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Doradztwo we wdrożeniu 
innowacji

Krajowa Sieć Innowacji KSU 
(KSI KSU)

Doradztwo w zakresie ochrony 
środowiska

Doradztwo w zakresie 
zarządzania efektywnością 

energetyczną przedsiębiorstw



Etap I – audyt innowacyjności

Etap II - doradztwo przy 
wdrożeniu innowacji

Usługa objęta wsparciem w ramach projektu systemowego  PARP 
„Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” (5.2 POIG)

Rejestracja 
podmiotu 

oraz 
konsultantów 

w KSU

Kompleksowość

Usługa świadczona przez 
konsultantów KSI KSU 

oraz Ekspertów Sieciowych

Usługa każdorazowo 
dostosowywana do potrzeb 

klienta 

Doradztwo we wdrożeniu innowacji Krajowa Sieć Innowacji KSU (KSI KSU)

http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/innowacyjnosc-w-przedsiebiorstwie/audyt-i-
transfer-technologiczny



Audyt innowacyjności – komponenty

Analiza pozycji rynkowejA1.1

A2.1

A4.1

A5.1

A3.1

A6

Analiza modelu biznesowego

Analiza finansowa

Analiza organizacji i zarządzania

Analiza dojrzałości technologicznej 

Analiza możliwości zaspokojenia potrzeby 
zgłoszonej przez  przedsiębiorcę

Analiza zarządzania zasobami 
ludzkimi

A1 A2obowiązkowe nieobowiązkowe

A7 Analiza innowacyjności 
produktowo - marketingowej

Rozszerzona analiza pozycji 
rynkowejA1.2

A2.2 Rozszerzona analiza modelu 
biznesowego

A3.2 Rozszerzona analiza 
finansowa

A4.2
Rozszerzona analiza organizacji 
i zarządzania

A5.2 Rozszerzona analiza dojrzałości 
technologicznej 

A0

Dobór komponentów nieobowiązkowych będzie, tak w przypadku audytu, jak i doradztwa, elastyczny: wycena usługi będzie 
oparta na wybranych komponentach



Doradztwo we wdrożeniu innowacji – komponenty

D1

D2

D3.1

D4

D5

D6

D7.1Analiza alternatywnych 
ścieżek rozwoju

Uszczegółowienie 
wybranej ścieżki rozwoju

Opracowanie szczegółowego 
modelu finansowego

Identyfikacja możliwych 
do wdrożenia technologii 

Poszukiwanie i nawiązanie 
kontaktu z dostawcą
technologii
Wsparcie w opracowaniu 
dokumentacji funkcjonalnej

Przygotowanie negocjacji 
z dostawcą technologii

Końcowa weryfikacja 
kształtu umowyD8.1

D9.1

D10

D11

D12

D13.1

Opracowanie 
szczegółowego planu 
wdrożenia

Wsparcie we wdrożeniu 
pilotażowego rozwiązania

Wsparcie we wdrożeniu 
pełnego rozwiązania 

Analiza wpływu 
wdrożenia na środowisko 
naturalne
Wsparcie w projekcie 
rozwoju zasobów ludzkich

Wszystkie komponenty nieobowiązkowe

D14.2
Przygotowanie strategii 
zarządzania własnością 
intelektualną

D3.2
Analiza scenariuszy i czynników 
jakościowych dla modelu 
finansowego

D7.2
Wsparcie w procesie 
negocjacji z dostawcą 
technologii

Wsparcie w 
przygotowaniu umowyD8.2

D9.2 Analiza ryzyka  wdrożenia

D13.2 Stworzenie systemu 
motywacyjnego

D14.1 Wsparcie zarządzania 
własnością intelektualną



Dopuszczalny limit wartości wydatków kwalifikowanych w 
ramach etapu I wynosi 13 tys. PLN

Dopuszczalny limit wartości wydatków kwalifikowanych w 
ramach etapu II wynosi 55 tys. PLN

Wsparcie w 
wysokości 

od 90 do 100%

Koszt klienta 
30%

Wsparcie w 
wysokości od 50 

do 85%



Etap I – audyt środowiskowy
(9 zakresów)

Etap II - doradztwo przy wdrożeniu działań rekomendowanych 
w etapie I

Etap III – szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi 
pozwalających na obliczanie opłat korzystania ze środowiska 

oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Rejestracja 
podmiotu 

oraz 
konsultantów 

w KSU

Usługa objęta wsparciem w ramach projektu systemowego  PARP 
„Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” (2.2.1 POKL)

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/ochrona_srodowiska



Audyt środowiskowy – zakresy

Gospodarka odpadami

Gospodarka wodno-ściekowa

Wprowadzenie recyclingu oraz odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)

Emisji hałasu

Ogólne wymagania prawne

Emisja do powietrza

Recycling oraz odzysk opakowań i produktów

Recycling substancji i preparatów chemicznych oraz substancji  kontrolowanych

Pozostałej działalności wpływającej na środowisko



Średni koszt pełnej usługi – 10.700,00 zł

Audyt środowiskowy – 21 dni  roboczych

Wdrożenie rekomendacji z audytu – 48 godzin

Usługa szkoleniowa – maksymalnie 2 dni

Koszt klienta 
30%



Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A

Grzegorz Kłunduk Przedsiębiorstwo Konsultingowe "AGM

AT Group S.A

EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

The Quality of Life – Ireneusz T. Kozera

Wastech Recycling sp. z o.o. 

IVESTEKO S.A



Etap I – audyt energetyczny
(8 zakresów)

Etap II - doradztwo przy wdrożeniu działań rekomendowanych 
w etapie I

Spełnianie 
wymogów 

rozporządzenia 
KSU 
oraz 

standardu 
usługi 

Usługa objęta wsparciem w ramach projektu systemowego  PARP 
„Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” (2.2.1 POKL)

Doradztwo w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw



Audyt energetyczny – zakresy

Zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia i weryfikacji oszacowań analitycznych

Wyznaczenie wielkości zużycia energii 

Sformułowanie zaleceń dotyczących utworzenia  lub udoskonalenia istniejącego systemu 
zarządzania energią

Zebranie danych dotyczących charakterystyki obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji

A1 A2obowiązkowe nieobowiązkowe

Ocena stanu technicznego oraz analiza zużycia energii przez obiekty, urządzenia, 
instalacje

Zidentyfikowanie możliwych do wdrożenia działań służących poprawie efektywności 
energetycznej  

Analiza zachowania pracowników Klienta i jego dostawców w zakresie wykorzystania energii oraz 
sformułowanie zaleceń służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Wyznaczenie całkowitej wielkości zużycia energii przez obiekty, urządzenia techniczne lub 
instalacje według stanu po zrealizowaniu działań rekomendowanych



Średni koszt pełnej usługi – 10.700,00 zł

Audyt energetyczny – 21 dni  roboczych

Wdrożenie rekomendacji powinno rozpocząć się w okresie 6 
miesięcy od dnia zakończenia audyty energetycznego

Usługa 
bezpłatna

dla 
przedsiębiorcy



Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.ksu.parp.gov.pl
ksu@parp.gov.pl

Dziękuję za uwagę
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