
Obsługa projektów B+R

Szkolenie stanowiprzygotowaniedo realizacji projektówbadawczo-rozwojowychdlafirmzbranży
motoryzacyjnej.
Nowa Perspektywa Unijna przewiduje szerokie wsparcie dla projektów B+R w kraju.
Jeśli nie wiesz jak zacząć – nasze szkolenie jest właśnie dla Ciebie!
Pełnycykl szkoleniaobejmuje 10dni szkoleniowych rozłożonychna4moduły realizowanewokresie
trzech miesięcy.

Moduły:
1. Inkubowanie pomysłu.
2. Weryfikacja pomysłu a dofinansowanie dla projektów B+R.
3. Obsługa procesu cyklu życia projektu B+R.
4. Projektowanie w środowisku AutoCAD.

Szkolenie prowadzi czterech różnych trenerów, którzy specjalizują się w obszarach związanych
z design thinking, analizą i oceną projektów badawczo – rozwojowych, obsłudze projektów B+R
oraz projektowaniu z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania graficznego
z uwzględnieniem aspektów technicznych. Ostatni dzień szkolenia to podsumowanie prac
własnych i pomysłów.

Szkolenie przygotowane na bazie rekomendacji
Rady Sektorowej ds. Kompetencji
MOTORYZACJA I ELEKTROMOBILNOŚĆ.
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Karta szkolenia

https://mindloop.pl/szkolenia/obsluga-projektow-br/
https://mindloop.pl/
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Temat Liczba godzin
szkoleniowych Trener

Kreatywne myślenie – budzenie nowych pomysłów
dla rozwoju firmy

10
dr Joanna Rudawska

Od pomysłu do projektu B+R 10

Procesy wytwarzania stosowane w branży
motoryzacyjnej w kontekście inicjowania projektów
B+R

5

dr inż. Tomasz CisekProces projektowania i wytwarzania wyrobów/usług
z lotu ptaka

3

Wymogi związane z dokumentacją produkcyjną
w projektach B+R

2

Sporządzanie ofert a projekty B+R 5
dr Joanna Rudawska

Nowoczesne łańcuchy dostaw 5

Trendy rynkowe a oczekiwania konsumentów 10

dr inż. Tomasz Cisek

Rozwój produktów od fazy koncepcyjnej
do uruchomienia w tzw. serii (z uwzględnieniem
wymagań homologacyjnych

3

Koszty, terminy oraz jakość rozwijanych produktów 3

Technologiczne zastosowanie zaawansowanych
materiałów i rozwiązań w zaawansowanej produkcji

2

Dokumentacja wyrobów / usług na podstawie
wymagań i założeń projektowych zgodnie
z istniejącymi uregulowaniami

2

Projekt – uruchomienie – testowanie. Trening
w środowisku oprogramowania AutoCAD.

20 Michał Gierasimiuk

Techniki skutecznej komunikacji 10 Monika Bezak

Praca własna i podsumowanie modułów
szkoleniowych.

8
dr Joanna Rudawska
Monika Bezak

Egzamin wewnętrzny. 2 Egzaminator

Harmonogram

https://mindloop.pl/
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dr Joanna Rudawska

Wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji
i Przedsiębiorczości w Polsce

Kierownik Działu Projektów Rozwojowych w Kieleckim Parku Technologicznym

Inicjuje i realizuje projekty rozwojowe w Kieleckim Parku Technologicznym na
poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Współpracuje
z uczelniami wyższymi. Opowiada za dział, gdzie realizowana jest rekrutacja,
ocena innowacyjności oraz opieka biznesowa nad startupami i lokatorami KPT.

Moderuje design thinking, lean startup.

dr inż. Tomasz Cisek

Ekspert oceniający wnioski o dotacje dla projektów B+R od 2014 roku

Konsultant w dziedzinach Gospodarka Niskoemisyjna i Ochrona Środowiska

Prezes Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych

Przewodniczący Rady ds. Certyfikacji w Instytucie Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

Michał Gierasimiuk

Mgr inż. Budownictwa

Autoryzowany trener firmy Autodesk. Przeszkolił ponad 4 tysiące osób na teranie
całego kraju z programów AutoCAD wraz z dodatkami branżowymi, Fusion 360,
Inventor i Robot Structural Analysis, Autodesk Inventor Professional.

Doświadczenie zdobyte podczas pracy jako kreślarz, modeler, projektant, czy
koordynator grupy projektantów pozwala Mu na przedstawienie podczas zajęć
faktycznych, z życia wziętych problemów i ich rozwiązań.

Monika Bezak

Dziennikarz i psycholog

Doradza firmom i instytucjom na etapie kreowania pomysłu i wdrażania projektu
do realizacji. Sieciuje placówki edukacyjne oraz firmy. Moderuje procesy
współpracy. Lubi dzielić się wiedzą i inspirować. Trenuje kompetencje miękkie
oraz prowadzi audyty umiejętności w firmach. Opracowuje potrzeby szkoleniowe
firm, planując odpowiednio dopasowane wsparcie.

Prowadzący

https://mindloop.pl/
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Cena szkolenia: 8130,00 zł netto + VAT (10 dni szkoleniowych)

mindloop
Centrum Rozwoju Mindloop

Monika Bezak

Tel. +48 500 593 432

e-mail: szkolenia@mindloop.pl

www.mindloop.pl

Cena zawiera:

� pracę trenerów i ich autorski
program szkolenia

� przygotowanie i dostarczenie
materiałów szkoleniowych

� opracowaną prezentację
wykorzystywaną w czasie szkolenia

Pozostałe informacje

� Grupa maksymalnie 10-osobowa.

� Szkolenia uruchamiane w przypadku
zgłoszenia minimum 6 osób.

Formularz zgłoszeniowy:

� https://mindloop.pl/rejestracja/

Zapraszamy!

Karta szkolenia

https://mindloop.pl/
https://mindloop.pl/rejestracja/

