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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2605/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.09.2020r.
Lista Formularzy zgłoszeniowych spełniających kryteria dostępu, które zostały złożone w III naborze
w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim
poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Nazwa MŚP

Lp.

1

Karol Głowa

2

NEXT Marek Kołacz

3

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i
Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Nazwa usługi
Opracowanie kompleksowej strategii finansowej dla
przedsiębiorstwa
w
warunkach
epidemii,
uwzględniającej
min
skuteczne
zarządzanie
płynnością, efektywne realizowanie zaplanowanych
inwestycji a także optymalną strukturę przychodów
i kosztów.
Usługa doradcza w zakresie zagadnień finansowych
i wdrożenia mechanizmów wsparcia dla NEXT Marek
Kołacz w celu złagodzenia skutków obecnej
i przyszłej sytuacji gospodarczej oraz zwalczania
następstw stanu epidemii COVID-19
Wsparcie w zakresie przechodzenia na pracę zdalną w
EPRD Sp. z o.o.

Aniczek Anna Czekaj

Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji
trwałości firmy na rynku w aspektach przekształcenia
właścicielskiego z uwzględnieniem zmian rynkowych
powstałych w wyniku pandemii COVID-19.

FHU Jastech Anna Jaśkowska

Usługa doradcza w zakresie wdrożenia mechanizmów
wsparcia oraz zagadnień finansowych dla FHU Jastech
Anna Jaśkowska celem złagodzenia skutków
i zwalczania następstw stanu epidemii COVID-19

6

FHU Jastech Anna Jaśkowska

Usługa doradcza dla FHU Jastech Anna Jaśkowska
mająca na celu wsparcie w zakresie sporządzania
dokumentacji, zawierania i realizowania zobowiązań
umownych oraz stosowania przepisów przejściowych
wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19

7

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz
Dudała

Opracowanie nowego modelu biznesowego Kancelarii
Radcy
Prawnego
Grzegorz
Dudała,
w związku z epidemią COVID-19 i jej skutkami

8

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz
Dudała

Wsparcie w zakresie przechodzenia na pracę zdalną w
Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorz Dudała,
w związku z epidemią COVID-19 i jej skutkami

4

5
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9

DrEko dr Anna Twarowska

10 DrEko dr Anna Twarowska

11 Renata Kamienik
12 KMC Michał Czekaj

13 NEXT Marek Kołacz

14 Maciej Gralec VOLATUS MEDIA

15

Katarzyna Olejarz Pracownia Projektowa
KAZA

International Institute for Strategic
16 Development GO Global Grzegorz
Orawiec

17 GOS-STAR DUO Jakub Gos

18

Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian
Janik

Usługa doradcza uwzględniająca analizę możliwości
i skutków zastosowania w dokumentacji umownych
lub ustawowych klauzul dotyczących siły wyższej
w działalności firmy DrEko dr Anna Twarowska oraz
stosowania przepisów przejściowych wprowadzonych
w związku z epidemią COVID-19
Usługa doradcza w zakresie działań podatkowych i
doradztwa strategicznego, obejmują analizę aktualnej
sytuacji przedsiębiorstwa, realizowanej przez niego
strategii i wdrożenie działań mających na celu
uniknięcia luki finansowej oraz utraty płynności
finansowej firmy DrEko dr Anna Twarowska w
związku z epidemią COVID-19
Usługa doradcza związana z informatyzacją procesów
w firmie
Usługa doradcza w zakresie zmiany formy
działalności gospodarczej uwzględniającej ewolucje
potrzeb klientów wywołane stanem epidemii COVID19
Usługa doradcza stanowiąca wsparcie dla działalność
firmy NEXT Marek Kołacz w zakresie stosowania
przepisów przejściowych wprowadzonych w związku
z epidemią COVID-19 oraz możliwości zastosowania
w dokumentacji klauzul dotyczących siły wyższej
Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży oraz
zakresu usług świadczonych przez Volatus Media do
zmian w potrzebach i zachowaniach klientów
Analiza prawna i księgowa działalności firmy
w czasie stanu epidemii oraz formy pracy zdalnej
i
komunikacji
wewnętrznej
i
zewnętrznej
w przedsiębiorstwie
Opracowanie i wdrożenie strategii zmiany sposobu
dostarczania usług przez firmę GO Global poprzez
rozwój usług e-learningu
Usługa doradcza w zakresie zagadnień finansowych
oraz korzystaniu z dostępnych narzędzi wspierających
prowadzenie działalności w dobie pandemii oraz w
długofalowym okresie stabilizacji rynkowej firmy
GOS-STAR DUO
Zmiana strategii firmy w zakresie dostosowania
oferowanych usług do zmieniających się potrzeb
i zachowań klientów, wprowadzenie usług
umożliwiających pracę zdalną oraz analiza
możliwości finansowych dla zachowania płynności
firmy w czasie spowolnienia gospodarczego
wywołanego stanem epidemii
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19 FUNDACJA "4SPORT"

20 PHU "ADEK" Agnieszka Augustyn

21 "IGOREX" MARIUSZ AUGUSTYN

22

"GRAPHICS REKLAMA" ADAM
PISARSKI

23 Marcin Błaszyk PUGS Garage

Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego
zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii
Doradztwo w zakresie zagadnień finansowych oraz
wdrożenia działań mających na celu pokrycie luki
finansowej i zachowania płynności finansowej
przedsiębiorstwa oraz doradztwo w zakresie zmiany
sposobu dostarczania usług w przedsiębiorstwie
Doradztwo w zakresie dostosowania usług
w przedsiębiorstwie do potrzeb rynku oraz możliwości
finansowania jako przeciwdziałanie utracie płynności
finansowej przedsiębiorstwa.
Usługi w zakresie zagadnień finansowych
wpływających na utrzymanie płynności finansowej
i chroniących miejsca pracy oraz wsparcie
umożliwiające prace zdalną w przedsiębiorstwie
Stworzenie sklepu internetowego z częściami
i akcesoriami motocyklowymi

