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REGULAMIN 

Naboru zgłoszeń na nieodpłatne testowanie usług doradczych w 

zakresie cyberbezpieczeństwa 

 

 

 

 

Działanie realizowane w ramach usługi numer trzy Projektu pn. „innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw 

o dużym potencjale technologicznym” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.03.01.02-14-b657/18, pn. "Modelowanie 

Systemu Ofert Dla Innowacji", Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i 

przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój 

MŚP. 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” 

marzec 2022 r.  
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§  1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” naboru zgłoszeń na realizację czterech 

testowych usług doradczych z zakresu cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw z sektora 

mirko, małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”), które mają zarejestrowaną siedzibę na 

terytorium Województwa Mazowieckiego. 

2. Wyświadczenie przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” 

czterech testowych usług doradczych z zakresu cyberbezpieczeństwa jest działaniem 

zaplanowanym w ramach usługi trzeciej projektu pn. „innLOGY – wsparcie 

przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” („Projekt”) realizowanego w 

ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 nr RPMA.03.01.02-14-b657/18, pn. "Modelowanie Systemu Ofert Dla 

Innowacji", Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, 

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP. 

3. Określenia lub skróty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1) Instytucja organizująca nabór (ION) – Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego „Wiedza”, ul. Piękna 31/37, 00-677 Warszawa; 

2) Komisja Oceniająca (KO) – zespół powołany przez ION do weryfikacji i oceny zgłoszeń 

według kryteriów formalnych i merytorycznych; 

3) Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca (MŚP) – oznacza odpowiednio 

mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki 

określone w załączniku I do rozporządzenia KE nr 651/2014; 

4) Podmiot zgłaszający – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) z siedzibą na 

terenie Województwa Mazowieckiego; 
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5) Regulamin – niniejszy regulamin naboru zgłoszeń na nieodpłatne testowanie usług 

doradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa; 

6) Zgłoszenie – informacja w wersji papierowej złożonej w siedzibie ION lub wiadomość 

e-mail, w którym zawarte są informacje o Podmiocie zgłaszającym, dane kontaktowe 

do osoby reprezentującej Podmiot zgłaszający oraz krótki opis potrzeb Podmiotu 

zgłaszającego związanych z cyberbezpieczeńtswem. 

 

§ 2 

1. Organizatorem naboru jest Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

„Wiedza”. Podmiotem wspierającym realizację i współorganizatorem naboru jest 

Mazowiecki Klaster ICT – Krajowy Klaster Kluczowy.  

2. Celem naboru jest wyłonienie czterech Podmiotów zgłaszających spełniających formalne 

i merytoryczne kryteria stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, które są 

szczególnie nastawione na rozwój nowych technologii i działalność innowacyjną,  oraz 

wykazują najwyższy potencjał w przedmiocie informacji zwrotnej, która posłuży do 

podniesienia jakości usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oferowanej przez ION. 

3. Testowanie usług doradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa jest nieodpłatne dla 

wyłonionych w ramach niniejszego naboru Podmiotów zgłaszających.  

4. Nabór jest dedykowany Podmiotom zgłaszającym zlokalizowanym na terytorium 

Województwa Mazowieckiego. 

5. Zgłoszenia mogą być składane w terminie od 25 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. 

6. Nabór składa się z następujących etapów: 

a) przyjmowanie Zgłoszeń; 

b) ocena formalna i merytoryczna Zgłoszeń  przez KO; 
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c) klasyfikacja zgłoszeń i telefoniczne poinformowanie przez ION wszystkich Podmiotów 

zgłaszających o wynikach. 

§ 3 

Ogłoszenie o naborze oraz przyjmowanie zgłoszeń 

1. Ogłoszenie o naborze publikowane jest na stronie internetowej https://www.klasterict.pl 

oraz https://www.stowarzyszenie-wiedza.pl/.  

2. Informacje o naborze mogą być publikowane w mediach społecznościowych na stronach 

Mazowieckiego Klastra ICT – Krajowego Klastra Kluczowego. 

3. Przyjmowanie Zgłoszeń w ramach naboru odbywa się w terminie od dnia 25.03.2022 r. 

do dnia 30.04.2022 r. 

4. Zgłoszenie należy przygotować w języku polskim lub w języku angielskim. Podmiot 

zgłaszający może złożyć tylko jedno Zgłoszenie. 

5. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 

a) nazwę Podmiotu zgłaszającego, 

b) numer KRS i/lub NIP Podmiotu Zgłaszającego, 

c) dane kontaktowe do osoby reprezentującej Podmiot zgłaszający, 

d) krótki opis działalności gospodarczej Podmiotu zgłaszającego, 

e) krótki opis potrzeb związanych z cyberbezpieczeńtswem Podmiotu 

zgłaszającego. 

