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Zastosowanie metodologii Living Lab 
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 skoncentrowana na użytkownikach, LL to otwarty ekosystem innowacji 

 

 oparta na systematycznym podejściu do współtworzenia - integruje procesy 

badawcze i innowacyjne w prawdziwych społecznościach i placówkach 

 

 w praktyce LL stawiają obywatela w centrum innowacyjności, dzięki czemu 

możliwe jest lepsze rozwiązanie problemu i wykorzystanie możliwości 

 

 kładzie nacisk na partnerstwo pomiędzy podmiotami publicznymi oraz 

prywatnymi oraz sytuacjami z życia codziennego, dzięki temu są bliżej 

potrzeb klienta 

 

Grupa docelowa: MŚP, uczelnie, jednostki badawcze, administracja publiczna 

Czym jest metodologia Living Labs? 
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 Integracja użytkowników w procesie rozwoju, która umożliwia bardziej rzetelną 

ocenę rynku  

 Ograniczenie ryzyka technicznego i biznesowego  

 Start-upy mogą korzystać z zasobów, do których mają dostęp duże organizacje 

 Dostęp do szerszej bazy pomysłów 

 Możliwość testowania rozwiązań przed wprowadzeniem na rynek 

 

Korzyści wynikające z zastosowania Living Lab 
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• Kilka lat temu Tesco zdało sobie sprawę, że klienci nie lubią stać w kolejkach do 

kasy, ale firma nie mogła sobie pozwolić na zatrudnienie większej liczby 

sprzedawców. Aby chronić klientów, wprowadzono nowy system: samoobsługową 

kasę, w której klienci mogą samodzielnie zapłacić za wybrane produkty.  

 

• Z kolei McDonald wdrożył maszyny do zamawiania produktów z opcją zapłaty. 

Powstał system jednej kolejki połączonej z numerkami dla klientów, który 

usprawnił wydawanie zamówień. 

 

Case study 
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 Jakie działania możesz podjąć, aby zaangażować 

interesariuszy (przedsiębiorstwa, uczelnie, 

konsumentów, instytucje publiczne) w proces 

innowacyjny w Twoim przedsiębiorstwie?  

 

Zastanów się… 
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Koniec Modułu 9 

Przejdź do Modułu 10 

 

 

 


