
 

 

AGM MITKA ŁABZA SPÓŁKA JAWNA 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

„Nowe systemy przechowywania kluczem do rozwoju designu firmy AGM” 

Celem projektu jest dalszy rozwój i tworzenie wartości rynkowej produktów AGM poprzez wdrożenie unikatowych, autorskich wzorów szafek do przechowywania defibrylatorów w oparciu o 

profesjonalny proces projektowy oraz rozwinięcie współpracy z projektantami poprzez zlecenie im opracowania 5 nowych projektów wzorniczych (zupełnie nowe produkty dla firmy), które 

zostaną wdrożone na rynek. 

Planowane efekty: Efektem będzie zwiększenie wartości rynkowej produktów AGM, rozwinięcie współpracy z projektantami, nabycie doświadczenia w zakresie projektowania i wdrażania 

nowych produktów w oparciu o profesjonalny proces projektowy, wprowadzenie na rynek unikatowych wzorów szafek do przechowywania defibrylatorów. Wprowadzenie różnorodnych 

produktów w oparciu o ich przeznaczenie, a przede wszystkim ich zaprojektowanie w oparciu o profesjonalny proces projektowy pozwoli na zbudowanie ich wartości rynkowej co z kolei 

przełoży się na dalszy rozwój Wnioskodawcy. 

Krótki opis projektu: Projekt zakłada rozwój i podniesienie konkurencyjności Firmy za sprawą przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego, służącego opracowaniu nowych 

projektów wzorniczych, dzięki czemu zostanie opracowany i wdrożony nowy produkt: szafka do przechowywania defibrylatorów (system przechowywania). W ramach Projektu Zgodnie z 

wynikami diagnozy/wstępnego audytu Wnioskodawca ma zamiar zlecić zaprojektowanie i wprowadzić do oferty szafki do przechowywania defibrylatorów z podziałem na 5 rodzajów ze 

względu na przeznaczenie: 1. Szafka z ekranem elektronicznym przeznaczonych na lotniska, 2. Szafka ergonomicznych przeznaczonych do autobusów, tramwajów i pociągów, 3. Szafka 

edukacyjnych przeznaczonych do szkół i przedszkoli, 4. Szafka komercyjnych przeznaczonych urzędów i centrów handlowych, 5. Szafka ekskluzywnych przeznaczonych do biur hoteli. 

Opracowanie produktów składających się na serię szafek do przechowywania defibrylatorów nastąpi za sprawą wykorzystania profesjonalnego procesu projektowego. W tym celu w dn. 

07.03.2019-12.04.2019 odbył się wstępny audyt, który miał na celu zweryfikowanie potencjału Firmy, przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu 

opracowania nowego projektu wzorniczego. Następnymi etapami profesjonalnego procesu projektowego w ramach Projektu będą: - Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania 

nowego projektu wzorniczego, - Opracowanie projektów, prototypów oraz przeprowadzenie testów dla 5 rodzajów szafek do przechowywania defibrylatorów. Projekt stwarza ogromne 

szanse na rozwój firmy i tworzenie wartości rynkowej produktów AGM poprzez wdrożenie unikatowych, autorskich wzorów szafek do przechowywania defibrylatorów w oparciu o 

profesjonalny proces projektowy oraz rozwinięcie współpracy z projektantami. 

Wartość projektu: 613 770,00 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 424 150,00 PLN 


