3.8. Biznes plan innowacyjnych przedsięwzięć, będących wynikiem prac rozwojowych B+R
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o. o.
Usługa doradcza, prorozwojowa, mająca na celu wsparcie przedsiębiorstwa w procesie
opracowania kompleksowej dokumentacji dla innowacyjnych przedsięwzięć, stanowiących
wynik prac B+R. Usługa doradcza mająca na celu zwiększenie konkurencyjności
i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przy wdrażaniu efektów prac rozwojowych
B+R na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.
Usługa dotyczy analizy efektów prac rozwojowych B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwo
oraz doradztwo w zakresie opracowania kompleksowego biznesplanu, składającego się
z komponentów:
1. Firma i branża:
Historia i obecna sytuacja firmy, ze szczególnym uwzględnieniem działalności B+R
Wizja, misja i cele do osiągnięcia;
Charakterystyka branży względem dostępnych, innowacyjnych rozwiązań;
Analiza strategiczna SWOT.
2. Inwestycja:
Określenie zakresu i szacowanie kosztów inwestycji, koniecznych do wdrożenia wyników prac
rozwojowych B+R;
Określenie źródeł finansowania z uwzględnieniem dostępnych źródeł zewnętrznych.
3. Plan sprzedaży i marketingu innowacyjnego przedsięwzięcia, będącego wynikiem prac
rozwojowych B+R:
Szczegółowy opis przedsięwzięcia;
Analiza otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego;
Dobór optymalnej strategii marketingowej z uwzględnieniem wyceny, sposobów promocji
i kanałów dystrybucji.
4. Plan zarządzania i działań związanych z wdrożeniem innowacyjnego przedsięwzięcia:
Działalność produkcyjna lub usługowa;
Zarządzanie przedsięwzięciem;
Określenie harmonogramu działań;
5. Plan finansowy innowacyjnego przedsięwzięcia, będącego wynikiem prac rozwojowych B+R:
Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania;
Określenie aktualnych danych finansowych przedsiębiorstwa;
Opracowanie szczegółowych prognoz finansowych przedsięwzięcia, ze szczególnym
uwzględnieniem rachunku zysków i strat, bilansu oraz wyznaczenia punktu rentowności (BEP).
6. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia innowacyjnego.

Przewidywany czas realizacji usługi
Od 1 do 2 miesięcy

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Biznes plan innowacyjnych przedsięwzięć, będących wynikiem prac rozwojowych B+R jako zestaw
dokumentów i analiz ma szerokie zastosowanie w organizacji, jak i poza nią. Umożliwia zmapowanie
procesów, przygotowanie i przeprowadzenie niezbędnych działań związanych z prowadzeniem
innowacyjnych przedsięwzięć, pozwala na pozyskanie środków finansowych od inwestorów i banków,
a także odgrywa znaczącą rolę przy podejmowaniu decyzji menedżerskich. Dzięki niemu można

zweryfikować słuszność przyjmowanych wcześniej założeń, określać możliwości wejścia na nowe rynki,
określać i optymalizować koszty prowadzonego przedsięwzięcia oraz szacować potencjalne korzyści
finansowe płynące z prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć opartych na pracach rozwojowych
B+R, wpływając tym samym na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie lokalnej, krajowej
jak i międzynarodowej.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
W związku z charakterem działalności Instytutu każdy aspekt współpracy środowiska akademickiego
z biznesem jest w pełni negocjowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
Nie ma konieczności korzystania z pełnego zakresu oferty opisanej usługi, a można skupić się tylko
na elementach, które na dany moment stanowią najbardziej znaczącą potrzebę firmy.
Należy też zaznaczyć, że doradztwo w zakresie opracowania biznes planów dla innowacyjnych
przedsięwzięć, będących wynikiem prac rozwojowych B+R to usługa o bardzo szerokim zakresie,
dlatego Instytut angażuje ekspertów o szerokim spektrum do jej świadczenia celem zapewnienia,
że będzie ona wykonana na odpowiednim poziomie.
Współpraca przy realizacji usługi odbywa się przy obopólnym zaangażowaniu zarówno Instytutu
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 biznesplanu. Przykładowe obszary współpracy:
 współpraca przy identyfikacji potrzeb, celu i zakresu, wybór problemów wymagających
rozwiązania w pierwszej kolejności;
 diagnoza bieżącej sytuacji organizacji (analiza strategiczna);
 współpraca w zakresie przygotowania danych do analiz i prognoz;
 współpraca przy wskazaniu i opracowywaniu obszarów doskonalenia, określeniu mocnych
i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń innowacyjnego przedsięwzięcia,
prognozowanie i pozycjonowanie w stosunku do poziomu firm konkurencyjnych;
 każdy inny aspekt współpracy.
Zaangażowanie zasobów akademickich jest niezbędne, aby odciążyć przedsiębiorcę od konieczności
angażowania dodatkowych zasobów celem stworzenia biznes planu dla innowacyjnego
przedsięwzięcia, będącego wynikiem prac rozwojowych B+R. Dzięki wykorzystaniu zewnętrznych
dla Zamawiającego zasobów akademickich opracowanie takiej dokumentacji jest prostsze i szybsze.

Założenia cenowe
25 000 - 50 000 PLN (25 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

