
Innovation Coach

Jak wprowadzić innowację do 
przedsiębiorstwa i jak sfinansować ją przy 

pomocy funduszy europejskich

Anna Sęk,
Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE



Innovation Coach – wsparcie 
przedsiębiorców w rozpoczęciu 

działalności B+R+I



Instytucje realizujące:

Ministerstwo Funduszy 

i Polityki Regionalnej –

Instytucja Zarządzająca 

Programem:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych UE wspiera polskie 

podmioty w pozyskiwaniu środków 

z Programu:



Okres realizacji projektu: wrzesień 2019 – 31 grudnia 

2020 (31 października 2020 r.)

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Funduszy 

i Polityki Regionalnej

Główny wykonawca – Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych UE

Wykonawcy Regionalni/cała Polska 

Projekt 
pilotażowy

Podstawowe informacje



Wsparcie przedsiębiorstwa w rozpoczęciu 

procesu wdrażania innowacji, dzięki 

wykorzystaniu Funduszy Europejskich

Cele projektu:

Usługa szyta na 
miarę



Osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą oraz małe i 

średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce, które:

• nie korzystały do tej pory ze środków publicznych na realizację prac badawczo-

rozwojowych i innowacyjnych,

• nie mają doświadczenia w aplikowaniu o te środki publiczne na prace B+R,

• są „gotowe” do wdrożenia innowacji procesowej i/lub produktowej przy wsparciu 

środków publicznych oferowanych w ramach Programu POIR (ew. Horyzont2020).

Kogo szukamy:



 Dni Informacyjne

 Konsultacje przedsiębiorców

 Usługa coachingu innowacji

 Warsztaty B+R

Oferta wsparcia:

Wsparcie dla 
każdego, 

na każdym 
etapie



Innovation Coach –

zobacz co zyskasz



• kompleksowa ocena 

przedsiębiorstwa przez coacha 

innowacji

• 3 etapy usługi 

Bezpłatna usługa 
coachingu innowacji



Coaching innowacji – etap 1

Analiza przedsiębiorstwa 

przed spotkaniem



Coaching innowacji – etap 1

Analiza branży, środowiska i dotychczasowego 

doświadczenia przedsiębiorstwa przed 

bezpośrednim spotkaniem – desk research;



Efekt pierwszego etapu coachingu:

• Podstawowe informacje o firmie (strona internetowa,  

social media, newsy).

• Zrozumienie biznesu, w którym jest klient (podstawowe 

wyzwania branży, potencjalne problemy, czynniki sukcesu, 

konkurencja, łańcuch wartości).

• Zdefiniowanie zagadnień i pytań do dyskusji w czasie 

spotkania.



Spotkania z coachem (w tym w 

siedzibie firmy)

• Zrozumienie biznesu

• Definicja wyzwań / problemów klienta

• Analiza barier przez które nie ubiegał się o dotacje

• Identyfikacja konkurencji

• Zrozumienie możliwości

• Zrozumienie kluczowych czynników sukcesu biznesu



• Jak można 
zmodyfikować 
obecny 
produkt/proces?

• Jak można go dalej 
rozwijać?

• Co nowego firma 
może sprzedawać?

• Zakup technologii?

• Rozwój technologii?

• Współpraca z 
ośrodkiem 
badawczym?

• Fundusze europejskie

• Fundusze zalążkowe

• Środki własne

Co możemy zrobić? Co, w jaki sposób? Jak sfinansować?

Coaching innowacji – najważniejsze problemy do rozważenia:



Ścieżka skorzystania z funduszy europejskich:



Coaching innowacji – etap 3

Opracowanie produktu finalnego usługi 

coachingu: rekomendacji dla przedsiębiorcy

zawierających kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w 

przedsiębiorstwie i możliwości pozyskania środków na 

innowacje z Unii Europejskiej.



• Sugerowana innowacja do wdrożenia i jej zakres;

• Plan działania. Kroki do podjęcia, informacje do zdobycia, 

kontakty do nawiązania;

• Ogólna analiza kosztów;

• Zdefiniowanie podstawowych ryzyk;

• Potencjalne źródła finansowania innowacji.

Rekomendacja dla przedsiębiorcy:



Coach innowacji

• Ekspert branżowy

• Osoba o wysokich umiejętnościach 

interpersonalnych

• Osoba z wiedzą z zakresu funduszy 

europejskich





Innovation Coach

Jak zgłosić swoją firmę?



Rejestracja firmy poprzez portal:

www.innovationcoach.pl



Rejestracja firmy do bazy Innovation Coach



Rejestracja firmy do bazy Innovation Coach



Rejestracja firmy do bazy Innovation Coach



Rejestracja firmy do bazy Innovation Coach



• Firma trafia do bazy Innovation Coach

• Firma oczekuje na kontakt od naszego konsultanta

• Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie

• Rozpoczęcie usługi



Zapraszamy do kontaktu!

• www.innovationcoach.pl

• www.poir.gov.pl

• www.kpk.gov.pl

http://www.innovationcoach.pl/
http://www.poir.gov.pl/
http://www.kpk.gov.pl/

