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 STEP  - I  ścieżka 





Dla kogo  jest STEP I  ? 

Przedsiębiorcy zainteresowani 
realizacją projektów B+R+I ze 
szczególnym uwzględnieniem tych, 
którzy nie korzystali jeszcze ze wsparcia 
funduszy europejskich 

mikro, małe, średnie i duże 

przedsiębiorstwa prowadzące 

działalność gospodarczą 

zarejestrowaną na terenie RP 



Eksperci podpowiedzą: 

STEP I – korzyści dla przedsiębiorcy 



Krok I: wypełnij formularz na stronie www.poir.gov.pl/step i prześlij do Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich 

 

Krok II: analiza pod kątem wpisywania się w PO IR: 

 

Nie – pomysł nie wpisuje się w PO IR, ale PIFE* poinformuje Cię o innych możliwych źródła 

dofinansowania (np. RPO); 

Tak – skontaktuje się z Tobą ekspert wskazany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; 

 

 

Krok III: otrzymasz przygotowaną specjalnie dla Ciebie analizę mocnych i słabych stron pomysłu na 

projekt pod kątem odpowiednich kryteriów konkursowych PO IR. 

*PIFE – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

STEP I  - jak to działa? 



STEP  - II  ścieżka  

Innovation Coach 

 
 





     Dla kogo  jest Innovation coach ? 

Przedsiębiorstwa, które nie 

aplikowały wcześniej o wsparcie 

ze środków europejskich na 

B+R+I 

Przedsiębiorstwa dotychczas nie 

wdrażające szeroko 

rozumianych przedsięwzięć 

innowacyjnych 



• co zrobić aby wejść na ścieżkę innowacyjności? 

 

• analiza potrzeb i możliwości do angażowania 

się w działalność innowacyjną 

 

• pomoc w identyfikacji potencjału innowacyjnego 

  

• wskazanie możliwych ścieżek realizacji prac 

B+R lub wdrożeń innowacji  

•   

• wskazanie źródeł finansowania środków z  

POIR oraz innych środków UE.  

Cele coachingu 



Innovation coach jak to działa ? 

Rejestracja firmy do bazy Innovation coach na stronie www.innovationcoach.pl 

 

Konsultacja kwalifikująca do udziału w projekcie  

 

Przydzielenie coacha 

Analiza desk research firmy przez coacha 

 

Pierwsze spotkanie z przedsiębiorcą -  praca nad 

wykreowaniem ścieżki innowacji 

 

Analiza danych zebranych przez coacha  

 

Drugie spotkanie z przedsiębiorcą   - prezentacja 

możliwości zwiększenia innowacyjności – raport z 

coachingu 

http://www.innovationcoach.pl/
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