
Jesteś właścicielem firmy?

Szukasz sposobu na 
wdrożenie innowacji, ale nie 
masz wiedzy i doświadczenia 
jak to zrobić?
Dołącz do już realizowanego 
pierwszego w Polsce  
programu szkoleniowo 
-doradczego Akademia 
Menadżera Innowacji (AMI) 
i dowiedz się jak skutecznie 
wprowadzać innowacje 
w swoim przedsiębiorstwie. 

Zapewniamy:

 y doświadczoną kadrę, 

 y udział w ciekawych 
warsztatach i wykładach, 

 y do 120 godz. doradztwa 
dla MŚP i dużych 
przedsiębiorstw

 y oraz do 60 godz. dla 
mikroprzedsiębiorstw 

 y dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej 
na poziomie 80% dla 
mikro, małych i średnich 
firm i 50% dla dużych firm.

Akademia Menadżera 
Innowacji to program 
szkoleniowo-doradczy 
skoncentrowany na nabyciu 
przez firmę i jej pracowników 
kompetencji niezbędnych 
do zarządzania innowacjami 
w firmie. 

Dla rozwoju innowacyjnych 
firm potrzebni są 
menadżerowie posiadający 
wysokie kompetencje 
z zakresu kształtowania 
kultury innowacyjnej 
w firmie, organizacji pracy 
i zarządzania ryzykiem oraz 
całym cyklem innowacyjnym. 

Wszystkie te kompetencje 
można zdobyć ze 
wsparciem programu 
Akademii Menadżera 
Innowacji,  który jest 
autorskim programem 
PARP, opracowanym we 
współpracy z najlepszymi 
praktykami w dziedzinie 
nowoczesnego zarządzania 
przedsiębiorstwem 
i wdrażania innowacji. 

Metoda Akademii 
Menadżera Innowacji

Program Akademii 
Menadżera Innowacji 
realizowany jest równolegle 
poprzez szkolenia 
i doradztwo. Część 
szkoleniowa to dwudniowe 
zjazdy (piątki i soboty), 
podczas których uczestnicy 
biorą udział w wykładach 
i warsztatach. Część doradcza 
realizowana będzie
w siedzibie firmy, gdzie 
uczestnicy konfrontować 
będą uzyskaną wiedzę 
teoretyczną z praktyką 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa 
i w obecności doradcy 
wypracują Plan Wdrożenia 
Zmiany w firmie. 
Proces szkoleniowy 
odbywać się będzie 
w formie prac zespołów 
roboczych (maksymalnie 
20-osobowych), umożliwiając 
tym samym ciągłą wymianę 
doświadczeń pomiędzy 
pracownikami z różnych firm.

NIE ZWLEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

AKADEMIA MENADŻERA INNOWACJI



PROGRAM EDUKACYJNY: 6 CYKLI TEMATYCZNYCH

CZAS TRWANIA: OK. 9 MIESIĘCY

Część szkoleniowaCzęść doradcza 

Kick off w firmie  
ze wsparciem doradcy

Praca w firmie  
ze wsparciem doradcy

Praca w firmie  
ze wsparciem doradcy

Praca w firmie  
ze wsparciem doradcy

Praca w firmie  
ze wsparciem doradcy

Praca w firmie  
ze wsparciem doradcy

Praca w firmie  
ze wsparciem doradcy

do 60 godz. 
DORADZTWA
dla 
mikro-
przedsiębiorstw

Dofinansowanie ze środków europejskich na poziomie 
80% dla mikro, małych i średnich firm 
i 50% dla dużych firm

do 120 godz. 
DORADZTWA 
dla MŚP 
i dużych 
przedsiębiorstw

oraz

Zjazd 4:
Strategia

Zjazd 5:
Struktura Organizacyjna

Zjazd 6:
Potencjał i Zasoby

Zjazd 7:
Procesy

Zjazd 8:
Prezentacja  
Planu Wdrażania  
Zmian w firmie

Zjazd 9:
Uroczyste  
zakończenie AMI, 
wręczenie certyfikatów

Klub Alumnów

Zjazd 3:  
Zrozumienie Biznesu

Zjazd 2:  
Kultura Innowacyjności

Zjazd 1:  
Inauguracja AMI



Dlaczego Akademia 
Menadżera Innowacji?

