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SKILLS+
PLAN DZIAŁAŃ DLA MAŁOPOLSKI

2018-07-05Spotkanie z podmiotami wspierającymi 



MŚP na obszarach wiejskich powinny 

być wspierane, aby mogły wykorzystać 

pełne możliwości oferowane przez 

jednolity rynek cyfrowy oraz korzyści 

płynące z gospodarki cyfrowej.

Celem projektu SKILLS+ jest zatem 

rozwijanie publicznych polityk (planów) 

promujących umiejętności ICT i 

obejmujących nowe, ekscytujące 

możliwości biznesowe środowiska 

cyfrowego.
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SKILLS+

„Wspieranie zdolności 
MŚP działających w 
obszarze technologii 
ICT do rozwoju i 
innowacji poprzez 
poprawę polityki 
regionalnej i 
infrastruktury”

Technologie ICT 

ICT – z ang. Information and 
Communications Technology

technologie teleinformatyczne = 
komunikacyjno-informacyjne:

• wszystkie media komunikacyjne 
(Internet, sieci bezprzewodowe, 
sieci Bluetooth, telefonia 
stacjonarna, komórkowa, 
satelitarna, technologie 
komunikacji dźwięku i obrazu, 
radio, telewizje itp.) 

• media umożliwiające zapis 
informacji
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SKILLS+

„Wspieranie zdolności 
MŚP działających w 
obszarze technologii 
ICT do rozwoju i 
innowacji poprzez 
poprawę polityki 
regionalnej i 
infrastruktury”

Wykorzystanie technologii ICT w 
biznesie: 

• e-handel:

• sklepy internetowe (przedsiębiorca 
– konsument)

• systemy B2B

• programy partnerskie

• -marketing:

• strony WWW (banery, boxy…)

• e-mail marketing (maile i spam…)

• social-marketing (Facebook, 
Twoitter, Instagram, Youtube, 
forum, komentarze w serwisach …)
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SKILLS+

„Wspieranie zdolności 
MŚP działających w 
obszarze technologii 
ICT do rozwoju i 
innowacji poprzez 
poprawę polityki 
regionalnej i 
infrastruktury”

Wymagania dla ICT: 

• infrastruktura:

• Internet szerokopasmowy

• dostęp do „chmur 
obliczeniowych”

• komputery, tablety, smartfony…

• oprogramowanie 

• e-skills pracowników



SKILLS+
CELE I REALIZACJA PROJEKTU
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Główny cel projektu

wzmocnienie polityk 

(planów, programów) 

publicznych  

w zakresie wsparcia MŚP 

z obszarów wiejskich  

w wykorzystaniu ICT w 

codziennych praktykach 

biznesowych

• regionalne polityki (programy) 

rozwoju

• w szczególności programy dot. 

inwestowania w rozwój i pracę

• obszary wiejskie! (firmy działające 

na obszarach miejskich są w 

lepszej pozycji ze względu na 

lokalizację)

• wsparcie na wszystkich etapach 

rozwoju MŚP

• rozwój podmiotu

• wzrost konkurencyjności

• wprowadzanie innowacji
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Sposoby realizacji celu

• zwiększenie popularności wykorzystania w MŚP nowych 
możliwości rynkowych związanych z ICT:

• e-handel

• e-marketing

• nowe środki komunikacji z klientami (media 
społecznościowe)

• poprzez:

• budowa potencjału w firmie

• zmiany organizacyjne

• szkolenia pracowników (e-skills)
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Partnerzy projektu
1. Ministry for Regional Development and 

Transport Saxony-Anhalt (lider)

2. Bulgarian Chamber of Commerce and Industry 
(BCCI)

3. Castilla y Leon Regional Government - Regional 
Ministry for Culture and Tourism (Hiszpania)

4. Kainuun Etu Oy (Finlandia)

5. Ministry of Environmental Protection and 
Regional Development of the Republic of Latvia
(Łotwa)

6. University of Latvia (Łotwa)

7. Malopolska Regional Development Agency
(Polska)

8. Technical University of Ostrava (Czechy)

9. Pannon Novum West-Transdanubian Regional
Innovation Non-profit Ltd. (Węgry)

10. Sør-Trøndelag County Authority (Norwegia)

11. Managing Authority of Regional Operational 
Programme of Western Macedonia Region
(Grecja)

12. Zadar County Rural Development Agency
(Chorwacja)



10

MARR S.A.

• poparcie Województwa Małopolskiego w drodze 
uchwały nr 931/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. i listu poparcia

• partner projektu w zakresie oceny programów 
wsparcia MŚP we wdrażaniu technologii ICT na 
terenie województwa małopolskiego

• członkowie zespołu projektu:

• Krystian Cieślak (krystian.cieslak@marr.pl)

• Dariusz Wilk (dariusz.wilk@marr.pl)

• Ewa Banaś (ewa.banas@marr.pl)
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Realizacja projektu
• rozpoczęcie projektu: 1.04.2016 r.

• zakończenie 1 etapu projektu: 30.03.2019 r.

Etap 1.

