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Materiały opisujące poszczególne obszary technologiczne, usługowe, laboratoryjne 
zostały dostarczone przez instytucje opisane w przewodniku i odzwierciedlają stan 

oferty na dzień 28 lutego 2019
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Nauka + Biznes = skuteczne działanie
Kilkadziesiąt instytutów, uczelnie techniczne, centra badawczo-wdrożeniowe - to znaczący potencjał naukowo-badawczy, 
którym dysponuje województwo śląskie, zajmujące pod tym względem czołową pozycję w kraju.

Opracowany w ramach projektu ,,Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkry-
wania (SO RIS w PPO)’’ branżowy przewodnik przedstawia możliwości współpracy z jednostkami sektora badawczo-rozwo-
jowego w ramach regionalnych specjalizacji oraz zawiera przekrojową prezentację obszarów technologicznych oraz usług 
rozwojowych, które znajdują się w ich ofercie.

Celem publikacji „Nauka dla Biznesu. Śląski potencjał - możliwości współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym 
w ramach specjalizacji regionalnych” jest prezentacja konkretnych obszarów współpracy w zakresie:

 ¥ obszarów technologicznych,
 ¥ obszarów badawczo-rozwojowych,
 ¥ usług rozwojowych: doradczych i laboratoryjnych,

dedykowanych określonym specjalizacjom, a przede wszystkim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Mamy również nadzieję, że publikacja przyczyni się do skutecznej promocji oferty sektora B+R i zaowocuje komercjalizacją 
i wdrożeniami prezentowanych rozwiązań w biznesie. 

Materiał przedstawia ofertę ośrodków aktualną na dzień 28 lutego 2019 r.

O projekcie:
Głównym celem projektu ,,Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO 
RIS w PPO)’’jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-tech-
nologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO 
RIS) zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010–2020 (PRT) obszarami 
technologicznymi. W ramach projektu realizowano założenia Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), który samorządy 
województw realizują w perspektywie 2014–2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą 
zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 (RIS WSL) regio-
nalne inteligentne specjalizacje. 

Projekt skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw, a podejmowane w nim działania miały zwiększyć wiedzę o technolo-
giach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoliło na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności 
i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. 

Wprowadzenie
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Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie 
i jedna z największych w kraju. Politechnika Śląska to najstarsza 
uczelnia techniczna w województwie śląskim i jedna z najwięk-
szych w kraju. Ten nowoczesny uniwersytet techniczny stawia 
na innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, a realnym 
wsparciem procesu dydaktycznego jest intensywna współpraca 
z przemysłem oraz regionem. 

Wydział Organizacji i Zarządzania został w powołany decyzją J.M. 
Rektora Politechniki Śląskiej w dniu 01.06.1995 r. Swoją siedzibę ma 
w Zabrzu na ul. Roosevelta 26–28 od 1.10.1998 r. Historia Wydziału 
jest jednak dłuższa i sięga do 1970 roku, w którym powołano 
Wydział Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej. 

Obecnie na Politechnice Śląskiej w 15 jednostkach prowadzo-
nych jest obecnie 49 kierunków studiów i około 200 specjalności, 
z czego na Wydziale Organizacji i Zarządzania 7 kierunków i około 
20 specjalności.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci prawie 20 tys. studentów, 
z czego około 10% to studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania. 
10 wydziałów Politechniki Śląskiej, a w tym Wydział Organizacji 
i Zarządzania posiada kategorię naukową A. W rankingu Studiów 
Inżynierskich Perspektywy 2018, 5 wydziałów Politechniki Śląskiej 

znalazło się w pierwszej trójce, a dwa z nich: Inżynieria Środowiska 
i Logistyka (prowadzona na Wydziale Organizacji i Zarządzania) 
okazały się najlepsze w kraju.

Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, 
że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Poli-
technice Śląskiej. Z kolei według dziennika Rzeczpospolita gliwicka 
uczelnia znajduje się na czwartym miejscu w kraju pod względem 
kształcenia ludzi sukcesu. 

	 ul. Roosevelta 26–28 
 41-800 Zabrze

	 +48 32 277 73 05

	 roz@polsl.pl

			www.polsl.pl

Politechnika Śląska 
Wydział Organizacji 
i Zarządzania
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Usługi rozwojowe  
(laboratoryjne/doradcze)
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Politechnika Śląska 
Wydział Organizacji  
i Zarządzania

	 ul. Roosevelta 26–28 
 41-800 Zabrze

	 +48 32 277 73 05

	 roz@polsl.pl

			www.polsl.pl

Zakres:
Rozwiązanie ma charakter pracy doradczej, w której autorzy propo-
nują klastrom lub sieciom współpracy:

 ¥  szczegółową analizę powiązań międzyorganizacyjnych przy 
wykorzystaniu analizy sieci społecznych (SNA) określającą 
relacje: znajomości, wymiany wiedzy ukrytej, inspiracji, współ-
pracy (wybór szczegółowych relacji może zostać dostosowany 
do potrzeb zamawiającego),

 ¥  projektowanie i weryfikowanie strategii klastrów i sieci 
w oparciu o podejście sieciowe,

 ¥  projektowanie struktur sieciowych dla klastrów i sieci współ-
pracy,

 ¥  modelowanie systemu zarządzania klastrem lub siecią współ-
pracy.

Wśród przewag konkurencyjnych wyróżnić należy:

 ¥  przewagę jakościową - rozwiązania są dedykowane 
konkretnym nabywcom, to oznacza, że rozwiązania (metody, 
narzędzia) są dostosowane do ich potrzeb.

 ¥  przewagę cenową - rozwiązanie może być „uszyte na miarę” 
potrzeb nabywcy, a cena w każdym przypadku jest negocjo-
wana,

 ¥  przewagę technologiczną - przewaga opiera się na know-how, 
doświadczeniu oraz znajomości rynku oraz na rynku autorów 
rozwiązania,

 ¥  przewagę informacyjną - opracowując plan działania i sposób 
funkcjonowania sieci i kla-strów należy uwzględnić takie 
rozwiązania, które zwiększą zaufanie pomiędzy przedstawi-
cielami klastrów, przepływ wiedzy ukrytej i w efekcie współ-
pracę w ramach podejmowanych wspólnie przedsięwzięć 
i projektów. Doprowadza do koncentracji na najbardziej 
użytecznych pomysłach dających przewagę konkurencyjną na 
rynku. Zaproponowane metody analizy pomagają w uspraw-
nieniu działania klastra i kreowaniu wartości dla przedsię-
biorstw - członków klastra.

Korzyści:
 ¥  Kompleksowość rozwiązania,

 ¥ Możliwość łączenia z innymi rozwiązaniami np. wypracowanie 
sytemu wspólnych zakupów czy dystrybucji,

 ¥ Wiedza benchmarkowa autorów o funkcjonowaniu klastrów 
w Polsce i na świecie,

 ¥ Stosowanie nowoczesnych, zmodyfikowanych narzędzi analizy 
sieci.

Diagnoza sieci międzyorganizacyjnych w kontekście tworzenia 
strategii, struktury i systemu zarządzania klastrem lub siecią 
współpracy
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Zastosowanie rynkowe:
Rozwiązanie jest atrakcyjne rynkowo, szczególnie ze względu na 
elastyczność i dostosowanie go do potrzeb klienta. W Polsce działa 
około 300 klastrów i setki sieci współpracy, w Europie zaś parę 

tysięcy. Ofertę kierujemy zarówno do polskich, jak i zagranicznych 
klastrów i sieci współpracy. 

Niniejsza usługa nie jest komplementarna z innymi. Oznacza 
to, że może być realizowana niezależnie od innych pomysłów 
i rozwiązań.