24 Qualitim Tomasz Tereba

Usługa doradcza w zakresie prowadzenia działalności
w Internecie oraz marketingu on-line

25 Refal Sp. z o.o.

Opracowanie
inwestycji
modernizacyjnych,
polegających na cyfryzacji procesów w firmie Refal
Sp. z o.o., w związku z epidemią COVID i jej skutkami

26 Refal Sp. z o.o.

Opracowanie nowego modelu biznesowego firmy
Refal Sp. z o.o. skierowanego na rynek polski
w wyniku skutków epidemii COVID-19

27

Dom Wycieczkowy Zacisze Artur
Eugeniusz Łukawski

Opracowanie nowego modelu biznesowego Domu
Wycieczkowego Zacisze uwzględniającego zmiany
rynkowe z powodu COVID-19, w szczególności
potrzebę aktywnego i bezpiecznego wypoczynku

28

Dom wycieczkowy Zacisze Artur
Eugeniusz Łukawski

Opracowanie
inwestycji
modernizacyjnych,
polegających na cyfryzacji procesów w Domu
Wycieczkowym Zacisze Artur Eugeniusz Łukawski

29 Stacja Paliw - Henryk Kaczor

Opracowanie
nowego
modelu
biznesowego
optymalizacji kosztów w firmie Stacja Paliw Henryk
Kaczor z powodu skutków epidemii COVID-19

30 P&T 1 Sp. z o.o.

Usługa w zakresie zagadnień prawnych
restrukturyzacji dotychczasowej działalności

-

31 P&T 3 Sp. z o.o.

Usługa w zakresie zagadnień prawnych
restrukturyzacji dotychczasowej działalności

-

32

P&T Investment Sp. z o.o. spółka
komandytowa

Usługa w zakresie zagadnień prawnych dotyczących
restrukturyzacji dotychczasowej działalności
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33

34

35

36

37

38

39

Usługa doradcza uwzględniająca analizę możliwości
i skutków zastosowania umownych lub ustawowych
klauzul dotyczących siły wyższej w działalności GOSGOS-STAR DUO Jakub Gos
STAR
DUO
oraz
stosowania
przepisów
przejściowych
wprowadzonych
w
związku
z epidemią COVID-19.
Usługa doradcza w zakresie dostosowania działalności
Firma Handlowo - Usługowa ALFA Rafał do pracy online, wraz z modułem zmiany sposobu
Kołodziejczyk
dostarczania usług w firmie handlowo-usługowej
ALFA Rafał Kołodziejczyk
Agencja Reklamowa DirtyDot Maciej
Usługa doradcza dotycząca zmiany sposobu
Strzelecki
dostarczania usług oraz cyfryzacji procesów w firmie
Usługa
doradcza
dla
Mariusz
Dudek
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO
PRODUKCYJNE DUMAR w zakresie modelu
prowadzonej działalności, obejmująca m.in. ocenę
MARIUSZ DUDEK FIRMA
aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa i realizowanej
HANDLOWO PRODUKCYJNA
przez niego strategii, możliwość efektywnego
DUMAR
zarządzania kosztami oraz przeprowadzenie analizy
finansowej pod kątem stosowania zagadnień
podatkowo-finansowych
dla
pozyskiwania
finansowania pomocowego w związku z pandemią
COVID-19
Usługa doradcza dla Mariusz Dudek PHP DUMAR
będąca wsparciem prawnym w zakresie dostosowania
modelu sprzedaży towarów i usług do zmian
w potrzebach i zachowaniach klientów, a także
MARIUSZ DUDEK FIRMA
w zakresie dotyczącym uprawnień wprowadzonych
HANDLOWO PRODUKCYJNA
przepisami związanymi z panującą epidemią, w tym
DUMAR
pomoc w przygotowaniu właściwych dokumentów
oraz doradztwo prawne w stosowaniu przepisów
przejściowych
wprowadzonych
w
związku
z epidemią COVID-19 i jej skutkami.
Usługa doradcza wspierająca działalność firmy
Ewelina Sylwia Sitarska w zakresie możliwości
i skutków zastosowania w dokumentacji umownych
Ewelina Sylwia Sitarska
i ustawowych klauzul dotyczących siły wyższej oraz
stosowania przepisów przejściowych wprowadzonych
w związku z epidemią COVID-19
Usługa doradcza stanowiąca wsparcie dla firmy
Ewelina Sylwia Sitarska
Ewelina Sylwia Sitarska dotycząca planu wdrożenia
mechanizmów wsparcia oraz zagadnień finansowych

BIURO RACHUNKOWE BIUREX SP Z
40
O.O.

