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L.p. Nazwa realizatora projektu Kontakt Tytuł projektu 

Liczba 

objętych 

wsparciem 

Miejsce 

zatrudnienia 

uczestników 

projektu 

Okres realizacji 

1. 
Staropolska Izba Przemysłowo 

- Handlowa 

 

 

 

 

 

ul. Sienkiewicza 53 

25-002 Kielce 

tel. 41 344 43 92 

www.siph.com.pl 

 

Operator usług 

rozwojowych dla 

MŚP z obszarów 

funkcjonalnych 

miast: Ostrowiec 

Świętokrzyski, 

Starachowice, 

Skarżysko-Kamienna 

dostępnych w Bazie 

Usług Rozwojowych 

BUR1 

 

2 000 

Ostrowiec 

Świętokrzyski, 

Starachowice 

Skarżysko-

Kamienna 

01.03.2017-

29.02.2020 

2. 

Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji i Transferu 

Technologii Sp. z o.o. 

 

 

 

ul. Studencka 1 

25-401 Kielce 

tel. 413432910 

www.it.kielce.pl 

 

Biznes Adapter – 

system wsparcia MŚP 

w ramach 

Podmiotowego 

Systemu 

Finansowania2 

 

2 160 

 

Województwo 

świętokrzyskie 

z 

wyłączeniem 

miast: 

Ostrowiec 

Świętokrzyski, 

Starachowice 

Skarżysko-

Kamienna 

 

01.03.2017-

29.02.2020 

1.  



1Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego co najmniej w 

jednym z 3 obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice. 

Grupę docelową stanowią: 

• mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie przedsiębiorstwa , 

• osoby pracujące (łącznie z pracującymi na własny rachunek)  

• osoby pracujące (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej 

• osoby pracujące o niskich kwalifikacjach. 

 
2Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem 

obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, Starachowice. 

Grupę docelową stanowią: 

• mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie przedsiębiorstwa , 

• osoby pracujące (łącznie z pracującymi na własny rachunek)  

• osoby pracujące (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej 

• osoby pracujące o niskich kwalifikacjach. 

 


