
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 
wsparciem dla przedsiębiorców



Co to jest SPIN?

SPIN to innowacyjny projekt doradczy,
którego ideą jest inicjowanie
współpracy świata nauki i biznesu
poprzez transferowanie innowacji za
pośrednictwem Centrów Transferu
Wiedzy do przedsiębiorstw
w województwie małopolskim.



Oferta?

• Wartość projektu SPIN blisko - 20 000 000 PLN.
• Planowany wskaźnik – objęcie wsparciem

doradczym proinnowacyjnym
754 przedsiębiorców z Małopolski.



Co można zyskać?
o audyt wstępny, 
o audyt technologiczny pogłębiony, 
o przygotowanie ofert i zapytań w zakresie prac

Badawczo-Rozwojowych, 
o przegląd profili wykonawców i nabywców prac

Badawczo-Rozwojowych, 
o nawiązywanie kontaktów pomiędzy wykonawcami 

i nabywcami wyników prac Badawczo-Rozwojowych, 
o doradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie w formie bonów

na innowacje, a także w ramach innych działań i poddziałań 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego, 

o doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów pomiędzy 
wykonawcami i nabywcami wyników prac Badawczo-Rozwojowych.



Dla kogo

Prowadzisz firmę w Małopolsce?
Chcesz rozwijać swoją firmę,
poszukujesz nowatorskich rozwiązań, by
poprawić sytuację przedsiębiorstwa na

rynku
i zyskać przewagę konkurencyjną?
Skorzystaj z usług Centrów Transferu
Wiedzy, działających w ramach projektu
SPIN.



Centra Transferu Wiedzy:

o Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ 
o Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK 
o Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania

Energii WGGiOŚ AGH w Miękini
o Towarzystwo Geosynoptyków GEOS 
o Fundacja Progress and Business 
o Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów

Budowlanych w Krakowie 
o Fundacja Polish Heritage
o Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN



Dziedziny
współpracy:



Dofinansowanie usług
doradczych z Unii Europejskiej

Wsparcie finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy de
minimis. Koszty ponoszone przez przedsiębiorców to
jedynie równowartość 23% VAT ceny usługi



Województwo Małopolskie realizuje projekt:

SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 
wsparciem dla przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, pok. 313
Tel.: 12- 29 90 662, 

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

Punkt kontaktowy spełnia
wymogi dostępności.


