Innowacje społeczne
Nowatorskie mogą być również rozwiązania w zakresie rozwoju społecznego.
Pojawia się tu pojęcie innowacji społecznej. Kryją się pod nim nowe, pilotażowe
działania społeczne mające na celu wpłynięcie na jakość życia osób czy grup społecznych.
Projekt innowacyjny to taki, którego
celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów społecznych.
Celem innowacji społecznych będzie
wypracowanie i przetestowanie nowych,
skuteczniejszych rozwiązań istniejących
problemów w obszarach:
▪ ▪ rynku pracy,
▪ ▪ integracji społecznej,
▪ ▪ kształcenia przez całe życie,
▪ ▪ zdrowia,
▪▪ modernizacji administracji społecznej.
Oczywiście chodzi o te rozwiązania,
w przypadku których dotychczasowe
działania nie są wystarczające lub wymagają nowego podejścia.
Innowacje społeczne realizowane będą
w dwóch schematach: mikro i makro.
Pierwszy z nich ma na celu inkubowanie
nowych rozwiązań, czyli stworzenie warunków do rozwijania nowych pomysłów,
a następnie testowanie ich w praktyce.

Innowacje makro będą natomiast ukierunkowane na rozwiązywanie problemów polityki publicznej w obszarach
najważniejszych dla Europejskiego Funduszu Społecznego i będą realizowane
przez podmioty o większym potencjale,
mające realne możliwości włączenia rozwiązań w praktykę polityki publicznej.
Częstym sposobem wprowadzania
innowacji społecznych jest włączenie do
projektu działań międzynarodowych.
Wówczas projekt taki jest jednocześnie
projektem współpracy ponadnarodowej i wykorzystuje doświadczenia partnerów z innych krajów. Przedsięwzięcia
te mogą zatem korzystać z już gotowych
i stosowanych w innych miejscach rozwiązań oraz przewidywać ich adaptowanie do polskich realiów. Możliwe jest
także wypracowywanie nowych rozwiązań przy udziale partnerów z innych krajów.
Kto może pozyskać fundusze europejskie?

O środki mogą występować instytucje,
w szczególności publiczne i pozarządowe.
Źródła finansowania

Innowacje społeczne są realizowane
w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.
Za wspieranie projektów innowacyjnych
odpowiada Ministerstwo Rozwoju (www.
power.gov.pl ). W przypadku projektów
współpracy ponadnarodowej w zależności od działania Ministerstwo Rozwoju lub Centrum Projektów Europejskich
(www.cpe.gov.pl).

Gdzie po szczegółowe informacje?
Więcej informacji znajdziesz na stronie:

www.Fun dusz eEur opejskie .gov.pl
lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Twojej okolicy.

Fundusze Europejskie
na innowacje
Fundusze Europejskie w najbliższych latach stawiają na innowacyjność. Aby lepiej
wpływać na rozwój gospodarczy i społeczny, instytucje przyznające dofinansowania
unijne preferują wspieranie tych projektów, które odznaczają się innowacyjnością.
Jak można zdefiniować innowacyjność? Tak naprawdę nie ma jednego wyjaśnienia,
które w pełni oddawałoby charakter tego pojęcia. Możemy jednak przyjąć uproszczoną definicję, która wynika z praktyki ubiegania się o dofinansowanie UE. Jeśli
chcesz uzyskać dofinansowanie na innowacyjny projekt, pamiętaj, aby Twój pomysł
wiązał się z:
▪ ▪ wprowadzeniem nowatorskich produktów czy usług, lub
▪ ▪ prowadzeniem i wdrażaniem wyników prac badawczo – rozwojowych, lub
▪ ▪ odnajdowaniem nowych rozwiązań różnych problemów społecznych.

Innowacje w firmach

-rozwojowych), tworzenie produktów
sieciowych oraz wykorzystanie wzornictwa w biznesie.

Rodzaje innowacji

Jest wiele rodzajów innowacji. Fundusze Europejskie wspierają cztery główne
obszary innowacji:
1. innowacja produktowa - pod tym
pojęciem kryją się wszelkiego rodzaju
zmiany polegające na udoskonaleniu
wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo bądź na rozpoczęciu produkcji innego nowatorskiego produktu;
2. innowacja procesowa (technologiczna)
- jest to zmiana w stosowanych przez
przedsiębiorstwo metodach świadczenia usług czy wytwarzania produktów;
3. innowacja organizacyjna - jest wprowadzaniem nowej metody organizacji
w biznesowych praktykach przedsiębiorstwa;
4. innowacja marketingowa - polega na
zastosowaniu nowej metody promocji,
obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, reklamie, czy modelu biznesowym.
Skąd się biorą innowacje i jakie są ich
wymiary?

