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Załącznik nr 1 

 

 

 

Cennik usług FPPP 

 

Niniejszy cennik usług FPPP zawiera zestawienie wartości rynkowej usług objętych wsparciem, jakie 

FPPP udziela na podstawie art. 20 – 25 ustawy z dnia 17.01.2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu 

Przyszłości.  

1. Zestawienie wartości rynkowej usług objętych wsparciem.  

L.P. Nazwa usługi Opis usługi 
Wartość rynkowa 

usługi brutto 

1 
Wsparcie 

mentorskie 

Wsparcie mentorskie to usługa polegająca na doradztwie w 
zakresie przeprowadzanych zmian w firmie, zarówno w 
zakresie organizacyjnym jak i technologicznym, 
prowadzących do wdrożenia rozwiązań Przemysłu 
Przyszłości. Za pośrednictwem mentorów i ekspertów z 
różnych dziedzin Przemysłu 4.0 będzie można dowiedzieć się 
w jaki sposób sprawdzać obszary w przedsiębiorstwie oraz 
jak efektywnie wprowadzać zmiany zdiagnozowane podczas 
wsparcia mentorskiego. Ponadto w ramach usługi będzie 
można skorzystać z asysty lub supervisoringu niezależnego 
eksperta podczas audytu wewnętrznego lub zewnętrznego.  

11 500,00 zł 

2 
Audyt 

operacyjny 

Audyt operacyjny to produkt obejmujący profesjonalne 
doradztwo w zakresie sprawdzania funkcjonowania firmy w 
gospodarce. Usługa doradcza obejmuje analizę takich 
obszarów jak strategia przedsiębiorstwa, model biznesowy, 
procesy i procedury wykonawcze w firmie. Nasi eksperci i 
audytorzy wskażą mocne i słabe strony organizacji, 
zarekomendują niezbędne działania naprawcze, ale też 
pokażą w jaki sposób przeprowadzić efektywnie 
komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa. 

26 895,00 zł 

3 
Audyt 

zgodności 

Standaryzacja to słowo klucz w efektywnym biznesie. W 
nowoczesnej gospodarce normy, regulacje czy procedury 
obowiązują każdego przedsiębiorcę. Audyt zgodności to 
produkt odpowiadający na potrzeby rynku w zakresie 
sprawdzania i wdrożenia norm i reguł Przemysłu 4.0. 
Eksperci biznesowi i technologiczni FPPP będą audytować 
firmy pod kątem wytycznych niezbędnych do wdrożenia 
Przemysłu 4.0, ale również przeprowadzą wstępny audyt 
technologii i produktów oceniając możliwość wdrożenia w 
nich rozwiązań cyfrowych. 

19 105,00 zł 

4 

ADMA - Badanie 
poziomu 

dojrzałości 
cyfrowej 

Badanie w formie analizy dojrzałości cyfrowej firmy, które 
stanowi kompleksową ocenę gotowości przedsiębiorstwa do 
rozpoczęcia procesu transformacji cyfrowej. Badanie kończy 
się raportem wraz z przygotowaniem wstępnego planu 
transformacji – niezbędnego do opracowania tzw. 
„roadmapy” transformacji. 

11 890,00 zł 

Wskazane powyżej  zestawienie wartości rynkowej usług objętych wsparciem zostało przygotowane 

na podstawie rozeznania rynku wykonanego przez Fundację. Ustalone wartości rynkowe wsparcia 

stanowią punkt wyjścia do obliczenia intensywności wsparcia udzielanego przez FPPP.  



 
 

KRS: 0000784300 

NIP: 7962990469 

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl 

sekretariat@fppp.gov.pl 

ul. Tarnobrzeska 9 

26-613 Radom 

 

 

Wartość pomocy de minimis udzielana przez FPPP stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową 

wsparcia, a kosztami poniesionymi przez FPPP w celu realizacji wsparcia i jest ustalana 

indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy składającego wniosek. Wartość kosztów FPPP została 

określona szacunkowo w tabeli kosztów FPPP.  

Intensywność udzielanego przez FPPP wsparcia wynosi nie więcej niż 60% (średnio 55,48%).  

2. Zasady wyliczania kosztów FPPP  

FPPP udziela wsparcia jako pomoc de minims, którego intensywność stanowi różnicę pomiędzy 

wartością rynkową wsparcia a sumą kosztów poniesionych przez FPPP w celu realizacji wsparcia. 

Oznacza to, że dla przedsiębiorcy kosztem usługi są koszty poniesione FPPP, a różnica pomiędzy tymi 

kosztami a wartością rynkową wsparcia stanowi pomoc de minimis.  

 

Tabela kosztów FPPP związanych ze świadczeniem usług 

L.P. Nazwa kosztu Opis Wartość kosztu 
netto 

Wartość kosztu 
brutto 

(szacunkowy) 

1 Wynagrodzenie 
eksperta za 
dzień usługi 
doradczej 

Wynagrodzenie eksperta za jeden dzień 
świadczenia usługi doradczej w firmie 
przedsiębiorcy w imieniu FPPP.  

1 200 zł 1 476 zł 

2 Ryczałt 
logistyczny 

Ryczałtowa kwota pokrywająca koszty 
dojazdu i noclegu eksperta świadczącego 
usługę. Ryczałt liczony jest dla jednego 
eksperta za 1 dzień świadczenia usługi.  

450 zł 554 zł 

3 Rekomendacje 
eksperckie  

Koszt przygotowania raportu (rekomendacji) 
przez eksperta, w ramach usługi doradczej 
świadczonej w imieniu FPPP.  

800 zł 984 zł 

4 Koszty 
organizacyjne 

Zryczałtowany koszt organizacyjny, na który 
składają się wynagrodzenia pracowników 
zaangażowanych w proces przygotowania 
usługi.  

500 zł 615 zł 

 