Doradztwo w zakresie dostosowania do świadczenia
usług i pracy zdalnej uwzględniające informację
w zakresie licencji i wymogów sprzętowych
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41

42

43
44

45

Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego z uwzględnieniem zmian rynkowych
Ogród Zoologiczny Leśne Zacisze Paweł powstałych na skutek epidemii, a w tym zakresie
Zawadzki
uatrakcyjnienie
pakietu świadczonych usług,
przeprowadzenie audytu prawnego, biznesowego
i PR, oraz wdrożenie nowych działań lub usług
Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego z uwzględnieniem zmian rynkowych
PPHU CENTRUM KRASOWSKI
powstałych na skutek epidemii, a w tym zakresie
SŁAWOMIR
doradztwo dot. uatrakcyjnienia lub poszerzenia
pakietu świadczonych usług oraz przeprowadzenia
audytu biznesowego, prawnego i PR
Renata Kamienik
Usługa prawna
Dostosowanie przedsiębiorstwa Transport Ciężarowy
TRANSPORT CIĘŻAROWY PAWEŁ
Paweł Borkowski do wymogów prawnych
BORKOWSKI
i sanitarnych związanych z Covid-19 dla pracowników
firmy
Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
sprzedaży produktów i usług przedsiębiorstwa
RYNKOWA AGENCJA
Rynkowa Agencja Świętokrzyska Artur Pawelec oraz
ŚWIĘTOKRZYSKA ARTUR PAWELEC
obsługi w dostosowaniu do zmian w potrzebach
i zachowaniu klientów

46 Finance and IT Sp z o.o.

47 PART-LOGISTIK SP Z O.O. SP.K.

48

Zrównoważony Rozwój Regionów RWM
Sp. z o.o.

49 Mikronizator Pionier MMWW Sp z o.o.

50 Marcin Borowiec Novativo Passiv

51 P.P.H.U. Tiserec Paweł Książek

Opracowanie
inwestycji
modernizacyjnych
polegających
na
cyfryzacji
procesów
w przedsiębiorstwie Finance and IT sp. z o.o.
Doradztwo w stworzeniu nowego modelu sprzedaży
oryginalnych części samochodowych w Internecie,
dostosowanego
do
zmian
w
potrzebach
i zachowaniach klientów
Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
sprzedaży produktów i usług przedsiębiorstwa
Zrównoważony Rozwój Regionów RWM Sp. z o.o.
oraz obsługi w dostosowaniu do zmian w potrzebach i
zachowaniu klientów
Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego przedsiębiorstwa Mikronizator Pionier
MMWW uwzględniającego zmiany rynkowe powstałe
w wyniku epidemii
Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
sprzedaży produktów i usług przedsiębiorstwa
Marcin Borowiec Novatio Passiv oraz obsługi
w dostosowaniu do zmian w potrzebach i zachowaniu
klientów
Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego
przedsiębiorstwa
ProdukcyjnoHandlowo Usługowe TISEREC Paweł Książek,
5
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uwzględniającego zmiany
w wyniku epidemii

52 APR System Sp. z o.o.

KANCELARIA DORADCY
53 PODATKOWEGO MICHAŁ
CIELIBAŁA

rynkowe

powstałe

Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży
produktów i usług wraz z opracowaniem naprawczej
strategii marketingowej pozwalającej na szybki
powrót do operacyjności po kryzysie gospodarczym
wywołanym epidemią
Studium inwestycji modernizacyjnych koniecznych do
digitalizacji dokumentów i procesów kancelarii
doradcy podatkowego

Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
Dorota Adamczyk 1) KLUB URWISA, 2)
54
biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego
L.A. LANGUAGE ACADEMY
zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii
55 AD Direct Paweł Duda

56 Albert Duda

57 WIRTUALE.PL S.A.

58 WIRTUALE.PL S.A.

Wdrożenie
specjalistycznej
usługi
doradczej
w zakresie zmiany sposobu dostarczania usług
w przedsiębiorstwie
Wsparcie w dostosowaniu modelu sprzedaży
produktów i usług oraz obsługi do zmian
w potrzebach i zachowaniach klientów –
wykorzystanie nowoczesnych mobilnych źródeł
komunikacji oraz transferu danych.
Wsparcie w zakresie analizy i opracowania inwestycji
technologicznej w postaci platformy webprodukcji,
rozszerzającej
ofertę
firmy o
nowe
lub
zmodernizowane produkty zaspokajające potrzeby
MŚP w Polsce i zagranicą, które pojawiły się po
wystąpieniu epidemii COVID-19
Wsparcie w zakresie analizy i opracowania inwestycji
technologicznej w postaci Platformy B2B merketplace
eCommerce 3.0, rozszerzającej ofertę firmy o nowe
lub zmodernizowane produkty zaspokajające potrzeby
MŚP w Polsce i zagranicą, które pojawiły się po
wystąpieniu epidemii COVID-19.

59 UTI.PL SP. Z O.O.

Wsparcie w zakresie analizy oraz planowania
usprawnienia procesów i narzędzi informatycznych
skierowanych na wypełnienie luk procesowych
związanych z występowaniem epidemii COVID - 19

60 VICTAURUS POLSKA SP Z O.O.

Obsługa klienta biura rachunkowego w obliczu
COVID-19.
Wprowadzenie
udogodnień
dla
pracowników do pracy zdalnej.
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61 KAMKO Kamil Kot

Analiza księgowa działalności firmy w czasie stanu
epidemii oraz możliwości wsparcia finansowego
pozwalające firmie KAMKO Kamil Kot na
zachowanie stabilnej pozycji pomimo następstw
pandemii.

62 KRISMAR SP. Z O.O. SP.K.

Wsparcie w zakresie przechodzenia na pracę zdalną w
przedsiębiorstwie.

