
Podkarpacka Platforma 
Wspierania Biznesu

nowe podejście do prorozwojowych usług dla firm 

RPO WP, Działanie I.3 Promowanie przedsiębiorczości

Typ: PROFESJONALIZACJA USŁUG IOB



o Projekt w trybie pozakonkursowym, RPO I.3
 Nabór: RPPK.01.03.00-IZ-00-18-007/17

o Lider: Województwo Podkarpackie

o Partner: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w 
Rzeszowie

o Czas realizacji: 09/2017 – 12/2022

o Budżet: 41,8 mln zł

o Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem: 477

o Liczba zarejestrowanych usług: 60



CEL 1
Rozwój MŚP z województwa 

podkarpackiego poprzez zapewnienie 
im dostępu do profesjonalnych usług 

okołobiznesowych

CEL 2
Wzbogacenie oferty IOB o usługi 

proinnowacyjne odpowiadające na 
realne potrzeby przedsiębiorstw



ELEKTRONICZNA PLATFORMA sieciująca MŚP

USŁUGI PROROZWOJOWE IOB na rzecz MŚP

MECHANIZM POPYTOWY – to MŚP wybierają usługi

MONITOROWANIE zleceń przez Platformę

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI – ocena wykonanych usług

NIEZALEŻNI DORADCY – dodatkowa pomoc dla IOB i MŚP



FIRMA (MMŚP)

Raport dla Min. Rozwoju „Ocena systemu wsparcia IOB w regionalnych programach 
operacyjnych na lata 2014-2020” (2016)

Raport Banku Światowego z realizacji projektu Catching Up Regions na terenie woj. 
podkarpackiego (2016 – 2017)

Platforma
Niezależni Doradcy
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diagnoza istniejących w firmie potrzeb dotyczących 
rozwojowych usług doradczych, 

wsparcie w sporządzaniu specyfikacji usługi 
aplikowania o środki, 

pomoc w wyborze usługodawcy, 

wsparcie w monitorowaniu i weryfikowaniu jakości 
świadczonych usług 

konsultacje w zakresie tworzenia nowych usług przez 
Instytucje Otoczenia Biznesu



cel: rozwój firmy na rynku krajowym i zagranicznym

odpowiadają na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, 

mierzalne efekty osiągnięte w wyniku ich realizacji, 

mają potencjał samofinansowania się w przyszłości,

 wyłączenia: usługi szkoleniowe

 poziom wsparcia: 

o do 100 tys. zł (usługi „szyte na miarę”)

o do 20 tys. zł (usługi „standardowe”)

o elastyczna intensywność wsparcia: od 60% 
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PRACE KONCEPCYJNE – projektowanie procesów 
(09/17 – 01/18)

KONSULTACJE z IOB, ekspertami i MŚP 
(09/17 – 01/18)

PRACE INFORMATYCZNE  (11/17 – 04/18)

TESTOWANIE (03/18 – 04/18) 

URUCHOMIENIE PPWB – II kwartał 2018



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

GRZEGORZ KARPIUK, WSIiZ Rzeszów
gkarpiuk@wsiz.rzeszow.pl


