Promieniowanie pod kontrolą
Wcześniej czy później każdy z nas zostanie poddany badaniu z wykorzystaniem promieni RTG.
Aby jednak badanie było bezpieczne muszą o to zadbać eksperci testujący urządzenia
rentgenowskie. Krakowska firma QualyMed A. Lutak, R. Laska Sp. jawna, wie nie tylko jak dbać
o bezpieczeństwo pacjenta ale także jak korzystać z oferty Krajowego Systemu Usług.
W listopadzie 2009r. do Punktu Konsultacyjnego KSU trafili właściciele krakowskiej firmy QualyMed R.
Laska A. Lutak Sp. J. Przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie testów specjalistycznych w
zakresie m.in.: radiografii ogólnej, mammografii, stomatologii, tomografii komputerowej, tak aby
korzystanie z urządzeń było bezpieczne dla pacjenta.
-Filozofią przedsiębiorstwa jest wykorzystanie potencjału naukowego właścicieli Spółki oraz
prowadzenie profesjonalnego laboratorium w zakresie radiologii. Wizyta i korzystanie z usług Punktu
Konsultacyjnego KSU pozwoliło nam spełnić marzenia i uzyskać wsparcie ze środków europejskich na
sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę badawcza oraz uzyskanie akredytacji w Polskim Centrum
Akredytacyjnym dla laboratorium – mówi Robert Laska współwłaściciel. Konsultanci PK KSU pomogli
zdiagnozować potrzeby inwestycyjne Spółki QualyMed, wskazali możliwe zewnętrzne źródła
finansowana inwestycji adekwatne do potrzeb i możliwości firmy - podkreśla.
Krajowy System Usług, to sieć Ośrodków doradczo-informacyjnych rozlokowanych na terenie całej
Polski, prowadzonych przez instytucje wsparcia biznesu (agencje, fundacje czy izby branżowe) oraz
placówki naukowe, w szczególności o charakterze proinnowacyjnym. Całość systemu koordynowana
jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Takim Ośrodkiem jest Centrum Transferu
Technologii Politechnika Krakowska.
Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska (CTT PK) od początku działalności
(1997r.) wspiera innowacyjności Regionu poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizuje krajowe i
międzynarodowe

projekty

związane

z

rozwojem

nauki

i

podnoszeniem

konkurencyjności

przedsiębiorstw. Ułatwia przedsiębiorcom i instytucjom badawczym kontakty technologiczne, pomaga
tworzyć układy partnerskie. Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest wdrożony i certyfikowany
Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001.
Od 2005 r. CTT PK świadczy usługi w ramach Krajowego Systemu Usług prowadząc Punkt
Konsultacyjny KSU.

Współpraca, która się opłaca
W ramach korzystania z usług

Punktu Konsultacyjnego działającego przy CTT PK została

opracowana dokumentacja aplikacyjna do działania 2.2 schemat B w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Tym samym QualyMed pozyskał wsparcie inwestycyjne w
wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu zakupione zostały specjalistyczne
urządzenia do prowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych. Pracownicy Punktu
Konsultacyjnego KSU działającego przy CTT PK precyzyjnie wyjaśnili naszym bohaterom
wszystkie procedury i formalności związane z ubieganiem się o wsparcie ze środków
publicznych. Dzięki tak profesjonalnemu wsparciu, wniosek został rekomendowany do
uzyskania dotacji, a nasi bohaterowie otrzymali blisko 95 000 zł na zakup specjalistycznych
urządzeń do prowadzenia badań.
Obecnie QualyMed Sp. jawna jest stałym klientem Punktu Konsultacyjnego KSU. Korzystał m.in. z
realizowanego na przełomie VI-XI 2011r. projektu pilotażowego Asysty w prowadzeniu działalności
gospodarczej. Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowej współpracy z Punktem Konsultacyjnym
KSU dlatego rekomenduję wszystkim obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, aby korzystali

z

szerokiej oferty usług świadczonych przez ośrodki KSU w Małopolsce – dodaje Robert Laska.
Zachęcamy do korzystania z usług Punktów Konsultacyjnych w Małopolsce.


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii,
Regionalny Punkt Konsultacyjny ul., Warszawska 24, Kraków, godziny otwarcia: pon. - pt.:
8:00-16:00 tel. 012 628 25 87



Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Rynek 16, Chrzanów, godziny otwarcia:
pon.: 10:00-18:00, wt.- pt.: 8:00-16:00 tel. 032 623 0635



FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji-Ośrodek w
Tarnowie, ul. Sikorskiego5/4 , Tarnów, godziny otwarcia: pon. - pt. : 8:00 - 16:00 14 621 22 16



Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Piłsudskiego 1; 34-700 Rabka Zdrój; godziny
otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00



Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska 18, Nowy Sącz, godziny
otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00 tel: 018 444 21 31



Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, Kraków, godziny
otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00 tel. 012 617 66 35

