3.9. Doradztwo przy opracowaniu prototypu/wersji demonstracyjnej
rozwiązania innowacyjnego, wyrobu lub usługi
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej
Usługa doradcza, prorozwojowa, mająca na celu wsparcie przedsiębiorstwa w procesie
wprowadzania na rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi)
lub procesu.
Komponenty usługi:
1. Analiza stanu techniki, co pozwala na identyfikację istniejących rozwiązań rynkowych, identyfikacja
obszarów wymagających usprawnień, nowych rozwiązań, szeroko rozumianej interwencji
technologicznej, luk procesowych czy produktowych.
2. Wsparcie doradcze w zakresie opracowania koncepcji nowych rozwiązań produktowych
czy procesowych z uwzględnieniem doświadczeń własnych zamawiającego oraz wiedzy eksperckiej
środowiska akademickiego.
3. Doradztwo w zakresie doboru technologii pozwalające zamawiającemu na dobranie efektywnych
ekonomicznie oraz technologicznie rozwiązań dostępnych na rynku.
4. Wsparcie doradcze w zakresie opracowania wersji demonstracyjnych nowych produktów
lub procesów celem umożliwienia przebadania ich skuteczności, funkcjonalności i zgodności
z założeniami (badania nie są elementem usługi).
5. Rekomendacje dotyczące opracowania nowych produktów lub procesów (dalszy proces badawczy,
usprawnienia, zmiany koncepcji, rozwiązania barier technologicznych, inne).

Przewidywany czas realizacji usługi
Od 1 do 4 miesięcy

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Utworzenie wewnętrznych działów B+R w przedsiębiorstwach wymaga zaangażowania znacznych
zasobów tj. kapitał finansowy, czy intelektualny. Zaproponowana usługa, dzięki możliwości
wykorzystania potencjału akademickiego przy wdrożeniu nowych wyrobów lub usług, pozwala
na optymalizację kosztów przedsiębiorstw oraz obniżenie ryzyka, poprzez doradztwo jednostki
wyspecjalizowanej w obszarze tworzenia prototypów/wersji demonstracyjnej rozwiązania
innowacyjnego, wyrobu lub usługi . Usługa pozwala przedsiębiorstwom zmapować, wdrożyć
i usystematyzować procesy wewnętrzne związane z samodzielnym prowadzeniem prac B+R. Nowe
produkty/usług wprowadzane przez przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu zasobów naukowycn
pozwalają zwiększyć przychody ze sprzedaży z tytułu wprowadzania ich na rynek, zredukować koszty
związane z ich wytworzeniem oraz zdobyć nowe krajowe i międzynarodowe rynki.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
W związku z charakterem działalności IITPB każdy aspekt współpracy środowiska akademickiego
z biznesem jest w pełni negocjowalny 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 pilną potrzebę firmy. Należy
też zaznaczyć, że każdy nowy produkt czy proces wymagają indywidalnego podejścia i dlatego IITPB
angażuje szeroki zakres ekspertów do swiadczenia tej usługio celem zapewnienia, że usługa będzie
świadczona przez wykwalifikowany personel.
Współpraca przy realizacji usługi odbywa się przy obopólnym zaangażowaniu zarówno
IITPB 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 lub produktów:





współpraca przy doborze rozwiązań technologicznych,
współpraca przy identyfikacji możliwych do wdrożenia rozwiązań technologicznych,
współpraca przy opracowywaniu koncepcji rozwiązań produktowych i procesowych,
każdy inny aspekt współpracy.

Zaangażowanie zasobów akademickich jest niezbędne celem odciążenia przedsiębiorcy
od konieczności prowadzenia wysokobudżetowych inwestycji w infrastrukturę oraz zasoby kadrowe.
Dzięki wykorzystaniu zaewnętrznych dla Zamawiającego zasobów akademickich opracowanie nowych
produktów lub procesów jest tańsze, łatwiejsze i szybsze.

Założenia cenowe
20 000 - 50 000 PLN (20 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

