
Postaw z nami pierwsze 

kroki na drodze do 

innowacji!
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Bezpłatny program wspierający firmy 

w procesie wdrażania działalności 

z zakresu badań, rozwoju i innowacji - B+R+I



to projekt ogólnopolski
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I edycja
wrzesień 2019 - grudzień 2020

II edycja
styczeń 2021 - grudzień 2022

»

»



I edycja
podsumowanie

Click to add text▪ 5 944 firmy

▪ 2 141 konsultacji

▪ 342 coachingów

▪ 200 ekspertów

▪ 26 warsztatów dla firm

▪ 12 dni informacyjnych

W bieżącej edycji planujemy:

▪ 600 coachingów

▪ ponad 30 warsztatów dla firm

▪ 12 dni informacyjnych

▪ liczne webinaria
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II edycja
planowane



Uczestnicy projektu

Jeśli szukasz pomysłu na innowację, 
nasz projekt jest dla Ciebie!
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Firmy niezależnie od 
statusu 
zarejestrowane 
w Polsce

Bez doświadczenia
w B+R
i w pozyskiwaniu 
środków publicznych 
w zakresie B+R+I

Planują wdrożenie 
innowacji 
produktowej / 
procesowej przy 
wsparciu środków 
publicznych



Bezpłatne wsparcie dla firm

Dla kogo? Projekt otwarty 
dla firm bez doświadczenia 
w B+R+I i w pozyskiwaniu 
środków unijnych

STEP I
–

ocena pomysłu na innowacje 

Dla kogo? Firma z pomysłem
na innowacyjny projekt,
który może być
dofinansowany z POIR
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–
pierwsze kroki w drodze do innowacji

Analiza pomysłu pod kątem 
możliwości dofinansowania
oraz kryteriów konkursowych 
POIR

Ocena potencjału firmy, 
wskazanie ścieżek
innowacyjnego rozwoju
i możliwości finansowania



to kompleksowe wsparcie dla firm

❑ Wstępne konsultacje z ekspertem
❑ Indywidualne spotkania 

coachingowe z ekspertem
❑ Pisemne rekomendacje

Oferujemy przedsiębiorcom usługę 

szytą na miarę - coaching 
innowacji, który obejmuje:

❑ Specjalistyczne warsztaty dla 
firm

❑ Dni Informacyjne, konferencje 
i webinaria
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Podnosimy wiedzę przedsiębiorców 
z obszaru B+R+I:



Coach innowacji to ekspert branżowy, który:

rozumie potrzeby 
biznesu i możliwości 
nauki

zna specyfikę branży 
i najnowsze trendy
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zna instytucje 
badawcze zajmujące 
się pracami B+R 
w danym sektorze 

ma wiedzę z zakresu 
pozyskiwania funduszy 
europejskich 
i krajowych



Etapy coachingu

Przedstawienie 
sposobów wdrożenia 

innowacji
w przedsiębiorstwie 

oraz pozyskania środków
z UE
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Dogłębna analiza 
doświadczenia 

przedsiębiorstwa 
(desk research), 

w tym analiza potencjału 
branży, analiza konkurencji

Krok 2
Indywidualne konsultacje 
z ekspertem branżowym

Praca nad 
wykreowaniem pomysłu 

na innowację 
i omówienie możliwości 
jej wdrożenia w firmie

Krok 3
Opracowanie rekomendacji

Krok 1
Przed spotkaniem



Efekt coachingu

rekomendacja dla firmy, która zawiera:

opis innowacji i jej 
zakresu do wdrożenia 
w firmie 

Oszacowanie kosztów i 
wymaganych zasobów
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zdiagnozowanie barier
i ryzyk, wskazanie 
potencjału rynkowego

wskazanie możliwych 
sposobów i źródeł 
dofinansowania

przygotowanie firmy
do udziału w programie 
STEP I

» » »

»» »

przedstawienie 
praktycznego planu 
działania



Branża budowlana
▪ produkcja elementów przyspieszających proces budowy 

fundamentów
▪ rozwój budownictwa modułowego
▪ projektowanie budynków z zastosowaniem 

ekologicznych materiałów

Branża medyczna / fizjoterapeutyczna
▪ produkcja akcesoriów rehabilitacyjnych
▪ dentystyczny endoskop dla zwierząt
▪ aplikacja informująca o stosowaniu leków

Branża spożywcza
▪ wprowadzenie urządzenia do porcjowania produktów 

spożywczych
▪ produkcja gotowych dań z wydłużoną datą ważności
▪ produkcja ekologicznych soków i win
▪ automatyzacja procesu obierania warzyw dla celów 

przemysłowych

Jakie branże wspieramy?

Branża energetyczna
▪ wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł 

energii
▪ system kontroli paneli fotowoltaicznych, system rejestracji zdarzeń 

na farmie fotowoltaicznej
▪ produkcja przenośnej ładowarki dla pojazdów elektrycznych

Branża odzieżowa
▪ mobilny sklep z aplikacją ułatwiającą dobieranie ubrań
▪ aplikacja służąca do zamawiania ubrań szytych na miarę 
▪ produkcja uciskowej odzieży sportowej przeznaczonej dla treningu

Branża chemicznaChe
▪ produkcja naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych
▪ wprowadzenie nowych składów produktów probiotycznych 
▪ produkcja torebek z naturalnych surowców 
▪ produkcja nowego materiału o charakterystyce 

przeciwwirusowej

•
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Producent 
materiałów 
luminescencyjnych

Producent odzieży 
biznesowej dla 
kobiet

Producent 
inwerterów do 
pozyskiwania 
energii ze źródeł 
odnawialnych

Przykłady naszych firm



Zarejestruj firmę 3 prostych krokach

wejdź na www.innovationcoach.pl

Krok 1

Wpisz REGON firmy

Krok 2

Odpowiedź na pytanie 
weryfikujące

Krok 3

Podaj dane kontaktowe
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Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę wziąć udział 
w Innovation Coach kilka 
razy?
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Czy mogę wybrać eksperta,    
który poprowadzi mój
coaching?

Ile średnio czeka się od 
rejestracji na rozpoczęcie 
coachingu?

Ile czasu trwa pełen 
proces od rozpoczęcia 
do zakończenia 
coachingu?

Czy biorąc udział w 
projekcie mam gwarancję 
zachowania poufności?

Czy nie ma ukrytych 
kosztów udziału w 
projekcie? 



Zachęcamy do kontaktu

kontakt@innovationcoach.pl

www.innovationcoach.pl

Dziękujemy za uwagę
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