań pomiędzy WWP a MMSP, w wyniku których firmy
zadeklarowały wdrożenie zrealizowanych wspólnie z WWP badań.
Konsultant Krajowego Systemu Usług dla MSP akredytowany w zakresie
usług informacyjnych i doradczych o charakterze ogólnym oraz usług o
charakterze proinnowacyjnym (KSI), realizowanych zgodnie ze standardami
Krajowego Systemu Innowacji.
Koordynator projektu “EU EBM Training the Trainers” w ramach Leonardo da
Vinci Life Long Learning Transfer of Innovation Programme UE. Celem
projektu, w którym udział wzięło 10 partnerów z krajów europejskich, było
zaprojektowanie innowacyjnego, e-learningowego kursu, który pozwoliłby
ujednolicić w całej Europie zasady przekazywania w efektywny i praktyczny
sposób metod edukacyjnych dla trenerów, w zakresie wdrażania zasad EBM
w różnych warunkach klinicznych.
Dodatkowo ocena wykonalności, opłacalności ekonomicznej biznesplanów
oraz poziomu ich innowacyjności, w tym także kontekstu społecznego
inwestycji w licznych konkursach dla przedsiębiorców, doktorantów, m.in.:
ocena merytoryczna biznesplanów w konkursie „Małopolski Inkubator
Pomysłowości" edycja w 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r. i 2015 r.
realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
w ramach projektu systemowego pn. „Regionalny System Innowacji
Województwa Małopolskiego; ocena merytoryczna biznesplanów w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – edycja 2012 r., 2013 r.,
2014 r.; ocena merytoryczna biznesplanów w projekcie „MISJA: FIRMA”
realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL; ocena merytoryczna
biznesplanów w projekcie „Akademia Biznesu” realizowanym w ramach
Działania 6.2 PO KL; ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych
w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
realizowanym w ramach Poddziałania 7.2.2. PO KL; ocena merytoryczna
biznesplanów w projekcie „Postaw na przyszłość – Postaw na siebie”
Poddziałanie 8.1.2. PO KL.

• Przygotowanie audytów proinnowacyjnych dla przedsiębiorców z powiatów
Gorlickiego i Nowosądeckiego w projekcie „Lokalne inicjatywy na rzecz
rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” realizowanego
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - 2015 r.
Anna Sowa-Jadczyk - etatowy pracownik MARR SA, Rzecznik patentowy (nr wpisu
na listę 3289), Konsultant Krajowego Systemu Usług dla MSP akredytowany w
zakresie usług informacyjnych i doradczych o charakterze ogólnym oraz usług o
charakterze proinnowacyjnym (KSI), realizowanych zgodnie ze standardami
Krajowego Systemu Innowacji. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie
realizacji projektów związanych ze wsparciem przedsiębiorców w zakresie
pozyskiwania, finansowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, w tym projektów
o wysokim znaczeniu społecznym z punktu widzenia wyników, rezultatów realizacji
tychże projektów, m.in.:
• w ramach działającego w MARR SA Funduszu Inwestycje Kapitałowe oraz
jako menadżer dwóch projektów: „Kapitał na innowacje” oraz „Fundusz
Kapitałowy – Technologie Medyczne – MedFund” 3.1 POIG (projekty
zakończone w 2013 i 2014 r., łączna wartość projektów około 27 mln zł) –
nadzorowała: doradztwo i weryfikację innowacyjności procesowej i rynkowej
oraz wykonalności i opłacalności ekonomicznej projektów zgłaszanych przez
przedsiębiorców, ocenę biznesplanów oraz prowadziła negocjacje umów
inwestycyjnych, nadzorowała procesy modelowania koncepcji biznesowych,
udzielania doradztwa w obszarze wdrażania i oceny innowacyjnych
technologii, doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie opracowania
biznesplanów; prowadziła doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstwa;
finansów przedsiębiorstwa; m.in. w wyniku powyższych prac utworzone
zostały 23 spółki kapitałowe (sp. z o.o.), z których znaczna część oferuje
obecnie na rynku produkty o wysokim znaczeniu społecznym, tj.
odpowiadające na realne potrzeby społeczeństwa. Przykład mogą stanowić
m.in. spółka Mofema sp. z o.o., w zakresie produkcji innowacyjnego,
przenośnego urządzenia do badania stanu zdrowia płodu, dzięki któremu
zmniejsza się znacząco ryzyko zbyt późnego zdiagnozowania
nieprawidłowości
w funkcjonowaniu
płodu,
spółka
Vitamedica sp. z o.o., która produkuje innowacyjne pasztety i pasty wyłącznie
na bazie warzyw, naturalnych składników, a której misją jest m.in. edukacja
klientów w zakresie zdrowego odżywiania, co tym samym ma się przełożyć na
spadek liczby dorosłych, ale przede wszystkich dzieci z nadwagą i otyłością.
Kolejny przykład to spółka Biomantis sp. z o.o., w której ofercie znajdują się
innowacyjne opatrunki przeznaczone do trudno gojących się ran np. po
oparzeniach, w przypadku pacjentów cukrzycowych, odleżynach.
