
Wprowadzanie do oferty nowego produktu  / usługi 
Nowy produkt / usługa musi różnić się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów 
dotychczas wytwarzanych lub oferowanych przez przedsiębiorstwo.  
W tej definicji widać zatem dwa aspekty nowości:  

1. Różnice w cechach nowego produktu / usługi. 
2. Różnice w przeznaczeniu nowego produktu / usługi. 

 
Po pierwsze, nowy produkt może być taki sam jak dotychczasowe produkty przedsiębiorstwa (w 
kontekście przeznaczenia) produktu, ale musi znacząco różnić się cechami fizycznymi, parametrami 
itp. / sposobem świadczenia usługi. 
 
Przedsiębiorstwo produkujące wagi odważnikowe wprowadza do oferty wagę elektroniczną (nowy 
produkt). 
Przedsiębiorstwo zajmujące się świadczeniem usług masażu w salonie wprowadza usługę masażu 
wyjazdowego – w domu klienta (nowa usługa). 
 
Po drugie, nowy produkt / usługa może mieć inne, nowe przeznaczenie od dotychczasowych 
produktów / usług. Ten aspekt dotyczy wszelkiego rodzaju rozszerzania oferty przedsiębiorstwa. 
 
Przedsiębiorstwo produkujące desery i ciasta wprowadza do oferty słodkie napoje (gorąca czekolada, 
naturalne soki wyciskane). 
Przedsiębiorstwo świadczące usługi cateringowe wprowadza do oferty gotowe dania paczkowane i 
mrożone. 
Jeżeli przedsiębiorstwo cateringowe wprowadza nowy produkt w postaci zamrożonych 
paczkowanych pierogów, kotletów i bigosu, to traktujemy wszystkie trzy wprowadzane produkty jako 
jeden nowy produkt (inaczej mówiąc nowym produktem będzie paczkowanie i zamrażanie 
produktów gotowych bez względu na to, co zamrażamy). 
 
Wprowadzenie do oferty oznacza włączenie produktu / usługi do katalogu produkowanych lub 
oferowanych wyrobów / świadczonych usług oraz rzeczywiste promowanie ich wśród klientów / 
potencjalnych klientów nowych produktów / usług, ale także techniczne, technologiczne i 
organizacyjne przygotowanie przedsiębiorstwa do produkcji nowego produktu / świadczenia nowej 
usługi. Przedsiębiorstwo musi zatem być w stanie wprowadzić nowy produkt lub usługę w roku 
zakończenia rzeczowej realizacji projektu lub maksymalnie w roku następnym po roku zakończenia 
rzeczowej realizacji projektu.  Kwestia ta będzie weryfikowana podczas kontroli realizacji projektu 
przez LGD/IZ RPO WK-P/inne podmioty.  
 
Produkty i usługi traktujemy podczas oceny rozłącznie, to znaczy, jeżeli przedsiębiorstwo wprowadza 
jeden nowy produkt i jedną nową usługę to traktujemy, jakby wprowadzało dwa nowe produkty / 
usługi.  
 
Udoskonalenie produktu / usługi 
Kolejną możliwością  jest udoskonalenie produktu / usługi. W tym przypadku przeznaczenie i cechy 
produktu / usługi pozostają praktycznie bez zmian (niektóre cechy mogą i powinny nieznacznie 
zmienić się na lepsze). Poprawia się przede wszystkim jakość i użyteczność produktu / usługi.  
 
Udoskonaleniem produktu lub usługi będzie np. tworzenie projektów wnętrz w specjalistycznym 
programie umożliwiającym wirtualną wycieczkę po pomieszczeniu, przyspieszenie czasu oczekiwania 
na produkt / usługę itp. Te przykłady dotyczą zwiększenia dostępności produktu dla konsumenta, a 
dostępność produktu / usługi jest elementem jego / jej jakości. 



Jeżeli udoskonalenie kilku produktów / usług przedsiębiorstwa ma wspólne źródło powstania, daną 
grupę udoskonalonych produktów / usług traktujemy jako jedno udoskonalenie. Wspólne źródło 
może dotyczyć: 
 
•             wspólnych dostaw – nowych materiałów lub surowców 
 
Jeżeli przedsiębiorstwo wytwarzające odzież sportową zmieniło dostawcę materiałów i obecnie 
produkuje ubrania z lepszej gatunkowo tkaniny (np. ograniczającej pocenie się), to wszystkie w ten 
sposób ulepszone produkty należy traktować jako jeden. 
 
•             wspólnych maszyn, urządzeń lub środków transportu 
 
Jeżeli przedsiębiorstwo wytwarzające elementy metalowe kupiło nową maszynę tokarską 
pozwalającą uzyskać większą dokładność wymiarów poszczególnych produktów, dzięki czemu 
wszystkie produkty spełniają teraz wyższe standardy i mogą być stosowane przez przemysł urządzeń 
precyzyjnych. Jednak wszystkie produkty w ten sposób udoskonalone należy uznać za jeden. 
 
•             wspólnych kanałów dystrybucji / sposobów sprzedaży 
 
Jeżeli przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z instytucją finansową oferującą system sprzedaży 
ratalnej, dzięki czemu przedsiębiorstwo może sprzedawać wszystkie swoje produkty na raty, 
traktujemy wszystkie bardziej dostępne dzięki temu produkty jako jedno udoskonalenie. 
 
Wprowadzenie nowej technologii do procesu produkcji lub świadczenia usług 
Ostatnim elementem jest wprowadzenie nowej technologii do procesu produkcji lub do procesu 
świadczenia usług. 
Przez technologię będziemy rozumieć całokształt wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia 
produktu lub usługi. Produkt / usługa zazwyczaj posiada wiele różnych technologii produkcji / 
świadczenia, stąd projekt może (i musi) dotyczyć, innej technologii, przy czym wybór nowej 
technologii musi mieć wpływ na jeden z poniższych czynników:  
•             zmniejszenie kosztów produkcji / świadczenia usług / organizacji handlu (np. zmniejszenie 
zużycia materiałów, energii, surowców, komponentów, nakładu pracy), 
•             zmniejszenie czasu produkcji / świadczenia usług / organizacji handlu m.in. oczekiwania na 
produkt / usługę),  
•             spełnienie obwarowań prawnych,  
•             wzrost bezpieczeństwa,  
•             wzrost wygody użytkowania i ogólnie rozumianej jakości, 
•             wprowadzenie nowego nie stosowanego dotychczas w przedsiębiorstwie procesu 
wytwarzania wyrobów / świadczenia usługi / systemu dostaw / organizacji sprzedaży / organizacji 
marketingu / system magazynowania, 
•             udoskonalenie właściwości produktu / usługi / systemu dostaw / systemu magazynowania. 
 


