
Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych



„Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” to projekt systemowy

realizowany przez Polsk ą Agencj ę Rozwoju Przedsi ębiorczo ści w

ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Górno śląska Agencja Przedsi ębiorczo ści i Rozwoju sp. z o.o. na

podstawie podpisanej z PARP umowy świadczy proinnowacyjne usługi

doradcze w zakresie audytu innowacyjno ści i doradztwa we wdro żeniu

innowacji.



W I etapie usługi – przeprowadzany jest audyt innowacyjno ści

identyfikujący możliwości rozwoju i potrzeby przedsiębiorcy w obszarze

innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

Wynikiem audytu są solidne podstawy informacyjne niezbędne do

planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych

rozwiązań i produktów.

Etap ten dofinansowany jest w ramach projektu do 100%



W II etapie usługi – przeprowadzane jest kompleksowe doradztwo ,

mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań

innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane

podczas audytu innowacyjności.

Etap ten dofinansowany jest w ramach projektu do 85%.



Efektem doradztwa we wdro żeniu innowacji jest m.in.:
� pogłębiona diagnoza wybranych, newralgicznych obszarów działalności
firmy,
� wybranie zadań do wdrożenia usprawnień,
� pozyskanie partnera handlowego - dostawcy produktu lub twórcy
technologii w środowisku uczelnianym bądź na rynku komercyjnym,
� opracowanie szczegółowego planu wdrożenia rozwiązania, pomoc w
negocjacjach i zawieraniu umów,
� analiza wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne,
� wskazanie źródeł finansowania na wdrożeniu rozwiązania.



Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Planujemy, że do 30 czerwca 2015r. z audytów innowacyjno ści

skorzysta 30 firm a z doradztwa we wdro żeniu innowacji 6 firm.



Konkurs „Innowacyjny Przedsi ębiorca Roku” jest skierowany do

przedsiębiorców, którzy skorzystali z usługi Audytu Innowacyjno ści w

ramach projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla

innowacyjnych” i mogą poszczycić się sukcesami i osiągnięciami we

wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.



Celem konkursu jest:

� promocja innowacyjnych przedsiębiorstw,

� promocja innowacji wprowadzanych przez podmioty gospodarcze,

� zachęcanie firm do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań 

technologicznych oraz doskonalenia wykorzystywanych metod i procesów,

� wybór najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców w kategoriach: 

mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca.



Kontakt:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16, Gliwice

tel. 32 339 31 66

Więcej informacji na stronie:

www.ksi.gapr.pl



Dziękuj ę za uwagę.


