


Jesteś innowatorem, ale nie prowadzisz jeszcze 
działalności gospodarczej?
 
Twoje pomysły nie są realizowane, bo nie wiesz, 
komu powinieneś je przedstawić?
 
Skorzystaj z programu Dobry Pomysł i uzyskaj 
profesjonalne wsparcie w weryfikacji rynkowej 
przydatności Twojego projektu, jego rozwoju, 
a także doradztwo w zakresie założenia spółki 
czy pozyskania finansowania.



Celem programu Dobry Pomysł 
jest zapewnienie wsparcia autorom 
innowacyjnych rozwiązań, aplikującym 
jako osoby fizyczne/zespoły osób 
fizycznych, które opracowały założenia 
innowacyjnego rozwiązania w warunkach 
lub w zakresie nie objętym umową 
o pracę, lub nie były związane innymi 
relacjami prawnymi,  z których wynika, 
że prawo własności dóbr intelektualnych 
do ich projektu należy do innych 
podmiotów/osób.

Cel Programu

Program ma za zadanie zapewnić 
Pomysłodawcom dostęp do usług 
niezbędnych do weryfikacji komercyjnej 
przydatności pomysłu oraz możliwość 
jego dalszej efektywnej komercjalizacji 
poprzez m.in przygotowanie Pomysłodawcy 
do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
przygotowanie kompleksowej 
dokumentacji biznesowej i oferty 
dla inwestora czy przygotowanie 
do skutecznego ubiegania się 
o dofinansowanie grantowe ze źródeł 
publicznych.



Kto może otrzymać wsparcie? 

  pełnoletnia osoba fizyczna/zespół osób fizycznych;

   autor innowacji lub wynalazku, który posiada 
do niego pełnię praw majątkowych i osobistych;

   wynalazek wpisuje się w ramy 
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.



Co 
zyskasz?    wsparcie cenionych ekspertów branżowych i analityków biznesowi doświadczonych w obszarze 

komercjalizacji innowacyjnych projektów;
   pomoc w weryfikacji zapotrzebowania rynkowego na Twoje rozwiązanie i dostosowania 
go do oczekiwań inwestorów oraz instytucji przyznających granty;

   profesjonalną ocenę potencjału rynkowego, innowacyjności projektu czy jego komercyjnej 
opłacalności wraz z wyceną innowacyjnego projektu;

  przygotowanie strategii komercjalizacji projektu;
  pomoc w przygotowaniu dokumentów: 

  niezbędnych do aplikowania o środki – zarówno  te krajowe, jak i europejskie 
       – w ramach programów oferowanych przez krajowe instytucje; 

  potrzebnych do pozyskania inwestora; 
   niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie spółki.



Zgłoszenie 
pomysłu 
poprzez 
Platformę

Weryfikacja 
merytoryczna 
on-line  
14 dni

Weryfikacja 
formalna 
7 dni

Weryfikacja 
merytoryczna  
- spotkanie 
z Komisją 
7- 30 dni

Zawarcie 
umowy o 
świadczenie 
usług
14 dni

Usługi 
analityczne
od 2 do 6 
miesięcy

Schemat działania



Schemat 
naboru 
projektów

Nabór aplikacji  on line 
350 projektów1.

2.

3.

4.

Ocena innowacyjności projektów

 Ocena pomysłu

Przygotowanie do pozyskania finansowania 
grantowego (12)

Potencjał produktowy 
pomysłu

 Analiza rynków 
docelowych

 Strategia 
komercjalizacji   Model biznesowy  Wycena

Przygotowanie do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej(14)

Przygotowanie ofert 
dla inwestorów (13)

Weryfikacja IP projektów

Weryfikacja komercyjnej przydatności 
350 >>120 projektów>>35 projektów

Wsparcie pomysłów  z wykorzystaniem usług zidentyfikowanych wg. katalogu usług kwalifikowalnych
35 projektów

Dalsze wsparcie projektów o najwyższym potencjale
12/13/14 projektów



START NABORU:  
18 października 2017

dobrypomysl.pfr.pl



PFR S.A.; 
Fundacja Zaawansowanych Technologii;
Fundacja Centrum Innowacji FIRE;
Investin sp. z o.o

Podmioty realizujące


