szkoła kreatywności

Finansowanie

Innovation Coach ―
wsparcie w rozpoczęciu
działalności B+R+I

Jak skutecznie wypracować pomysł w ramach coachingu innowacji i go sfinansować
W programie:

• Zasady naboru i przebieg projektu Innovation Coach. Przykłady finansowania –
Katarzyna Walczyk-Matuszyk (60 min)
• Success Stories Innovation Coach – przykłady przedsiębiorców z branży kreatywnej, którzy postawili pierwsze
kroki na drodze do innowacji – Anna Sęk (60 min)
• Jak wypracować nowy pomysł wraz z trenerem branżowym, czyli idea coachingu innowacji w pigułce –
Agnieszka Banrowska (60 min)

PROWADZĄCE:
Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Kierownik Sekcji Rozwoju Potencjału Badawczego w NCBR

Specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami
badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Delegatka do Komitetów Programowych Horyzontu Europa przy
Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych
w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Koordynatorka Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego
w ramach Horyzontu 2020 oraz projektu NCP_WIDERA.NET w Horyzoncie Europa. Kieruje projektem Innovation Coach. Wchodzi
w skład komitetów i ciał doradczych w kwestiach funduszy strukturalnych i europejskich.

Anna Sęk – Koordynatorka Projektu Innovation Coach

Entuzjastka innowacji, wierzy, że współpraca nauki i biznesu jest szansą na rozwój gospodarek i społeczeństw. Od lat zaangażowana
w ekosystem innowacji od strony naukowej i praktycznej. W projekcie Innovation Coach zarządza relacjami z partnerami
zewnętrznymi i koordynuje pracę Zespołu. Wcześniej zawodowo związana z administracją publiczną i szkolnictwem wyższym.

Agnieszka Banrowska – Ekspertka w Projekcie Innovation Coach

Pracuje na pograniczu biznesu i nauki w dziedzinie transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Posiada doświadczenie
w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych i akceleracyjnych. Praktyk w przygotowaniu strategii, analiz
rynku oraz wniosków aplikacyjnych, w tym do konkursów Komisji Europejskiej. W projekcie Innovation Coach dba o czytelność
rekomendacji dla przedsiębiorców oraz wspiera dobór ekspertów do firm.

Partnerem tego webinaru jest Centrum Projektów Badawczych UE,
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