Główne słowa kluczowe:
	klaster  	sieci międzyorganizacyjne  	analizy sieci społecznych (SNA)  	system zarządzania klastrem
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Politechnika Śląska 
Wydział Organizacji  
i Zarządzania

	 ul. Roosevelta 26–28 
 41-800 Zabrze

	 +48 32 277 73 05

	 roz@polsl.pl

			www.polsl.pl

Zakres:
Celem realizacji usługi jest diagnoza stanu kultury organizacyjnej 
w zakresie proprzedsiębiorczego nastawienia zarządzających 
oraz pracowników przedsiębiorstw, wraz z zaprogramowaniem 
modelowych usprawnień działania tych organizacji, dla zmiany 
wewnętrznego nastawienia pracowników do procesów innowacyj-
nych wdrożeń oraz transferów nowoczesnych technologii. Kultura 
organizacyjna, będąc niematerialnym źródłem organizacyjnych 
zachowań i postaw może zarówno stymulować, jak i wyhamować, 
a nawet stanowić źródło istotnych barier w tworzeniu proprzed-
siębiorczego nastawienia pracowników. Zmiana kultury organiza-
cyjnej wymaga czasu, co jednocześnie, przy bardzo mocno rozwi-
niętym dzisiaj rynku pracobiorcy, pracownicy organizacji, stanowią 
niezwykle cenny zasób w strukturze kapitałów niematerialnych. 
Brak zdolności przedsiębiorstwa do wzmacniania tych zasobów, 
może oznaczać znacznie mniejszą zdolność wytwarzania wartości 
dodanej, opartej o technologiach wykorzystujących pogłębioną 
wiedzę branżową, a tym samym obniżać, w sposób radykalny, 
sektorową konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Korzyści:
1.   Uzyskanie wiedzy o istniejących, w kulturze organizacyjnej 

normach, wartościach, postawach i zachowań w kontekście 
kształtowania się proprzedsiębiorczych aktywności przedsię-
biorstwa.

2.   Wypracowanie diagnozy w zakresie kierunków doskonalenia 
przedsiębiorstwa poprzez ewolucyjną zmianę w kulturze orga-
nizacyjnej.

3.   Stworzenie zestawu wytycznych dla wprowadzenia tworzenia 
nowych kompetencji pracowniczych, w ramach procesów 
ustawicznego doskonalenia kadr.

4.   Wypracowanie kierunków modyfikacji strategii personalnej 
przedsiębiorstwa, z punktu widzenia kształtowana procesów 
motywacji płacowej i pozapłacowej, nastawionej na wzmac-
nianie inicjatyw proinnowacyjnych. 

5.   Określenie kierunków implementacji zmian w procedurach 
decyzyjnych i zarządczych, wspierających indywidualne inicja-
tywy pracowników, służące doskonaleniu relacji z otoczeniem 
zewnętrznym 

6.   Wypracowanie modelu wzmocnień szkoleniowo-coachingo-
wych, dla ugruntowania – realizowanych w sposób ustawiczny 
i wpisanych do założeń strategii personalnej – proprzedsiębior-
czych działań na różnych szczeblach struktury organizacyjnej.

Model kultury organizacyjnej, wspierającej pobudzanie 
przedsiębiorczości technologicznej przedsiębiorstw 
produkujących i przetwarzających materiały 
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Zastosowanie rynkowe:
1.   Kultura organizacyjna stwarza sposobność do ukształtowania 

odpowiednich – dla procesów realizowanych zmian – postaw 
i zachowań pracowników. 

2.   Przeprowadzone – przez zespół doświadczonych w tym 
zakresie ekspertów – badania kultury organizacyjnej stworzą 
możliwość dokonania zmian w strategiach kadrowych bada-
nych przedsiębiorstw.

3.   Z rynkowego punktu widzenia, jednym z istotnych elementów 
wzmocnienia przedsiębiorczości technologicznej w sektorze 
produkcji i przetwórstwa materiałów, jest zdolność do rekonfi-
guracji i zwiększenia efektywnych motywatorów.