63

BIURO RACHUNKOWE "MARTA"
Marta Szewczyk -Nadrzewia

64 CEDZYNA KAMILA TAMBORSKA

65 CEDZYNA KAMILA TAMBORSKA

66

NZOZ EDYTA AGATOWSKA
"AGATMED"

67 Janusz Szymański Auto-Handel

PORADNIA REHABILITACJI
68
RUCHOWEJ GRZEGORZ KOWAL

69 MARCIN WAŁEK

70 Simply Invest Bronisław Osajda

71

Audyt, doradztwo i wdrożenie wewnętrznych
procesów w firmie w celu stworzenia skutecznego
systemu Home Office
Opracowanie naprawczych strategii sprzedażowych /
cenowych/ marketingowych pozwalających na szybki
powrót do operacyjności po kryzysie gospodarczym
wywołanym epidemią.
Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego
zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii.
Usługa doradcza w zakresie zbudowania nowej
strategii sprzedażowej/marketingowej w zakresie
dostosowania AGATMED do wykonywania usług
stomatologicznych w związku z COVID-19 oraz
zleceniami podwyższonych standardów higieny i
profilaktyki – powrót do operacyjności po kryzysie
gospodarczym wywołanym epidemią
Analiza obecnego i opracowanie nowego modelu
biznesowego przedsiębiorstwa Janusz Szymański
Auto-Handel uwzględniając zmiany rynkowe
powstałe w wyniku epidemii
Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży usług
oraz obsługi do zmian w potrzebach i zachowaniach
klientów
Kompleksowe wsparcie w zakresie zbudowania
strategii przejścia na pracę zdalną w firmie, w celu
złagodzenia skutków związanych z walką ze skutkami
epidemii COVID-19
Opracowanie
inwestycji
modernizacyjnych
polegających
na
cyfryzacji
procesów
w
przedsiębiorstwie

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z Usługa doradcza w zakresie przechodzenia na pracę
o.o. z siedzibą w Kielcach
zdalną w przedsiębiorstwie

72 Centrum Optyczne Karol Bożęcki

Usługi w zakresie zagadnień finansowych
wpływających na utrzymanie płynności finansowej i
chroniących
miejsca
pracy
oraz
wsparcie
umożliwiające prace zdalną w przedsiębiorstwie.
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Usługi transportowe ALTRANS Jakub
73
Stępień
74

"TEMIDA" Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Katarzyna Turbiarz

75

System Informacji Wizualnej GRAF
Bernard Boś

76

BORTRANS SP Z O.O.
KOMANDYTOWA

Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży
produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach
i zachowaniach klientów.
Specjalistyczne doradztwo z zakresie wsparcia w
zakresie przechodzenia na pracę zdalną w
przedsiębiorstwie.
Opracowanie naprawcze strategii sprzedażowej
/marketingowej pozwalającej na szybki powrót do
operacyjności po kryzysie gospodarczym wywołanym
skutkami epidemii COVID – 19 wraz z wsparciem
przejścia na pracę zdalną w przedsiębiorstwie.
Profesjonalne doradztwo w zakresie usług
dostosowawczych do pracy zdalnej pracowników
stacjonarnych w firmie „BOR-TRANS” sp. z o.o.,
komandytowa. Analiza istniejącego i opracowanie
nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa
z uwzględnieniem zmian rynkowych powstałych
w wyniku epidemii.

77 Exentis Sp. z o.o.

Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży
produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach
i zachowaniach klientów

78 Innokwarc Sp. z o.o.

Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej
przedsiębiorstwa uwzględniającej dostosowanie
modelu sprzedaży oraz obsługi klientów do zmian na
rynku wywołanych przez epidemię

79 Wechsler Polska Sp z o.o.

Wsparcie firmy Wechsler Polska Sp. z o.o. w zakresie
cyfryzacji działalności i przejścia na pracę zdalną

80 Karol Kaczmarski

Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego
zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii.

Doradztwo w zakresie zmiany sposobu dostarczania
usług w przedsiębiorstwie
Doradztwo specjalistyczne polegające w na analizie
Fenix BHP i PPOŻ Renata Stachowiczistniejącego i opracowania nowego modelu
82
Sokól
biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego
zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii.
Opracowanie marketingowej/sprzedażowej strategii
83 SOLID ECO Łukasz Kaczmarski
naprawczej
Doradztwo
prawne
dotyczące
uprawnień
wprowadzonych przepisami związanymi z panująca
DIUN – TOUR S.C. PIOTR CHLEWICKI
84
epidemią oraz stosowania przepisów przejściowych
ANNA CHLEWICKA-ZWIERZYK
wprowadzonych w związku z COVID-19 w branży
turystyczno-hotelarskiej.
81 Permanent Point Patrycja Pierzak
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85 LEXTIO SP. Z O.O. SP.K.

Analiza obecnych działań firmy w zakresie
pozyskiwania klientów oraz wdrożenie nowych
propozycji rozwiązań w obszarach problemowych
wynikających z przeprowadzonej oceny

Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży
86 Agnieszka Skuza - Kruk P.H.U. PlayKom produktów i usług oraz obsługi do zmian
w potrzebach i zachowaniach klientów
87 Robert Wierucki A&R

88 KAMKO Kamil Kot

89 J SYSTEM Joanna Szymańska

Przedsiębiorstwo Wiertniczo 90 Inżynieryjne "HYDROWIERT"
SP. Z O.O.