Innowacyjne rozwiązanie może być
wynikiem własnej kreatywności firmy,
działalności badawczo-rozwojowej
przedsiębiorstwa lub współpracy z innymi
przedsiębiorstwami i instytucjami,
w tym z jednostkami naukowymi. Może
być także wynikiem zakupu wiedzy
w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how,
itp.) lub materialnej (np. maszyny i urządzenia o podwyższonych parametrach).
Podobnie jak w przypadku rodzajów
innowacyjności, o których czytałeś wyżej,
tu także musisz pamiętać, że nie zawsze
rozwiązanie innowacyjne w Twoim rozumieniu, będzie tak samo traktowane
w procedurach dofinansowania projektu.

Zwróć uwagę na dwa wymiary innowacyjności: skali i czasu. Skala innowacyjności dotyczy w zasadzie jej zasięgu.
Rozwiązanie może być nowatorskie w
skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju
czy świata. Im większy zasięg, tym większa skala innowacji. Na znaczenie innowacji wpływa również czas, w którym
nowe rozwiązanie jest stosowane. W
definicjach często wspomina się, że innowacyjne są sposoby znane i stosowane
nie dłużej niż rok, trzy czy pięć lat. Oczywiście im krócej – tym lepiej, bo świadczy
to o bardzo nowatorskim zastosowaniu
danego rozwiązania.
Dużo ciekawych wskazówek oraz kontakty
do wspierających instytucji znajdziesz m.in.
na Portalu Innowacji: www.pi.gov.pl.
Kto może pozyskać Fundusze Europejskie?

Trzy najważniejsze grupy odbiorców środków na innowacyjność to:
▪▪ przedsiębiorcy,
▪▪ jednostki naukowe,
▪▪ indywidualni naukowcy.
Źródła finansowania

Jeśli chcesz realizować projekt związany
z innowacjami technologicznymi i nietechnologicznymi, powinieneś zwrócić uwagę

na programy:
▪▪ Inteligentny Rozwój (PO IR),
▪▪ Polska Wschodnia (PO PW),
▪▪ program regionalny Twojego
województwa.
Program Inteligentny Rozwój wspiera
cały proces powstawania innowacyjnych
rozwiązań - „od pomysłu do rynku”. Dofinansowanie z PO IR możesz uzyskać na
m.in. prowadzenie badań naukowych,
prac badawczo-rozwojowych, korzystanie z usług proinnowacyjnych, zakup infrastruktury badawczej, wdrażanie wyników
prac B+R oraz wejście na rynki zagraniczne.
Realizacją poszczególnych części programuzajmują się Ministerstwo Rozwoju
( www.mr.gov.pl ), Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju ( www.ncbr.gov.pl ),
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ( www.poir.parp.gov.pl ), Bank
Gospodarstwa Krajowego ( www.bgk.
com.pl ) oraz Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej (www.fnp.org.pl). Kompleksowe
informacje o POIR znajdziesz na stronie
www.poir.gov.pl.
Program Polska Wschodnia (PO PW) silnie
wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa we wzmacnianiu ich innowacyjności i konkurencyjności – ma dla nich
w tym zakresie bogatą ofertę. Firmy
mogą otrzymać dotację na: zwiększenie aktywności gospodarczej za granicą,
wprowadzanie na rynek innowacyjnych
produktów (dzięki wdrażniu własnych
lub nabytych wyników prac badawczo

Rozwojowi innowacji sprzyja także
kompleksowe przedsięwzięcie pn. Platformy startowe dla nowych pomysłów”,
w ramach którego młodzi ludzie mogą
przekształcić swój pomysł biznesowy
w innowacyjną firmę typu start-up.
Obsługą programu w zakresie wspierania innowacyjności zajmuje się Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
( www.popw parp.gov.pl ). Dodatkowe
informacje o PO PW znajdziesz na stronie
www.polskawschodnia.gov.pl.
Jeśli masz innowacyjny pomysło mniejszej skali, potrzebujesz mniejszych kwot
dofinansowania, a Twoja działalność wpisuje się w strategie regionalne, wówczas
możesz starać się o dofinansowanie
w Twoim programie regionalnym (RPO).
Znajdziesz w nim m.in. wsparcie w prowadzeniu prac B+R, wdrażaniu ich wyników, realizacji projektów podnoszących
konkurencyjność Twojej firmy.
Wnioski o dofinansowanie możesz
składać w urzędach marszałkowskich
bądź instytucjach, którym zostały zlecone takie zadania. Dodatkowe informacje znajdują się natomiast na stronach
RPO. Ich adresy znajdziesz na portalu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”.
Więcej informacji na temat wspierania
innowacji znajdziesz również w broszurze
„Fundusze Europejskie na innowacje.
Przewodnik po ofercie Funduszy Europejskich dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw”.
Elektroniczną wersję tej
oraz innych publikacji
możesz pobrać ze strony: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/publikacje

