3.1. Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o. o.
Usługa prorozwojowa dotycząca oceny potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie
możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu
lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej
lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania,
w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.
Usługa obejmuje zidentyfikowanie potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowanie sposobu
ich zaspokojenia przez usługodawcę, dostosowanie sposobu świadczenia usługi do indywidualnych
potrzeb przedsiębiorcy, zaangażowanie przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces, wykorzystanie
specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju poprzez bezpośrednie
zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach.
Komponentami usługi są wyspecjalizowane analizy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę.
Pozycji rynkowej.
Modelu biznesowego.
Finansowa.
Organizacji i zarządzania.
Dojrzałości technologicznej.

Do sporządzenia analiz będących poszczególnymi komponentami usługi niezbędna jest specjalistyczna
wiedza ekspercka kadry zaangażowanej w świadczenie usługi (m. in. umiejętność analizy danych
jakościowych nt. rynku, umiejętność analizy danych ilościowych nt. rynku). IOB uzgadnia z usługobiorcą
zasady realizacji audytu innowacyjności, w tym w szczególności jego zakres rzeczowy, tj. zestaw
komponentów, które zostaną zrealizowane przez IOB na rzecz usługobiorcy – ustalenia te zapisywane
są w umowie o świadczenie usługi.
W terminie do 30 dni po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych w umowie komponentów,
IOB przygotowuje raport zawierający m.in.:
-

-

-

streszczenie menedżerskie, tj.: krótki opis usługobiorcy, przedstawienie pytania badawczego
lub hipotezy dotyczących zidentyfikowanych potrzeb i możliwości rozwojowych usługobiorcy, listę
przeprowadzonych analiz,
co najmniej dwie rekomendacje dotyczące wdrożenia w przedsiębiorstwie usługobiorcy dwóch
innowacji, wraz z uzasadnieniem dla każdej z nich. Jeżeli nie jest możliwe przedstawienie dwóch
rekomendacji IOB zamieszcza w raporcie wyjaśnienie, dlaczego stworzenie tych rekomendacji
(lub jednej z nich) było niemożliwe,
informacje na temat daty przeprowadzenia audytu innowacyjności oraz osób uczestniczących
w jego realizacji ze strony IOB i usługobiorcy oraz czasu jego trwania,
raporty ze zrealizowanych komponentów.

IOB przekazuje usługobiorcy raport w ciągu 10 dni od zakończenia prac nad tym raportem. Przekazanie
to poprzedzone jest prezentacją wyników audytu oraz wynikających z niego rekomendacji dotyczących
możliwości wdrożenia w przedsiębiorstwie usługobiorcy innowacji, która przeprowadzana jest w siedzibie
usługobiorcy bądź w IOB.
Podstawą do rozliczenia realizacji usługi jest podpisany przez usługobiorcę protokół odbioru zawierający,
co najmniej potwierdzenie:
-

realizacji poszczególnych komponentów usługi,
odbioru raportu,
należytego wykonania usługi przez IOB.
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Przewidywany czas realizacji usługi
Od 1 do 2 miesięcy

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
W szczególności wzrost sprzedaży, wzrost zysku / redukcja kosztów, rozszerzenie rynków zbytu

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy

Zakres rzeczowy usługi, tj. zestaw komponentów, które zostaną zrealizowane przez IOB na rzecz
usługobiorcy w ramach przedmiotowej usługi, jest uzgadniany z usługobiorcą (zapisy w umowie). W
trakcie świadczenia usługi (opracowanie danych do poszczególnych analiz) przewidywane jest
zaangażowanie przedsiębiorcy i usługodawcy w proces świadczenia usługi.

Założenia cenowe
15 000 - 45 000 PLN (15 do 45 osobodni przy koszcie równym 1000 zł za osobodzień)

Odbiorcy

Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe MŚP z regionu podlaskiego
Osoba kontaktowa w sprawie usługi
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail

Tomasz Stypułkowski
606 246 137
t.stypulkowski@iit.pb.bialystok.pl
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