Główne słowa kluczowe:
	kultura organizacyjna  	przedsiębiorczość technologiczna
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Politechnika Śląska 
Wydział Organizacji  
i Zarządzania

	 ul. Roosevelta 26–28 
 41-800 Zabrze

	 +48 32 277 73 05

	 roz@polsl.pl

			www.polsl.pl

Zakres:
Efektywność energetyczna i materiałowa odgrywa kluczową rolę 
dla przyszłości produkcji i przetwarzania materiałów. Nowe regu-
lacje niosą ze sobą szereg korzyści, które pozwolą poprawić wyko-
rzystanie energii i zasobów oraz pozytywnie wpłynąć na działal-
ność firm z tych sektorów. Celem usługi jest opracowanie modelu 
biznesu pozwalającego na wzrost konkurencyjności i wartości 
przedsiębiorstwa z obszaru produkcji i przetwarzania materiałów. 
Kluczowym elementem modelu jest osadzenie go w założeniach 
gospodarki obiegu zamkniętego. Usługa zawiera analizę, projekt 
modelu i zakres projektów oraz działań niezbędnych do wdrożenia 
modelu. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem, przeprowadzone 
analizy oraz opracowane strategie są kluczowym atutem oferty. 
Usługa opiera się na ścisłej współpracy ekspertów z przedsiębior-
stwem i stworzeniem oferty odpowiadającej na potrzeby danego 
przedsiębiorstwa. 

Korzyści:
Kluczowymi czynnikami sukcesu dla tych przedsiębiorstw jest 
m.in.:

 ¥  korzystanie z energii alternatywnej – obejmującej produkty, 
aplikacje i systemy oparte na odnawialnych źródłach energii. 
Innowacje te zyskały na znaczeniu z powodu wysokich cen 
paliw i zmian klimatycznych. Dla użytkownika ich wartość 
wynika z poprawy efektywności energetycznej

 ¥  rozwój technologii umożliwiających uzyskiwanie korzystnych 
wyników ekologicznych (tj. minimalizację emisji, oszczędność 
zasobów) przy podobnej (do innych wyrobów) funkcjonal-
ności,

 ¥  regeneracja odpadów – innowacje oparte na powtórnym 
użyciu lub recyklingu odpadów. Dzięki nim następuje zmniej-
szenie zapotrzebowania na zasoby, zamykanie cykli materiało-
wych.

Zastosowanie rynkowe:
Efektywność energetyczna i materiałowa przedsiębiorstw to 
obszar ciągłego doskonalenia. W tym zakresie za poszukiwaniem 
rozwiązań technologicznych podążają rozwiązania organizacyjne. 
Te jednak ze względu na specyfikę przedsiębiorstw wymagają 
wymają indywidualnego podejścia. Doświadczenia ekspertów 
pozwalają na dostosowanie oferty do wymogów przedsiębiorstwa. 

Główne słowa kluczowe:
	model efektywności energetycznej i materiałowej  	model biznesu   	gospodarka obiegu zamkniętego

Model wzrostu efektywności energetycznej i materiałowej przedsiębiorstw 
produkujących i przetwarzających materiały z uwzględnieniem wymogów 
ekologicznych i gospodarki obiegu zamkniętego
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Politechnika Śląska 
Wydział Organizacji  
i Zarządzania

	 ul. Roosevelta 26–28 
 41-800 Zabrze

	 +48 32 277 73 05

	 roz@polsl.pl

			www.polsl.pl

Zakres:
Zdolność do tworzenia wartości dla klienta jak i organizacji decy-
duje o przewadze konkurencyjnej jak i możliwości rozwoju przed-
siębiorstwa. Najważniejszym instrumentem strategicznego i opera-
cyjnego zarządzania generującym wartość jest model biznesu. 
W szczególności w nowoczesnych modelach biznesu do tworzenia 
wartości wykorzystywane są różne rodzaje innowacji Usługa obej-
mować będzie zarówno modyfikacje (zmianę, przeprojektowanie) 
funkcjonującego modelu biznesu jak i zaprojektowanie (opraco-
wanie) nowego modelu biznesu przedsiębiorstwa, w tym start-up. 
W zależności od rodzaju przedsięwzięcia i możliwości aplikacji 
innowacji wykorzystane będą różne metody budowania modeli 
biznesu (w tym model biznesu „Canvas” i model biznesu Nowej Ery 
Innowacji). W projektowaniu elementów modelu biznesu takich jak 
procesy biznesowe, architektura społeczna i techniczna uwzględ-
nione zostaną możliwości aplikacji innowacji , wykorzystanie 
zasobów globalnych, nowoczesne technologie informatyczne 
dostosowujące do warunków Gospodarki 4.0. Do pomiaru wartości 
w modelach biznesu wykorzystana zostanie SKW.

