Materiał
z
webinarium
–
„Innovation Coach – wsparcie firm
w rozpoczęciu działalności B+R”
Data Wydarzenia: 22.09.2022 11:00-12:00
Miejsce: online
1. Czy ścieżka Innovation Coach jest obligatoryjnym elementem
procesu aplikowania o fundusze z programu FENG?
Czekamy na ostateczne ustalenia, zgodnie z założeniami Innovation Coach będzie
stanowił pierwszy etap udziału w instrumencie Step.
2. Krajowe grupy eksperckie czy na terenie UE?
W Innovation Coach firmy wspierają eksperci krajowi, ale niewątpliwie posiadają
oni kompetencje do realizacji działań w całym regionie czy UE.
3. Kiedy ruszą realne programy FENG?
Czekamy na oficjalne ogłoszenie.
4. Czy są to tylko krajowi eksperci, czy też z innych państw UE?
Firmy biorące udział w Innovation Coach wspierają eksperci krajowi.
5. Doświadczenie przedsiębiorstwa: jaki jest stosunek w programie do
start up’ów?
Nie
ma
innych
wymagań
niż
wskazanych
na
stronie www.innovationcoach.pl zapraszamy do udziału w projekcie zarówno
start-upy jak i firmy obecne na rynku od wielu lat.
6. Czy jeżeli wniosek składany był przez firmę w roku 2019 do NCBR
(rozpoznany negatywnie) oznacza to brak możliwości udziału w
projekcie IC?
Taka firma może uczestniczyć w Innovation Coach, jeśli nie wystąpią inne

przesłanki, które zostały wskazane na stronie. Zapraszamy do rejestracji
na https://www.innovationcoach.pl/zglos-firme
7. Mając pomysł na innowacje aplikujemy do IC czy STEP?
Z założenia w Innovation Coach biorą udział firmy, które jeszcze nie mają
skonkretyzowanego pomysłu na innowację. Rekomendowałbym wypełnienie
formularza: https://www.innovationcoach.pl/zglos-firme na etapie konsultacji
otrzymają Państwo informację zwrotną czy udział w IC jest możliwy.

Jesteś przedsiębiorcą, który chce rozpocząć działalność B+R? Chcesz otrzymać
możliwość rozwoju swojej firmy?
Dołącz do bezpłatnego webinarium!
Celem webinarium będzie przedstawienie możliwości w ramach drugiej ścieżki
instrumentu STEP, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej w partnerstwie z Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej
IPPT PAN. Podczas tzw. coachingu innowacji przedsiębiorca otrzymuje bezpłatne
wsparcie w formie analizy potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa wykonanej przez
eksperta branżowego, praktyczny plan działania w zakresie wprowadzania
innowacji w firmie, a także wskazówki dotyczące możliwych źródeł
dofinansowania w ramach funduszy europejskich.

W webinarium weźmie udział Pani Milena Szymańska – Centrum Projektów
Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Grupa docelowa: Webinarium skierowane jest do firm z sektora Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt.

„Innovation Coach – wsparcie firm w rozpoczęciu działalności B+R”

Webinarium odbędzie się w czwartek 22 września 2022 r. w godzinach od
11:00 do 12:00 online na platformie Zoom.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza
zgłoszeniowego
do 20 września do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.
Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP
Sp. z o.o.
ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
Załączniki:
Program spotkania

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie
organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej
pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

