Generator B+R – lek na niską użyteczność
wyników prac badawczo-rozwojowych!
We współczesnym świecie wzrost gospodarczy jest w znacznym stopniu związany
z

wprowadzanymi

innowacjami.

Silna

gospodarka

to

właśnie

gospodarka

innowacyjna. Bezsprzecznie jednak wprowadzanie na rynek nowych produktów, usług
i technologii jest możliwe jedynie dzięki współpracy świata nauki i biznesu.
Tymczasem w Polsce ogromnymi problemami są brak efektywnej współpracy
pomiędzy biznesem a nauką oraz niska użyteczność wyników prac badawczonaukowych. Powyższe problemy nie tylko spowalniają rozwój gospodarczy, ale mają
także

bezpośredni

wpływ

na

zbyt

małą

liczbę

innowacji.

Tym

ważniejsze

i bardziej konieczne stało się opracowanie takiego rozwiązania, które byłoby
odpowiedzą na problemy środowiska naukowego, które dotyczą zarówno samych
relacji z biznesem, jak również planowania projektów użytecznych dla gospodarki.
Problemy, które dotyczą całego kraju, dotyczą także woj. łódzkiego, w którym realizowany
jest projekt pn. „ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania,
generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych
i przedsiębiorstw województwa łódzkiego”, w ramach którego opracowany został
Generator B+R. To właśnie dlatego przy jego projektowaniu twórcy zwrócili szczególną
uwagę na trzy zasadnicze problemy, tj. niski poziom współpracy nauki z biznesem, słabą
jakość planowania B+R oraz niską użyteczność badań.
Generator B+R pozwala zatem na przeprowadzenie pełnej diagnozy potrzeb rynkowych
i prezentację podstawowych rezultatów w prosty i przyjazny dla obu stron sposób. Jeden
z modułów pozwala z kolei zbadać potrzeby badawcze gospodarki oraz potencjalnych
odbiorców projektu, dzięki czemu naukowcy mogą samodzielnie identyfikować potencjalnych
odbiorców ich projektów z biznesu i pierwsi nawiązywać kontakt zwiększając jednocześnie
swoją widoczność na rynku. Ponadto Generator zakłada pracę w zespole w oparciu
o przyjęte w jednostce B+R plany strategiczne. Projektując dane rozwiązanie użytkownik
musi zastanowić się nad tym, jak jego pomysł wpisuje się w strategię działania jednostki,
którą reprezentuje lub w zadania, które realizuje. Co niezwykle istotne Generator już na
etapie planowania projektu wymusza niejako na użytkowniku dogłębną analizę z punktu

widzenia użyteczności projektu, jego przewidywanych rezultatów i wpływów jakie może mieć
w sferze gospodarczej.
Generator B+R jest doskonałym narzędziem, które pozwala zarówno naukowcom,
przedsiębiorcom, jak i pracownikom placówek badawczych, studentom, doktorantom,
członkom izb gospodarczych czy instytucji otoczenia biznesu na efektywniejsze
i pełniejsze poznanie oferty B+R! Generator powstał w wyniku współpracy Łódzkiej
Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i
Przedsiębiorstwem Prywatnym” ze środowiskami przedsiębiorców i naukowców
województwa łódzkiego.
GENERATOR PROJEKTÓW B+R ma charakter programu komputerowego dostępnego online, który składa się z 7 modułów i kilkudziesięciu podmodułów pomocnych przy
rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z działalnością badawczo-rozwojową i
współpracą

jednostek

badawczych

z biznesem,

a ostatecznie

pozwalających

na

opracowanie projektów B+R.
GENERATOR JEST NARZĘDZIEM:
wspierającym jednostki naukowe w procesie przygotowywania projektów badawczorozwojowych i naukowych o praktycznym charakterze i ścisłym powiązaniu
z gospodarką…
wspomagającym budowanie strategii badawczej, zarządzanie zasobami wiedzy
i informacji niezbędnymi do sformułowania koncepcji badawczych, rozpoznawanie
rynku badawczego oraz potrzeb badawczych gospodarki…
pomocnym przy tworzeniu pomysłów na projekty badawcze, ich ocenę i wybór…
umożliwiającym konkretyzację produktu badawczo-rozwojowego tak aby lepiej
spełniał on potrzeby użytkowników końcowych…
pozwalającym na sporządzenie opisu projektu, jego ocenę oraz ułatwiającym
zaprojektowanie ochrony własności intelektualnej wytworzonej w projekcie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym tak naprawdę jest Generator B+R - przyjdź
na spotkanie. Poznasz pierwsze tego typu oprogramowanie w Polsce!

