
IWONA HARNIK 

Projekt realizowany w ramach konkursu nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18 ogłoszonego przez Małopolskie 
Centrum Przedsiębiorczości w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i 

konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałania 3.4.5 „Bony na doradztwo”. 



Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług 
doradczych o charakterze prorozwojowym, 
dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb MŚP. 

Zwiększenie konkurencyjności i produktywności MŚP 
np. poprzez rozszerzenie oferty produktowej lub 
usługowej, zdobycie nowych klientów, poprawę 
efektywności kosztowej przedsiębiorstwa, uzyskanie 
certyfikatów, patentów, zwiększenie przychodów itd. 

CEL PROJEKTU 



wartość 1 bonu = 20 000 PLN  
(można uzyskać max 2 bony) 

NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE 
DLA MŚP Z MAŁOPOLSKI 
95% dofinansowania dla firm działających w branżach 
wskazanych w Regionalnych Specjalizacjach Małopolski  



Specjalistyczne doradztwo mogą świadczyć podmioty 
ujęte w bazie usług rozwojowych (BUR) PARP lub 
posiadające akredytację ośrodka innowacji 
świadczącego usługi proinnowacyjne Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii. 

WYKONAWCY 
USŁUG SPECJALISTYCZNEGO DORADZTWA 



Monitorowanie i prognozowanie trendów rynkowych, 
celem określenie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. 

OBSZARY WSPARCIA 

Organizacja i zarządzanie, warunkujące dalszy rozwój 
działalności lub efektywności przedsiębiorstwa. 

Uzyskiwania certyfikatów zgodności wydawanych przez 
notyfikowane jednostki certyfikujące, dla wyrobów, 
usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-
pomiarowej, testowania produktu lub technologii. 



Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej, zastosowanie rozwiązań umożliwiających 
redukcję kosztów np. zmniejszenie zużycia energii lub 
bardziej efektywnego wykorzystania surowców. 

Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów 
zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,  
w tym uzyskiwanie certyfikatów. 

Wykorzystywanie zaawansowanych technologii 
informatycznych, informacyjno-komunikacyjnych, np. 
systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM), 
systemów wspomagających zarządzanie (ERP). 



Instrumenty zarządzania i mapowania ryzyka  
np. w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka transakcyjnego 
oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem. 

Procedury i procesy związane ze strategicznym 
planowaniem i wdrażaniem sukcesji, ochrony trwałości 
funkcjonującego przedsiębiorstwa. 

Opracowanie specjalistycznych dokumentów do 
aplikowania o środki programu ramowego Horyzont w 
tym np. przygotowanie koncepcji ale nie wniosku. 

Ochrona własności intelektualnej i wydatki związane  
z przygotowywaniem zgłoszenia patentów, ochroną 
wzorów użytkowych, rejestracją wzorów 
przemysłowych; nie dotyczy znaków towarowych. 



Działalność handlowa - handel detaliczny, hurtowy  
z wyjątkiem e-handlu są niekwalifikowalne  
w projekcie (weryfikacja na podstawie kodów PKD). 

 

Działalność wyłączona z pomocy de minimis  
jak np. działalność w sektorze rybołówstwa  
i akwakultury oraz produkcji podstawowych 
produktów rolnych.  

WYŁĄCZENIA Z PROJEKTU 



krok 

po 
kroku 

proces aplikacji 

sukces  rekrutacja  dokumentacja  problem MSP  



Zgłoszenie 
przedsiębiorcy 
• formularz 

zgłoszeniowy 

• ankieta 
diagnostyczna 

• oświadczenie MŚP 

• oświadczenie de 
minimis 

Wniosek o 
powierzenie 

Grantu 
• wniosek  

• rozeznanie rynku 
(jeżeli dotyczy)  

• pełnomocnictwo 
(jeżeli dotyczy) 

DIAGNOZA 
POTRZEB 

(przeprowadzana  
przez MARR S.A.) 

Ocena 
wniosku 

(przeprowadzana  
przez MARR S.A.) 

Umowa 

 

 

 

 

  
Jakie dokumenty na jakim etapie 

we wniosku przedsiębiorca wskazuje  WYKONAWCĘ usługi doradczej 



WYKONAWCY NIE PROWADZĄ KARTY USŁUG DORADCZYCH W BUR  

  
Jakie dokumenty na jakim etapie 

REALIZACJA UMOWY ROZLICZENIE  

UMOWY 

MONITORING 

REZULTATÓW 



+48 12 617 66 36  
 
bony.sukcesu@marr.pl 
 
www.marr.pl/bonysukcesu 

Dziękuję za uwagę 
Zapraszam do kontaktu 

NABÓR JEST CIĄGŁY  
PROJEKT TRWA DO 31.12.2022R. 

mailto:bony.sukcesu@marr.pl
http://www.marr.pl/bonysukcesu/

