


Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. został powołany w celu budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem.

Jego jedynym właścicielem jest Politechnika Białostocka i ta relacja pozwala na zagospodarowanie istniejącej niszy w obszarze B+R. To co wyróżnia

Instytut na tle konkurencji, to kompleksowość, wysoka jakość końcowych produktów i usług oraz naukowy charakter współpracy. Dzięki temu IIT

podejmuje się wyzwań niestandardowych i trudnych oraz oferuje usługi indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego klienta. Różnorodność́

świadczonych usług oraz szeroka specjalizacja współpracujących ekspertów pozwalają na świadczenie usług zarówno o charakterze produkcyjnym czy

wdrożeniowym, a także koncepcyjnym i badawczym. Bazując na innowacjach dostarczanych przez Instytut, przedsiębiorcy budują swoją przewagę

konkurencyjną.
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Projektowanie
i wdrażanie innowacji

Innowacje dla przemysłu
nowe produkty, nowe procesy technologiczne,
zarządcze, produkcyjne, opiniowanie innowacji

Branża budowlana
nowe materiały, projektowanie, prace
konstrukcyjne, analityka materiałowa

Projektowanie i budowa maszyn
projektowanie i wykonywanie maszyn
produkcyjnych na zamówienie, automatyzacja
procesów produkcyjnych

Nie boimy się podejmowania
nieszablonowych tematów i rozwiązywania
niestandardowych problemów. Wykonane
dotychczas przez nas prace dotyczą między
innymi takich obszarów jak:
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Rozwiązania niestandardowe 
rozwiązania techniczne i produktowe dla firm z 
większości wiodących branż w kraju i za granicą



Współpracujemy z przedsiębiorstwami, które zdecydowały się sfinansować swoje 
inwestycje przy wsparciu dostępnych funduszy UE (RPO, PO PW, PO IR i inne)

Fundusze Unijne
2014-2020



Przykładowe Programy Unijne 2014-2020
wykorzystywane przy finansowaniu inwestycji we współpracy z Instytutem:
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RPO WP 1.2.2.PO IR 3.2.1
Badania na rynek

PO IR 2.3.2. Bony na 
innowacje, etap I

RPO WP 1.4.1. PO IR 3.2.2. 
Kredyt technologiczny



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
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Projektowania, wdrażania i 
opiniowania innowacji

Usprawniania procesów 
biznesowych

Nieopatentowanej 
wiedza techniczna



Działanie 3.2.1., Badania na rynek
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
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Kto może pozyskać dofinansowanie? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające min. 12 miesięcy, które w okresie ostatnich 3 lat
osiągnęły przychód min. 600 tys. zł (mikro-,małe firmy) lub 1 mln zł (średnie firmy).

Ile można pozyskać?
Od 1.000.000 zł do 50.000.000 EUR. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji

projektu i może wynieść do 80% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 20%

całkowitego kosztu projektu.

Na co można przeznaczyć środki?
W ramach projektów Instytut oferuje możliwość nabycia patentów, licencji, know-how oraz innych

praw własności intelektualnej, niezbędnych do wdrożenia w projekcie oraz prowadzi

eksperymentalne prace rozwojowe związane z innowacyjnymi procesami technologicznymi.

Nasze doświadczenie Od 2016 roku realizujemy projekty badawcze finansowane ze środków UE ze 100% skutecznością.

Najbliższe terminy naborów 13.01.2021 r. – 17.02.2021 r.



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


