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OI – Odpowiedzialne Innowacje 

Krok 5 



TAKING COOPERATION FORWARD 4 

 zidentyfikowanie, które cele i elementy Odpowiedzialnych Innowacji 

mają znaczenie dla konkretnego przedsiębiorstwa. 

 

W szczególności koncentruje się ona na:  

 Wpływie innowacyjnych produktów i usług na zrównoważony rozwój 

sprzyjający włączeniu społeczeństwa  

 Zdolności do kształtowania procesu innowacji zgodnie z tematami 

Odpowiedzialnych Innowacji zaproponowanymi przez Komisję UE w ramach 

programu Horyzont 2020. 

 

 

Cele samooceny 
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Narzędzie samooceny jest narzędziem on-line w formie kwestionariusza. 

 

Wyniki oceny są prezentowane w formie wykresu radarowego, który opisuje 

zakres możliwego systemu zarządzania RI dla konkretnej organizacji. Opisuje 

granice tematyczne, w ramach których organizacja powinna planować 

poprawę, tak aby praktyka obejmowała cały odpowiedni obszar RI. 

 

Narzędzie samooceny 
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Case study 

Czy kierując procesem innowacji, Twoja organizacja…  

 

  … zapewnia zaangażowanie interesariuszy/użytkowników?    

 

Na przykład: 

  

Twoja organizacja omawia lub współtworzy projekty innowacyjne z np.: 

 

• Innymi przedsiębiorstwami 

• Innowatorami przemysłowymi/transformatorami technologii/organizacjami 

granicznymi 

• Organami badawczymi 

• Panelami użytkowników końcowych 

• Organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 

• politykami/władzami publicznymi 

 



TAKING COOPERATION FORWARD 7 

  

Case study – przykładowy wynik oceny 
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Dzięki samoocenie uzyskujemy informacje nt.: 

 Obszarów do usprawnienia procesu innowacji i / lub cech innowacyjnego 

produktu / usługi w celu pełniejszego przyczynienia się do zrównoważonego i 

społecznie pożądanego wzrostu i rozwoju; 

 Czynników pobudzających odpowiedzialne innowacje, na których można 

polegać lub które należy rozwijać w zarządzaniu procesem innowacyjnym, 

tak aby jego wyniki przyczyniały się do zrównoważonego i społecznie 

pożądanego wzrostu i rozwoju. 

 

 

Samoocena przedsiębiorcy  

w zakresie odpowiedzialnych innowacji 
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Koniec Modułu 5 

przejdź do Modułu 6 

 


