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Cykl bezpłatnych spotkań zdalnych
dla osób odpowiadających za koordynację i realizację polityki innowacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budowanie kultury innowacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego
Komunikacja przedstawicieli administracji publicznej z biznesem
Projektowanie efektywnego programu wsparcia innowacji
Komunikacja na styku biznesu i nauki, czyli jak poprawić współpracę naukowców i przedsiębiorstw
Lean Management jako wsparcie produktywności i efektywności w administracji publicznej
Metoda 5S w biurze i w administracji
Ocena innowacji, innowacyjnych pomysłów i technologii
Nowe mechanizmy zamówień publicznych
➢ PROFESJONALNY URZĘDNIK. ROZWIJANIE KOMPETENCJI

Tematyka spotkań kierowana jest do administracji i podmiotów publicznych, zwłaszcza urzędów jednostek
samorządu terytorialnego, odpowiadających za koordynację Regionalnej Strategii Innowacji, w tym prowadzenie
Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, jak i odgrywających rolę w realizacji polityki innowacji i rozwoju obszarów
z zakresu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.
➢ NOWOCZESNA ADMINISTRACJA. KONKURENCYJNOŚĆ I DŁUGOFALOWY ROZWÓJ
Uczestnictwo w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski cyklu wiedzy dla nowoczesnej administracji ma na celu
osiągnięcie następujących efektów: integracja pracowników różnych urzędów, wymiana wiedzy, dobrych praktyk
i budowa społeczności innowatorów, wspólnie realizujących wojewódzkie cele rozwojowe, obejmując m.in.
kompleksowe wsparcie:
−
−
−
−
−
−

Województwa Pomorskiego w tworzeniu ekosystemu sprzyjającego działalności gospodarczej,
przedsiębiorczości i innowacyjności,
realizacji regionalnej strategii transformacji gospodarczej, gwarantującej konkurencyjność i długoletni
rozwój, w tym dzięki budowaniu nowych przewag konkurencyjnych w oparciu o zasoby wiedzy,
budowy kultury innowacyjności i komunikacji administracji z biznesem,
skutecznej koordynacji i efektywnego wspomagania aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnych
podmiotów, w tym z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza,
nowych mechanizmów dzielenia się wiedzą, które wzmocnią przedsiębiorcze odkrywanie,
podtrzymywanie procesu przedsiębiorczego odkrywania, poprzez stymulowanie interakcji, sieciowania i
generowania nowej wiedzy.

