
 

  

Inżynieria  środowiska  i  infrastruktura  smart  cities: 
technologie  proekologiczne,  biotechnologia,  zarządzanie 
środowiskiem naturalnym, energie odnawialne: biopaliwa 
płynne,  energia  wodna,  w  tym  zarządzanie  systemami 
zbiorników wodnych,  technologie dla małych elektrowni 
wodnych  (MEW),  inteligentne  systemy  opomiarowania 
mediów, systemy zaopatrzenia w wodę, analizy oddziały‐
wania na środowisko, LCA, wdrażanie EMAS i ISO 27000.  

Zagadnienia  społeczno‐ekonomiczne:  badania  preferen‐
cji  konsumentów,  badania  społecznego  oddziaływania 
innowacji  (technologii  i  produktów  oraz  innowacji 
organizacyjnych i marketingowych). 

Przykłady projektów i programów Fundacji P&B  
 
Fundacja  „Progress  &  Business”  posiada  ponad  27  lat 
doświadczenia  w  realizacji  usług  proinnowacyjnych, 
szkoleniowych, doradczych i informacyjnych dla MŚP.  
1. Od  roku  2002  prowadzony  jest  w  sposób  ciągły 

„Program  wspierania  przedsiębiorczości  i  innowa‐
cyjności akademickiej”, w ramach którego udzielana 
jest  pomoc  doradcza  i  szkoleniowa  dla  firm  typu 
spin‐off, spin‐out i start‐upów.  

2. Od roku 2013 realizowane są usługi proinnowacyjne 
i  szkoleniowe  związane  z  wdrażaniem  w  praktyce 
wyników  projektu  badawczego  zrealizowanego 
w latach  2010‐2013  w  ramach  Podziałania  1.1.1 
POIG  pt.  „Scenariusze  i  trendy  rozwojowe  wybra‐
nych  technologii  społeczeństwa  informacyjnego  do 
roku  2025”  (2013‐2018),  dotyczące  głównie  syste‐
mów  wspomagania  decyzji,  systemów  ERP,  syste‐
mów rekomendujących, BCI, systemów wizyjnych. 

3. Usługi proinnowacyjne dla MSP w ramach działania 
POIG 4.1,  zakres usług:  technologie mobilne, wdra‐
żanie  innowacji  dotyczących  systemów  płatności 
mobilnych, prognozy rozwoju technologii telekomu‐
nikacyjnych (2013‐2015)  

4. Wdrażanie  rezultatów projektu  „Odpady nieorgani‐
czne  przemysłu  chemicznego  –  foresight  technolo‐
giczny” (POIG 1.1.1) w zakresie analizy efektywności 
inwestycji proekologicznych, zwłaszcza związanych z 
recyklingiem odpadów i inżynierią środowiska.  

 

 
 

Kontakt: 
 

Fundacja Progress and Business 
Centrum Transferu Technologii 

ul. Juliusza Lea 12B 
30‐048 Kraków 

tel.: 12 6360100, faks: 12 6368787 
e‐mail: ctt@pbf.pl 
URL: www.pbf.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fundacja
Progress and Business 
w Krakowie 

 
Centrum 
Transferu 

Technologii 

Akredytowany wykonawca usług 
proinnowacyjnych dla Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw 
 

Akredytacja Ministerstwa Rozwoju RP (obecnie 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)  

z dnia 23 czerwca 2016 
 

Zaproszenie do współpracy 
 
Oferta  dotyczy  usług  doradczych w  zakresie  innowacji 
dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dotowanych 
ze  środków Programu Operacyjnego  inteligentny Rozwój 
(POIR),  Działanie  2.3  „Proinnowacyjne  usługi  dla 
przedsiębiorstw”,  Poddziałanie  2.3.1  „Proinnowacyjne 
usługi IOB dla MŚP”. Na podstawie tego samego wniosku 
składanego w PARP odbiorcy usług mogą  również otrzy‐
mać dotację na  inwestycje do kwoty 700’000 zł  (do 70% 
wartości  inwestycji). Usługa ma na celu pomoc we wdro‐
żeniu innowacji, a inwestycja musi dotyczyć bezpośrednio 
wdrożenia  tej  samej  innowacji. Usługa proinnowacyjna  i 
inwestycja  nazywane  są  wspólnie  projektem.  Łącznie 
dotacja może wynieść do 1’050’000 zł.  
Okres realizacji projektu: do 3 lat. 
 
