3.6. Opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie MSP
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o. o.
Usługa prorozwojowa – opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej
w przedsiębiorstwie MSP - to usługa doradcza mająca na celu zwiększenie konkurencyjności
i wartości przedsiębiorstwa na rynku.
Komponenty usługi:
1. Analiza statusu własności intelektualnej (chronionej, niechronionej) w zakresie innowacji
wdrażanych w przedsiębiorstwie;
2. Opracowanie zaleceń doradcy w zakresie skutecznej ochrony własności intelektualnej
przedsiębiorstwa, przygotowanie dokumentacji niezbędnej w procesie zastrzegania;
3. Analiza stanu posiadanej lub nabywanej przez przedsiębiorstwo własności przemysłowej;
4. Opracowanie zaleceń doradcy w zakresie skutecznej ochrony własności przemysłowej,
przygotowanie dokumentacji niezbędnej w procesie zastrzegania;
5. Doradztwo w zakresie tworzenia wyspecjalizowanej komórki zarządzania własnością intelektualną
w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa;
6. Doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr ds. zarządzania własnością
intelektualną.

Przewidywany czas realizacji usługi
Od 1 do 2 miesięcy

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Wprowadzona usługa pozwoli na skuteczne podniesienie wiedzy przedsiębiorstwa o ochronie
własności intelektualnej. Ponadto opracowywanie indywidualnych zaleceń, dedykowanych
konkretnemu przedsiębiorstwu pozwoli na wdrożenie i usystematyzowanie procesów wewnętrznych,
a tym samym optymalizację ryzyka i wzrost wartości przedsiębiorstwa. Skuteczne stosowanie narzędzi
ochrony własności intelektualnej umożliwi również poszerzenie rynków zbytu przedsiębiorstw
bez obawy o kopiowanie lub powielanie wypracowanych przez nie rozwiązań przez konkurencyjne
firmy. Dzięki skorzystaniu z usługi przedsiębiorca będzie w stanie zmapować wewnętrzne procesy
w taki sposób, aby w przyszłości samodzielnie móc skutecznie wykorzystywać narzędzia ochrony
własności intelektualnej.

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. Nie ma jednak konieczności korzystania
z pełnego zakresu oferty opisanej usługi - można skupić się tylko na elementach, które na dany moment
stanowią najbardziej pilną potrzebę przedsiębiorstwa

Współpraca przy realizacji usługi odbywa się przy obopólnym zaangażowaniu zarówno Instytutu
Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. jak i Zamawiającego. Powodem tego jest
przede wszystkim znajomość przez Zamawiającego uwarunkowań wewnętrznych przedsiębiorstwa
oraz jego otoczenia, które bezpośrednio wpływa na charakter niezbędnych do wdrożenia procesów,
co jest bardzo ważne w fazie przygotowania do opracowania opinii:


współpraca przy identyfikacji potrzeb oraz celu strategii ochrony własności intelektualnej;



współpraca w zakresie przygotowania danych do analiz i oceny statusu własności
intelektualnej oraz zdolności do zastrzeżenia posiadanej lub nabywanej
przez przedsiębiorstwo;



każdy inny aspekt współpracy.

Zważywszy, że usługa będzie oferowana sektorowi MŚP należy zauwazyć, że własność intelektualna
w przedsiębiorstwach z różnych branż może przyjmować zróżnicowany charakter i wymaga
indywidalnego podejścia w zakresie jej ochrony, dlatego angażując szeroki zakres ekspertów
do swiadczenia tej usługi Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej zapewnienia,
że usługa będzie świadczona przez wykwalifikowany personel.

Założenia cenowe
15 000 - 50 000 PLN (15 do 50 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

Adam Gardocki

Telefon

505 755 445

E-mail

a.gardocki@iit.pb.bialystok.pl

