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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa doradcza

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Sekwencja Sp. z o.o. swoją działalność rozpoczęła w 2004 roku. Od początku istnienia Sekwencja
rozwija swoją działalność w zakresie inicjowania i wspierania rozwoju MŚP. Firma jest doświadczoną
Instytucją Otoczenia Biznesu, przeznaczającą wypracowany zysk wyłącznie na realizację celów
Spółki. Działalność firmy związana jest ściśle z realizacją celów Spółki, którymi są:
•

rozwój przedsiębiorczości,

•

inicjowanie działalności innowacyjnej i rozwój gospodarki opartej na wiedzy,

•

pomoc sektorowi MŚP w tworzeniu i rozwoju polskich firm,

•

wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw,

•

rozwój eksportu i wspieranie ekspansji zagranicznej,

•

wspieranie rozwoju nauki i wykorzystywania nowych technik i technologii,

•

tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój zasobów ludzkich.

Od 2007 roku Sekwencja Sp. z o.o. jest koordynatorem klastra informatycznego, obecnie pod
nazwą Klaster.info. Dzięki aktywnemu działaniu Spółki Klaster dynamicznie i systematycznie się
rozwija. W roku 2009 ﬁrma pozyskała doﬁnansowanie na projekt, który związany był z
internacjonalizacją prac B+R oraz transferem technologii w ramach Klastra. Całe przedsięwzięcie w
ramach Innovation Express otrzymało doﬁnansowanie, w wysokości 577 989,71 zł. Spółka wspiera
również swoich Klastrowiczów w rozwoju ich ﬁrm np. poprzez pomoc w pozyskiwaniu funduszy na
rozwój ich działalności, czy też poprzez działania, które pozwalają im na ograniczenie kosztów
prowadzenia ich działalności. Sekwencja jako koordynator poszukuje również rozwiązań, nowych
produktów, które pozwolą Klastrowi zaistnieć na rynku informatycznym nie tylko w Polsce, ale
również na świecie.
Rozwój Sekwencji oparty jest na dostarczaniu klientom produktów i usług o najwyższych
standardach jakości, który wsparty został poprzez uzyskanie w roku 2008 certyﬁkatu ISO
9001:2000.
W roku 2008 Sekwencja została wpisana do Krajowego Systemu Usług pod nr:
07/24/2008/232 w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, a od 2011 zakres
usług został rozszerzony o usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym (wniosek nr:
381/2712/2010).
W latach 2010-2011 Sekwencja zrealizowała projekt doﬁnansowany z funduszy unijnych, w ramach
którego w 14 podmiotach (MŚP) zrealizowała usługę związaną z optymalizacją kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla MŚP. Dzięki tej usłudze ﬁrmy otrzymały szereg rekomendacji, które po
ich wdrożeniu przyczyniły się do obniżenia kosztów prowadzonej przez nich działalności.
W latach 2010 – 2015 Sekwencja zrealizowała dwa projekty w ramach Działania 5.2 POIG Wspieranie
instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o zasięgu
ponadregionalnym. Był to projekt pt.: „Nowe usługi proinnowacyjne narzędziem stymulowania
innowacji MŚP”, gdzie doﬁnansowanie opiewało na kwotę 9 996 200,00 zł oraz projekt pt.:
„Wdrożenie nowych, proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MŚP”, gdzie
doﬁnansowanie opiewało na kwotę 9 998 200,00. Celem tych projektów było doprowadzenie do
implementacji innowacji organizacyjnych i procesowych w polskich MŚP poprzez realizację
opracowanych przez Sekwencję proinnowacyjnych usług mających na celu optymalizację procesów
biznesowych zachodzących w MŚP. Pierwszy projekt miał na celu optymalizację procesów
biznesowych pod kątem wprowadzania zaleceń związanymi z innowacjami prowadzącymi do
optymalizacji tych procesów oraz możliwych innowacyjnych rozwiązań informatycznych w obszarach
produkcji oraz magazynu i logistyki. Natomiast drugi miał na celu optymalizacje procesów
biznesowych pod katem wprowadzenia zaleceń związanych z innowacjami prowadzącymi do
optymalizacji procesów biznesowych, jaki i możliwych do wprowadzenia proinnowacyjnych rozwiązań
outsourcingowych w obszarach informatyki, kadr, administracji, księgowości, analizy i controlingu,
remontów i utrzymania, produkcji oraz logistyki i transportu. W ramach tych projektów eksperci ﬁrmy
Sekwencja przeprowadzili usługi w ponad 1000 ﬁrm, z czego ponad 800 ﬁrm wdrożyło zalecenia
uzyskane w ramach zrealizowanych usług.
Sekwencja Sp. z o.o. posiada również Fundusz Wspierania Innowacji, dla którego w 2013

roku pozyskała doﬁnansowanie z Działania 3.1 POIG Inicjowanie działalności innowacyjnej w
wysokości 9 382 000,00 zł. W ramach zrealizowanego projektu wyinkubowaliśmy 10 nowych
innowacyjnych pomysłów. Powstałe w ramach projektu przedsiębiorstwa cechuje wysoka
innowacyjność. Sekwencja będzie wspierała powstałe ﬁrmy w ich rozwoju aż do momentu wyjścia
kapitałowego, kiedy Spółki będą w stanie samodzielnie funkcjonować.
Od 5 lutego 2016 roku Sekwencja Sp. z o.o. jest również akredytowanym ośrodkiem
innowacji uprawnionym do świadczenia usług proinnowacyjne w ramach poddziałania
Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" w ramach II osi priorytetowej:
„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/pierwszeosrodki-innowacji-z-akredytacja-ministerstwa-rozwoju/
Od lipca 2017 roku Sekwencja świadczy również usługi doradcze w ramach realizacji projektu pt.
„Fundusz Wspierania Innowacji Sekwencja szansą na wsparcie początkowej fazy rozwoju
przedsiębiorstw”, na który pozyskalismy środki z Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest akceleracja i inkubacja wstępnie wyselekcjonowanych mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na Mazowszu i działających nie dłużej niż 24 miesiące
od momentu rejestracji. Dodatkowo podmioty te deklarować będą, że w najbliższym czasie
zamierzają wdrożyć innowację technologiczną a ich działalność wpisuje się w jedną z regionalnych
inteligentnych specjalizacji Mazowsza.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
20120509_Radionika_5.2.pdf 20130227_Stalmax.pdf 20130622_Support.pdf 20130613_Landis.JPG
20130325_Znany_lekarz.pdf

Inne informacje
O d w roku 2008 ﬁrma Sekwencja Sp. z o.o. nieprzerwalnie posiada certyﬁkat
zarządzania jakością ISO 9001:2000 o numerze 9175.SEKW wydany przez IMQ S.p.A.
W roku 2008 Sekwencja została wpisana do Krajowego Systemu Usług pod nr:
07/24/2008/232 w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, a od 2011 zakres
usług został rozszerzony o usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym (wniosek
nr: 381/2712/2010).
Od 5 lutego 2016 roku Sekwencja Sp. z o.o. jest również akredytowanym ośrodkiem
innowacji uprawnionym do świadczenia usług proinnowacyjne w ramach poddziałania
Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" w ramach II osi priorytetowej:
„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosctechnologia/osrodki-innowacji

