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Jesteś właścicielem firmy?
Chciałbyś ze swoimi pracownikami nabyć lub rozwinąć
kompetencje w zakresie wdrażania innowacji
oraz skutecznego zarządzania?

Dołącz do IV edycji programu szkoleniowo – doradczego Akademia Menadżera
Innowacji (AMI).
To autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany
do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach
i zarządzanie innowacjami. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami
i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny
wdrażania i zarządzania innowacjami.
Zapraszamy przedsiębiorców i pracowników poszukujących sposobów na wdrożenie
innowacji, zwiększenie konkurencyjności, poprawę efektywności pracy i wzrost
rentowności firmy.
Program AMI jest realizowany równolegle poprzez szkolenia i doradztwo.

Część szkoleniowa to dwudniowe zjazdy (czwartki i piątki), podczas których uczestnicy
biorą udział w wykładach i warsztatach. W celu wymiany doświadczeń uczestnicy zostaną
podzieleni na zespoły. W IV edycji pierwszy i ostatni zjazd (tj. otwierający i zamykający)
planowane są w formie stacjonarnej w Warszawie. Pozostałe zjazdy odbędą się w formie
zdalnej.
Część doradcza realizowana będzie w siedzibie firmy oraz zdalnie. Podczas spotkań
z wybranym doradcą uczestnicy skonfrontują uzyskaną wiedzę teoretyczną z praktyką
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z pomocą doradcy wypracują Plan Wdrożenia
Zmiany w firmie.

Kiedy odbędzie się AMI?

Zapisy: 25 lipca – 9 września 2022.
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia będą realizowane
od października 2022 do kwietnia 2023 roku.

Co zyskasz dzięki udziałowi w AMI?

• kompleksowy program
wykładów i warsztatów
oraz współpracę
z wybranym doradcą,
który pomoże wypracować
skuteczny Plan Wdrożenia
Zmiany w firmie,
• studia przypadków
analizowane na podstawie
doświadczeń polskich
i zagranicznych firm,
• do 120 godzin doradztwa
dla małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw
oraz do wyboru 120 lub
50 godzin doradztwa dla
mikroprzedsiębiorstw,
• dofinansowanie ze środków
UE na poziomie do 80% dla
mikro, małych i średnich firm
i do 50% dla dużych firm,

• wzrost kompetencji
i kwalifikacji zawodowych
w zakresie innowacji,
• badanie innowacyjności
Twojej firmy metodą
Innovation Health Check
(IHC),
• dostęp do Bazy Wiedzy
AMI,
• certyfikat Akademii
Menadżera Innowacji,
poświadczający ukończenie
programu,
• przynależność do Klubu
Alumnów AMI pozwalająca
na utrzymanie i rozwijanie
kontaktów ważnych dla
rozwoju Twojej firmy.

Jakie dofinansowanie możesz otrzymać?
Dofinansowanie wynosi do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP oraz
do 50% dla dużych firm. Przeznaczone jest dla firm z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw jak również dla dużych przedsiębiorstw. Pozostała część wartości usługi
stanowi wkład przedsiębiorstwa.
W ramach dofinansowania współfinansujemy koszty usług szkoleniowych w formie
zjazdów oraz usług doradczych w formie indywidualnych spotkań z przedstawicielami
przedsiębiorstw/uczestnikami AMI.
W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział:

+

• od 2 do 4 uczestników
będących pracownikami
mikroprzedsiębiorstw

+

• od 3 do 4 uczestników będących
pracownikami małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw

Czy Twoja firma otrzyma dedykowanego doradcę?

Każda firma wybiera doradcę na czas udziału w programie AMI. Doradca przeprowadza
badanie firmy metodą IHC i opiekuje się firmą do czasu opracowania Planu Wdrożenia
Zmiany. Wspiera merytorycznie i dba o wypełnienie wymagań formalnych programu.

Sukcesy odniesione przez firmy, które
uczestniczyły w dotychczasowych 3 edycjach
programu AMI, pokazały, jak ważne są
kompetencje związane z kształtowaniem
kultury innowacji oraz zarządzaniem całym
cyklem innowacyjnym w firmie. Uczestnicy
AMI doceniają nie tylko formę i jakość
przekazywanej wiedzy, ale i dostosowanie
programu do indywidualnych potrzeb każdej
firmy. Efektem Akademii są konkretne
projekty wdrożeniowe, zwiększające
konkurencyjność firm wszystkich branż
(lub bez względu na branżę w której działają)
i umożliwiające ich dalszy rozwój.

Zapraszam do udziału w naszym unikatowym
programie Akademia Menadżera Innowacji!

Dariusz Budrowski, prezes PARP

Poznaj proces rekrutacji do AMI
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Złóż wniosek
na stronie www.parp.gov.pl

Poczekaj na ocenę wniosku

Podpisz umowę

Wybierz doradcę

Zdiagnozuj swoją firmę
metodą IHC
Rozpocznij udział
w programie AMI

Zapraszamy

www.parp.gov.pl/ami

