
 
 
Analiza potencjału rozwojowego firmy Chilli Consulting 
Sp. z o.o. 
 
Konkurs: RPMA.03.01.02-IP.01-14-023/16 
Oś priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 
Działanie 3.1: Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu 
Planowany czas realizacji Projektu: od 2017-01-02 do 2018-05-31 
Dofinansowanie Projektu z UE: 69 207.50 PLN 
 
Projekt ma na celu zakup usługi doradczej w zakresie wprowadzenia na rynek innowacyjnej platformy, 
dzięki której można będzie monitorować i zdalnie nadzorować prace urządzeń chłodniczych. Poprzez 
urządzenia chłodnicze rozumie się urządzenia układów klimatyzacyjno- wentylacyjnych, chłodnie, 
agregaty wody lodowej, chillery oraz inne urządzenia peryferyjne wykorzystywane w procesach 
produkcyjnych w różnych branżach i gałęziach przemysłu. Perspektywy rozwoju branży chłodniczej 
w Polsce są bardzo optymistyczne i szacuje się, że z roku na rok obroty w wyniku sprzedaży urządzeń 
i usług będą zwiększać swój udział w ogólnym PKB. Wynika to głównie z faktu, że stale rosną wymagania 
społeczeństwa w zakresie komfortu życia, oraz realnych potrzeb przemysłu w ogólnym zapotrzebowaniu 
na chłód technologiczny. Celem platformy będzie zatem stworzenie warunków do rozwoju branży, oraz 
stworzenie środowiska do zdalnego zarządzania wyprodukowanymi urządzeniami przez producentów. 
Praktyka pokazuje, że tego typu maszyny wymagają stałej kontroli, zarówno w kontekście bieżącej pracy, 
jak również w zakresie zdalnej diagnozy przyczyn usterek i awarii. Zakup usługi doradczej od 
wyspecjalizowanego podmiotu, ma na celu pomoc w prowadzeniu portalu na rynek, oraz weryfikację 
założeń biznesowych co do ostatecznej formy jego funkcjonowania.  
 
Kontakt mailowy: biuro@chilliconsulting.pl 
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu 
 
KOMUNIKAT z dn. 20.04.2017 r.  
Chilli Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia ofert na usługę 
doradztwa profesjonalnego pn. „Analiza potencjału rozwojowego firmy Chilli Consulting Sp. z o.o.” 
w projekcie nr RPMA.03.01.02-14-7056/16 realizowanym w ramach Działania „3.1 Poprawa rozwoju 
MŚP na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020. 
 
Załącznik: zapytanie-ofertowe-chilli-7056.pdf 
 
KOMUNIKAT z dn. 31.05.2017 r.   
Zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonawcę usługi został wybrany Instytut Doradztwa Sp. z o. o., 
http://instytutdoradztwa.com/. 
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