91 AMEX PLUS SP. Z O.O.

92 AMEX PLUS SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Wiertniczo 93 Inżynieryjne "HYDROWIERT" SP. Z
O.O.

Doradztwo w dostosowaniu modelu prezentacji
i sprzedaży usług noclegowych do aktualnych
wymagań rynku w Hotelu Europa w Starachowicach.
Opracowanie nowego modelu biznesowego firmy
Kamko uwzględniającego zmiany na rynku będące
skutkiem epidemii i dostosowanie strategii
sprzedażowej do warunków rynkowych w dobie
kryzysu
Cyfryzacja usługi doradztwa w zakresie metod
i technik zarządzania i rozwoju osobistego –
opracowanie
analizy
kluczowych
procesów
biznesowych w ramach w/w usługi wraz
z rekomendacjami w zakresie ścieżki cyfryzacji
Usługa doradcza stanowiąca wsparcie dla PWI
HYDROWIERT Sp. z o.o. w zakresie stosowania
przepisów przejściowych wprowadzonych w związku z
epidemią COVID-19 i jej skutkami, renegocjacji umów,
uprawnień oraz możliwości i skutków zastosowania w
dokumentacji klauzul dotyczących siły wyższej
Usługa doradcza stanowiąca wsparcie dla AMEX
PLUS Sp. z o.o. w zakresie stosowania przepisów
przejściowych
wprowadzonych
w
związku
z epidemią COVID-19 i jej skutkami, renegocjacji
umów, usprawnień oraz możliwości i skutków
zastosowania w dokumentacji klauzul dotyczących
siły wyższej
Usługa doradcza dla AMEX PLUS Sp. z o.o. w
zakresie doradztwa strategicznego i działań
podatkowo-finansowych,
obejmująca
m.in.
przeprowadzenie audytu podatkowego oraz analizy
pod kątem stosowania zagadnień finansowych dla
pozyskiwania finansowania pomocowego, jak również
wdrożenia innych działań w celu pokrycia luki
finansowej oraz utrzymania płynności finansowej
przedsiębiorstwa w okresie epidemii COVID-19
Usługa doradcza stanowiąca wsparcie dla PWI
HYDROWIERT Sp. z o.o. w zakresie doradztwa
strategicznego i działań podatkowo-finansowych,
obejmująca
m.in..
Przeprowadzenie
audytu
podatkowego oraz analizy pod kątem stosowania
9
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zagadnień
finansowych
dla
pozyskiwania
finansowania pomocowego, jak również wdrożenia
innych działań w celu pokrycia luki finansowej oraz
utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa w
okresie epidemii COVID-19
94 Qadrats 2 Piotr Starzyński

Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży
produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach
i zachowaniach klientów

95 NC Marketing Norbert Cebula

Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego
zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii.

96

Prywatny Gabinet Okulistyczny Dagmara
Wołowiec

97 Łukasz Foltyn Fytlon Garage
98 Artur Kłosowski

99 LAND REKO SP. Z O.O. SP. K.
100 ARCOP PIECABA RAFAŁ

101

LuxMar Instalacje Elektryczne Zbigniew
Kluzek

102

Biuro rachunkowe "PERSPEKTYWA"
s.c. J. Pobocha A. Marczewska

Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego
zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii
Opracowanie naprawczej strategii sprzedażowej
Opracowanie
inwestycji
modernizacyjnych
polegających
na
cyfryzacji
procesów
w przedsiębiorstwie
Opracowanie naprawczej strategii sprzedażowej
pozwalającej na szybki powrót do operacyjności po
kryzysie gospodarczym wywołanym epidemią.
Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży
produktów i usług oraz obsługi do zmian
w potrzebach i zachowaniach klientów
Usługi w zakresie zagadnień finansowych mające na
celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji
gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw
stanu epidemii COVID - 19
Opracowanie
inwestycji
modernizacyjnych
polegających
na
cyfryzacji
procesów
w przedsiębiorstwie.

103 Przedsiębiorstwo Skrzeszewski sp.j.

Opracowanie marketingowo-sprzedażowej strategii
naprawczej

104 Przedsiębiorstwo Skrzeszewski sp.j.

Usługa w zakresie zagadnień prawnych
restrukturyzacji dotychczasowej działalności

–

Wsparcie w zakresie przechodzenia na pracę zdalną w
firmie w celu złagodzenia skutków związanych ze
zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19

105

Nauczanie Języka Angielskiego Jacek
Szajewski

106

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z Dostosowanie modelu sprzedaży usług do mian w
o.o.
potrzebach klientów.
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107 Adrian Pasternak Inwesta

108 Adrian Pasternak Inwesta

109

Kobieciarnia Instytut Urody Katarzyna
Pasternak

110

Kobieciarnia Instytut Urody Katarzyna
Pasternak

111

Computer Project Union "CPU" Jerzy
Nowicki

112 APR System Piotr Such

113 APR System Piotr Such

114 ROLTECH BABIS SPÓŁKA JAWNA

115 ITREX Krzysztof Dąbek

Opracowanie
naprawczych
strategii
marketingowych/sprzedażowych pozwalających na
szybki powrót do operacyjności po kryzysie
gospodarczym wywołanym epidemią
Usługa w zakresie zagadnień prawnych –
restrukturyzacji dotychczasowej działalności.
Wsparcie prawne dotyczące uprawnień i obowiązków
wprowadzonych przepisami związanymi z panującą
epidemią wraz z przygotowaniem niezbędnych
dokumentów
Opracowanie marketingowej/sprzedażowej strategii
naprawczej
Usługi polegające na analizie zagadnień prawnych np.
stosowania przepisów przejściowych wprowadzonych
w związku z epidemią COVID-19 i jej skutkami dla
firmy COMPUTER PROJECT UNION „CPU”
JERZY NOWICKI mające na celu złagodzenie
skutków obecnej i przyszłej sytuacji firmy związanej
ze
skutkami
stanu
epidemii
w Polsce.
Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego
APR
System
Piotr
Such
uwzględniającego zmiany rynkowe powstałe
w wyniku epidemii
Usługa w zakresie zmian prawnych w APR System
Piotr Such wprowadzonych w związku z epidemią
COVID – 19 i jej skutkami
Wsparcie w zakresie usprawnienia procesów
sprzedażowych
wraz
z
analizą
narzędzi
informatycznych w celu zniwelowania barier rozwoju
Roltech Babis Sp.j. będących następstwem COVID 19
Zmiana modelu biznesowego firmy w celu
dostosowania do zmian spowodowanych epidemią
COVID-19

116 P.P.H.U "KAROCEZA" Cezary Luzak

Analiza istniejącego i opracowanie nowego
biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego
zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii.