• Menadżer projektu „Zielone światło innowacji” 8.2.1 POKL (wartość projektu
2 mln zł), w ramach którego prowadzone było m.in. doradztwo dla
przedsiębiorstw i instytucji nauki w zakresie komercjalizacji badań
naukowych, współpracy pomiędzy wysoko wykwalifikowanym personelem
(WWP) a firmami z sektora MMSP – w wyniku prowadzonych działań
utworzono 18 powiązań pomiędzy WWP a MMSP, w wyniku których firmy
zadeklarowały wdrożenie zrealizowanych wspólnie z WWP badań.
• Dodatkowo ocena wykonalności, opłacalności ekonomicznej biznesplanów
oraz poziomu ich innowacyjności, w tym także kontekstu społecznego

inwestycji w licznych konkursach dla przedsiębiorców, doktorantów, m.in.:
ocena merytoryczna biznesplanów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy – edycja 2012 r., 2013 r., 2014 r.; ocena merytoryczna
biznesplanów w projekcie „MISJA: FIRMA” realizowanym w ramach
Działania 6.2 PO KL; ocena merytoryczna biznesplanów w projekcie
„Akademia Biznesu” realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL; ocena
merytoryczna formularzy rekrutacyjnych w projekcie „Małopolski Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanym w ramach Poddziałania 7.2.2
PO KL; ocena merytoryczna biznesplanów w projekcie „Postaw na przyszłość
– Postaw na siebie” Poddziałanie 8.1.2. PO KL.
Przygotowanie audytów proinnowacyjnych dla przedsiębiorców z powiatów
Gorlickiego i Nowosądeckiego w projekcie „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju
regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” realizowanego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy- 2015 r.
Jakub Hołysz - etatowy pracownik MARR S.A., Konsultant Krajowego Systemu
Usług dla MSP akredytowany w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych i
doradczych o charakterze ogólnym oraz usług o charakterze proinnowacyjnym (KSI),
realizowanych zgodnie ze standardami Krajowego Systemu Innowacji. Posiada pond 8
letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów związanych ze wsparciem
przedsiębiorców w zakresie doradztwa, szkoleń, i komercjalizacji innowacyjnych
rozwiązań, technologii lub usług. W ostatnich 5 latach pracy realizacja działań
służących podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw ze szczególnym
uwzględnieniem wdrażania innowacji procesowych i marketingowych:
• W ramach działającego w MARR S.A. Funduszu Inwestycje Kapitałowe oraz
dwóch projektów „Kapitał na innowacje” oraz „Fundusz Kapitałowy –
Technologie Medyczne – MedFund” 3.1 POIG (projekty zakończone w 2013 i
2014 r., łączna wartość projektów około 27 mln zł) – prowadziłem weryfikację
innowacyjności procesowej i rynkowej oraz wykonalności i opłacalności
ekonomicznej projektów zgłaszanych przez przedsiębiorców, ocenę
biznesplanów, doradztwo w obszarze wdrażania i oceny innowacyjnych
technologii oraz opracowania biznesplanów i dokumentacji obejmującej
marketing
przedsiębiorstwa;
organizację
przedsiębiorstwa;
finanse
przedsiębiorstwa.
Prowadzenie
działań
związanych
z wejściem na rynek nowej usługi MARR S.A. jaką był fundusz zalążkowy
„Inwestycje kapitałowe”. Budowanie kanałów komunikacji z klientami,
partnerami biznesowymi. Nadzór procesów sprzedażowych i marketingowych.
Prowadzenie działań informacyjnych, w tym przygotowanie kampanii
medialnych. Komunikacja z mediami branżowymi, w tym publikacja
specjalistycznych tekstów, tworzenie materiałów na potrzeby radia i telewizji.
Prowadzenie działań w zakresie marketingu wystawienniczego na terenie
całego kraju. Udział w ponad 30 branżowych imprezach, w trakcie których
prezentowana była oferta funduszu. Współpraca z ośrodkami naukowymi,
centrami transferu technologii, uczelniami, jednostkami badawczorozwojowymi oraz innymi podmiotami aktywnie uczestniczącymi w
komercjalizacji innowacji. Organizacja dwóch edycji Małopolskiego Forum
Finansowego, konferencji, seminariów i szkoleń o szeroko rozumianej
tematyce biznesowej.
• Konsultant Krajowego Systemu Usług dla MSP, akredytowany w zakresie
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usług informacyjnych i doradczych o charakterze ogólnym oraz usług o
charakterze proinnowacyjnym (KSI), realizowanych zgodnie ze standardami
Krajowego Systemu Innowacji. Przeprowadzenie audytów proinnowacyjnych
w ramach projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla
innowacyjnych”.
Działania
projektowe
obejmowały
realizację
specjalistycznego doradztwa w postaci audytu innowacyjności polegającego
na ocenie potencjału i potrzeb firm w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia
nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, nowej
metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez
przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub
w stosunkach z otoczeniem.
