


Fundusze Unijne 2014-2020
wykorzystywane są przy finansowaniu inwestycji i współpracy z Instytutem w zakresie:

Sprzedaży patentów i 
udzielania licencji

Dostarczania 
wyników pracy B+R

Ekspertyz, raportów i 
dokumentacji technicznejBadań naukowych

Projektowania, wdrażania i 
opiniowania innowacji

Usprawniania procesów 
biznesowych

Nieopatentowanej 
wiedza techniczna



Fundusze Unijne 2014-2020
wykorzystywane przy finansowaniu inwestycji we współpracy z Instytutem:

RPO WP 1.2.2.
Bon na usługi badawcze

RPO WP 1.3 PO IR 2.3.2 Bony na 
innowacje, etap I

RPO WP 1.4.1 Szybka ścieżka 1.1.1.



Poddziałanie 1.4.1., 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Kto może pozyskać dofinansowanie? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP, na
terenie woj. podlaskiego.

Ile można pozyskać?
Od 10.200 zł do maksymalnie 63.750 zł. Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi do 85%

wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co 15% całkowitego kosztu projektu. W przypadku

średnich przedsiębiorstw wkład własny to 25%.

Na co można przeznaczyć środki?
Otrzymane środki można wykorzystać na prorozwojowe usługi doradcze, świadczone przez IIiTPB tj.

audyt innowacyjności przedsiębiorstwa, pomoc przy opracowaniu prototypu/wersji demonstracyjnej

innowacyjnych rozwiązań, wsparcie komercjalizacji, biznes plan innowacyjnych przedsięwzięć i inne.

Nasze doświadczenie 
Od 2015 roku realizujemy projekty finansowane ze środków zewnętrznych 100% skutecznością.

Ponadto pomagamy w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, świadcząc tym samym kompleksową

obsługę w zakresie wykorzystania dostępnych środków na prorozwojowe usługi doradcze.

Termin naborów 28.02.2020 r. – 31.12.2020 r.



Nazwa usługi Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia

Zakres usługi

• określenie zasobów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania.
• określenie budżetu wdrożenia i alokacji środków na poszczególne zadania.
• określenie zasad raportowania wdrożenia.
• analiza ryzyka wdrożenia i wytyczenie ścieżki krytycznej projektu.
• bieżący monitoring i raportowanie statusów wdrożenia.
• analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne.
• rekomendacje dotyczące przeprowadzania wdrożenia.

Czas realizacji 1-3 miesiące

Koszt z uwzględnieniem 
dofinansowania

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 3.750 zł– 11.250 zł netto

Średnie przedsiębiorstwa: 6.250 zł – 18.750 zł netto

Całkowity koszt usługi 25.000 - 75.000 zł netto

Usługi specjalistyczne
świadczone przez IIiTPB sp. z o.o., Poddziałanie 1.4.1. RPO WP



Nazwa usługi Biznes plan innowacyjnych przedsięwzięć, będących wynikiem prac rozwojowych B+R

Zakres usługi

Doradztwo w zakresie opracowania kompleksowego biznesplanu dla nowych przedsięwzięć, ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów takich jak:
• inwestycja (określenie kosztów i źródeł finansowania)
• plan sprzedaży i marketingu (analiza otoczenia, dobór optymalnej strategii)
• plan zarządzania i działań związanych z wdrożeniem innowacyjnego przedsięwzięcia:
• plan finansowy (nakłady inwestycyjne, aktualne dane finansowe, prognozy finansowe)
• podsumowania i oceny ryzyka

Czas realizacji 1-2 miesiące

Koszt z uwzględnieniem 
dofinansowania

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 3.750 zł– 7.500 zł netto

Średnie przedsiębiorstwa: 6.250 zł – 12.500 zł netto

Całkowity koszt usługi 25.000 - 50.000 zł netto

Usługi specjalistyczne
świadczone przez IIiTPB sp. z o.o., Poddziałanie 1.4.1. RPO WP



Nazwa usługi Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia dedykowanych rozwiązań, w oparciu o systemy
IoT (Internet of Things) oraz IIoT (Industrial Internet of Things)

Zakres usługi

• identyfikacja możliwości wykorzystania systemów IoT oraz IIoT w zakresie projektowania nowych
produktów/usług lub usprawnianiu już̇ istniejących.

