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O PFR



Grupa PFR – ekosystem rozwoju innowacji



Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju

Grupa instytucji 
finansowych i doradczych 
dla przedsiębiorców, 
samorządów i osób 
prywatnych, której celem 
są inwestycje wspierające 
zrównoważony rozwój 
gospodarczy i społeczny.

Dla kogo?

Duże 
przedsiębiorstwa

Mikro, małe i 
Średnie 
przedsiębiorstwa

Nowe 
innowacyjne 
firmy

Klienci indywidualni Firmy zagraniczne Samorządy i 
sektor 
publiczny



Oferta programowa

Mikro i małe przedsiębiorstwa



Cyfrowa wyprawka dla Firm

VC/PE
G r u p a  d o c e l o w a :

Termin rekrutacji samorządów: 
15.03- 31.03.2022 r.
Termin rekrutacji uczestników: 
05.04- 29.04.2022 r.

Przedsiębiorcy
150 mikro i małych przedsiębiorstw.

Program warsztatów edukacyjnych dedykowanych mikro, małym 
i średnim przedsiębiorstwom zlokalizowanym poza głównymi 
ośrodkami rozwoju, zmagającymi się z zagrożeniem wykluczenia 
cyfrowego.

Samorządy
Trzy regionalne jednostki administracyjne 
wyłonione w ramach konkursu.

K o r z y ś c i  d l a  u c z e s t n i kó w :

• Autodiagnoza biznesu
• Nowe kanały sprzedaży
• Indywidualne konsultacje z ekspertami
• Dostęp do baza rozwiązań cyfrowych



Firmy Jutra

W ramach indywidualnych konsultacji, szkoleń grupowych i materiałów edukacyjnych,

program zapewnia wsparcie firmą z sektora MŚP z zakresu rozwiązań chmurowych, 
biznesu i marketingu internetowego.

Bezpośrednie i efektywne wsparcie dla ponad 16 500 przedsiębiorców z całego kraju

Badanie IPSOS potwierdziło, że dzięki programowi ponad 4000 firm rozwinęło sprzedaż przez 
Internet, a 3000 zaczęło sprzedawać w sieci

73 proc. biznesów z sektora MŚP pod wpływem programu odnotowało pozytywną zmianę w 
zakresie wzrostu swojej działalności



Oferta szkoleniowo – edukacyjna

Średnie przedsiębiorstwa



Badanie Dojrzałości Innowacyjnej

Grupa docelowa:

• Średnie firmy powyżej 100

pracowników

• Duże firmy powyżej 250

pracowników

Cel BDI:

• Ocena dojrzałości innowacyjnej

• Indywidualne spojrzenie na 

wyzwania firmy

• Wskazanie rekomendowanej ścieżki 

rozwoju



Krok 1: Badanie 
Dojrzałości Innowacyjnej

Krok 2: Spotkanie 
podsumowujące

Krok 3: 
Program PFR

Przebieg BDI



Jak zgłosić się do BDI?

Zgłoszenie mailowe: bdi@pfr.pl

Formularz zgłoszeniowy: 
https://pfr.pl/oferta/badanie-dojrzalosci-
innowacyjnej.html

https://pfr.pl/oferta/badanie-dojrzalosci-innowacyjnej.html


Oferta warsztatowa

Średnie przedsiębiorstwa



Praktycznego wykorzystania narzędzi DT. Szkolenie 
pracowników. Praca na wyzwaniu postawionym przez 
firmę. 

Warsztaty Design Thinking

I. Warsztat dotyczący: 

II. Rezultaty: 

Zdefiniowanie wyzwania i 
zbudowanie 

interdyscyplinarnego  
zespołu w firmie

Przejście przez 
5 kreatywnych  

etapów DT

Wypracowane
i spisane założenia 

produktu, usługi czy 
ulepszenia procesu.



Warsztaty pt. „Ślad węglowy organizacji”

I. Warsztat dotyczący: 

II. Usługi: 

Przygotowanie 
zespołu do 

raportowania ESG

Praca na danych firmy 
pod nadzorem 

merytorycznym 
ekspertów

Wyliczenie śladu 
węglowego firmy, który 
jest integralną częścią 

raportu ESG 

Przygotowania wkładu merytorycznego do raportu 
ESG w zakresie śladu węglowego firmy.



Baza wiedzy
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Bezpłatne 
narzędzie 

szkoleniowe

Certyfikaty jako 
narzędzie rozwoju 

pracownika

Przygotowanie 
organizacji do zmian



Wkrótce nowe kursy na 
kursy.pfr.pl 

Akademia Design Thinking

Akademia Raportowania ESG

Akademia R&D



Kontakt:

Maria Tyka-Majewska
Menedżer

Departament Rozwoju Innowacji PFR
e-mail: maria.tyka-majewska@pfr.pl

Dziękuję za uwagę!

NEXT STEP POLAND