• Zdobywanie wiedzy:

• zebranie danych nt. dobrych praktyk

• ocena możliwości i barier w wykorzystaniu ICT (seminaria)

• szkolenia członków projektu i podmiotów wspierających (seminarium)

• raport dot. stanu aktualnego

Etap 2.

• Peer review (ocena) praktyk w poszczególnych krajach / regionach

• Plan zmian dla danego kraju / regionu

Etap 3.

• Implementacja planu zmian w danym kraju / regionie

• Monitoring implementacji



SKILLS+
STAN AKTUALNY (BASELINE STUDY)
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Strony internetowe urzędów

Źródło: Społeczeństwo 

informacyjne w Polsce. 

Wyniki badań statystycznych 

z lat 2013-2017, GUS
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E-usługi / e-urząd

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017, GUS
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ePUAP

Źródło: Społeczeństwo 

informacyjne w Polsce. 

Wyniki badań statystycznych 

z lat 2013-2017, GUS
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Dostęp do Internetu - MŚP

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017, GUS
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Dostęp do Internetu  MŚP

Źródło: Społeczeństwo 

informacyjne w Polsce. 

Wyniki badań statystycznych 

z lat 2013-2017, GUS
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Szerokopasmowy Internet MŚ

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017, GUS
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Szkolenia ICT dla pracowników MŚP

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017, GUS
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Strony internetowe MŚP

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017, GUS
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Media społecznościowe MŚP

Źródło: 

Społeczeństwo 

informacyjne            

w Polsce. 

Wyniki badań 

statystycznych z lat 

2013-2017, GUS
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Chmura obliczeniowa - MŚP

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017, GUS
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Big data w MŚP

Źródło: 

Społeczeństwo 

informacyjne            

w Polsce. 

Wyniki badań 

statystycznych z lat 

2013-2017, GUS
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MŚP a e-administracja

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017, GUS
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MŚP a e-administracja

Źródło: Społeczeństwo 

informacyjne w Polsce. 

Wyniki badań statystycznych 

z lat 2013-2017, GUS



SKILLS+
OCENA
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Ocena (peer review)

• zespoły złożone z 4-5 osób: 
• członków parterów i członków 

wspierających

• przygotowanie zespołu do 
oceny:

• poznanie się członków zespołu
• zapoznanie się z raportem dot. 

stanu aktualnego w ocenianym 
regionie

• ocena na miejscu:
• wywiady i warsztaty z podmiotami wspierającymi w danym 

regionie (przedstawiciele biznesu, podmiotów publicznych) i 
podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie praktyk

• prezentacja i dyskusja wstępnych wskazań z oceny przez zespół 
oceniających
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Ocena (peer review)

• po przeprowadzeniu oceny na miejscu: raport 
(podsumowanie) zawierający:

• rekomendacje

• efekty uboczne uwzględniające wiedzę nt. regionu 

• wyzwania i możliwości w zakresie przeniesienie 
określonych dobrych praktyk
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Przykładowe rekomendowane dobre praktyki

1. GOLLI /Finland/

2. DIGIBOOSTI /Finland/

3. IT Cluster of Central Germany



SKILLS+
DOBRE PRAKTYKI
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GOLLI /Finland/

GOLLI / GS1 to globalna organizacja non-profit, która opracowała standardy
zarządzania łańcuchem dostaw. Ponad 1,4 miliona firm korzysta z tych rozwiązań,
realizowanych jest ponad 6 miliardów transakcji dziennie, w których stosuje się
standardy GS1. Projekt GOLLI rozwiązuje problemy związane z przepływem
informacji w handlu.

GOLLI (zamówienia globalne, etykiety i informacje logistyczne) to usługa
w chmurze, przeznaczona specjalnie dla MŚP. Umożliwia otrzymywanie zamówień,
gromadzenie towarów do dostarczenia, zamawianie dostaw, drukowanie listów
przewozowych oraz wysyłanie informacji o dostawie do klienta.

Usługa została opracowana wspólnie z dużymi fińskimi sieciami supermarketów,
umożliwia małym producentom dostęp do systemu zarządzania łańcuchem
dostaw, który spełnia wymagania dużych sieci bez dużych inwestycji.

GOLLI jest bezpośrednią implementacją krajowej polityki branżowych usług
cyfrowych. Polityka ta wynika z wieloletnich ocen wskazujących, iż:

1) fińskie MŚP są małe, powolne w rozwoju, a koszty innowacji i zmian są tak
duże, że zniechęcają MŚP do inicjatyw

2) Finlandia osiąga wysokie wyniki w produkcji hardware’u, lecz niskie
w zakresie software’u.

https://www.gs1.fi/en

https://www.gs1.fi/en
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DIGIBOOSTI /Finland/

DIGIBOOST to narzędzie wspierające digitalizację MŚP. 
Działania są w 50% współfinansowane w ramach 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.