Kto może składać wnioski o dotacje 
 
Centrum Transferu Technologii Fundacji Progress and Bu‐
siness  oferuje  swoje  usługi wszystkim  zainteresowanym 
instytucjom,  jednak  o  dofinansowanie  w  ramach  Pod‐
działania 2.3.1 POIR mogą ubiegać się jedynie mikro‐ mali 
i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodar‐
czą na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną 
wpisem  do  odpowiedniego  rejestru.  Dla  pozostałych 
przedsiębiorców oferujemy ten sam zakres usług, lecz ich 
koszty muszą być pokrywane z innych źródeł. 

Więcej informacji o Fundacji Progress and Business 
można znaleźć na stronie www.pbf.pl oraz w fiszce 
informacyjnej Ministerstwa Przedsiębiorczości 

i Technologii umieszczonej na stronie: 
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ 

akredytowane‐osrodki‐innowacji‐w‐bazie‐uslug‐
rozwojowych/ 



 

  

Na co można uzyskać dofinansowanie 
 
Dofinansowaniu podlegają usługi proinnowacyjne wspie‐
rające wdrożenie  innowacji  technologicznej produktowej 
lub  procesowej  w  przedsiębiorstwie  wnioskodawcy. 
Usługa musi  być  świadczona  przez  instytucje  otoczenia 
biznesu  akredytowane  przez Ministerstwo  Przedsiębior‐
czości  i  Technologii,  do  których  zalicza  się  Fundacja 
Progress and Business: (http://www.mpit.gov.pl/strony/ 
aktualnosci/akredytowane‐osrodki‐innowacji‐w‐bazie‐
uslug‐rozwojowych).  Dodatkowo,  dofinansowaniu w  ra‐
mach projektu podlegać mogą koszty realizacji  inwestycji 
związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej: zakup 
środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych 
i prawnych o łącznej wartości do 1 mln zł. 
 
Finanse 
 
Szczegóły  dofinansowania projektu: 
1. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych 

usług proinnowacyjnych realizowanych w  ramach 
jednego projektu wynosi 500 000 zł. 

2. Wartość dofinansowanej inwestycji może wynieść 
do 1 mln zł, jednak nie więcej niż dwukrotność 
kosztów usług proinnowacyjnych. 

3. Firmy niebędące płatnikami VAT (np. niektóre 
gabinety lekarskie) mogą zaliczyć VAT do kosztów 
kwalifikowanych. 

4. Poziom dofinansowania usług proinnowacyjnych 
wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych ‐ dotyczy 
przedsiębiorców, dla których całkowita kwota 
pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekroczyła 
200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie. Dla 
pozostałych MŚP poziom dofinansowania wynosi 
50% kosztów kwalifikowalnych. 

5. Dofinansowanie dla inwestycyjnej części projektu 
wynosi do 70% kosztów, zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej (Dz.U. z 14 lipca 2014, poz. 878). 

6. Wykonawca wystawia usługobiorcy faktury VAT. 
W podobny sposób dokumentowane są inwestycje. 

7. Usługobiorcy mogą otrzymywać z PARP kwartalne 
zaliczki na koszty realizacji projektu. 

Jak uzyskać dotację? 
 
Polska  Agencja  Rozwoju  Przedsiębiorczości  ogłosiła 
kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach 
Poddziałania  2.3.1  POIR  Proinnowacyjne  usługi  IOB  dla 
MŚP z datą końcową składania wniosków 25 października 
2018.  Strona  programu:  https://poir.parp.gov.pl/231/ 
poddzialanie‐2‐3‐1‐proinnowacyjne‐uslugi‐iob‐dla‐msp  

Aby otrzymać dotację należy: 
1. Wybrać instytucję wspierającą (akredytowaną), jaką 

jest m. in. Fundacja Progress & Business 
2. Złożyć wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (PARP) 
3. Po akceptacji wniosku podpisać umowę z PARP 
4. Wdrożyć innowację korzystając z wsparcia 

doradczego Fundacji Progress and Business 
5. Na podstawie wniosków o płatność otrzymywać 

kwartalne zaliczki dotacji 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do PARP za poś‐
rednictwem Generatora Wniosków, który można znaleźć 
na  stronie  https://lsi1420.parp.gov.pl/home.  Zgodnie 
z Regulaminem  Poddziałania  2.3.1  POIR,  rozstrzygnięcie 
konkursu  nastąpi   w  ciągu maksymalnie  80  dni  od  dnia 
zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie. 
 