Szczegółowy plan bezpłatnych spotkań tematycznych w ramach
Akademii Nowoczesnej Administracji
Rejestracja już aktywna!
1. Budowanie kultury innowacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego
12 Kwietnia 2022, Wtorek
Godz. 10:00 – 13:00
Rejestracja: https://startupacademy.clickmeeting.com/budowanie-kultury-innowacyjnosci-wjednostkach-samorzadu-terytorialnego/register
Ekspert: Michał Misztal
Wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych z innowacyjnością, trendami technologicznymi
(w tym cyfryzacja i otwarte dane w administracji publicznej), źródeł wiedzy i inspiracji na temat
innowacyjnych rozwiązań oraz form wsparcia przedsiębiorstw.
2. Komunikacja przedstawicieli administracji publicznej z biznesem
19 Kwietnia 2022, Wtorek
Godz. 10:00 – 13:00
Rejestracja: https://startupacademy.clickmeeting.com/komunikacja-przedstawicieli-administracjipublicznej-z-biznesem/register
Ekspert: Michał Misztal
Wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych ze skuteczną promocją programów wsparcia za
pomocą tradycyjnych i niekonwencjonalnych metod, zachęcenie uczestników do kreatywnych sposobów
promocji oraz kontaktu z potencjalnymi wnioskodawcami.
3. Projektowanie efektywnego programu wsparcia innowacji
26 Kwietnia 2022, Wtorek
Godz. 10:00 – 13:00
Rejestracja: https://startupacademy.clickmeeting.com/projektowanie-efektywnego-programu-wsparciainnowacji/register
Ekspert: Paweł Przybyszewski
Wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych z projektowaniem i przygotowaniem efektywnego,
ale jednocześnie prostego dla beneficjentów programu wsparcia innowacji.
4. Komunikacja na styku biznesu i nauki, czyli jak poprawić współpracę naukowców i przedsiębiorstw
10 Maja 2022, Wtorek
Godz. 10:00 – 13:00
Rejestracja: https://startupacademy.clickmeeting.com/komunikacja-na-styku-biznesu-i-nauki-czyli-jakpoprawic-wspolprace-naukowcow-i-przedsiebiorstw/register
Ekspert: Michał Misztal
Wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych z ułatwianiem współpracy naukowców i
przedstawicieli biznesu, w celu skutecznej komercjalizacji technologii i prac badawczo-rozwojowych.
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5. Lean Management jako wsparcie produktywności i efektywności w administracji publicznej
17 Maja 2022, Wtorek
Godz. 10:00 – 13:00
Rejestracja: https://startupacademy.clickmeeting.com/lean-management-jako-wsparcie-produktywnoscii-efektywnosci-w-administracji-publicznej/register
Ekspert: Lidia Krużycka
Wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych ze zwinnymi metodykami zarządzania, narzędziami,
metodami i rozwiązaniami eliminującymi zdiagnozowane straty i marnotrawstwo oraz ich wykorzystania
w praktyce.
6. Metoda 5S w biurze i w administracji
24 Maja 2022, Wtorek
Godz. 10:00 – 13:00
Rejestracja: https://startupacademy.clickmeeting.com/metoda-5s-w-biurze-i-w-administracji/register
Ekspert: Lidia Krużycka
Wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych ze zwinnymi metodykami i korzyściami zarządzania
projektami według metodyk zwinnych, narzędziami, metodami i rozwiązaniami eliminującymi
zdiagnozowane straty i marnotrawstwo oraz ich wykorzystania w praktyce.
7. Ocena innowacji, innowacyjnych pomysłów i technologii
31 Maja 2022, Wtorek
Godz. 10:00 – 13:00
Rejestracja: https://startupacademy.clickmeeting.com/ocena-innowacji-innowacyjnych-pomyslow-itechnologii/register
Ekspert: Paweł Przybyszewski
Wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych ze skuteczną oceną projektów innowacyjnych,
tj. m.in. badania innowacyjności, racjonalności kosztów, dopasowania kompetencji zasobów kadrowych do
zadań w projekcie, możliwości technicznych wnioskodawcy do realizacji zadań.
8. Nowe mechanizmy zamówień publicznych
7 Czerwca 2022, Wtorek
Godz. 10:00 – 13:00
Rejestracja: https://startupacademy.clickmeeting.com/nowe-mechanizmy-zamowienpublicznych/register
Ekspert: Bartosz Dziadecki
Wprowadzenie uczestników do zagadnień związanych z regulacjami wynikającymi z nowelizacji Prawa
zamówień publicznych, innowacyjnych zamówień publicznych oraz przeprowadzaniem zamówień
w innowacyjnych przedsiębiorstwach, tworzących rozwiązania „szyte na miarę” do potrzeb klienta.
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Wsparcie Eksperckie

Bartosz Dziadecki
Jest ekspertem z 14-letnim doświadczeniem w obszarze zamówień́ publicznych oraz
posiada 6-letnie doświadczenie biznesowe w budowaniu alternatywnego kanału
sprzedaży dla wprowadzanego na rynek produktu telekomunikacyjnego. Pracował
zarówno na stanowiskach specjalistycznych, jak i managerskich, odpowiadając za
budowanie zespołów i realizację strategii w rożnych obszarach zakupowych. Zorganizował
3000 postępowań o wartości szacunkowej ok. 6 mld złotych. Przeprowadził największe
w Polsce postępowanie w trybie partnerstwa innowacyjnego o wartości szacunkowej
ponad 2,7 mld zł. Współtworzył 14 programów PCP za ponad 370 mln zł. Programy PCP
zdobyły nagrodę European Innovation Procurement Awards za nowatorskie finansowanie innowacji. Posiada
9-letnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu innowacyjnych zamówień́ publicznych. Współtworzył
i współodpowiadał za stworzenie efektywnego ekosystemu rozwoju innowacji w Polsce, w oparciu o nowy model
finansowania projektów badawczych w modelu DARPA (problem-driven research). Jest autorem i współautorem
opracowań naukowych dotyczących innowacyjnych zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia i wykłady z tej
tematyki. Doradzał w pracach nad nową ustawą prawa zamówień publicznych. Doświadczenie w zamówieniach
publicznych zdobywał pracując dla Komendy Stołecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych.

