
Kraków, 10 grudnia 2018 r. 



Od diagnozy do działania – geneza STEP

zbyt mała liczba dobrych projektów 
składanych do POIR

niski odsetek nowych  beneficjentów, 
którzy wcześniej nie korzystali                              

ze środków FE

brak narzędzi bezpośredniego wsparcia 
przedsiębiorców planujących 

prowadzenie prac B+R+I

zbyt słaba znajomość oferty PO IR      
wśród przedsiębiorców

Poszukiwanie 
narzędzia 

komplementarnego 
wsparcia 

przedsiębiorców                        
z obszaru B+R+I 
ułatwiającego 

dostęp do środków 
PO IR



Profesjonalna analiza pomysłu na projekt dokonana 
przez Ekspertów STEP

S Staramy się pokazać że Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest dla 
szerokiej grupy przedsiębiorców

E

Tworzymy nową jakość kontaktu instytucja publiczna – przedsiębiorca. 
Odwracamy formułę kontaktu  - nie czekamy na przedsiębiorcę – sami                    
go szukamy i z nim pracujemy.T

Eksperci STEP to proprzedsiębiorcze podejście MIiR do firm które 
mają obawy aby korzystać z funduszy unijnych i nie są pewne czy ich 
pomysł na projekt wpisuje się w PO IR 

P



STEP – dwie ścieżki

Ścieżka I – Wstępna ocena  
Pomysłu na Projekt 

START - 11 lipca 2018 r.

Ścieżka II – Innovation Coach
START – I kwartał 2018 r.

Przedsiębiorca ma już wstępną 
koncepcję projektu ale chce 

poddać pomysł analizie                          
w procesie ubiegania się o środki 

w ramach PO IR

Przedsiębiorca jest 
zainteresowany podjęciem 

działalności B+R+I ale potrzebuje 
wsparcia w zakresie oceny 

potencjału firmy do prowadzenia 
takich prac

Działania marketingowe i wspierające skierowane do przedsiębiorców 



Cele

Mobilizacja 
przedsiębiorców                                        
w ubieganiu się                     
o środki PO IR

Ułatwienie w aplikowaniu o środki                                                               
na etapie przygotowania projektu

przedsiębiorca otrzymuje wsparcie merytoryczne              
przy koncepcji projektu oraz informację zwrotną 

pozwalającą uporządkować kluczowe elementy projektu

Oswojenie z procesem 
ubiegania się o wsparcie 

Poprawa jakości składanych 
projektów do PO IR



Dla kogo jest  STEP ?

mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem B+R+I ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, którzy nie korzystali jeszcze ze wsparcia funduszy 
europejskich

Co dajemy przedsiębiorcy ?

Ekspercką analizę pomysłu na projekt 

analizę możliwości sfinansowania projektu ze środków PO IR 

analizę zasobów przedsiębiorcy w kontekście kryteriów pozyskania dofinansowania 
ze środków PO IR 

identyfikację słabych i mocnych stron pomysłu na projekt dokonanę przez Eksperta



STEP – jak to działa? 

Bezpośrednia współpraca Eksperta z Przedsiębiorcą 

Wypełnienie formularza przez Przedsiebiorcę 

5 dni* od dnia zgłoszenia 
pomysłu na projekt

PIFE informuje Przedsiębiorcę i IZ PO IR o wpisaniu się pomysłu na projekt w PO IR

IZ POIR wskazuje eksperta/ekspertów oraz zawiera umowę z ekspertem 7 dni od dnia otrzymania 
informacji z PIFE

7 dni20 dni** od dnia otrzymania 
formularza z IZ PO IR

7 dni* od dnia otrzymania 
formularza z PIFE

Ekspert przekazuje pisemną analizę pomysłu na projekt  do IZ POIR, a następnie IZ po 
zatwierdzeniu  analizy przekazuje  ją Przedsiębiorcy

25** dni od dnia otrzymania  
formularza  z  IZ PO IR

Ankieta oceniająca efekty współpracy Eksperta z Przedsiębiorcą 

Monitorowanie Przedsiębiorcy w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie                            
w ramach PO IR 