Zakres usług Fundacji Progress and Business 
 
W ramach akredytacji świadczymy kompleksowe usługi w 
zakresie  innowacji, obejmujące wszystkie kategorie usług 
dofinansowanych  w  ramach  Poddziałania  2.3.1  POIR, 
m.in. projektowanie i realizację prototypowych systemów 
informatycznych,  badań  trendów  technologicznych  i 
rynkowych  przy  pomocy  zawansowanego  oprogramo‐
wania  do  prognozowania  m.in.  metodami  badań 
delfickich.  Oferujemy  również  pomoc  doradczą 
w planowaniu  strategicznym,  organizacji  i  realizacji  pro‐
cesów roadmappingu technologicznego oraz w badaniach 
i prognozach rynkowych.  

Więcej  informacji  można  uzyskać  po  przedstawieniu 
zapotrzebowania  na  usługę  proinnowacyjną wypełniając 
formularz na stronie www.roadmapping.pl.  

Szczegółowy zakres usług– przykłady usług 
zrealizowanych przez Fundację Progress and Business  

Kompleksowe usługi proinnowacyjne, doradcze  i szkole‐
niowe  związane  z  tworzeniem  i  wdrażaniem  innowacji 
oraz rozwojem sprzedaży w oparciu o wdrożone techno‐
logie  i produkty. Usługi mogą zawierać kilka spośród wy‐
mienionych niżej rodzajów oraz zakresów tematycznych. 
Szczegółowy  zakres  usług  w  zakresie  prognozowania: 
prognozy rozwoju technologii  i rynków, analiza zapotrze‐
bowania na produkty  i technologie, foresight korporacyj‐
ny  (por.  www.foresight.pl),  planowanie  strategiczne, 
roadmapping  technologiczny,  szkolenia  specjalistyczne 
z zakresu  prognozowania,  foresightu  i  planowania 
strategicznego (otwarte i na zamówienie).  
Zarządzanie innowacjami: projektowanie, implementacja 
i  wdrażanie  zakładowych  systemów  zarządzania  inno‐
wacjami  (rejestracja,  ocena,  priorytetyzacja,  wdrożenia, 
tworzenie  portfeli  innowacji,  pośrednictwo w  sprzedaży 
patentów  i  licencji).  Audyty  technologiczne,  opracowy‐
wanie studiów wykonalności i biznesplanów, projektowa‐
nie  i  wdrażanie  prototypowych  systemów  informatycz‐
nych,  analizy  wrażliwości  i  ryzyka, systemy  zarządzania 
ryzykiem w przedsiębiorstwach. 

Zakres tematyczny oferowanych usług:  
Informatyka i automatyka: metody sztucznej inteligencji, 
projektowanie  systemów wspomagania  decyzji, w    tym 
inwestycyjnych,  ERP,  systemów  rekomendujących dla  e‐
commerce,  systemy  wspomagające  nauczanie  (LMS), 
interfejsy mózg‐komputer  (BCI; w  tym BCI dla gier),  sys‐
temy  wizyjne,  Internet  rzeczy,  systemy  wspomagania 
kreatywności,  e‐entertainment,  projektowanie  i wdraża‐
nie systemów eksperckich i baz wiedzy.  
Informatyka  medyczna:  e‐zdrowie,  m‐health,  kliniczne 
systemy wspomagania decyzji, roboty rehabilitacyjne. 
Automatyka  i  robotyka:  projektowanie  inteligentnych 
systemów  sterowania,  autonomicznych  systemów 
decyzyjnych;  roboty  autonomiczne, wdrożenia  cobotów, 
interfejsy mózg‐komputer  (BCI) dla  robotyki, sieci senso‐
rów,  systemy  monitoringu  wizyjnego,  rozpoznawanie 
obrazów i sekwencji video. 


