
SERVICE INTER-LAB 

Centrum Transferu Wiedzy i 

Innowacji dla Sektora Usług. 

  

 



 

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora 

Usług to nowoczesny ośrodek wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, 

którego celem jest wieloaspektowy i wielokierunkowy transfer wiedzy 

pomiędzy nauką i biznesem. 

 
Centrum SERVICE INTER-LAB to nie tylko zaawansowana technologicznie 

infrastruktura oraz dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy, ale przede 

wszystkim kapitał ludzki. SERVICE INTER-LAB to innowacyjność i 

współpraca. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze oraz dostępowi do 

informacji, świadczyć będzie usługi na rzecz przedsiębiorców, studentom 

umożliwiać naukę przez praktykę, a naukowcom – dostęp do najświeższych 

danych rynkowych.  



Centrum Informacji Menedżerskiej - otwarta czytelnia multimedialna  

z miejscem do pracy oraz dostępem zdalnym, w której gromadzona  

będzie wiedza na temat rynków regionalnych i światowych; 

 

 

Podstawą funkcjonowania ośrodka  

będzie zaawansowane zaplecze infrastrukturalne,  

w ramach które powstaną m.in.: 



 
Centrum Badań i Innowacji – środowisko badawcze z dostępem  

do nowoczesnych laboratoriów oraz oprogramowania analitycznego  

i wizualizacyjnego, dostępne dla środowisk akademickich oraz 

gospodarczych, dające możliwość szerokiego tworzenia wiedzy,  

jej analizowania i przekazywania przedsiębiorcom; wymagać będzie 

intensywnej współpracy między nauką a gospodarką; 

 



 

Centrum Edukacji Biznesowej – zespół sal seminaryjnych  

i konferencyjnych, laboratoriów edukacyjnych, wyposażonych w sprzęt  

do wideokonferencji, sprzęt wizualizacyjny, oraz specjalistyczne 

oprogramowanie, umożliwiających wielokierunkową wymianę wiedzy 

pomiędzy nauką a biznesem; 

 

  



 

 

Centrum Przedsiębiorczości – zespół pomieszczeń wspomagających 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, działających w systemie  

otwartej infrastruktury, umożliwiających wspieranie tworzenia nowych / 

opartych na wiedzy firm akademickich. 

  



Wdrożenia xRM – 

 dla mikro, małych i średnich firm 

 oraz możliwości ich dofinansowania  

z funduszy Unii Europejskiej  



Spis treści 

1. Omówienie Programu Bon na innowacje 

2. Beneficjenci 

3. Rola uczelni wyższych w realizacji projektu  

4. Przykłady realizacji projektów 

 

 

 

  

Program Bon na innowacje 



Program Bon na innowacje 

•  Program Bon na innowacje realizowany jest przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

 

•  Cel Programu:  wsparcie mikro i małych 

przedsiębiorstw poprzez zainicjowanie kontaktów z 

jednostkami naukowymi 

 



Omówienie Programu BNI 

   

 
• Typ konkursu: otwarty 

 

• Rozpoczęcie konkursu  – marzec 2013 roku 

 

• Finansowanie: do 100% wartości netto wdrożenia 

 

• Przeznaczenie środków: zakup usług dotyczących wdrożenia 

lub rozwoju produktu, usługi lub technologii 



Beneficjenci 

   

 

Mikroprzedsiębiorstwa: 

 

• zatrudnienie < 10 pracowników 

• suma aktywów bilansu oraz przychodów 

nie przekraczająca 2 mln euro 

 

 

 



Beneficjenci 

Małe przedsiębiorstwa: 

•zatrudnienie < 50 pracowników 

•suma aktywów bilansu oraz przychodów 

nie przekraczająca 10 mln euro 

•PRZEDSIĘBIORSTWA NIEZALEŻNE 



Rola uczelni w realizacji projektu 

   
 

ETAP I 

 
-zidentyfikowanie potrzeb przedsiębiorcy 

 

-doradztwo w wyborze rozwiązań 

 

-wsparcie przy aplikowaniu o dofinansowanie 

 

 



Rola uczelni w realizacji projektu  

 

ETAP I I 

 
-wdrożenie usługi 

 

-wsparcie przy rozliczeniu projektu 

 

-opieka ewaluacyjna 

 



Realizacje w ramach projektu 

   





   
Branża: turystyka nadmorska, organizacja eventów  

 



Branża: gastronomia, rozrywka, rekreacja  

 



Branża: wypożyczalnie, sprzęt budowlany  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualne nabory wniosków 

   



Działanie 3.1 „Inicjowanie Działalności 

Innowacyjnej” 

 
-wysokość i % wsparcia 

-beneficjenci 

-terminy 

 



Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania 

elektronicznego biznesu typu B2B” 

 
-wysokość i % wsparcia 

-beneficjenci 

-terminy 

 



Zwiększenie konkurencyjności regionów 

poprzez społeczną odpowiedzialność 

biznesu (CSR) 

 
-wysokość i % wsparcia 

-beneficjenci 

-terminy 

 



Wsparcie w ramach dużego bonu 

 
-wysokość i % wsparcia 

-beneficjenci 

-terminy 

 



Wydział Zarządzania  

I Ekonomiki Usług 

Uniwersytet Szczeciński 

Cukrowa 8, 71-004 Szczecin 

 

e-mail: rafal.szymanski@wzieu.pl 

tel. +48 91 444 31 86 

 

Zapraszamy do współpracy: 


