
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 
wsparciem dla przedsiębiorców

Fundacja Polish Heritage

sektory kreatywne i przemysły 
czasu wolnego



Obejmuje dziedziny skupione wokół:
o przemysłów kultury (filmowy, audiowizualny, muzyczny, 

wydawniczy, modowy, medialny i reklamowy, sztuk scenicznych),
architektury oraz konserwacji dzieł i zabytków,

o designu (wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne 
z wykorzystaniem user experience między innymi struktury informacyjne, 
interakcje) z uwzględnieniem branży meblarskiej,

o przemysłu gier wideo oraz narzędzi multimedialnych i audiowizualnych,
o „turystyki premium”, połączonej z rozwiązaniami informacyjno-komunikacyjnymi,  

usługami zdrowotnymi, gastronomicznymi i edukacyjnym.



Fundacja Polish Heritage

działa jako Centrum Transferu Wiedzy w projekcie SPIN. 
Fundacja projektuje i prowadzi badania i analizy otoczenia i samych organizacji, 
zjawisk, trendów, oceny innowacyjności oraz wdrażania autorskich narzędzi 
wspierających rozwój przedsiębiorstw.

W ramach projektu przedsiębiorcy mogą liczyć na: 

• analizę dobrych praktyk i analizę ryzyka, 
• opracowanie analiz finansowych, badania popytu, jakościowe 
i ilościowe badania rynku, badanie satysfakcji klienta,
• wsparcie w budowaniu strategii rozwoju,
• wsparcie w rozwoju technologii, narzędzi promocji 
w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. 



Czy MŚP musi działać w kulturze i turystyce,

żeby skorzystać z naszego wsparcia?

NIE 

wspieramy mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Małopolsce,

w obszarach eksperckich Centrum: 

strategie marketingowe, wprowadzanie nowych produktów na rynek, promocja online.



Co jeśli firma potrzebuję bardzo specjalistycznej usługi?

Czy MŚP może liczyć na pomoc eksperta wąskiej specjalizacji?

TAK

W ramach usługi SPIN nieodpłatne wsparcie jest "szyte na miarę"

w Centrum działają eksperci różnych dziedzin, ale możemy też sfinansować 

dla MŚP eksperta wąskiej specjalizacji, zgodnie z potrzebami



Czy mój pomysł musi być innowacyjny?

Czy musi dotyczyć wynalazku?

NIE

Naszym celem jest skojarzenie działań biznesowych MŚP z potencjałem nauki –

chcemy dać przedsiębiorcom możliwość wykorzystania wiedzy i kompetemcji 

naukowców i ekspertów, aby moglirealizować swoje cele komercyjne, sprzedażowe, 

rozwojowe



Czy dzięki SPIN MŚP uzyska dofinansowanie

na wdrożenie rozwiązań technologicznych i innowacji, 

zakup maszyn, rozwój infrastruktury firmy?

NIE, ale...

uzyskanie dofinansowania z UE wymaga uzasadnienia innowacyjności pomysłu 

oraz wykonania analizy powierdzającej, że środki zewnętrzne rzeczywiście są 

niezbędne dla rozwoju konkurencyjności i innowacyności, 

współpraca z Centrum pozwoli MŚP skutecznie aplikować o dotację.
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