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Katalog usług będących przedmiotem dofinansowania w ramach konkursu RPLD.02.01.02-IP.02-10-035/18 

1) Kompleksowe programy inkubacji i akceleracji startupów 

1.1. Usługi w zakresie preinkubacji: 

1.1.1. Scouting – poszukiwanie interesujących pomysłów biznesowych 

1.1.2. Mentoring (jako sposób realizacji usług – jak dalej) 

1.1.3. Szkolenia (jako sposób podnoszenia kwalifikacji w obszarach – jak dalej) 

1.1.4. Opracowanie skali przedsięwzięcia 

1.1.5. Analiza ryzyka 

1.1.6. Analiza pozafinansowych zasobów posiadanych / niezbędnych do pozyskania 

1.1.7. Opracowanie harmonogramu dalszych działań 

1.1.8. Opracowanie wstępnego budżetu przedsięwzięcia 

1.1.9. Dobór możliwych źródeł finansowania 

1.1.10. Opracowanie planu marketingowego 

1.1.11. Ocena przedsięwzięcia pod względem możliwości odniesienia sukcesu rynkowego 

1.1.12. Opracowanie biznesplanu / studium wykonalności 

1.1.13. Ocena możliwości znalezienia odpowiedniego inwestora, zainteresowanego wejściem 

kapitałowym w rozwój przedsięwzięcia 

1.1.14. Przygotowanie foldera informacyjnego – teasera 

1.1.15. Pomoc w pierwszych rozmowach i kontaktach z potencjalnym inwestorem. 

1.2. Usługi w zakresie wsparcia formalizacji prowadzenia działalności: 

1.2.1. Wsparcie w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej 

1.2.2. Wsparcie w zakresie wyboru formy opodatkowania 

1.2.3. Wsparcie w procedurze rejestracyjnej. 

1.2.4. Stworzenie dogodnych warunków infrastrukturalnych do formalizacji działalności 

(adres rejestrowy). 

1.3. Usługi we wczesnej fazie prowadzenia działalności gospodarczej: 

1.3.1. Stworzenie dogodnych warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności 

gospodarczej 

1.3.2. Doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – w szczególności 

w aspektach formalnych, prawa pracy i finansowych (ZUS, obciążenia podatkowe etc.) 

1.3.3. Szkolenia 

1.3.4. Usługi doradcze (wg katalogu j.w. dostosowane do wczesnej fazy rozwoju). 

 

2) Doradztwo specjalistyczne w zakresie transferu i wdrażania wiedzy i innowacji 

2.1. Audyt technologii 

2.2. Standaryzacja jakości 

2.3. Zarządzanie laboratoriami testującymi / certyfikującymi 

2.4. Organizacja zarządzania wiedzą i technologią, opracowania planu 

2.5. Audyt własności intelektualnej 



 

 

2.6. Wsparcie dla wynalazców  

2.7. Analiza patent landscape 

2.8. Analiza freedom to operate 

2.9. Audyt działalności B+R    

2.10. Audyt wzorniczy 

2.11. Doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego 

2.12. Uzyskiwanie ochrony własności intelektualnej 

2.13. Wydawanie opinii o innowacyjności 

2.14. Diagnoza możliwości rozwojowych 

2.15. Ocena potencjału komercyjnego i technicznego rozwiązań 

2.16. Budowa ścieżek komercjalizacji 

2.17. Wycena rozwiązań 

2.18. Usługi brokerskie dla przedsiębiorstw 

2.19. Usługi brokerskie dla jednostek badawczych 

 

3) Doradztwo techniczne i technologiczne 

3.1. Wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii 

3.2. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemów IT, 

pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa 

3.3. Wsparcie eksperckie w integracji nowych systemów IT z istniejącymi rozwiązaniami 

w przedsiębiorstwie 

3.4. Doradztwo w zakresie metod testowania wydajności i funkcjonalności systemów/ 

technologii i ich optymalizacja 

3.5. Wsparcie w określeniu założeń do projektu technicznego 

3.6. Konsulting infrastrukturalny 

3.7. Doradztwo w przygotowaniu założeń i zarządzaniu projektami technicznymi 

3.8. Wsparcie przy określeniu zakresu nadzoru techniczno-technologicznego  

3.9. Wsparcie przy określeniu zakresu serwisu parku maszynowego (maszyn i urządzeń)  

w przedsiębiorstwie  

3.10. Wsparcie w opracowaniu systemu monitorowania i testowania wydajności systemów 

związanych z procesem produkcyjnym 

3.11. Przeprowadzenie audytu innowacyjności. 