 y minimum wiedzy 
teoretycznej, maksimum 
wiedzy praktycznej

 y studia przypadków 
analizowane na 
podstawie doświadczeń 
polskich firm z sektora 
MMŚP

 y dedykowane doradztwo 
w wymiarze do 120 
godz. dla MŚP i dużych 
przedsiębiorstw

 y oraz do 60 godz. dla 
mikroprzedsiębiorstw

 y wzrost kompetencji 
i podniesienie kwalifikacji 
zawodowych uczestników 
AMI w obszarze 
innowacyjności 

 y badanie poziomu 
innowacyjności Twojej 
firmy z wykorzystaniem 
rekomendowanego 
narzędzia Innovation 
Health Check (IHC)

 y opracowany i gotowy do 
stosowania bezpośrednio 
w Twojej firmie Plan 
Wdrożenia Zmiany

 y Baza Wiedzy AMI  
– każdy uczestnik 
programu ma dostęp 
do materiałów 
merytorycznych 
wykorzystywanych 
podczas zajęć

 y przynależność do 
Klubu Alumnów 
AMI pozwalająca 
na utrzymanie 
i rozwijanie kontaktów 
ważnych dla rozwoju 
Twojej firmy.

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości od lat 
wspiera przedsiębiorców, 
którzy stawiają na rozwój 
przez innowacje. Staramy 
się na bieżąco reagować  
na potrzeby firm, dlatego 
też stworzyliśmy Akademię 
Menadżera Innowacji  
– unikatowy program 
szkoleniowo-doradczy. 
Sukces pierwszej edycji 
pokazał jak ważne są 
kompetencje związane 
z kształtowaniem 
kultury innowacyjnej 
oraz zarządzania całym 
cyklem innowacyjnym 
w firmie. Akademia to 
połączenie teorii i praktyki. 
Przedsiębiorcy biorący 
udział w zajęciach 
doceniają nie tylko 
otrzymaną wiedzę, ale 
i dostosowanie programu 
do indywidualnych 
potrzeb. Wynikiem prac 
są bowiem konkretne 
projekty wdrożeniowe, które 
rozwiązują problemy danej 
firmy.

Małgorzata Oleszczuk
Prezes PARP

*Kwota zależna jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani  do Akademii Menadżera Innowacji i może
ulec zmniejszeniu.

Maksymalna wysokość
wkładu własnego 
przedsiębiorstwa

 y 6 400  zł* netto na 
uczestnika w przypadku 
mikro, małych 
i średnich firm przy 
dofinansowaniu ze 
środków europejskich 
na poziomie 80%  

 y 16 000  zł* netto na 
uczestnika w przypadku 
dużych firm przy 
dofinansowaniu ze 
środków europejskich na 
poziomie 50%. 

Dla kogo Akademia 
Menadżera Innowacji?

Zapraszamy 
przedsiębiorców 
i menadżerów oraz 
pracowników firm, którzy 
poszukują sposobów na:

 y zwiększenie przewagi 
konkurencyjnej swojej 
firmy na rynku

 y poprawę efektywności 
pracy i procesów w firmie

 y wzrost rentowności 
finansowej

 y tworzenie marki 
innowacji

 y stworzenie w firmie 
zespołu specjalistów 
gotowych do 
wdrażania i zarządzania 
innowacjami.

Każda firma, biorąca udział 
w Akademii Menadżera 
Innowacji uzyskuje wsparcie 
dedykowanego doradcy.



www.parp.gov.pl

PROCES REKRUTACJI

Złóż wniosek
na stronie
www.parp.gov.pl

Ocena wniosków

Wybór doradcy

Rozpoczęcie udziału
w programie AMI

Podpisanie umowy

Diagnoza  
(IHC firmy)

1.

3.

5.

2.

4.

6.

Doradca przeprowadza 
badanie firmy metodą 
IHC i opiekuje się firmą 
do czasu opracowania 
przez nią Planu Wdrożenia 
Zmiany. Merytorycznie 
wspiera jej udział 
w Akademii Menadżera 
Innowacji i ukierunkowuje 
pracę uczestników. 
Dba o wypełnienie 
przez firmę wymagań 
formalnych programu 
(np. przygotowanie Planu 
Wdrożenia Zmiany).

Do udziału w programie 
AMI zapraszamy  
od 2 do 5 pracowników:

 y mikroprzedsiębiorstwa  
– co najmniej 
2 pracowników

 y MŚP i duże 
przedsiębiorstwa  
– co najmniej  
3 pracowników.

 
Naszym celem jest, aby 
zainwestowany wkład 
własny do udziału w AMI 
poprowadził Twoją firmę 
w kierunku wymiernych 
korzyści finansowych. 
Dla nas liczysz się Ty  
i Twoje przedsiębiorstwo.

Nie zwlekaj, zgłoś się 
do Akademii Menadżera 
Innowacji. 

Liczba miejsc ograniczona!


