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sustainable business model canvas - 
zrównoważony model biznesowy

Firma przyjazna środowisku - czy dbając o zyski można 

zwiększyć pozytywny wpływ na środowisko? 

Sustainable Business Model Canvas, rozszerzona 

wersja BMC, która zachowuje swoje zalety, a ponadto 

umożliwia użytkownikowi maksymalizację wpływu 

produktu lub firmy na zrównoważony rozwój. 



Fundacja MOST wspiera rozwój przedsiębiorców technologicznych. 
Wierzymy, że innowacyjni przedsiębiorcy mają duży wpływ na  społeczeństwo. 

Wspieramy tych którzy przyczyniają się do jego dobrego rozwoju.

Jako Centrum Innowacji (CI) wspieramy procesy wdrażania innowacji

w przedsiębiorstwach. Animujemy społeczność przedsiębiorców, w ramach której 

propagujemy przedsiębiorcze postawy oraz doradzamy jak wdrażać innowacyjne 

rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe.

NASZE PROJEKTY STATUTOWE:

AKREDYTOWANA 
INSTYTUCJA OTOCZENIA 

BIZNESU

O FUNDACJI



KOMPAS SDG

KOMPAS SDG DLA BIZNESU:

• Zrozumieć cele zrównoważonego rozwoju i ich wpływ na biznes

• Określ priorytety 

• Ustalenie celów

• Wdrożenie działań

• Ewaluacja, komunikacja

grafika pochodzi z publikacji: https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/05/019104_SDG_Compass_Guide_2015_v29.pdf

https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/05/019104_SDG_Compass_Guide_2015_v29.pdf


5. KLUCZOWI 
PARTNERZY

IMPAKT/ SDGs

9. KOSZTY

7. KLUCZOWE DZIAŁANIA

6. KLUCZOWE ZASOBY

2. PROPOZYCJA WARTOŚCI

12. KONIEC ŻYCIA PRODUKTU?

11. BENEFITY/ PROFITY?

4. MARKETING

3. KANAŁY DOTARCIA

10. PRZYCHODY

1. SEGMENTY 
KLIENTÓW
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Przygotowanie i zrozumienie kluczem do sukcesu. 

PRZYGOTOWANIE

PRE WORK DLA FIRMY

• Zapoznanie się z 17 celami zrównoważonego rozwoju

• Refleksja w których i jakimi działaniami się firma 

wpisuje

• Misja firmy

ROZGRZEWKA

• Burza mózgów - czym dla nas jest zrównoważony 

rozwój?



JAK DZIAŁAMY ?



Nasz Typowy projekt trwa od 5 do 7 miesięcy.  Angażujemy w projekt jednego z naszych kierowników projektu, metodyka oraz optymalny 

zespół ekspertów z naszej sieci doradców (MOSTnet).

Nasze wsparcie realizowane jest poprzez prosty, lecz skuteczny proces, który nazywamy personalizowaną akceleracją, przebiega ona według 

schematu: Diagnoza → Strategia → Działanie

Każdy projekt komponowany jest z modułów które dobieramy do zidentyfikowanych przez nas potrzeb firmy. Nasze wyjątkowe podejście 

zakłada naszą obecność od definiowania strategii do  rozpoczęcia egzekucji, a nawet do zdobycia pierwszego Klienta czy inwestora.

Naszą specjalnością jest planowanie strategiczne oraz organizacja  procesu wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług.  Nasz zespół 

wnosi wiedzę z zakresu zarządzania innowacją, mobilizuje wiedzę o rynkach naszych Klientów poprzez ekspertów z sieci doradców MOSTnet. 

Pracujemy warsztatowo z zespołem Klienta i na czas projektu stajemy się jego częścią. 

Realizujemy ideę szczupłego doradztwa biznesowego, koncentrując się na efektach, jesteśmy gotowi dzielić ryzyko powodzenia, minimalizując 

bariery wejścia.

JAK DZIAŁAMY?
SZCZUPŁE DORADZTOWO BIZNESOWE



Jan Kaczmarek
 President of the Board

Katarzyna Klimek    
Chief Operating Officer

Joanna Fogler
Chief Innovation Strategist

Patrycja Śrótwa
Startup League Manager

Monika Serkowska 
Innovation Strategy 

Consultant

Anna Laudy Nagy 
Fundraising and Grant 

Coordinator

ZESPÓŁ MOST

Agata Rzepniewska
Financial Specialist

Ewa Florczyk 
Innovation Strategy 

Consultant

Bogumiła 
Sobiczewska Mentors 

Community Builder

Barbara Domaradzka 
Innovation Strategy 

Consultant



USŁUGI

• Audyt innowacyjności

• Potencjał technologii

• Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji

• Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji 

• Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej 

innowacji

• Konsultacja w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów

• Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych

• Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii

• Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z inwestorem w zakresie 

rozwijania i/lub wdrażania innowacji

• Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw 

własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej

ZAKRES NASZYCH USŁUGI

AUDYT POTENCJAŁU 
TECHNOLOGICZNEGO

WYBÓR KIERUNKU 
ROZWOJU

WDROŻENIE
STRATEGII



USŁUGI

• Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem 

innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja

• Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem 

wdrożenia innowacyjnej technologii

• Analiza ryzyka wdrożenia innowacji

• Realizacja strategii marketingowej

• Doradztwo i pomoc w opracowaniu i wdrożeniu pilotażowym innowacji

• Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji

• Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji

• Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji

• Analiza pozycji konkurencyjnej

• Analiza rynku

• Stworzenie harmonogramu wdrożenia wraz z jego  monitoringiem

• Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia innowacji

ZAKRES NASZYCH USŁUGI

AUDYT POTENCJAŁU 
TECHNOLOGICZNEGO

WYBÓR KIERUNKU 
ROZWOJU

WDROŻENIE
STRATEGII




