3.3. Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o. o.
Usługa prorozwojowa - opracowanie szczegółowego planu wdrożenia nowej
technologii/wdrożenia do produkcji nowego lub udoskonalonego produktu – obejmuje
definicję harmonogramu prac wraz z kamieniami milowymi oraz współzależnościami
pomiędzy zadaniami, niezbędnych zasobów i budżetu. To usługa doradcza mająca na celu
zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno
na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.
Elementy komponentu:
1. Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac:
a) lista inicjatyw,
b) lista zadań/kroków do wykonania,
c) data rozpoczęcia i zakończenia inicjatyw / zadań,
d) powiązania z innymi zadaniami,
e) kamienie milowe,
f) wykonawca danej inicjatywy/zadania.
2. Określenie zasobów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania i przypisanie wykonawców
do poszczególnych zadań.
3. Określenie budżetu wdrożenia i alokacji środków na poszczególne zadania.
4. Określenie zasad raportowania wdrożenia.
5. Analiza ryzyka wdrożenia (zdefiniowanie zagrożeń dla projektu i sposobów ich uniknięcia
lub odpowiedzi na nie).
6. Wytyczenie ścieżki krytycznej projektu.
7. Analiza ryzyka – określenie najbardziej narażonych na ryzyko obszarów projektu i sposobów
ograniczenia ryzyka.
8. Bieżący monitoring i raportowanie statusów wdrożenia innowacyjnego rozwiązania na niewielką
skalę, służącego przetestowaniu zaproponowanego rozwiązania innowacyjnego.
9. Analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne (analiza efektów wdrożenia nowej
technologii w odniesieniu do środowiska naturalnego i przeliczeniu ich na czynniki
ekonomiczne).
10. Rekomendacje dotyczące przeprowadzania wdrożenia.
Przewidywany czas realizacji usługi
Od 1 do 3 miesięcy

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

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
W trakcie świadczenia usługi (opracowanie danych do poszczególnych analiz) przewidywane jest
zaangażowanie przedsiębiorcy i usługodawcy w proces świadczenia usługi. W celu identyfikacji
potrzeb przedsiębiorcy i dostosowania sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb
przedsiębiorcy wykonane zostaną wymienione powyżej komponenty usługi.
Kompetencje konsultanta doradcy niezbędne do realizacji komponentu:
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wiedza nt. technik planowania i zarządzania projektami,
umiejętność przygotowania szczegółowego harmonogramu prac,
umiejętność alokacji budżetu i określenia zasobów niezbędnych do przeprowadzenia
projektu,
wiedza nt. zasad raportowania projektu,
wytyczenie ścieżki krytycznej projektu,
analiza ryzyka – określenie najbardziej narażonych na ryzyko obszarów projektu i sposobów
ograniczenia ryzyka,
rekomendacje dotyczące przeprowadzania wdrożenia,
wsparcie we wdrożeniu pilotażowego rozwiązania – to bieżący monitoring i raportowanie
statusów wdrożenia innowacyjnego rozwiązania na niewielką skalę, służącego
przetestowaniu zaproponowanego rozwiązania innowacyjnego.

Założenia cenowe
25 000 - 75 000 PLN (25 do 75 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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