
 

                     

 

 

 

 

Notatka ze spotkania SKILLS+ z dnia 05.07.2018 r. w zakresie rekomendacji dla 
Małopolski  
 

 

Zgodnie z wynikami Peer Review partnerzy zagraniczni rekomendowali wdrożenie w Małopolsce na-
stępujących działań: 

 

1. Rozwiązanie problemu dysproporcji pomiędzy dostępem do ICT na obszarach zurbanizowa-
nych i niezurbanizowanych zarówno w sektorze prywatnym jak i dla mieszkańców   

1.1. Stworzenie jednej wspólnej platformy ułatwiającej eksport lub działalność operacyjną MŚP, 
z uwzględnieniem skutecznego dołączenia do niej MŚP z terenów niezurbanizowanych  

1.2  Promowanie wykorzystania ICT przez społeczność i przedsiębiorstwa z terenów niezurbanizowa-
nych 

2. Zwiększenie  poziomu zaawansowania małopolskiego przemysłu ICT 

2.1. Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności branży ICT w Małopolsce poprzez rozwiązania z po-
granicza sektora prywatnego i publicznego 

3. Promocja wykorzystywania ICT przez MŚP poprzez wskazanie powiązań pomiędzy wykorzy-
staniem ICT a wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa  

3.1. Zwiększenie cyfrowego potencjału polskich detalicznych MŚP w celu umożliwienia sprzedaży na 
rynkach międzynarodowych   

3.2. Wspieranie cyfryzacji MŚP z terenów niezurbanizowanych poprzez ukierunkowane działania 

 

Podczas spotkania Stakeholder Group w dniu 05.07.2018 przedstawiciele: 

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,  

-Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,  

-Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, 

- South Poland Cleantech Cluster, 

- Fundacji Progress and Business 

- Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (organizatora spotkania) 

podczas konsultacji wskazali na możliwość realizacji powyższych rekomendacji poprzez wprowadzenie 
projektów strategicznych : 

1)Analiza możliwości stworzenia lub adaptacji platformy ułatwiającej działalność operacyjną MŚP  

Opis koncepcji projektu: Jako dobra praktyka, która mogłaby zostać wprowadzona został wskazany 
projekt GOLLI (https://www.gs1.fi/en/our-services/golli). Projekt GOLLI rozwiązuje problemy związane 
z przepływem informacji w handlu i polepsza pozycje konkurencyjną i sprawność zarządzania MŚP. 

GOLLI (zamówienia globalne, etykiety i informacje logistyczne) to usługa w chmurze, przeznaczona 
specjalnie dla MŚP. Umożliwia otrzymywanie zamówień, gromadzenie towarów do dostarczenia, za-
mawianie dostaw, drukowanie listów przewozowych oraz wysyłanie informacji o dostawie do klienta.  
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Usługa została opracowana wspólnie z dużymi fińskimi sieciami supermarketów, umożliwia małym pro-
ducentom dostęp do systemu zarządzania łańcuchem dostaw, który spełnia wymagania dużych sieci 
bez dużych inwestycji. 

Celem projektu pilotażowego w zakresie Małopolski byłaby analiza zapotrzebowania rynkowego moż-
liwości adaptacji istniejącego rozwiązania międzynarodowego (preferowane) lub określenie zasadności 
wdrożenia takiego rozwiązania od podstaw. Efektem projektu pilotażowego byłoby wprowadzenie intu-
icyjnego, dostępnego dla przedsiębiorstw systemu ERP usprawniającego zarządzanie produktami, or-
ganizacje dostaw i logistyki oraz współpracę między dostawcami i odbiorcami.  

2) Stworzenie platformy współpracy ułatwiającej eksport (np. korzystając z dobrej praktyki 
https://www.marketopportunities.fi/) – potencjalne finansowanie 3.3.1. RPO WM (w ramach aktualnie 
trwającego naboru) 

3) Projekt zakładający Eksperta ICT w gminach i powiatach  (analogicznie do Eko-doradców z programu 
LIFE). Projekt opierałby się na doświadczeniach dobrej praktyki z Finlandii tj. DIGIBOOST, czyli narzę-
dzia wspierającego digitalizację MŚP współfinansowanego ze środków projektu TAKES. Eksperci ICT 
pracują z MŚP na rzecz: 
- poprawy internacjonalizacji i tworzenia sieci; 
- rozwoju i innowacji; 
- inwestycji i zarządzania finansami; 
- dostępu do rozwiązań finansowych i / lub zabezpieczenie należności eksportowych; 
- innych działań, tj. opcja otwarta, dla sugestii. 
 
Ze względu na ograniczone zasoby kadry ICT w Małopolsce początkowo osoby, które miałyby zostać 
Ekspertami ICT przeszłyby min. 3 miesięczne skoordynowane szkolenie w zakresie usług, które będą 
przez nich świadczone na terenach gmin i powiatów. Eksperci ICT podobnie do Eko-doradców praco-
waliby przy jednostkach samorządowych świadcząc usługi (również częściowo odpłatne) dla lokalnych 
MŚP, samorządów (np. dostosowanie stron www do standardów WCAG 2.2.) oraz mieszkańców (w tym 
szkolenia i doradztwo ograniczające wykluczenie cyfrowe w lokalnej społeczności). Celem projektu by-
łoby trafienie do lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem terenów niezurbanizowanych. 
 
4)    Małopolski Broker Informacji to inicjatywa umożliwiająca dotarcie z informacją o ofercie 
UMWM,WUP, MARR, MCP i innych podmiotów realizujących projekty ze środków unijnych o zasięgu 
wojewódzkim. Jednym z podstawowych problemów w zakresie dostępu do działań finansowanych ze 
środków publicznych jest brak koordynacji promocji projektów o zasięgu wojewódzkim. Przykładowo 
promowanie wzajemnie uzupełniających się projektów opartych na Podmiotowym Systemie Finanso-
wania tj. Kierunek Kariera i mBon jest nieefektywne ze względu na konieczność dublowania działań 
promocyjnych na poszczególnych obszarach. Jednocześnie mieszkańcy otrzymują na spotkaniach wy-
biórczą informację o konkretnym projekcie bez informacji, o możliwości skorzystania z innych projektów 
i środków publicznych – w tym oferty WUP wynikającej np. z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. W zakresie terenów niezurbanizowanych przekazywanie informacji bezpośrednio 
podczas lokalnych spotkań w bibliotekach, domach kultury, samorządach, pikników ma kluczowe zna-
czenie w efektywnym dotarciu do lokalnej społeczności, w szczególności z terenów niezurbanizowa-
nych.  
Brokerzy Informacji korzystaliby z aktualizowanych na bieżąco informacji o ofercie, terminach naboru  
oraz cyklicznie spotykali się w celu wymiany pomysłów i usprawnienia działania. Brokerzy Informacji 
organizowaliby spotkania informacyjno-promocyjne w poszczególnych gminach we współpracy z lokal-
nymi instytucjami przekazując kompleksową informację dotyczącą wsparcia osób fizycznych, przedsię-
biorstw i 3go sektora na poszczególnych panelach. Projekt byłby realizowany zgodne z koncepcja „myśl 
globalnie działaj lokalnie” . Celem projektu byłoby ograniczenie wykluczenia osób i podmiotów z tere-
nów niezurbanizowanych i małych miast z dostępu do źródeł dofinansowania, w tym w zakresie bogatej 
oferty działań doradczych i szkoleniowych ICT oferowanych aktualnie w Małopolsce.  