14 dni od dnia przekazania  
raportu z analizy do IZ PO IR   

formularza  z  IZ PO IR

6-12 miesięcy od  dnia 
przekazania raportu z analizy 

do IZ PO IR IR PO IR

*   dni robocze
** dni kalendarzowe



Formularz STEP



Formularz STEP



Formularz 
Przedsiębiorcy

IZ PO IR dobiera eksperta

Baza Ekspertów STEP
prowadzona przez IZ POIR

Ekspert bezpośrednio 
współpracuje z Przedsiębiorcą (nie 

mniej niż 3 godziny zegarowe                             
i nie dłużej niż 20 dni** od dnia 

otrzymania formularza) 

IZ PO IR kontaktuje eksperta z 
przedsiębiorcą

Ekspert przekazuje raport z analizy 
pomysłu na projekt do IZ PO IR 

celem weryfikacji

Ponad 180 
ekspertów                   

z 17 KIS

IZ PO IR przekazuje Raport 
przedsiębiorcy

Ekspert w oparciu o współpracę                
z  Przedsiębiorcą rekomenduje                      
IZ PO IR zasadność powołania 

eksperta ds. analizy finansowej

** dni kalendarzowe



Zakres współpracy eksperta z Przedsiębiorcą  

• zapoznanie się z informacjami nt. firmy Przedsiębiorcy;
• wstępna analiza pomysłu na projekt na podstawie przesłanego formularza przez 

Przedsiębiorcę;
• przeanalizowanie pomysłu na projekt w drodze kontaktu i współpracy eksperta                 

z Przedsiębiorcą* w kontekście działań/podziałań oraz kryteriów dla tych 
działań/podziałań w ramach PO IR;

• wskazanie słabych i mocnych stron pomysłu, a także praca nad słabymi 
obszarami  firmy Przedsiębiorcy w celu uprawdopodobnienia spełnienia 
kryteriów w ramach rekomendowanego działania/poddziałania  PO IR; 

• przekazanie Przedsiębiorcy pisemnego raportu z analizy pomysłu na projekt, po 
wcześniejszym zatwierdzeniu raportu przez IZ POIR.

* kontakt: e-mail, telefoniczny, bezpośredni, komunikatory głosowe i video





Przeszkoliliśmy 87 konsultantów PIFE z zakresu PO IR i STEP

Przeszkoliliśmy ponad 180 ekspertów STEP

Przeprowadziliśmy zmasowaną kampanię mailingową na grupie 3 000 przedsiębiorców

Promujemy STEP w wywiadach radiowych i telewizyjnych

Piszą o STEP w prasie i intrenecie 

START 11 lipca 2018 r. Co już zrobiliśmy? 



Co już zrobiliśmy?

Przyjęliśmy już 157 formularze w ramach STEP i każdego dnia wpływają kolejne formularze

Nawiązaliśmy 112 kontaktów Ekspert – Przedsiębiorca w ramach STEP

149 przedsiębiorców którzy przesłali formularz w ramach STEP nie korzysta ze wsparcia w 
ramach PO IR



Liczba przesłanych formularzy w ramach STEP w podziale na województwa  

małopolskie



Ocena jakości uzyskanej usługi informacyjnej świadczonej przez Eksperta w 
ramach STEP

Liczba udzielonych odpowiedzi przez ankietowanych przedsiębiorców



Rekomendowane przez Ekspertów Działania/Poddziałania będące wynikiem 
przeprowadzonej analizy Pomysłu na projekt

Liczba pomysłów na projekt wpisujących się w poszczególne działania/poddziałania 



step.poir@miir.gov.pl
Patrycja Zeszutek

Zastępca Dyrektora 

Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.poir.gov.pl/STEP

mailto:step.poir@miir.gov.pl
http://www.poir.gov.pl/STEP

	Slajd numer 1
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	Slajd numer 11
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13
	Slajd numer 14
	Slajd numer 15
	Slajd numer 16
	Slajd numer 17
	Slajd numer 18

