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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa doradcza
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Fundacja Łódzki Inkubator Innowacji i Eksportu jest fundacją, która pomaga wykorzystywać
przedsiębiorcom szanse jakie stwarza specyﬁka współczesnego rynku. Fundacja wspiera zarówno
nowe, jak i istniejące od lat ﬁrmy w poszukiwaniu nowych kanałów działalności, uwzględniając

szczególnie aktywność proeksportową oraz wsparcie w zakresie prowadzenia prac badawczo –
rozwojowych.
Jednym z głównych celów Fundacji jest zwiększenie rozpoznawalności województwa łódzkiego na
rynkach międzynarodowych poprzez poprawę konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
funkcjonujących w regionie.
Podstawą do odnoszenia sukcesu w dynamicznie zmieniającej się gospodarce jest kreowanie
długofalowej strategii rozwoju. Fundacja przykłada niezwykle dużą wagę do umiejętności
skutecznego określania strategii rozwoju, gdyż wierzymy, iż poprawne wykonanie tego zadania
warunkuje przyszły sukces.
Fundacja dba, aby długofalowe plany dotyczące rozwoju ﬁrm uwzględniały wpływ rozwoju
technologicznego oraz prac badawczo - rozwojowych na proces produkcji czy też świadczenia
usługi.
W ramach prowadzonej działalności Fundacja świadczy szereg
szkoleniowych m.in.:

usług

rozwojowych

jak i

- opracowanie modeli biznesowych oraz strategii działania firm (w szczególności z sektora MŚP),
- poszukiwanie nowych potencjalnych kontrahentów,
- poszukiwanie nowych rynków sprzedaży (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), monitorowanie i
prognozowanie trendów na danych rynkach,
- wsparcie w zakresie organizacji i zarządzania MŚP, w tym również kompleksowe przygotowanie do
uzyskania certyﬁkatów systemów zarządzania wg ISO 9001, 14001, 18001 tj. projektowanie,
wdrażanie i certyfikacja tych systemów
- wsparcie w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii i wiedzy
- wsparcie w zakresie ochrony patentowej.
Fundacja koncentruje się nie tylko na pomocy przy „wejściu” na dany rynek, ale również wspiera
przedsiębiorców, którzy na takich rynkach już funkcjonują.
Fundacja współpracuje z zaufanymi partnerami na rynkach wschodnich, są to m.in. akredytowane
jednostki certyﬁkujące, czy organizatorzy targów branżowych oraz ﬁrmy prawnicze w Rosji, na
Ukrainie i krajach nadbałtyckich.
Fundacja Łódzki Inkubator Innowacji i Eksportu posiada stałe przedstawicielstwo w Moskwie dzięki,
któremu możemy wszechstronnie reprezentować interesy naszych klientów na rynkach
wschodnich.
Bardzo ważnym elementem, mogącym zapewnić sukces eksportowy, jest stworzenie bazy
teleadresowej na wybranym rynku. Skonstruowana przez Fundację baza potencjalnych
kontrahentów jest zawsze specjalnie wyselekcjonowana pod kątem oferty produktów/usług
Zleceniodawcy.
Fundacja organizuje uczestnictwo w targach. W ramach działań podczas realizacji tej usługi dobiera
najodpowiedniejsze dla Zleceniodawcy imprezy targowe, nawiązuje kontakty z organizatorem
targów. Rezerwuje powierzchnie wystawienniczą oraz opracowuje również dokumentację z tym
związaną.
Fundacja wykonuje badania rynku (Unia Celna i inne kraje WNP) polegające m.in. na porównaniu
produktów konkurencji oraz cen detalicznych i hurtowych.
Fundacja pomaga w przeprowadzeniu procesu certyﬁkacji, czyli określeniu niezbędnej dokumentacji,
umożliwiającej legalny wwóz i sprzedaż towarów na terenie Rosji/Unii Celnej oraz krajach byłego

ZSRR, wycenia oraz przeprowadza certyfikację, zakończoną wydaniem certyfikatu.
Jako potwierdzenie wysokiej jakości realizowanych usług Fundacja uzyskała certyﬁkat zgodności z
wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie usług doradczych, wydany przez akredytowaną
jednostkę GLOBAL QUALITY.
Fundacja w 2018 roku rozszerzyła certyﬁkat w zakresie organizacji i realizacji szkoleń otwartych i
zamknietych.
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