117 Ilona Śledź Sklep "Bartuś"

Usługa doradcza dla ILONA ŚLEDŹ SKLEP
"BARTUŚ" stanowiąca wsparcie prawne w
dostosowaniu modelu sprzedaży towarów oraz obsługi
do zmian w potrzebach i zachowaniach klientów, a
także
w
zakresie
dotyczącym
usprawnień
wprowadzanych przepisami związanymi z panująca
epidemią, pomoc w przygotowaniu właściwych
11
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dokumentów oraz doradztwo prawne w stosowaniu
przepisów przejściowych wprowadzonych w związku
z epidemią COVID-19 i jej skutkami

118 Ilona Śledź Sklep "Bartuś"

Usługa doradcza dla ILONA ŚLEDŹ SKLEP
„BARTUŚ” w zakresie doradztwa strategicznego,
obejmująca m.in. ocenę aktualnej sytuacji
przedsiębiorstwa i realizowanej przez niego strategii,
możliwość efektywnego zarządzania kosztami oraz
przeprowadzenie analizy finansowo-podatkowej pod
kątem stosowania zagadnień finansowych dla
pozyskiwania finansowania pomocowego w okresie
pandemii SARS-CoV-2

119 EU CONSULTING ŁUKASZ SYSKA

Analiza dotychczasowego i opracowanie nowego
modelu biznesowego firmy.

120

121

POWER-EXPERT Instalacje elektryczne
Maciej Rysiński

Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
sprzedaży produktów i usług przedsiębiorstwa PowerExpert Instalacje elektryczne Maciej Rysiński oraz
obsługi w dostosowaniu do zmian w potrzebach i
zachowaniu klientów

MaN Complex s.c. Grzywna Marek,
Łapacz Norbert

Usługi w zakresie zagadnień finansowych mających
na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej
sytuacji Firmy MaN Complex s.c. Grzywna Marek,
Łapacz Norbert oraz wdrożenie działań mających na
celu zabezpieczenie przed utratą płynności finansowej
przedsiębiorstwa związanej ze skutkami stanu
epidemii w Polsce

122 DWÓR DWIKOZY SP. Z O.O.

Analiza
i
opracowanie
modelu
inwestycji
modernizacyjnych polegających na cyfryzacji
procesów obsługi gości hotelowych w hotelu Dwór
Dwikozy

12
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123 MARIUSZ ŁAŃCUCHOWSKI

124 MAGNUS PIOTR SZYMKIEWICZ

125 Barbara Irzykowska Beauty Skin

Doradztwo w zakresie usprawnienia procesów
biznesowych dotyczących sprzedaży i obsługi
w przedsiębiorstwie Mariusz Łańcuchowski.

Opracowanie
inwestycji
modernizacyjnych,
polegających na cyfryzacji procesów w firmie
Magnus, w związku z epidemią COVID-19 i jej
skutkami.
Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży
produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach
i zachowaniach klientów

126

Skrzeszewscy spółka z o.o. spółka
komandytowa

Usługa w zakresie zagadnień prawnych związanych z
epidemią COVID-19 i jej skutków

127

Skrzeszewscy spółka z o.o. sp.
komandytowa

Opracowanie naprawczej
marketingowej

128 Janusz Szymański Auto-Handel

129

LuxMar Instalacje Elektryczne Zbigniew
Kluzek

130 Dariusz Boduła

strategii

sprzedażowo-

Opracowanie naprawczych strategii sprzedażowych w
firmie Janusz Szymański Auto-Handel, pozwalający
na szybki powrót do operacyjności po kryzysie
gospodarczym wywołanym epidemią.
Usługi doradcze w zakresie zagadnień prawnych m.in.
stosowania przepisów przejściowych wprowadzonych
w związku z epidemią COVID-19 i jej skutkami
Doradztwo i analiza w zakresie realizowanego w
firmie modelu marketingowo-technologicznego wraz
zaprojektowaniem nowych rozwiązań w czasie
pandemii koronawirusa.

Audyt technologiczny i marketingowy wraz z
zaprojektowaniem nowych rozwiązań biznesowych w
dobie koronawirusa
Przeprowadzenie audytu możliwości realizacji usług
Mobilne studio stylizacji paznokci Monika
132
kosmetycznych w dobie koronawirusa wraz z
Jęckowska
zaproponowaniem nowych rozwiązań
Audyt możliwości utrzymania firmy na rynku wraz z
Firma Usługowo - Transportowa
133
zaprojektowaniem nowych rozwiązań biznesowych,
"ERKOP" Erwin Surma
marketingowych, organizacyjnych.
Usługi w zakresie zagadnień prawnych m.in.
stosowania przepisów przejściowych w związku z
MaN Complex s.c. Grzywna Marek,
epidemią COVD-19 i jej skutkami, renegocjacji umów
134
Łapacz Norbert
i obsługą bieżących postepowań mających na celu
złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji
Firmy MaN Complex s.c. Grzywna Marek, Łapacz
131 Firma Usługowa Paweł Pietruszka

13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Norbert związanej ze skutkami stanu epidemii w
Polsce
Firma Handlowo Usługowa Pro-eko Jerzy
135
Brzezowski

Usługa doradztwa prawnego w zakresie dostosowania
obowiązujących przepisów i regulacji prawnych do
działalności firmy w warunkach pandemii

Pomoc prawna w zakresie stosowania przepisów
przejściowych wprowadzonych w związku z epidemią
Alojzy Jakóbik Biuro Usługowo-Doradcze COVID-19 i jej skutkami, renegocjacji umów w tym
136
Zamówienia Publiczne bez ryzyka
umów handlowych, pozyskania finansowania
pomocowego, w szczególności w celu ochrony miejsc
pracy