Korzyści:
1.   Osiąganie przewagi konkurencyjnej poprzez efektywne , 

oparte na innowacjach tworzenie i dostarczanie wartości dla 
klienta w formie nowoczesnych produktów. 

2.   Stosowanie wielu innowacji w modelu umożliwi osiągnięci 
relacji z klientami ukierunkowanie na trzystopniowy poziom 
ich satysfakcjonowania: zaspokojenie potrzeb, rozwiązywanie 
problemów klientów , wykształcenie relacji prosumenckich 
i wykorzystania innowacji tworzonych przez użytkowników 
(User-drive innovation  UDI).

3.   Znaczące wykorzystanie innowacji otwartych i własnych inno-
wacji w różnych elementach modelu biznesu, ( np. w proce-
sach biznesowych).

4.   Stosowanie modelu biznesu jako transparentnej koncepcji 
tworzenia i przechwytywania wartości. Dotyczy to zarówno 
wartości dla klienta, jak i dla interesariuszy ( tym właścicieli) 
przedsiębiorstwa).

5.   Możliwości stworzenia unikalnej kombinacji zasobów mate-
rialnych i niematerialnych zdolnych do tworzenia wartości, 
a w konsekwencji osiągania przewag konkurencyjnych i gene-
rowania dochodu.

6.   Ilościowy pomiar wartości poprzez zastosowanie Strategicznej 
Karty Wyników.

Modele biznesu wykorzystujące  
innowacje do tworzenia wartości 
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Zastosowanie rynkowe:
Nowoczesne modele biznesu wykorzystujące szeroki wachlarz 
innowacji umożliwiają tworzenie i szybki wzrost wartości zarówno 
dla klienta jak i właścicieli co podnosi atrakcyjność rynkową i wize-

runek przedsiębiorstwa. Wykorzystanie rynkowe modelu biznesu 
jako wizji pomysłu na biznes stanowiącego propozycję dla poten-
cjalnych inwestorów a także kierunkującego rozwój przedsiębior-
stwa czy też jego restrukturyzację.

Główne słowa kluczowe:
	model biznesu  	wartość dla klienta  	wartość dla organizacji  	procesy biznesowe
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Politechnika Śląska 
Wydział Organizacji  
i Zarządzania

	 ul. Roosevelta 26–28 
 41-800 Zabrze

	 +48 32 277 73 05

	 roz@polsl.pl

			www.polsl.pl

Zakres: 
Innowacyjność stanowi determinantę konkurencyjności przedsię-
biorstwa, umożliwiającą mu efektywne funkcjonowanie na rynku 
oraz rozwój. Celem usługi jest wykorzystanie potencjału inteli-
gentnych specjalizacji regionu do opracowania strategii innowacji 
nowych i funkcjonujących przedsiębiorstw. W szczególności wyko-
rzystywane będą innowacje otwarte kreowane przez szeroko rozu-
mianą sferę B+R związaną z inteligentnymi specjalizacjami. Analizy 
strategiczne koncentrować się będą nad oceną rynku do dyfuzji 
innowacji (strona popytowa) oraz podażą innowacji otwartych, 
własnych i partnerskich( kooperacyjnych). Strategie obejmować 
będą takie obszary jak:

 ¥  projektowanie, wytwarzanie i komercjalizacja nowych 
produktów, bądź modyfikacji istniejących,

 ¥  projektowania i wdrażania nowych bądź usprawnionych 
procesów technologicznych,

 ¥  projektowania i wdrażania nowych bądź ulepszonych 
systemów zarządzania , modeli biznesu i działalności marketin-
gowej.

W poszczególnych obszarach opracowane zostaną procesy obej-
mujące działania dotyczące powstania idei innowacyjnej, absorpcji 
innowacji wdrożenia, dyfuzji i ich komercjalizacji. 

