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Doradztwo 
innowacyjności 

InnoCoopPolSax 

Zapraszamy do udziału 
w doradztwie innowacyjności!
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NASZA OFERTA

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego pakietu doradczego 
dotyczącego analizy i optymalizacji potencjału innowacyjnego  
w Państwa firmie. W skład pakietu wchodzi audyt innowacyjności 
oraz zalecenia przygotowane na podstawie wyników audytu  
w zakresie:

∙  wzrostu możliwości innowacyjnych Państwa przedsiębiorstwa,
∙  wsparcia w realizacji Państwa pomysłów,
∙  identyfikacji odpowiednich partnerów do współpracy,
∙ wyboru odpowiednich źródeł finansowania. 

CZYM ZAJMUJE SIĘ AUDYT INNOWACYJNOŚCI?

Audyt innowacyjności bada wewnętrzne i zewnętrzne czynniki 
wpływające na siłę innowacyjną i sukces przedsiębiorstwa.

PRZEBIEG DORADZTWA/ AUDYTU

Doradztwo innowacyjności zostanie przeprowadzone bezpo-
średnio w siedzibie Państwa firmy na podstawie specjalnie przy-
gotowanych wytycznych w ramach dwóch spotkań z doradcą 
innowacyjności. W czasie pierwszego spotkania analizie podda-
ne zostaną procesy innowacyjne w Państwa firmie. Podczas dru-
giego spotkania doradca dokona podsumowania analizy, omówi 
z Państwem wyniki oraz zaproponuje konkretne działania wspo-
magające procesy innowacyjne.

KORZYŚCI UDZIAŁU W AUDYCIE

∙  Indywidualna ocena procesów innowacyjnych w firmie.
∙  Konkretne zalecenia w zakresie realizacji projektów 
 podnoszących efektywność innowacji w Państwa 
 przedsiębiorstwie.
∙  Wsparcie intensyfikacji kontaktów kooperacyjnych i transferu
 wiedzy, szczególnie z partnerami niemieckimi. 
∙ Impulsy w zakresie poprawy konkurencyjności firmy.
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  
W AUDYCIE INNOWACYJNOŚCI!

Czy w Państwa firmie istnieje zapotrzebowanie na doradztwo?  
W jakim zakresie? Proszę o zaznaczenie odpowiednich zagadnienień. 
Jeśli jesteście Państwo zainetersowani doradztwem w zakresie inno-
wacyjności, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza faxem 
lub mailem na podany adres.

  Nie mamy pewności, czy nasze przedsiębiorstwo w pełni
  wykorzystuje swój potencjał innowacyjny.

  Jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem działań
  innowacyjnych w naszym przedsiębiorstwie.

  Jesteśmy zainteresowani stworzeniem struktur 
  zarządzania innowacjami.

  Chcemy zainicjować projekty w zakresie rozwoju nowych 
  produktów, procesów i usług.

  Szukamy innowacyjnych rozwiązań.

  Brakuje nam partnerów do realizacji nowych pomysłów.

  Chcemy podnosić kwalifikacje naszych pracowników, 
  by móc lepiej wykorzystać nowe technologie.

  Mamy zapotrzebowanie w zakresie rozwoju kadry.

  Szukamy dofinansowania dopasowanego do naszych
  możliwości i potrzeb.

  Szukamy partnera kooperacyjnego za granicą.

  Inne:
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KTO BĘDZIE PROWADZIŁ AUDYT?

Audyt innowacyjności oraz podsumowujące go doradztwo zosta- 
ną przeprowadzone przez niezależnego doświadczonego eksper- 
ta ds. innowacyjności. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W AUDYCIE?

Małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w podregionie jelenio- 
górskim zatrudniające do 250 pracowników.

Udział w doradztwie jest bezpłatny, w całości pokryty ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Cele InnoCoopPolSax

InnoCoopPolSax promuje innowację  i współpracę  na pograniczu 
polsko-saksońskim. Projekt ma na celu wzrost potencjału inno- 
wacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach.

InnoCoopPolSax realizowany jest w ramach Programu Współ-
pracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 i finansowany  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wyso- 
kości do 85% wartości projektu.



PARTNER WIODĄCY

Saksońska Agencja 
Wspierania Gospodarki
Wirtschaftsförderung 
Sachsen GmbH
Bertolt-Brecht-Allee 22
01309 Dresden
Tel.  +49 351 2138 132 
Fax:  +49 351 2138 41 132 
anna.kurzynoga@wfs.saxony.de
www.wfs.sachsen.de

PARTNERZY PROJEKTU

Centrum Innowacji  
i Przedsiębiorczości 
Technologie- und 
Gründerzentrum Bautzen GmbH
Preuschwitzer Str. 20
02625 Bautzen
Tel.  +49 3591 380 2020
Fax:  +49 3591 380 2021
tgz@tgz-bautzen.de
www.tgz-bautzen.de

Karkonoska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra
Tel.  +48 75 75 27 500
Fax:  +48 75 75 22 794
biuro@karr.pl
www.karr.pl

KONTAKT

Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy. Przed-
stawione poglądy nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
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