137 M-POINT MAŁGORZATA BOŚ

Opracowanie naprawczej strategii marketingowosprzedażowej pozwalającej na szybki powrót do
operacyjności po kryzysie gospodarczym wywołanym
epidemią

MAŁGORZATA GARULA-DERLATKA Opracowanie naprawczej strategii sprzedażowej
138 EDU-MAG KOREPETYCJE I USŁUGI
pozwalającej na szybki powrót do operacyjności po
EDYTORSKIE
kryzysie gospodarczym wywołanym epidemią
USŁUGA DORADCZA DOT. ZMIANY SPOSOBU
ŚWIADCZENIA USŁUG, ICH TRANSFORMACJĘ
ORAZ SPOSOBU ICH OFEROWANIA

139

Zakład Usług Stolarskich Luźny Sęk
Robert Salwa

140

Doradztwo w zakresie modelu biznesowego i
TRADORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
organizacji pracy w celu dostosowania do zmian w
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
potrzebach i zachowaniach klientów

141

Restauracja Pod Zamkiem Brzezowska
Agnieszka

142

Restauracja Pod Zamkiem Brzezowska
Agnieszka

JIZ spółka z ograniczoną
143
odpowiedzialnością

Analiza obecnego modelu biznesowego i doradztwo w
zakresie zmian niezbędnych do utrzymania firmy
„Restauracja Pod Zamkiem” po okresie epidemii
Usługa doradztwa prawnego w zakresie dopasowania
oferty
gastronomicznej
przedsiębiorstwa
w
odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania
konsumentów
Pomoc prawna w zakresie stosowania przepisów
przejściowych wprowadzonych w związku z epidemią
COVID 19 i jej skutkami, reorganizacji umów w tym
handlowych, pozyskania finansowania pomocowego.
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144 Digital Engineering Solutions Sp. z o.o.

Opracowanie koncepcji rozwiązań dla oceny stanu
technicznego konstrukcji dostosowanych do skutków
epidemii
COVID-19
–
nowego
rodzaju
bezkontaktowych pomiarów przy pomocy urządzeń
mobilnych.

Ośrodek Promowania i Wspierania
145
Przedsiębiorczości Rolnej

Audyt stosowanych rozwiązań oraz zaprojektowanie
nowego modelu świadczenia usług gastronomicznych
w dobie pandemii.

146 AudioInfo Michał Ściwiarski

147 AudioInfo Michał Ściwiarski

148 P.U. TOP-INFO JANUSZ MICHTA

Opracowanie
nowego
modelu
biznesowego,
uwzględniającego nową sytuację gospodarczą i
warunki funkcjonowania
Analiza możliwości i wypracowanie nowej strategii
marketingowej, uwzględniającej wpływ epidemii na
sytuację gospodarczą w kraju i na świecie.
Opracowanie i doradztwo w wyborze nowych strategii
sprzedażowych, pozwalających na szybki powrót do
pełnego wykorzystania możliwości operacyjnych oraz
przemodelowanie usług do firm będących w trudnej
sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

149 Biuro Podróży Prima Tour s.c.

Usługa w zakresie zagadnień prawnych
restrukturyzacji dotychczasowej działalności

150 Biuro Podróży Prima Tour s.c.

Opracowanie marketingowej / sprzedażowej strategii
naprawczej

151 JAPI Jarosław Łukasik

Usługa doradcza i analiza niezbędnej dokumentacji
prawnej dotyczącej sprzedaży pojazdów w tym
sprzedaży na odległość oraz przepisów prawnych
dotyczących gwarancji i rękojmi dla ostatecznego
odbiorcy.

152 INSTAL EXPERT Grzegorz Boduła

Audyt
marketingowo-technologiczny
wraz
z
zaprojektowaniem nowego modelu biznesowego
świadczenia usług w dobie koronawirusa

153 HGC GROUP SP. Z O.O.

Audyt wykorzystania kanałów marketingowych i
sprzedażowych firmy wraz z zaprojektowaniem
nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych

154 HGC GROUP SP. Z O.O.

Analiza możliwości i przeprojektowanie modelu
biznesowego spółki HCG pod kątem nowej
organizacji pracy w warunkach zagrożenia
epidemiologicznego.
15
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155 College Medyczny Adrian Lipa

Usługa w zakresie zagadnień prawnych związanych z
epidemią COVID-19 i jej skutków

Usługa doradcza w zakresie restrukturyzacji
156 PRO INVESTMENT KIELCE SP. Z O.O. przedsiębiorstwa w celu zminimalizowania skutków
pandemii COVID-19
157 Fundacja Mini College
158 Top-Projekty Łukasz Łopaciński

Usługa w zakresie zagadnień prawnych związanych z
epidemią COVID-19 i jej skutków
Wypracowanie nowej strategii marketingowej,
adekwatnej do postpandemicznej sytuacji w kraju i na
świecie

159 Ubezpieczeniaplus Paweł Skotnicki

Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży
produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach
i zachowaniach klientów

160 Kamila Kępczyńska -Kaleta "TheKama"

Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego
zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii

161

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
DRAF-BUD Dariusz Rachwał

162

Usługi inżynieryjne i projektowe Rafał
Radek

163 MERKSON SP. Z O.O. SP.K.

164 MERKSON SP. Z O.O. SP.K.

165

STOWARZYSZENIE W DOLINIE
PSARKI

Usługa doradcza w zakresie opracowania nowego
modelu biznesowego i realizacji usług firmy DRAFBUD w dostosowaniu do nowych potrzeb będących
skutkiem epidemii
Usługa doradcza w zakresie dostosowania działalności
firmy Usługi inżynieryjne i projektowe Rafał Radek
do pracy online
Usługa mająca na celu złagodzenie negatywnych
skutków epidemii COVID-19 poprzez doradztwo
prawne dla firmy Merkson sp. z o.o. sp.k.
Usługa doradcza, której celem jest złagodzenie
skutków epidemii COVID-19 poprzez opracowanie
naprawczej strategii marketingowej
Wdrożenie działań mających na celu pokrycie luki i
przeciwdziałanie utracie płynności finansowej
przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie
nowego modelu finansowania.