• pomoc w zakresie opracowania nowych, dedykowanych rozwiązań́ IoT i IIoT.
• pomoc w zakresie implementacji istniejących rozwiązań, opartych o systemy IoT oraz IIoT w

procesie projektowania nowych produktów lub usprawnianiu już̇ istniejących.
• doradztwo w zakresie implementacji nowych, dedykowanych rozwiązań́ IoT i IIoT w procesie

projektowania nowych produktów/usług lub usprawnianiu istniejących.

Czas realizacji 1-4 miesiące

Koszt z uwzględnieniem 
dofinansowania

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 3.000 zł– 7.500 zł netto

Średnie przedsiębiorstwa: 5.000 zł – 12.500 zł netto

Całkowity koszt usługi 20.000 - 50.000 zł netto

Usługi specjalistyczne
świadczone przez IIiTPB sp. z o.o., Poddziałanie 1.4.1. RPO WP



Nazwa usługi Doradztwo przy opracowaniu prototypu/wersji demonstracyjnej rozwiązania innowacyjnego,
wyrobu lub usługi

Zakres usługi

• analiza istniejących rozwiązań rynkowych, obszarów wymagających usprawnień, nowych
rozwiązań, luk procesowych czy produktowych.

• wsparcie w zakresie opracowania koncepcji nowych rozwiązań produktowych czy procesowych.
• pomoc w doborze efektywnych ekonomicznie oraz technologicznie rozwiązań.
• wsparcie w zakresie opracowania wersji demonstracyjnych nowych produktów lub procesów.
• rekomendacje dotyczące opracowania nowych produktów lub procesów (dalszy proces badawczy,

usprawnienia, zmiany koncepcji, rozwiązania barier technologicznych, inne).

Czas realizacji 1-4 miesiące

Koszt z uwzględnieniem 
dofinansowania

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 3.000 zł– 7.500 zł netto

Średnie przedsiębiorstwa: 5.000 zł – 12.500 zł netto

Całkowity koszt usługi 20.000 - 50.000 zł netto

Usługi specjalistyczne
świadczone przez IIiTPB sp. z o.o., Poddziałanie 1.4.1. RPO WP



Nazwa usługi Doradztwo w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych

Zakres usługi

• identyfikacja wartości niematerialnych i prawnych, które mają podlegać wycenie (w tym
szczególnie: patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, nieopatentowanego know
how itp.) oraz ocena możliwości ich wdrożenia i komercjalizacji.

• przeprowadzenie wyceny wartości niematerialnych i prawnych metodą rynkową (porównawczą).
• przeprowadzenie wyceny wartości niematerialnych i prawnych metodą kosztową.
• przeprowadzenie wyceny wartości niematerialnych i prawnych metodą dochodową.

Czas realizacji 1-2 miesiące

Koszt z uwzględnieniem 
dofinansowania

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 3.000 zł– 7.500 zł netto

Średnie przedsiębiorstwa: 5.000 zł – 12.500 zł netto

Całkowity koszt usługi 20.000 - 50.000 zł netto

Usługi specjalistyczne
świadczone przez IIiTPB sp. z o.o., Poddziałanie 1.4.1. RPO WP



Nazwa usługi Analityka rynku dla nowych technologii/produktów/usług

Zakres usługi

• analityka, doradztwo i opracowanie rekomendacji w zakresie użyteczności
produktów/usług/technologii i ich konkurencyjności względem podobnych rozwiązań.

• analityka, doradztwo i opracowanie rekomendacji w zakresie ustalania cen oraz sposobów
promocji, reklamy i wizerunku.

• analityka, doradztwo i opracowanie rekomendacji dla nowych produktów/usług/technologii w
zakresie obecnych i potencjalnych klientów, ich satysfakcji i lojalności oraz zachowań
konsumenckich.