Korzyści: 
Zakłada się, ze korzyści dotyczą przede wszystkim procesów: 

1.   Zdolność do tworzenia, absorpcji i dyfuzji innowacji, które są 
najważniejszym czynnikiem tworzącym przewagi konkuren-
cyjne.

2.   Efektywna współpraca przedsiębiorstw inteligentnych specjali-
zacji ze sferą B+R Regionu.

3.   Wdrożenia nowych rozwiązań w sferze technicznej, technolo-
gicznej, organizacyjnej i społecznej dające efekty przedsiębior-
stwom , klientom i społeczności Regionu

4.   Wykorzystanie potencjału B+R i otoczenia biznesu Regionu do 
kreowania wielu rodzajów innowacji i ich aplikacji w przedsię-
biorstwach 

5.   Aktywizacja powstawania nowych innowacyjnych przedsię-
biorstw – start up.

6.   Wykorzystanie możliwości tworzenia innowacji przez klientów 
(User-drive innovation)

Strategia innowacji przedsiębiorstwa 
w kontekście inteligentnych specjalizacji 
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Zastosowanie rynkowe: 
Przedsiębiorstwa realizujące strategie innowacji związane z inte-
ligentnymi specjalizacjami Regionu są zdolne do wzrostu swojej 
wartości , osiągania przewag konkurencyjnych i tworzenia nowo-
czesnych modeli biznesu. Wzrost innowacyjności sprzyja także 

internacjonalizacji regionalnych firm. Są ważnym instrumentem 
zarządzania a także dokumentem (łącznie z modelem i planem 
biznesu ) umożliwiającym zewnętrzne finansowanie i pozyskiwanie 
inwestorów. 

Główne słowa kluczowe: 
	innowacyjna strategia  	inteligentne specjalizacje  	innowacyjność  	innowacje
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Zakres: 
Rozwój technologii przemysłowych i usługowych stanowi determi-
nantę konkurencyjności i wzrostu gospodarczego kraju i regionu. 
Celem proponowanych usług projektowych i doradczych jest 
wykorzystanie potencjału naukowo badawczego i gospodarczego 
regionu związanego z technologiami dla medycyny, ochrony 
środowiska, przemysłu surowcowego, ICT, przemysłu maszyno-
wego, samochodowego, lotniczego, surowcowego, produkcji 
i przetwarzania materiałów, nanomateriałów oraz logistyki i trans-
portu do opracowania innowacyjnych strategii dla nowych i funk-
cjonujących przedsiębiorstw. Przeprowadzone analizy strategiczne 
koncentrować się będą na tendencjach rozwoju danych techno-
logii z wykorzystaniem zasobów globalnych, podażą innowacji 
otwartych, własnych i partnerskich( kooperacyjnych). Strategie 
innowacji obejmować będą takie obszary jak:

 ¥  projektowanie, wytwarzanie i komercjalizacja nowych 
produktów, bądź modyfikacji istniejących z wykorzystaniem 
nowych technik projektowania i wzornictwa,

 ¥  projektowania i wdrażania nowych bądź usprawnionych 
procesów technologicznych oraz nowoczesnych systemów 
utrzymania ruchu (w tym Predictive Maintenance), wdrażanie 
szeroko rozumianych innowacji procesowych,

 ¥  projektowania i wdrażania nowych i usprawnionych systemów 
zarządzania produkcją i usługami , modeli biznesu zdolnych do 
wykorzystywania innowacyjnych technologii oraz działalności 
marketingowej. 

W modelowaniu innowacyjnych technologii wykorzystywane 
będą nowoczesne metody ich projektowania, finansowania 
realizacji oraz monitorowania takie jak sztuczna inteligencja, 
systemy 3D, przemysłowy Internet rzeczy, eksploracja danych (data 
mining), blockchain. Umożliwi to dostosowanie przedsiębiorstw 
do warunków Przemysłu 4.0.W proponowanych rozwiązaniach 
uwzględnione zostaną zasady gospodarki obiegu zamkniętego, 
ekologii i odpowiedzialnego biznesu.