166 EUDS sp. z o.o.

Ocena ryzyka prawnego umów, renegocjacje umów.

167 Marta Szymańska-Baran "SPEAK OUT"

Audyt potrzeb cyfrowych
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Poprawa efektywności i bezpieczeństwa sanitarnego
UDS Krzysztof Rybak; Kancelaria Radcy
168
przez optymalizację procesu umawiania i obsługi
Prawnego Krzysztof Rybak
klientów kancelarii.
Doradztwo w zakresie zmiany sposobu dostarczania
towarów poprzez opracowanie opinii prawnej wraz ze
169 SAD DANKÓW Dawid Piechota
wzorami dokumentacji wykonawczej nakierowanej na
uruchomienie zdalnego systemu rezerwacji towarów z
opcją odbioru osobistego.
Poprawa efektywności w drodze optymalizacji i
170 DUO MED Grzegorz Rąpel
cyfryzacji procesów

171 ABC TRACK SP. Z O.O.

172 FHU RAFKU RAFAŁ KUBAŁA

173 LANKOFF SP. Z O.O.

174 Rodoexpert Lidia Kowalska

175

Firma Budowlano-Handlowa "DANIEL"
Daniel Łęcki

176

"DIS" SPÓŁKA JAWNA ARTUR DUL I
WSPÓLNICY

177 Projekt Magdalena Walczyszyn

178 Silver MB Koleta Miernik

Wsparcie doradcze w zakresie dostosowania firmy
ABC TRACK do pracy zdalnej ze względu na skutki
pandemii
Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego
zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii
Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego
potencjał przedsiębiorstwa, posiadany know-how oraz
zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii, który
ukierunkowany będzie na rozwój przedsiębiorstwa w
zakresie sprzedaży usług i towarów on-line.
Usługa doradcza w zakresie zmiany sposobu
dostarczania usług w przedsiębiorstwie (możliwości
świadczenia usług online)

Opracowanie nowego modelu biznesowego Firmy
Budowlano-Handlowej „DANIEL” Daniel Łęcki,
uwzględniającego zmiany rynkowe z powodu
COVID-19
Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży i
realizacji usług noclegowych oraz obsługi hotelowej
do zmian w potrzebach i zachowaniach gości z
uwzględnieniem wymogów sanitarnych, prawnych i
przetwarzania danych osobowych w hotelu pod
Ciżemką w Sandomierzu.
Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego Wellness Galanty Łogródecek w Górach
Świętokrzyskich
Opracowanie audytu wzorniczego oraz indywidualnej
strategii wprowadzenia na rynek krajowy i
perspektywiczne rynki zagraniczne nowej marki
produktów homedecor
17
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179 Provigo Sp z o.o.

180

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł
Koziarz

Usługa doradcza w ramach wsparcia firmy PROVIGO
poprzez
dostosowanie
modelu
biznesowego
uwzględniającego
zmiany
w
potrzebach
i zachowaniach klientów na rynku e-commerce.
Zmiana strategii firmy w zakresie dostosowania
oferowanych usług do zmieniających się potrzeb i
zachowań
klientów,
wprowadzenie
usług
umożliwiających pracę zdalną oraz analiza
możliwości finansowych dla zachowania płynności
firmy w czasie spowolnienia gospodarczego
wywołanego stanem epidemii

KOPALNIE ODKRYWKOWE
Usługa doradcza w zakresie usprawnienia organizacji
181 SUROWCÓW DROGOWYCH SPÓŁKA
przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych.
AKCYJNA

KANCELARIA FINANSOWO
182
KSIĘGOWA MONIKA PATER

183 Domat Consultng Sp. z o.o.

184

KREATORZY MARZEŃ PAWEŁ
KWIETNIEWSKI-FUTERSKI

185 MINDS4YOU SP. Z O.O.

Przeprowadzenie
audytu
technologicznego
i marketingowego dostosowującego firmę do
prowadzenia działalności w dobie koronawirusa.
Opracowanie i wdrożenie strategii zmiany
(rozszerzenia) sposobu komunikowania się z
partnerami biznesowymi, klientami firmy dla Domat
Consulting Sp. z o.o. poprzez zdalne formy
komunikowania się i prezentacji
Opracowanie i wdrożenie strategii zmiany sposobu
dostarczania usług przez Kreatorzy Marzeń poprzez
rozwój usług online
Kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie przejścia
na pracę zdalną w firmie Minds4You

186

Nowoczesne metody nauczania Agnieszka Kania

Usługa w zakresie zagadnień prawnych związanych z
epidemią COVID-19 i jej skutków

187

Nowoczesne metody nauczania Agnieszka Kania

Wsparcie w zakresie przechodzenia na pracę zdalną w
przedsiębiorstwie

Salon Futrzarski Barbara i Adam
188
Skrzeszewscy

189

Bartosz Iwaniuk - "BARTOSZ'
AUTOMOBILE

190

Emilia Polańska prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą EP Group

Wsparcie prawne dotyczące uprawnień i obowiązków
wprowadzonych przepisami związanymi z panującą
epidemią wraz z przygotowaniem niezbędnych
dokumentów
Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży
produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach
i zachowaniach klientów
Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu
biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego
18
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zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii
COVID-19.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI
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