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Pojęcie oszczędnych innowacji

Frugal Innovation w języku polskim tłumaczone jest

oszczędzania pieniędzy. Rozumiane jest bowiem jako

jako oszczędne innowacje. W aspekcie oszczędności

wytwarzania produktów prostych, funkcjonalnych,

odnosi się do możliwości sprostania oczekiwaniom

skierowanych i dostępnych dla szerokiego grona

rynkowym, nie będąc zahamowanym poprzez

konsumentów. Pamiętajmy jednak, że oszczędność

przystępność

nie ma polegać tu na obniżeniu kosztów, poprzez

cenową,

brak

zasobów

czy

ograniczenia instytucjonalne.

obniżenie jakości, lecz obcięciu tylko kosztów

Samo pojęcie ,,oszczędności” w kontekście frugal

niepotrzebnych. Jakość nadal pozostaje ważna, nie

innovation,

jest jednak kluczowym dążeniem.

bynajmniej nie

odnosi

się

do

Przykłady oszczędnych innowacji
Jest wiele przykładów oszczędnych innowacji, które poprzez zastosowanie oszczędnych a jednocześnie
funkcjonalnych i zachowujących wysoką jakość rozwiązań, które wpłynęły znacząco na funkcjonowanie
współczesnych gospodarek również krajów rozwiniętych.
Nokia 1100 została opracowana dla krajów

samodzielnie przez użytkownika i ma na celu

rozwijających się, w których najnowsze telefony

zwiększenie

komórkowe z funkcjami high-tech nie są

nauką, poprzez udostępnienie tego produktu na

dostępne dla większości społeczeństwa ze

całym świecie w przystępnej cenie. Tak więc ta

względu

oszczędna innowacja została opracowana ze

na

cenę,

ale

jednocześnie

społeczeństwa te wymagają podstawowych
narzędzi komunikacji. Chociaż ta oszczędna
innowacja

została

zainspirowana

barierą

kosztową, stanowi ona również dobry przykład
ograniczenia niepotrzebnych cech produktu jako
wytwarzania produktów prostych.
Foldscope to mikroskop wykonany z papieru i
pojedynczej soczewki. Mikroskop jest składany

zainteresowania

społeczeństwa

względu na istnienie barier kosztowych.

Region zachodniopomorski a innowacyjność
Według badania Regional Innovation Scoreboard 2017, województwo
zachodniopomorskie jest sklasyfikowane jako "modest + innovator"
(skromne + ) o innowacyjności poniżej średniej UE. W ostatnich latach
wydajność innowacji nieco się poprawiła, ponieważ w roku 2014 była
na poziomie "regular modest innovator" (zwyczajny skromny
innowator). Z tego powodu województwo osiąga również względnie
lepsze wyniki w odniesieniu do wskaźników jako całości w porównaniu z rokiem 2011 r., w którym uzyskała
wskaźnik indeksowy 42,6 w porównaniu do 47,0 obecnie. Niemniej jednak postęp ogranicza się do
nadrabiania średniej UE. Opóźnia się również w stosunku do całej Polski pod względem większości
kluczowych wskaźników, takich jak uczenie się przez całe życie i szkolnictwo wyższe, w których osiąga
odpowiednio 25 i 10 punktów mniej. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, wskaźniki były lepsze niż średnia UE,
jak ma to miejsce w większość polskich regionów. Pod względem wydatków na B+R region
zachodniopomorski plasuje się gorzej, niż średnia krajowa. Pomimo lepszych wyników w zakresie innowacji,
wydatki te z biegiem lat maleją, co jeszcze bardziej zmniejsza szanse na dogonienie innych regionów Polski,
jak również średniej UE, ponieważ w 2014 r. wydano 0,28% PKB, co znacznie odbiega od średniej w UE na
poziomie 2,04% w tym roku (Eurostat, 2017). Znajduje to również odzwierciedlenie w liczbie zgłoszonych
patentów i publikacjach naukowych, które również są znacznie poniżej średniej UE. Jeden ze wskaźników
plasuje się znacznie powyżej zarówno krajowej (+43), jak i unijnej średniej (+32) - jest to eksport wysokiej
technologii produkcji medycznej, pokazujący potencjał w tym obszarze.

Projekt Frugal Innovation i jego cele

Projekt ma za zadanie promować proste technologicznie zrównoważone

rozwiązania.