Korzyści:
 ¥  Osiąganie przewag konkurencyjnych opartych o innowacyjne 

technologie 

 ¥  Poprawa efektywności ekonomicznej i społecznej poprzez 
wdrażanie strategii innowacji 

 ¥  Dostosowanie funkcjonowania przedsiębiorstw do warunków 
i zasad Przemysłu 4.0

 ¥  Możliwości wdrażania różnych rodzajów innowacji wykorzy-
stując zasoby globalne i podaż światowego rynku innowacji 
technologicznych

 ¥  Możliwości lepszego wykorzystania regionalnego potencjału 
sfery B+R oraz szerszej współpracy i partnerstwa z jej ośrod-
kami 

 ¥  Wzrost internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw 

 ¥  Zwiększenie i rozwój przedsiębiorstw typu start- up w regionie 

Strategia innowacji przedsiębiorstwa w kontekście 
rozwoju technologicznego regionu 
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Zastosowanie rynkowe:
Opracowane strategie innowacji stanowią podstawę do identy-
fikacji i wdrażania innowacyjnych technologii wzmacniających 
atrakcyjność i konkurencyjność rynkową przedsiębiorstw. Umożli-

wiają przedsiębiorstwom dostosowanie się do warunków i zasad 
Gospodarki 4.0 oraz zrównoważonego rozwoju .Wdrażane strategie 
innowacji podnoszą atrakcyjność inwestycyjną i zdolność do pozy-
skiwania finansowania.

Główne słowa kluczowe: 
	strategia innowacji  	innowacyjność  	innowacje procesowe  	rozwój technologii
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Zakres:
Założeniem usługi jest przygotowanie strategii przedsiębiorstwa 
wobec szczególnych wyzwań otoczenia, do których zaliczyć 
należy:

 ¥  Rozwój Przemysłu 4.0

 ¥  Wdrażanie równych typów innowacji

 ¥  Spłaszczenie i usieciowienie struktur organizacyjnych

 ¥  Wdrażanie innowacji 

 ¥  Efektywność energetyczna i materiałowa przedsiębiorstw

 ¥  Rozwój gospodarki obiegu zamkniętego

Opracowanie strategii zakłada analizę strategiczną, projekt strategii 
i elementy monitoringu. Narzędzia wykorzystywane w procesie 
formułowania strategii są uzależnione od potrzeb i zakresu oraz 
skali działalności przedsiębiorstwa. Zakres doradztwa nie opiera się 
jedynie na przedstawieniu projektu nowej strategii, ale jej komuni-
kowaniu. Wieloletnie doświadczenie, ciągłe podnoszenie kompe-
tencji oraz stała współpraca z praktyką pozwala na wypracowanie 
rozwiązań „szyte na miarę” przedsiębiorstwa.

Korzyści:
 ¥  Wzrost wartości przedsiębiorstwa

 ¥  wypracowanie trwałych przewag konkurencyjnych i tym 
samym wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa;

 ¥  koncentrację podejmowanych działań na najbardziej dochodo-
wych obszarach działalności;

 ¥  zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa,

 ¥  kształtowanie pozytywnych postaw wobec zmian

Zastosowanie rynkowe:
Przedsiębiorstwa w burzliwych warunkach otoczenia ciągle 
poszukują równowagi pomiędzy tym co innowacyjne, a tym co 
atrakcyjne, dające szybki wzrost wartości. W efekcie powstało 
wiele rozwiązań, które wykorzystuje się w procesie projektowania 
strategii współczesnego przedsiębiorstwa. Doświadczenia teore-
tyczne i praktyczne zespołu ekspertów pozwalają na odpowiednie 
dostosowanie metod i narzędzi badawczych do potrzeb przedsię-
biorstwa i wyzwań otoczenia. 

Główne słowa kluczowe:
	strategia przedsiębiorstwa  	rozwój przedsiębiorstwa  	model biznesu przedsiębiorstwa

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa 
w kontekście wyzwań otoczenia
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