6. Podmiot zgłaszający przesyła Zgłoszenie w postaci wiadomości e-mail na adres email: 

biuro@klasterict.pl 

lub  

składa Zgłoszenie w wersji papierowej w siedzibie ION – ul. Piękna 31/37, 00-677 

Warszawa. 

https://www.klasterict.pl/
https://www.stowarzyszenie-wiedza.pl/
mailto:biuro@klasterict.pl
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§ 4 

Ocena zgłoszeń 

1. Ocenę Zgłoszeń przeprowadza Komisja Oceniająca. 

2. Ocena Zgłoszeń będzie prowadzona po zakończeniu naboru. 

3. Każde Zgłoszenie będzie analizowane w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne 

określone w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz wiedzę dziedzinową członków Komisji 

Oceniającej. 

4. Ocena realizowana w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne przeprowadzana będzie 

przez KO w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia naboru. 

5. Posiedzenie KO podczas, którego będzie przeprowadzona ocena Zgłoszeń może odbyć się 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  

6. ION poinformuje każdy Podmiot zgłaszający o wyniku oceny oraz poinformuje cztery 

wyłonione Podmioty zgłaszające o szczegółach realizacji testowej usługi doradczej. 

7. W przypadku, gdy nie będzie możliwości wyłonienia w oparciu o kryteria formalne i 

merytoryczne czterech Podmiotów zgłaszających (spełnione kryteria formalne i równa 

liczba punktów w kryteriach merytorycznych), decydująca będzie kolejność przesłania 

Zgłoszeń. 

§ 5 

Komisja Oceniająca 

1. KO jest powołane przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”. 

2. Zadaniem KO jest dokonanie weryfikacji  Zgłoszeń według kryteriów formalnych i 

merytorycznych. 

3. Skład KO jest trzyosobowy. 
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4. W skład KO wchodzą: 

a) Katarzyna Radzio – przewodnicząca KO, 

b) Sebastian Stecewicz – ekspert KO, 

c) Wojciech Ryczer – ekspert KO. 

 

§ 6 

Posiedzenia Komisji Oceniającej 

1. Posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia 

naboru.  

2. Podczas posiedzenia Komisji Oceniającej dokonywana będzie analiza formalna i 

merytoryczna Zgłoszeń. Na podstawie analizy zostaną wyłonione cztery Podmioty 

Zgłaszające spełniające wszystkie kryteria formalne i uzyskają najwyższą punktację w 

ramach kryteriów merytorycznych.  

3. Wyniki oceny KO są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe  

1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie MKICT oraz na stronie internetowej 

https://www.klasterict.pl oraz https://www.stowarzyszenie-wiedza.pl/. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje zarząd Stowarzyszenia Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”. 

https://www.klasterict.pl/
https://www.stowarzyszenie-wiedza.pl/
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3. ION zastrzega sobie w każdym terminie prawo do zmiany zasad naboru lub treści 

Regulaminu.  

 

Załączniki: 

1. Kryteria oceny. 
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         Załącznik nr 1 

Kryteria oceny 

Kryteria formalne (za każde kryterium przyznawany jest maksymalnie 1 punkt) 

1. Podmiot zgłaszający prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Województwa 

Mazowieckiego.  

Wymagane minimum: 1 punkt. 

W ramach przedmiotowego kryterium sprawdza się, czy Podmiot zgłaszający prowadzi 

działalność gospodarczą na terytorium Województwa Mazowieckiego potwierdzoną 

wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia Zgłoszenia. 

W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, ujawniony w 

rejestrze adres siedziby znajduje się na terytorium Województwa Mazowieckiego. 

W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) co 

najmniej jeden ujawniony w ewidencji adres wykonywania działalności gospodarczej 

znajduje się na terytorium Województwa Mazowieckiego. 

2. Podmiot zgłaszający jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem.  

Wymagane minimum: 1 punkt. 

W ramach kryterium weryfikuje się, czy Podmiot zgłaszający jest mikro, małym lub 

średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06. 

2014 r., s. 1, z późn. zm. 
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Kryteria merytoryczne (za każde kryterium przyznawanych jest od 0 do 10 punktów) 

1. Określenie potrzeb Podmiotu zgłaszającego w zakresie cyberbezpieczeństwa. Podmiot 

zgłaszający powinien przedstawić wizję swoich potrzeb w zakresie ochrony przed 

zagrożeniami cybernetycznymi.  

Wymagane minimum: brak. 

Zostanie zweryfikowana jakość przeprowadzonej analizy w zakresie podtrzeb. Zostanie 

sprawdzone czy potrzeby odnoszą się do procedur, sprzętu, zasobów ludzkich. Zostanie 

oceniona wartość potrzeb, która może być pomocna w ulepszeniu usługi w zakresie 

cyberbezpieczeństwa oferowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego „Wiedza”. 

2. Opis działalności gospodarczej Podmiotu zgłaszającego. 

Wymagane minimum: brak. 

Zostanie zweryfikowany potencjał innowacyjności oraz zaangażowanie w stosowanie 

wysokich technologii przez Podmiot zgłaszający w zakresie prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. W ramach kryterium zostanią ocenione zasoby ludzkie oraz 

zasoby materialne zaangażowane w działalność gospodarczą. Ocena zostanie 

przeprowadzona pod kątem przydatności w ulepszeniu usługi w zakresie 

cyberbezpieczeństwa oferowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego „Wiedza”. 
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