Michał Misztal
Prezes Startup Academy, trener biznesu, wykładowca Uczelni Łazarskiego, koordynator
i twórca licznych programów nauczania przedsiębiorczości, wspierający w tym zakresie
działania samorządów. W ciągu 12 lat pracy nad rozwojem przedsiębiorczości w Polsce
opiekował się ponad 600 startupami spośród różnych branż, pełniąc następnie rolę
Dyrektora Regionalnego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Warszawie.
Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie oceny innowacyjności
startupów. W ramach międzynarodowego programu Speed Up w latach 2017-2021
doradzał Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie tworzenia ekosystemu
startupowego i wspierania przedsiębiorczości w stolicy. Zarządzał sprzedażą warszawskich Business Linków –
akceleratorów biznesu i przestrzeni coworkingowych. Współpracuje także z dużymi organizacjami m.in. iSpot, innogy,
Nutrica, przygotowując kadrę zarządzającą do współpracy ze startupami. Jest autorem biznesowych programów
edukacyjnych dla początkujących przedsiębiorców dla których przeprowadził kilkaset godzin doradztwa. Był
konsultantem przy kilkudziesięciu procesach inwestycyjnych, z których wiele zakończyło się powodzeniem.
Z sukcesem pozyskał wiele dotacji na rozwój firm. Świetnie czuje się w roli trenera lub prelegenta – prowadził
dziesiątki szkoleń i występował na wielu konferencjach biznesowych, wspierając rozwój największej w Europie
organizacji startupowej.

Akademia Nowoczesnej Administracji
Wsparcie Eksperckie

Paweł Przybyszewski
Jest pierwszym polskim brokerem technologii. Popularyzatorem polskiej nauki.
W Startup Academy jako CPO jest odpowiedzialny za wprowadzanie nowych produktów
na rynek. W FibriTech jako CPO odpowiadał za opracowanie nowych produktów w oparciu
o wypracowane w FibriTech ekologiczne technologie. W Business Technology Progress
jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie
technologii, ocenia projekty innowacyjne i technologiczne pod kątem potencjału
komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej. Pośredniczy w pozyskiwaniu technologii
współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Aktywny w polskim i
międzynarodowym środowisku badawczo-rozwojowym. Doświadczony mentor i doradca z zakresu transferu
technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek
i możliwości ich finansowania.

Lidia Krużycka
Trener i konsultant Lean Manufacturing i Lean Management. Specjalizuje się
w narzędziach Lean Management oraz rozwijaniu kompetencji przywódczych. Wyróżnia
ją otwartość, posługiwanie się językiem dostosowanym do umiejętności uczestników
szkoleń i warsztatów. Swoim entuzjazmem i zaangażowaniem porywa nawet najbardziej
zatwardziałych wyznawców „tego nie da się zrobić” do działania, potrafi natchnąć ich
równie pozytywnym nastawieniem. Pierwsze miejsce na liście zawodowych pasji zajmuje
„produkcja”. Fascynuje ją wszystko co jest z nią związane, proces tworzenia i wszystkie
towarzyszące mu czynności. Ale produkcja to nie tylko maszyny i technologia, ale również
człowiek, który sprawia, że materiały i surowce zamieniają się w produkt. To od ludzi zależy czy proces ten będzie
przebiegał płynnie czy będzie napotykał na przeszkody. Celem jej działań jest to, aby przeszkody usuwać i pozwolić
produktowi płynąć bez zakłóceń przez strumień wartości. Drugą jej pasją jest człowiek, analiza i zgłębianie ludzkich
zachowań, ich wpływ na efektywność pracy oraz poszukiwanie sposobów na zaangażowanie jak największej liczby
pracowników w realizowane projekty.
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Usługa wsparcia merytorycznego profesjonalnego prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania jest
realizowana w ramach projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza
jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1.Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1.
Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Projekt Smart Progress. Postaw na rozwój i innowacje!
Projekt Smart Progress odpowiada na wyzwania pomorskiego ekosystemu innowacji, w szczególności w zakresie
stymulowania inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne. Pakiet działań animacyjnych obejmuje m.in.:
wsparcie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (w tym odkrywania nowych inteligentnych specjalizacji),
internacjonalizacji produktów i usług konsorcjów lub grup interesu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP),
wzmocnienia kadr dla ISP oraz budowania marki ISP na arenie międzynarodowej.
Smart Progress ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału i optymalnego zaangażowania podmiotów z ISP, w tym
skuteczniejszej komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych. Projekt ma umożliwić wypracowanie nowych narzędzi
wzmacniających politykę innowacji w oparciu o współpracę z ISP. Dzięki Smart Progress wzrosną kompetencje
i konkurencyjność podmiotów w obszarach ISP, a także będzie możliwe uzupełnianie wiedzy specjalistycznej osób
odpowiadających za koordynację i realizację polityki innowacji.
Projekt jest przedsięwzięciem strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego, a dobór działań i narzędzi przełoży się
na skuteczne wdrażanie strategii innowacji w województwie pomorskie. Oddziaływanie projektu będzie miało zasięg
ogólnokrajowy i międzynarodowy.