Nowozatrudniona osoba  jako Ekspert ICT musi posiadać 
dokładnie określone umiejętności.

https://www.marketopportunities.fi/

https://www.marketopportunities.fi/
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IT Cluster of Central Germany

IT Cluster of Central Germany został założony w 2009

roku przez siedem regionalnych firm IT. Klaster IT

w Środkowych Niemczech oferuje platformę dla

lokalnych firm informatycznych, umożliwiającą im

nawiązywanie kontaktów między sobą i ściślejszą

współpracę. Członkowie klastra specjalizują się

w infrastrukturze IT, tworzeniu oprogramowania,

architekturze sprzętowej, cloud computing,

bezpieczeństwie IT, logistyce, e-administracji.

W ramach klastra działają różne grupy robocze.

https://www.it-mitteldeutschland.de/homepage/

https://www.it-mitteldeutschland.de/homepage/


SKILLS+
REKOMENDACJE DLA MAŁOPOLSKI
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Rekomendacje dla Małopolski

1. Rozwiązanie problemu dysproporcji pomiędzy dostępem do ICT na 
obszarach zurbanizowanych 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 niezurbanizowanych

2. Zwiększenie  poziomu zaawansowania małopolskiego przemysłu ICT

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

3. Promocja wykorzystywania ICT przez MŚP poprzez wskazanie powiązań 
pomiędzy wykorzystaniem 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
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Stakeholder/Key actor ☺/



Uzasadnienie/

komentarz

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ☺

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ☺

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ☺

South Poland Cleantech Cluster ☺

Fundacja Progress and Business ☺

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ☺

1. Rozwiązanie problemu dysproporcji pomiędzy dostępem do ICT na 

obszarach zurbanizowanych 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 
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Stakeholder/Key actor ☺/



Uzasadnienie

/komentarz

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ☺

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ☺

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ☺

South Poland Cleantech Cluster ☺

Fundacja Progress and Business ☺

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ☺

1. Rozwiązanie problemu dysproporcji pomiędzy dostępem do ICT na 

obszarach zurbanizowanych i niezurbanizowanych zarówno w 

sektorze prywatnym jak i dla mieszkańców  

1.2  Promowanie wykorzystania ICT przez społeczność i przedsiębiorstwa z 

terenów niezurbanizowanych
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Stakeholder/Key actor ☺/



Uzasadnienie/

komentarz

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ?

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ?

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ?

South Poland Cleantech Cluster ?

Fundacja Progress and Business ?

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ?

2. Zwiększenie  poziomu zaawansowania małopolskiego 

przemysłu ICT

2.1. Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności branży ICT w Małopolsce 

poprzez rozwiązania z pogranicza sektora prywatnego i publicznego
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Stakeholder/Key actor ☺/



Uzasadnienie/

komentarz

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ☺

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ☺

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ☺

South Poland Cleantech Cluster ☺

Fundacja Progress and Business ☺

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ☺

3. Promocja wykorzystywania ICT przez MŚP poprzez wskazanie 

powiązań pomiędzy wykorzystaniem ICT a wzrostem konkurencyjności 

przedsiębiorstwa 

3.1. Zwiększenie cyfrowego potencjału polskich detalicznych MŚP w celu 

umożliwienia sprzedaży na rynkach międzynarodowych  
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Stakeholder/Key actor ☺/



Uzasadnienie

/komentarz

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ☺

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ☺

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ☺

South Poland Cleantech Cluster ☺

Fundacja Progress and Business ☺

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ☺

3. Promocja wykorzystywania ICT przez MŚP poprzez wskazanie 

powiązań pomiędzy wykorzystaniem ICT a wzrostem konkurencyjności 

przedsiębiorstwa 

3.2. Wspieranie cyfryzacji MŚP z terenów niezurbanizowanych poprzez 

ukierunkowane działania
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Plan Działań

• wskazanie kilku zadań / elementów w polityce 
regionu, które należy skorygować

• zmiany strukturalne, a nie pojedynczych projektów 

• plan zmian musi być skierowany do danego 
podmiotu, który może dokonać zmian
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Wprowadzenie Planu Działań 

do polityk regionalnych

• implementacja planu zmian

• półroczne spotkania parterów w zakresie 
doświadczeń implementacji

• możliwe wsparcie pomiędzy parterami w 
implementacji

• monitorowanie implementacji

• spotkanie końcowe
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Plan Działań (Action Plan) 

Problem do 
rozwiązania

Kompetencje

Regulacje 
prawne

Rekomendacje

Interesariusze, 
pomysły 

kluczowych 
instytucji

Instrumenty 
polityki
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Plan Działań (Action Plan)

1. Określenie wyzwania (krótki opis)

2. Rozwiązanie znalezione w SKILLS+ (np. dobra 

praktyka)

3. Działanie (krótki opis) 

4. Zaangażowane instytucje (lista) 

5. Ramy czasowe (od/do)

6. Koszty (w EUR) 

7. Źródła finansowania (i status)
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Plan Działań dla Małopolski

W wielu przypadkach, małe zmiany mogą prowadzić do dużych 
skutków. 

Typowe przykłady oczekiwanych zmian polityki/programu to: 

• dodatkowe cele, 

• lepiej ukierunkowany (lub poszerzony) zakres programu, 

• lepsze zarządzanie, 

• lepszy pomiar sukcesu programu  (inne wskaźniki).



Project’s media

Dziękuję za uwagę! 


