Innovation Health Check
Audyt innowacyjności Innovation Health Check zakłada kompleksowe i wieloaspektowe podejście
do oceny poziomu zarządzania innowacjami. Usługa opiera się na przeprowadzeniu analizy
porównawczej (benchmarking) z 385 przedsiębiorstwami, które wzięły udział w badaniu.
Badanie jest samooceną firmy i dostarcza odpowiedzi na pytania:




w jaki sposób przedsiębiorstwo analizuje potrzeby swoich klientów?
jak zarządza procesami generowania i rozwijania pomysłów?
jak ostatecznie komercjalizuje nowe produkty?

Korzyści dla firmy:




nowy punkt widzenia - porównanie z otoczeniem i konkurencją,
identyfikacja mocnych i słabych stron,
zwiększenie szans na wsparcie w ramach programu badawczego Horyzont 2020.

Długoletnie badania wskazują, że ponad 50% firm, które nie wdrażają innowacji upada przed
upływem 10 lat. Profesjonalne zarządzanie innowacjami niesie za sobą wiele korzyści, wśród
których można wymienić:



skuteczniejszą realizację projektów biznesowych m.in. poprzez skrócenie czasu realizacji i
jednocześnie efektywniejsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa,
aktywne reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenia rynkowe, co w konsekwencji
zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu biznesowego.

Jak to działa?
1. Spotkanie konsultanta ośrodka EEN z przedstawicielami firmy:





Formuła spotkania: Konsultant, pełniący rolę moderatora, zadaje pytania przedstawicielom
firmy z dziedzin takich jak: kultura innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategia, struktura
organizacyjna, potencjał oraz procesy w firmie. Wspólnie wybierana jest jedna z trzech
sugerowanych odpowiedzi. Pytania w żaden sposób nie sprawdzają wiedzy pracowników.
Czas trwania spotkania: ok. 2 h
Uczestnicy spotkania: przedstawiciele różnych działów w firmie, pracujący na różnych
stanowiskach, optymalnie 4-6 osób

2. Przygotowanie i przekazanie firmie raportu zawierającego wynik badania w terminie 7 dni od
daty spotkania.

www.een.wmarr.olsztyn.pl

Co zawiera raport?


Wyniki badania przedstawione są w postaci analizy porównawczej (benchmarking) na tle
przedsiębiorstw z całej Europy.



Przedsiębiorstwo otrzymuje rekomendacje dotyczące optymalnych rozwiązań dla obszarów
wymagających usprawnień (generowane przez narzędzie Innovation Health Check).

Innovation Health Check jest rekomendowe przez Komisję Europejską, dlatego zawarte w raporcie
wykresy są dobrze widziane we wnioskach aplikacyjnych do programów ramowych Horyzont 2020.
Przykładowy wykres z raportu:

Dane z audytu oraz raport zawierający rekomendacje jest objęty tajemnicą i dostępny jedynie dla
przedsiębiorcy.
Audyt innowacyjności to usługa Enhancement of Innovation Management Capacity (EIMC) realizowana bezpłatnie dla
sektora MŚP w ramach projektu Key Account Managament. Audyt wykonywany jest wg certyfikowanej normy CEN TS 16555
Innovation Management.
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