Przygotowanie audytów proinnowacyjnych dla przedsiębiorców z powiatów
Gorlickiego i Nowosądeckiego w projekcie „Lokalne inicjatywy na rzecz
rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” realizowanego
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pomoc we
wdrożeniu innowacyjnych technologii, usług lub procesów obejmujących m.in.
takie zagadnienia jak modelowanie biznesowe, marketing, zarządzanie i
organizację.
Doradca i trener w projekcie „Zielone światło innowacji” 8.2.1 POKL (wartość
projektu 2 mln zł), w ramach którego prowadziłem. doradztwo dla
przedsiębiorstw i instytucji nauki w zakresie komercjalizacji badań
naukowych, współpracy pomiędzy wysoko wykwalifikowanym personelem
(WWP) a firmami z sektora MMSP – w wyniku prowadzonych działań
utworzono 18 powiązań pomiędzy WWP a MMSP, w wyniku których firmy
zadeklarowały wdrożenie zrealizowanych wspólnie z WWP badań.
W ramach projektu „Ekspert ds. Innowacji” udzielanie doradztwa i
prowadzenie szkoleń w tematyce innowacji marketingowych służących m.in.
budowaniu przewag konkurencyjnych, kanałów dystrybucji, relacji z rynkiem.
Realizowane zadania: Doradztwo w zakresie prowadzenia e-biznesu, emarketingu, podnoszenie efektywności sprzedaży produktów i usług. Wsparcie
przedsiębiorców w zakresie doboru a następnie realizacji indywidualnych
strategii marketingowych. Przeprowadzenie 30 szkoleń oraz 300 godzin
indywidualnego doradztwa. Przeprowadzenie warsztatów ukierunkowanych
na transfer wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami zaineresowanymi wdrożeniem
innowacji w własnych firmach.
W ramach projektów „Zostań małopolskim przedsiębiorcą - 25” oraz „Zostań
małopolskim przedsiębiorcą – Region” prowadzenie indywidualnego
doradztwa i szkoleń w zakresie innowacji marketingowych ukierunkowanych
na wprowadzanie na rynek nowych firm. Realizowane zadania: Opracowanie
we współpracy z przedsiębiorcami strategii marketingowych, modeli
biznesowych,
biznesplanów.
Przygotowanie
propozycji
działań
usprawniających procesy związane z komunikacją z rynkiem oraz
odziaływaniem na bezpośrednie otoczenie z jakim stykać będą się nowo
wprowadzane firmy.
Ocena merytoryczna biznesplanów w projekcie „MISJA: FIRMA”
realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL; ocena merytoryczna
biznesplanów w projekcie „Akademia Biznesu” realizowanym w ramach
Działania 6.2 PO KL; ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych w
projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanym
w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL; ocena merytoryczna biznesplanów w

projekcie „Postaw na przyszłość – Postaw na siebie” Poddziałanie 8.1.2 PO
KL; ocena merytoryczna biznes planów w ramach projektów ZMP - Region
oraz ZMP – 25; ocena merytoryczna biznesplanów w ramach SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy edycja 2015 r.
• Prowadzenie szkoleń biznesowych w ramach projektu „Przetestowanie i
wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla
przedsiębiorców” Działanie 2.2.1 PO KL skierowanego do przedsiębiorców
zainteresowanych pozyskaniem zewnętrznego finansowania inwestycji.
• Prowadzenie rocznego cyklu zajęć z zakresu „Przedsiębiorczości” na studiach
podyplomowych, na kierunku technologie informacyjne, Uniwersytet
Pedagogiczny
w Krakowie. Realizacja szkoleń o tematyce biznesowej dotyczącej m.in.
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.
• Organizacja Targów Edukacji Nowoczesnej w trakcie których prezentowane
były nowatorskie formy kształcenia łączące potencjał biznesu i nauki.
Przygotowanie, a następnie realizacja projektów partnerskich w ramach inicjatywy
INTERREG. Tworzenie nowatorskich produktów turystycznych oraz opracowanie
studiów ich wykonalności. Promocja regionu na arenie międzynarodowej, udział w
spotkaniach partnerów, prowadzenie konferencji, spotkań, prezentacji. Uczestnictwo
w miesięcznym stażu realizowanym w ramach inicjatywy Leonardo da Vinci we
włoskiej prowincji Lecce. Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami, uczestnictwo
w debatach oraz prezentacji dobrych praktyk służących podniesieniu atrakcyjności
turystycznej regionów. Współpraca z angielskimi organizacjami biznesowymi w
ramach projektu HARVEST. Wymiana doświadczeń, tworzenie wspólnych
materiałów informacyjnych oraz organizacja konferencji, szkoleń i seminariów.
Prowadzenie we współpracy ze skandynawskimi partnerami zajęć biznesowych
skierowanych do studentów. Wykorzystanie nowatorskiego programu edukacyjnego
ukierunkowanego na zdobycie kluczowych umiejętności przedsiębiorczych.