Czas realizacji 1-6 miesiące

Koszt z uwzględnieniem 
dofinansowania

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 2.400 zł– 7.500 zł netto

Średnie przedsiębiorstwa: 4.000 zł – 12.500 zł netto

Całkowity koszt usługi 20.000 - 50.000 zł netto

Usługi specjalistyczne
świadczone przez IIiTPB sp. z o.o., Poddziałanie 1.4.1. RPO WP



Nazwa usługi Usługa wsparcia komercjalizacji pomysłu biznesowego

Zakres usługi

• weryfikacja zasobów komercyjnych (osobowych, materialnych i niematerialnych).
• wypracowanie / weryfikacja strategii komercyjnej.
• określenie / weryfikacja ogólnych celów sprzedażowych.
• opracowanie planu działań́ komercyjnych na co najmniej 12 miesięcy.
• realizacja lub weryfikacja segmentacji rynku i wybór właściwych grup docelowych.
• praktyczne wsparcie doradcze w budowaniu lub zakupie narzędzi promocji i sprzedaży.
• działania dotyczące architektury marek (albo grup produktowych).

Czas realizacji 1-3 miesiące

Koszt z uwzględnieniem 
dofinansowania

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 2.250 zł– 7.500 zł netto

Średnie przedsiębiorstwa: 3.750 zł – 12.500 zł netto

Całkowity koszt usługi 15.000 - 50.000 zł netto

Usługi specjalistyczne
świadczone przez IIiTPB sp. z o.o., Poddziałanie 1.4.1. RPO WP



Nazwa usługi Opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie MŚP

Zakres usługi

• analiza statusu własności intelektualnej (chronionej, niechronionej) w zakresie innowacji
wdrażanych w przedsiębiorstwie.

• opracowanie zaleceń w zakresie skutecznej ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa,
przygotowanie dokumentacji niezbędnej w procesie zastrzegania.

• doradztwo w zakresie tworzenia wyspecjalizowanego działu zarzadzania własnością ̨ intelektualną.
• doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr ds. zarzadzania własnością ̨

intelektualną.

Czas realizacji 1-2 miesiące

Koszt z uwzględnieniem 
dofinansowania

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 2.250 zł– 7.500 zł netto

Średnie przedsiębiorstwa: 3.750 zł – 12.500 zł netto

Całkowity koszt usługi 15.000 - 50.000 zł netto

Usługi specjalistyczne
świadczone przez IIiTPB sp. z o.o., Poddziałanie 1.4.1. RPO WP



Nazwa usługi Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa

Zakres usługi

Wykonanie wyspecjalizowanej analizy:
• możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę.̨
• pozycji rynkowej.
• modelu biznesowego.
• finansowa.
• organizacji i zarzadzania.
• dojrzałości technologicznej.

Czas realizacji 1-2 miesiące

Koszt z uwzględnieniem 
dofinansowania

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 2.250 zł– 6.750 zł netto

Średnie przedsiębiorstwa: 3.750 zł – 11.250 zł netto

Całkowity koszt usługi 15.000 - 45.000 zł netto

Usługi specjalistyczne
świadczone przez IIiTPB sp. z o.o., Poddziałanie 1.4.1. RPO WP



Nazwa usługi Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii

Zakres usługi

• przygotowanie listy dostępnych na rynku technologii, możliwych do wdrożenia.
• określenie poziomu innowacyjności poszczególnych technologii oraz kosztu ich wdrożenia.
• przygotowanie analizy użyteczności poszczególnych technologii w przedsiębiorstwie.
• przygotowanie rekomendacji dotyczącej wdrożenia konkretnej technologii.
• poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii.
• przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii.
• wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii.

Czas realizacji 0,5-2 miesiące

Koszt z uwzględnieniem 
dofinansowania

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 1.800 zł– 5.400 zł netto

Średnie przedsiębiorstwa: 3.000 zł – 9.000 zł netto

Całkowity koszt usługi 12.000 - 36.000 zł netto

Usługi specjalistyczne
świadczone przez IIiTPB sp. z o.o., Poddziałanie 1.4.1. RPO WP



Masz pytania?
Odwiedź nas!

Instytut Innowacji i Technologii
Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Kontakt:
+ 48 505 755 445
a.gardocki@iit.pb.bialystok.pl
www.instytutpb.com

Adam Gardocki
Specjalista ds. projektów komercyjnych


