
                               

 

REGULAMIN NABORU 
na bezpłatny audyt „Przemysł 4.0 w twojej firmie” 

realizowany w ramach projektu pt. „SMART 2021. Przemysł 4.0 w przemysłowych MŚP”  

wspieranego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie 

 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

Organizatorem jest MP Polskie Klastry Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-784) przy ul. Dolomitów 

15, koordynator Klastra Metalowego METALIKA, przy współpracy z partnerami merytorycznymi:  

- ASTOR Sp. z o.o. 

- BOSSARD POLAND Sp. z o.o. 

- EDOCS SYSTEM Sp. z o.o. 

- EUROPA SYSTEMS Sp. z o.o. 

- REKORD POMORZE Sp. z o.o. 

- SOLIDEKSPERT Sp. z o.o. sp.k. 

§ 2.  

Uczestnicy naboru 

Uczestnikami są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) produkcyjne z województwa 

zachodniopomorskiego, głównie szeroko rozumianego przemysłu metalowo-maszynowego oraz 

stosującego obróbkę metalu w swoich procesach produkcyjnych. 

 

§ 3.  

Przedmiot naboru – zobowiązania organizatora  

Przedmiotem naboru są: 

1. Bezpłatny audyt z zakresu transformacji cyfrowej zwany AUDYTEM PRZEMYSŁU 4.0 

realizowany przez Eksperta Przemysłu 4.0 na temat możliwości i zakresu transformacji 

cyfrowej badanego przedsiębiorstwa. Audyt odbywać się będzie w badanym zakładzie 

produkcyjnym w ciągu 2 dni i zakończony będzie raportem przekazanym do 

przedsiębiorstwa. 

2. Bezpłatne oceny możliwości zastosowania wybranych rozwiązań Przemysłu 4.0 w badanej 

firmie, realizowane przez Partnerów merytorycznych w wymienionych poniżej zakresach i 

zakończonych raportami z przeprowadzonej oceny: 

 Zastosowanie systemów klasy ERP i MES – zarządzania produkcją, 

 Monitorowania procesów produkcyjnych, 

 Projektowanie wyrobów, 

 Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, 

 Automatyzacja i robotyzacja procesów logistycznych w zakładzie produkcyjnym, 

 Wsparcie procesów zaopatrzenia produkcji i montażu. 

3. Możliwością wystąpienia i prezentacji badanej firmy podczas konferencji pt. „SMART 2021. 

Przemysł 4.0 dla przemysłowych MŚP” w celu promocji własnej firmy (zgodnie z wolą 

wyrażoną przez badaną firmę). 

 



                               

 

§ 4.  

Cel naboru 

Celem naboru jest wyłonienie wśród uczestników MŚP podmiotu do przeprowadzenia bezpłatnego 

audytu z zakresu transformacji cyfrowej (Przemysłu 4.0), upowszechnienie koncepcji Przemysłu 4.0 

(P4.0) wśród MŚP, pomoc w przełamywaniu barier MŚP i wskazanie drogi postępowania przy 

wdrażaniu rozwiązań P4.0, a także popularyzacja rozwiązań P4.0 i ich adaptacja do 

potrzeb/możliwości MŚP.  

 

§ 5.  

Zasady naboru i sposób wyboru podmiotu do bezpłatnego audytu 

 

1. Każdy podmiot MŚP aplikujący  na bezpłatny audyt Przemysłu 4.0 musi odpowiedzieć na pytania 

zawarte ankiecie dostępnej na stronie organizatora: www.polskieklastry.org/SMART2021 

(zakładka SMART202 

2. Nadesłane ankiety opiniuje Komisja konkursowa. 

3. Organizator naboru powołuje komisję konkursową w składzie: 

 Przedstawiciele organizatora naboru Klastra Metalowego METALIKA, 

 Ekspert projektu ds. Przemysłu 4.0, 

 Przedstawiciele partnerów merytorycznych wymienionych w § 1.  

4. Komisja konkursowa opiniuje  nadesłane ankiety pod kątem potrzeb i możliwości wdrożenia w 

zgłoszonej firmie rozwiązań Przemysłu 4.0. 

5. Po zsumowaniu liczby punktów, ankiety zostaną uszeregowane w kolejności od najwyżej do 

najniżej ocenionych. 

6. Zwycięzcą naboru na bezpłatny audyt Przemysłu 4.0 zostanie podmiot, którego ankieta otrzyma 

najwyższą liczbę punktów.  

§ 6.  

Terminy 

1. Ankietę należy wypełnić wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację danych 

osobowych 

2. Ogłoszenie wyniku naboru nastąpi do 10.11.2021, o czym wszyscy uczestnicy zostaną 

poinformowani drogą mailową.  

3. Termin audytu Przemysłu 4.0 (§ 3, pkt.1) przewidywany jest na 18-19.11.2021 

4. Terminy przeprowadzenia oceny możliwości wdrożenia poszczególnych rozwiązań Przemysłu 4.0 

(§ 3, pkt.2) przewidywane są w okresie: 22.11 – 03.12.2021 i każdorazowo czas oraz zakres 

będzie uzgadniany z badanym przedsiębiorstwem. 

5. Termin konferencji końcowej SMART2021 planowany jest na 9 lub 10.12.2021 w Szczecinie (do 

potwierdzenia). 

 

§ 7.  

Zobowiązania audytowanej firmy – uczestnika naboru 

1. Przyjęcie Eksperta ds. Przemysłu 4.0 i udostępnienie zasobów umożliwiających przeprowadzenie 

audytu we wskazanym terminie. 

http://www.polskieklastry.org/SMART2021


                               

 

2. Przyjęcie przedstawicieli firm partnerskich i umożliwienie im przeprowadzenia oceny możliwości 

wdrożenia poszczególnych rozwiązań Przemysłu 4.0 (§ 3, pkt.2) we wskazanym okresie. 

3. Zgody na upublicznienie uogólnionych wyników przeprowadzonych badań celem przygotowania 

tzw. studiów przypadku, które będą służyć za wzór innym MŚP i zostaną zaprezentowane podczas 

konferencji SMART2021. Studia przypadków będą chronić wszelkie dane wrażliwe i powstaną 

przy akceptacji badanej firmy. 

 

§ 8.  

Postanowienia końcowe 

1. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja konkursowa. 

2. Organizator naboru nie ponosi odpowiedzialności za wysłane ankiety, których nie otrzyma z 

powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu e-mail. 

3. Terminy poszczególnych działań mogą ostatecznie ulec zmianie z powodów niezależnych lub po 

obopólnym uzgodnieniu stron. 

 

 

 

Szczecin, 18.10.2021r. 

  