Odpowiada

on

na

potrzeby

studentów,

młodych

przedsiębiorców, właścicieli firm, którzy rozumieją potrzebę wprowadzania
innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, lecz nie są pewni jak tego
dokonać. Jest to jeden pierwszych projektów poświęconych wprowadzaniu
oszczędnych innowacji do europejskiego systemu edukacji. Projekt
przyczyni

się

do

wzmocnienia

umiejętności

związanych

z

przedsiębiorczością poprzez zintegrowanie koncepcji oszczędnych innowacji
z edukacją. Skupi się na współpracy z instytucjami szkoleniowymi i
instytucjami kształcenia zawodowego, dzięki czemu będzie możliwe stworzenie dwóch oddzielnych ale

uzupełniających się platform, które umożliwią łatwe wprowadzanie oszczędnych innowacji do programów
nauczania. Dzięki dobrej współpracy wielu instytucji w regionie powstanie regionalny plan działania w
dziedzinie wdrażania oszczędnych innowacji. Jednak najważniejszym produktem naszego działania będzie
kurs szkoleniowy skierowany do dwóch grup docelowych czyli studentów i przedsiębiorców. Dotyczył on
będzie wszelkich aspektów związanych z metodami identyfikacji oszczędnych innowacji oraz ich wdrażania w
przedsiębiorstwach dla ich lepszego funkcjonowania i poprawy konkurencyjności na rynku.

Partnerzy projektu

Północna Izba Gospodarcza (Polska) w Szczecinie, jest to największa izba gospodarcza w kraju.
Głównym zadaniem Izby jest świadczenie usług na rzecz firm członkowskich, w tym szkolenia,
edukacja, organizacja spotkań biznesowych, pomoc w zdobywaniu kontaktów oraz reprezentacja
interesów I lobbing. Jest to partner z bogatym doświadczeniem w organizacji szkoleń oraz posiada
kontakty z przedsiębiorcami.
Momentum Consulting (IRLANDIA) to irlandzka organizacja szkoleniowa skupiająca się
na rozwijaniu progresywnych programów i platform kształcenia zawodowego, aby
umożliwić przedsiębiorcom, pracownikom i młodym osobom wchodzącym do świata pracy możliwie jak
najpełniejszy udział na współczesnym rynku pracy. Wiele z ich prac koncentruje się na interpretacji
pojawiających się platform cyfrowych w systemach VET i budowaniu świadomości innowacyjnych podejść
dostępnych za pośrednictwem e-learningu i mobilnego uczenia się (m-learning).

Canice Consulting (Wielka Brytania) ma ponad 10-letnie doświadczenie w opracowywaniu
innowacyjnych programów i projektów mających na celu wspieranie i ułatwianie innowacji w
MŚP, kształceniu i szkoleniu zawodowym, a w szczególności rozwój interaktywnych
programów edukacyjnych. Firma posiada swoją centralę w Lisburn, posiada specjalistyczną wiedzą z zakresu
integracji społecznej, edukacji mobilnej w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju małych przedsiębiorstw.

University of Szeged (WĘGRY) oferuje szeroką gamę możliwości edukacyjnych dla studentów
krajowych i zagranicznych. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości jest częścią ich portfolio kilka firm typu spin-off i żywy ekosystem rozpoczynający działalność dowodzi ich sukcesu.
Uniwersytet położony jest na południu Węgier, jest wiodącym ośrodkiem edukacji, nauki, badań, innowacji i
odgrywa kluczową rolę w działalności kulturalnej, społecznej i gospodarczej regionu.

Porin Regional Development Agency (CHORWACJA) organizuje seminaria, podczas
których początkujący przedsiębiorcy mogą nauczyć się, jak przekształcić swój pomysł w
konkretne przedsięwzięcie biznesowe, a działający już przedsiębiorcy i właściciele firm
mogą dowiedzieć się, jak poprawić swoją działalność gospodarczą oraz osiągnąć wzrost i rozwój.

BETTER
Beter Ltd. (POLSKA) to mała firma specjalizująca się w konsultingu, coachingu, marketingu i zarządzaniu
projektami, szczególnie dla organizacji wspierających biznes, małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów i
uczelni. Beter Ltd. opracowuje analizy rynku, plany strategiczne, plany operacyjne, ekspertyzy i oceny głównie w
zakresie wdrażania innowacji.

