
VZDELÁVANIE V OBLASTI PODPORY INOVÁCIÍ
(BUDOVANIE INOVAČNÝCH KAPACÍT, ŠKOLENIA A SEMINÁRE)   
Podpora vzdelávania a rozvoja zamestnancov so zameraním na podporu inovácií 
v podniku. Zamestnanci sa môžu zúčastňovať na vopred pripravených vzdelávacích 
kurzoch a programoch alebo špecializovaných školeniach pripravených na mieru 
v súlade s potrebami podniku.

Témy a oblasti vzdelávania, ktoré sú odporúčané:
- riadenie inovácií a ich zavádzanie do fungovania podniku a rozšírenia portfólia 
  nových výrobkov alebo služieb

- transformácia podniku: organizačná, riadiaca/manažérska, kultúrna, digitálna

- riadenie rizík 
- podpora tvorivosti a rozvoj nových nápadov

- optimalizácia procesov a lean manažment

- rozvoj špecializovaných technických zručností a kompetencií pre využívanie 
  nových (inovatívnych) technických zariadení a postupov v podnikoch 
- príprava a získanie certifikátov podľa medzinárodných štandardov a noriem

AKCELERÁCIA (PODPORA) INOVÁCIÍ
(PORADENSKÉ SLUŽBY ZAMERANÉ NA AKCELERÁCIU INOVÁCIÍ)
Poradenské služby, ktoré podniku umožnia pripraviť a implementovať inovatívne
riešenia pre zlepšenie procesov alebo uviesť nový produkt na trh. 

Oblasti poradenstva zamerané na: 

Analýzu a mapovanie pre potreby zhodnotenie inovačného potenciálu podniku

- mapovanie kľúčových procesov podniku súvisiacich s implementáciou inovácií
- analýza potenciálu transformácie obchodných modelov s orientáciou na nové
  obchodné modely, nové trhy alebo nový spôsob využitia produktov/služieb
- identifikácia produktov, služieb a technológií vhodných na transformáciu
  a zhodnotenie ich inovačného potenciálu
- analýza trhu pre určitú inováciu
- skúmanie vedeckej alebo technickej uskutočniteľnosti novej myšlienky
  (proof of concept/feasibility study)

OPRÁVNENÉ AKTIVITY PRE

INOVAČNÉ POUKÁŽKY V BBSK



Vypracovanie plánov a stratégií na implementovanie inovatívnych riešení

- vypracovanie stratégie vstupu na nový trh, vypracovanie finančnej projekcie
- príprava technologického plánu (skauting technológií) pre inovácie 
- príprava plánu digitalizácie podniku a špecifikácia procesov digitalizácie
- príprava akčného plánu na implementovanie inovatívnych riešení
- vypracovanie funkčnej špecifikácie a/alebo technickej dokumentácie potrebnej
  na implementáciu inovácie

Ochrana duševného vlastníctva a transferu technológií

- posúdenie realizovateľnosti a prínosov technológie
- právne a odborné poradenstvo
- vypracovanie predpisov pre správu duševného vlastníctva

PODPORA VÝSKUMU A VÝVOJA
(SLUŽBY SPOJENÉ S VÝSKUMOM A VÝVOJOM) 
 
Poradenské služby na podporu vývoja nových a inovatívnych riešení (produktov, 
služieb a procesov) a zlepšovania činností zameraných na budovanie vlastných výs-
kumných a vývojových kapacít. Služby by mali slúžiť na úzku a priamu spoluprácu 
žiadateľa a riešiteľa s cieľom podpory dlhodobej vzájomnej spolupráce.

Oblasti poradenstva a služieb: 
- príprava výskumného plánu na mieru potrebám podniku, ktorý je zameraný
  na prípravu alebo implementáciu požadovanej inovácie  
- príprava plánu na vybudovanie/rozvoj výskumno-vývojových kapacít  
- príprava plánu nákupu služieb výskumu a vývoja zameraných na prípravu
  a/alebo implementáciu inovatívnych riešení (vykonávanie experimentálnych prác,
  vývoj nových alebo vylepšených riešení, návrhov, prototypov)
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