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Kapitał dla rynku odnawialnych energii - na wdrożenie innowacji, 
 uruchomienie firmy, wykorzystanie wyników badań w biznesie. 

29  maja 2012 roku 
 

INFORMACJA O EKSPERCIE 

    EWA POSTOLSKA 

Menedżer, prezes zarządu Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego „Akcelerator technologii” (od 2003r.), która 

m.in. zarządza Inkubatorem UŁ (od 2003r.) oraz prowadzi fundusz inwestycyjny StartMoney (fundusz 

zalążkowy) inwestujący w pomysły na biznes i komercjalizację wyników badań oraz w firmy na 

początkowym i wczesnym etapie rozwoju (od.2011r.).  

Ekspert i doradca dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania, tworzenia i wdrażania innowacyjnych 

rozwiązań, w tym technologii. Od 2003r. bierze udział lub przeprowadza oceny potencjału rynkowego i 

innowacyjności pomysłów na biznes kandydatów do Inkubatora UŁ. Sporządza oceny innowacyjności i 

rynku pomysłów na biznes lub innowacji planowanych do wdrożenia, w tym m.in. dla Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości i dla przedsiębiorstw z całej Polski. 

Konsultant i trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu zarządzania innowacyjnym 

przedsiębiorstwem, w szczególności firmą będącą na początkowym lub wczesnym etapie rozwoju,  

a także z zakresu zarządzania transferem wiedzy do biznesu oraz komercjalizacji innowacji i technologii.  

Wykładowca z zakresu pozyskiwania finansowania oraz strategii komercjalizacji innowacji, m.in. na 

Polsko-Amerykańskich podyplomowych studiach Komercjalizacji Nauki i Technologii Uniwersytetu 

Łódzkiego i University of Texas, na Wydziale Zarządzania UŁ (od 2004r.). 
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Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe wynikające z pracy dla przedsiębiorstw polskich  

i zagranicznych, z sektora MSP oraz dużych firm, z wielu sektorów. Posiada doświadczenie  

we wdrażaniu rozwiązań zarządczych i kontrolingowych oraz usprawniających procesy  

w przedsiębiorstwach. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz  

Polsko-Amerykańskich studiów podyplomowych Executive MBA Uniwersytetu Łódzkiego i University of 

Maryland, USA.  

 


