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Bezpłatna usługa wspierająca przedsiębiorstwa
w procesie wdrażania działalności
z zakresu badań, rozwoju i innowacji - B+R+I

I edycja
wrzesień 2019 - grudzień 2020

II edycja
od stycznia 2021 



Dla kogo?

Przedsiębiorstwa 
niezależnie 
od statusu 
zarejestrowane 
w Polsce

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

wdrożenie 
innowacji 
produktowej / 
procesowej przy 
wsparciu środków 
publicznych



Co oferujemy? 

❑ Wstępne konsultacje 
❑ 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
❑ Bieżące informacje o naborach itd
❑ Platformy networkingowe

Podnosimy wiedzę 
przedsiębiorców 
z obszaru B+R+I:

Kompleksowe wsparcie dla firm



Coach innowacji

To ekspert branżowy, który:

Rozumie potrzeby biznesu 
i możliwości nauki 

Zna specyfikę branży 
i najnowsze trendy 

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

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

Przedstawienie 
sposobów na rozwój 

innowacji
w przedsiębiorstwie 

oraz pozyskania środków
z UE

Dogłębna analiza 
doświadczenia 

przedsiębiorstwa 
(desk research), 

w tym analiza potencjału 
branży, analiza konkurencji

Praca nad 
wykreowaniem pomysłu 

na innowację 
i omówienie możliwości 
jej wdrożenia w firmie



Efekt coachingu

rekomendacja dla firmy, która zawiera:

opis innowacji i jej 
zakresu do wdrożenia 
w firmie 

Oszacowanie kosztów 
i wymaganych 
zasobów

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



Przykłady rozwiązań

Powstałych w wyniku projektu

Branża budowlana

»

»

▪ produkcja elementów przyspieszających proces budowy fundamentów
▪ rozwój budownictwa modułowego
▪ projektowanie budynków z zastosowaniem ekologicznych materiałów

▪ produkcja akcesoriów rehabilitacyjnych
▪ dentystyczny endoskop dla zwierząt
▪ aplikacja informująca o stosowaniu leków

▪ 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 medyczna / fizjoterapeutyczna

Branża energetyczna

»



Przykłady rozwiązań

Powstałych w wyniku projektu

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

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

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

Branża odzieżowa

Branża chemiczna

»



Nasze Success Stories 

Dzięki udziałowi w Innovation Coach upewniliśmy się, że zaproponowany przez nas 
proces jest innowacją. Dostaliśmy jasne wytyczne, do jakich programów możemy 
wystąpić, żeby pozyskać dofinansowanie.
HL Display

Udział w programie polecamy wszystkim a w szczególności małym i średnim
przedsiębiorcom, którzy są świadomi potrzeby cyfrowej transformacji, lecz innowacyjne
rozwiązania z najwyższej półki mogą stanowić dla ich budżetu wyzwanie. 
IMET

W ramach udziału w programie został nam przydzielony ekspert, od którego
uzyskaliśmy rekomendację oraz szczegółowy opis innowacyjnych działań. Wszystkie
uwagi, które otrzymaliśmy od eksperta oceniam bardzo pozytywnie. 
Rawen Solar



Nasze Success Stories 

Niewątpliwym atutem projektu jest indywidualne podejście do każdej firmy, świetny 
kontakt na każdym etapie coachingu oraz idealne dopasowanie Coacha pod kątem branży.
TEAM International Poland sp. z o.o.

Program Innovation Coach rozjaśnia meandry nieprzebranych informacji, do których 
samodzielnie byłoby bardzo ciężko uzyskać dostęp – jest to program, który szczególnie 
polecam mikro i małym firmom, dla których wiedza ta do tej pory była nieosiągalna. 
Com4tclick 

Bardzo ciekawa i pomocna w rozwoju firmy inicjatywa pozwalająca na poprawę 
i doskonalenie tych gałęzi przedsiębiorstwa, które bez takiej pomocy byłyby niedostępne. 
Profesjonalizm na najwyższym poziomie jest znakiem rozpoznawczym Innovation Coach. 
Madpol



Rejestracja w 3 prostych krokach

www.innovationcoach.pl



Rejestracja w 3 prostych krokach



Rejestracja w 3 prostych krokach



Rejestracja w 3 prostych krokach



Najczęściej zadawane pytania

Ile czasu trwa pełen proces od rozpoczęcia do zakończenia coachingu?

Ile średnio czeka się od rejestracji na rozpoczęcie coachingu?

Czy mogę wziąć udział w Innovation Coach kilka razy? 

Czy biorąc udział w projekcie mam gwarancję zachowania poufności?

Czy mogę wybrać eksperta, który poprowadzi mój coaching? 

Czy nie ma ukrytych kosztów udziału w projekcie?



Zachęcamy do kontaktu

kontakt@innovationcoach.pl

www.innovationcoach.pl

Dziękujemy za uwagę


