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Cele warsztatów 

 Koncepcja UDI jest kuźnią innowacji w 

której na potrzeby firmy angażowani są 

sami konsumenci, opracowujący i 

doskonalący produkty i usługi, które 

później chcieliby kupować.  

 

 Na warsztatach zaprosimy uczestników 

do pracy w takiej kuźni. 



Plan warsztatów 

1. Przedstawienie uczestników 

2. Innowacje w ekonomii 

3. Koncepcja UDI 

4. Żyjące laboratorium 

5. Podsumowanie   



Do pracy …. 



Brakujące ogniwo 

Ziemia niczyja 

INNOWACJI 
Pchanie przez naukę Ssanie rynku 

Projekty 
 

Prototypy Produkty testowe Produkty rynkowe Badania 



INNOWACJA i INNOWACYJNOŚĆ 

Innowacja: wprowadzenie czegoś nowego; 

                  rzecz nowo wprowadzona; 

                  nowość; reforma.   
 

  

Etym. - późn.łac. innovatio 'odnowienie' od łac. 

innovare 'odnawiać', 'odświeżać; zmieniać‘. 

 

Źródło: Kopaliński W. (2003): Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. PWN 



INNOWACYJNOŚĆ 

Innowacyjność wiąże się z wprowadzeniem 
czegoś nowego, nowatorstwem, reformą, 
ulepszeniem.  

 
Każdy innowator spotyka się z dwoma podstawowymi 
barierami działania: 

-Pierwszą z nich jest bariera myśli. Dotyczy ona 
sedna badanego problemu i zamyka się w pytaniu : "co 
zrobić, aby w efekcie doprowadzić do powstania 
nowatorskiego rozwiązania ?"  

- Drugą barierą jest bariera wdrożenia już 
opracowanej innowacji, a w następnej kolejności 
rozpropagowanie jej i uzyskanie wymiernych korzyści.  



OSLO MANUAL 



DEFINICJA ZA PODRĘCZNIKIEM OSLO 

innowacją jest wdrożenie nowego lub 

znacznie ulepszonego produktu 

(towaru lub usługi), procesu, nowej 

metody marketingowej, lub nowej 

metody organizacyjnej w praktykach 

biznesowych, organizacji miejsca pracy 

lub stosunków zewnętrznych 
 



DZIAŁANIA INNOWACYJNE 

oparte na wszelkich działaniach 

naukowych, technologicznych, 

organizacyjnych, finansowych  

i handlowym, które w rzeczywistości,  

lub pośrednio mają prowadzić do 

wdrażania innowacji.  

obejmują również praktyki B+R, które nie są 

bezpośrednio związane z rozwojem danej 

innowacji. 

 



Dyfuzja innowacji 

 Dyfuzja innowacji to proces, w którym 

innowacje są przekazywane za 

pośrednictwem wybranych kanałów w 

określonym czasie wśród członków 

systemu społecznego. /E.M. Rogers, 1962/ 



Stages of diffusion of innovation 



Analysis of innovation in the EU 



European Innovation Scoreboard 2009 

 



European Innovation Scoreboard 2009 



European Innovation Scoreboard 2009 



European Innovation Scoreboard 2009 



NAJWAŻNIEJSZE WARTOŚCI DLA FIRM NA ŚWIECIE  

Źródło: Corporate Value Index 2006.ECCO Network 



INNOWACJE w POLSCE 

Źródło: Raport „Wyniki badań innowacyjności polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw”,  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Warszawa,  lipiec 2005 r. 
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INNOWACJE, KTÓRE WIĄZAŁY SIĘ Z WYDATKAMI

Innowacyjność a rentowność polskich firm  

innowacyjność 
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INNOWACJE w POLSCE 

Źródło: Raport „Wyniki badań innowacyjności polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw”,  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Warszawa,  lipiec 2005 r. 

0 50 100 150 200 250 300 350

inne

nie wiem / trudno powiedzieć

brak wy kwalif ikowanej kadry

brak dostępu do zewnętrznego know - how

brak inf rastruktury  technicznej do wprowadzania rozwiązań innowacy jny ch

brak dostępu do zewnętrzny ch instrumentów f inansowy ch

specy f ika produktu/usługi nie wy maga ponoszenia tego ty pu nakładów

specy f ika ry nku nie wy maga ponoszenia tego ty pu nakładów

brak środków f inansowy ch na tego ty pu nakłady

Powody nie wprowadzania innowacji w Polsce  



ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI 

   CYKLICZNY CHARAKTER INNOWACJI 

 

   Co 6-8 lat (mniej więcej z taką 

częstotliwością wymieniają się 

menadżerowie) innowacje – które nigdy 

nie są przelotnym trendem, tylko albo 

właśnie są w modzie, albo dopiero co 

wyszły z mody – powracają do łask w roli 

siły napędowej wzrostu. 

