
 
 

Akademia Nowoczesnej Administracji 

Spotkanie tematyczne pn. 

„Budowanie kultury innowacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego” 

Ekspert: Michał Misztal 

12.04.2022 r. godz. 10:00 – 13:00 

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
Formuła: online – platforma Clickmeeting 

Rejestracja: https://startupacademy.clickmeeting.com/budowanie-kultury-innowacyjnosci-w-
jednostkach-samorzadu-terytorialnego/register 

 

 

Agenda Spotkania 
 

Cele spotkania: 

1. Zapoznanie z warunkami oraz znaczeniem tworzenia innowacji w rozwoju organizacji. 

2. Poznanie panujących trendów technologicznych, wpływających na warunki gospodarcze 

prowadzenia biznesu. 

3. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w jednostkach samorządu 

terytorialnego, w zakresie innowacyjnych rozwiązań, w tym cyfryzacji i otwartych danych 

w administracji publicznej. 
 

 

10:00 – 10:05 
Powitanie uczestników, krótkie omówienie agendy spotkania 

Moderator oraz Reprezentant DRG UMWP 

10:05 – 10:15 

Wprowadzenie – podstawowe definicje, zagadnienia dot. innowacyjności, trendów 

technologicznych, źródeł wiedzy i inspiracji na temat innowacyjnych rozwiązań, form 

wsparcia przedsiębiorstw 

10:15 – 10:30 
Znaczenie innowacji dla rozwoju organizacji oraz budowanie twórczej i proinnowacyjnej 

postawy 

10:30 – 11:00 Korzystanie z zewnętrznych źródeł i współpracy z innymi podmiotami 

11:00 – 11:15 Kluczowe trendy technologiczne 

11:15 – 11:30 
Case study –  instrumenty wdrażane przez zagraniczne jednostki wspierające rozwój 

przedsiębiorczości 

11:30 – 11:45 Przerwa 

11:45 – 12:15 Case study – skuteczna współpraca startupów i JST (np. Seedia, Airly) 

12:15 – 12:30 Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz Regionalne – Inteligentne Specjalizacje Pomorza 

12:30 – 12:50 
Studium przypadku w zakresie wdrażania innowacji w jednostkach samorządu 

terytorialnego, inspirujące przykłady 

12:50 – 13:00 Podsumowanie spotkania wraz z sesją „Pytań i odpowiedzi” do eksperta  
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Ekspert 
 

 

Michał Misztal – Prezes Startup Academy (https://startupacademy.pl/), 

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. Doradca Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budowania 

ekosystemu wspierania przedsiębiorczości. 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. 
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