• Źródło: Kanter R.M. „Innowacje: klasyczne pułapki. HBRP, luty 2007.  





Restauracja INAMO w Londynie 

http://www.inamo-restaurant.com/pc/  

http://www.inamo-restaurant.com/pc/
http://www.inamo-restaurant.com/pc/
http://www.inamo-restaurant.com/pc/


Zmiana funkcji firmy 

• P.F. Drucker twierdził, że 

przedsiębiorstwo, które nie 
potrafi tworzyć innowacji 

ginie. W ślad za tymi słowami można 

stwierdzić, że innowacyjność stała się obecnie 

jednym z głównych elementów gospodarki 

opartej na wiedzy i nabiera strategicznego 

znaczenia w kontekście generowania wzrostu 

gospodarczego (a w konsekwencji dobrobytu 

społeczeństw).  
 



Zmiana roli klienta 

• Obecnie konsumenci coraz częściej 

przestają być jedynie nabywcami 

zadawalającymi się proponowaną ofertą 

handlową.  

• Coraz częściej sami, czasami bezwiednie, 

uczestniczą w procesie 

kreowania i rozwoju produktów (wyrobów 

lub usług), które chcieliby później nabyć. 

 



Innowacje XXI w. 

• Konsumenci już się zorientowali, że znaleźli się na 

lepszej pozycji i jaką mają siłę. Firmy muszą pogodzić 

się z tym, że zamiast kontrolować zachowanie klientów, 

jak było do tej pory, same znajdują się pod kontrolą. 

 

• Reguły rządzące stosunkami z klientem uległy zmianie i 

obecnie mówi się, że sukces odniosą ci, którzy będą 

potrafili współtworzyć z 

klientem oczekiwane przez niego wartości, 

wspólnie kształtować ofertę usługową czy tworzyć 

produkty 

 



 Najważniejszą znaną obecnie metodą 

wdrażania innowacji nastawioną na kreowanie 

nowych pomysłów i rozwiązań w oparciu o 

wiedzę i potrzeby konsumentów jest podejście 

zwane – User-Driven 

Innovation (UDI). Inne metody, 

wykorzystują przede wszystkim wiedzę 

konsumentów do potwierdzenia lub też 

sprawdzenia już przygotowanych rozwiązań.  



UDI 

• Koncepcja UDI opiera się na lepszym 

zrozumieniu oraz poznaniu jawnych i 

ukrytych wymagań/ oczekiwań/ potrzeb 

konsumentów. Realizowane jest to poprzez 

tworzenie skutecznych mechanizmów 

pozyskiwana i wykorzystywania informacji 

płynących od konsumentów, a także bardzo 

często przez wykorzystanie ich pomysłów oraz 

gotowych rozwiązań. 
 



Studium przypadku 



Definicja 

• User-Driven Innovation to proces 

wykorzystania wiedzy użytkowników w 

celu rozwijania nowych produktów, usług 

oraz koncepcji, który bazuje na 

prawdziwym zrozumieniu potrzeb 

użytkowników i systematycznie 

angażuje użytkowników w proces 

rozwoju przedsiębiorstwa. 
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Koncepcje UDI 

• UDI – Głos Konsumenta charakteryzuje 

się przede wszystkim skoncentrowaniem na 

idenytfikacji ukrytych potrzeb konsumentów oraz 

ich kreatywnego myślenia w celu poprawy, 

ulepszania kształtu, wyglądu lub innych 

elementów produktu, które już istnieją na rynku. 

• UDI- Przewodnictwo Konsumenta 
charakteryzuje przede wszystkim poszukiwanie, 

identyfikacja oraz rozwój nowych rozwiązań, które 

pochodzą od konsumentów. 

 



case 









 





 



 



Żyjące laboratorium ”Living Lab”... 

konsumenci 

nauka administracja 

biznes 



Helsinki Living Lab stakeholders 

Creation of Helsinki Living Lab 

needs & desires 

cases & projects  
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Source: Helsinki Living Lab, 2007 

http://www.uiah.fi/


Innocentive 

www.innocentive.com  

http://www.innocentive.com/


brain4rent 
www.brain4rent.pl  

http://www.brain4rent.pl/
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