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Innowacje w Leaderze

- rodzaje, ocena, dokumentowanie, przykłady…
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Innowacja

wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego
produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody 

marketingowej lub nowej metody organizacyjnej 
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy 

lub stosunkach z otoczeniem

Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest to, by 
produkt/proces/metoda marketingowa/metoda organizacyjna były 

nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy. Może to być 
produkt/proces/metoda opracowana przez ten podmiot lub 

przyswojona od innych podmiotów.



Strategia popularna / typowa Innowacja

Łatwiejsze wdrożenie Więcej klientów

Duża konkurencja Niska cena

Trudne wdrożenie Mniej klientów

Mała konkurencja Wysoka cena

Ryzyko konkurencji Ryzyko niszy

O innowacji obszaru/produktu… inaczej…



Innowacje

PRODUKT PROCES MARKETING ORGANIZACJA

innowacje technologiczne 
w obrębie produktów 

i procesów

innowacje o charakterze 
dodatkowym / 
rozszerzającym

Operacje mogą zawierać jednocześnie, w sposób 
powiązany, elementy kilku z ww. rodzajów innowacji.



Innowacja

LSR:
W przypadku LSR zapisy Podręcznika Oslo stosowane są do 

obszaru LGD (lub jego części, np. gminy).

Wsparcie przez LGD innowacyjności może znaleźć wyraz 
w celach lub przedsięwzięciach LSR oraz w lokalnych kryteriach 

wyboru, a także w samym sposobie przygotowania LSR

Ze względu na konieczność powiązania celów i przedsięwzięć LSR 
z lokalnymi warunkami, potrzebami i szansami rozwojowymi, 
zalecane jest poszukiwanie innowacyjności w wykorzystaniu 
lokalnych zasobów, np. w oparciu o unikalność zasobów lub 

poprzez nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocję.



Innowacje / LEADER

LSR miejscem dla innowacji

Wymogi UE odzwierciedlone w legislacji krajowej

Możliwości fizycznego zastosowania

- Konieczność zastosowania w części działań objętych LSR

- Definicja innowacyjności określona w „instrukcjach”

- Wskaźniki realizacji w zakresie operacji innowacyjnych

- Kreowanie LSR / Przedsiębiorczość / Infrastruktura / 
Granty / Operacje Własne / Współpraca…

produktowa, procesowa, organizacyjna, 
marketingowa



Innowacje / LEADER

LSR miejscem dla innowacji

Rodzaje i skala innowacji / skala finansowania

Praktyka – innowacje w LSR:

- Skala finansowa LSR nie wyklucza innowacyjności, 
zarówno pod kątem nowoczesnych technologii, 

jak i ze względu na rodzaje innowacyjności 
określone w LSR

– najczęściej określone jedynie dla przedsiębiorczości

- kryteria oceny najczęściej odnoszą się do obszaru LGD, 
a także do nowatorskiego wykorzystania zasobów

– w kryteriach stosuje się synergię innowacyjności i np. 
ochrony środowiska, turystyki czy promocji obszaru.



Innowacja

LSR:
„Pożądane jest zrealizowanie w ramach LSR operacji faktycznie 

innowacyjnych, a nie uznawanie za innowacyjne operacji, 
które są powszechnie znane i stosowane (np. świetlice wiejskie)”.

„Należy pamiętać, że mechanizm RLKS powinien wspierać 
budowanie kapitału społecznego i aktywizację mieszkańców, a 

zatem LGD nie powinna dyskryminować podmiotów mało 
doświadczonych w realizacji operacji, które chcą zastosować 

rozwiązania tradycyjne. W doborze kryteriów lokalnych należy 
zachować odpowiednią równowagę… (…) dla osiągniecia celów 

RLKS i LSR”

komentarz

komentarz



Innowacje / LEADER
Przemyślenia…

Umieszczenie aspektu innowacji w RLKS mogło –
i w pewnych przypadkach dało - osnowę do wykreowania 

innowacyjnych strategii. 
Efekt zależy od tego czy potraktowano innowacje jako 

dodatkowy wymóg proceduralny w tworzeniu LSR 
(problem) czy też jako impuls do stworzenia strategii 

wspierającej rzeczywiście rozwojowe operacje, 
wpisujące się w całokształt wizji obszaru (szansa).

Inaczej mówiąc Innowacyjna LSR stała się możliwością 
wyboru ciekawych przedsięwzięć do udzielenia 

wsparcia. W innych przypadkach innowacyjność została 
odebrana jako potencjalnie niewygodny element 

oceny, mogący skomplikować dokonanie wyboru, a także 
ograniczyć liczbę zainteresowanych podmiotów.



Innowacje / LEADER
Przemyślenia…

LGD decydujące się na pełnienie roli stymulatora 
innowacji na swoim terenie (poprzez konsekwentne 
wspieranie innowacji za pomocą narzędzi jakie posiada) 

wybrały trudną drogę, która pozwala jednak na 
precyzyjne skierowanie środków tam, gdzie rodzą się 

największe szanse, ciekawe czynniki rozwojowe, przewagi 
i specyfiki obszaru, jego niepowtarzalne walory itp...

Stworzenie innowacyjnej LSR to duże wyzwanie, 
wymagające doświadczenia, znajomości obszaru, 

ale także czasu. Proceduralne zawiłości oraz terminy 
składania LSR jako elementu dokumentacji aplikacyjnej 

LGD ograniczyły w dużym stopniu możliwość kreatywnego 
podejścia do budowy lokalnych strategii.



Jaką drogę wybrać?

Budowanie przewag obszaru 
poprzez wspieranie innowacji 

Specjalizacja obszaru, 
wspieranie wybranych branż

Szansa na realizację 
niekoniecznie innowacyjnych 

operacji

Rozwój wielokierunkowy 
bez specjalizacji. 

Zróżnicowany rynek pracy.

Kreowanie produktów 
sieciowych, wspieranie 
współpracy w biznesie, 

budowa wizerunku obszaru 
przez produkty itp.

Otwartość na różne, 
nieprzewidziane inwestycje, 

które również mogą być 
źródłem innowacji 
(nie wykluczone)

Innowacyjna LSR Tradycyjna LSR



Jaką drogę wybrać?

Wskazywanie obszarów 
innowacji poza sferą biznesu 

(infrastruktura publiczna) 

„Wymuszenie” wykorzystania 
wybranych walorów lokalnych 

w kreowaniu produktów

Realizacja podstawowych 
operacji odpowiadających 
na potrzeby mieszkańców

„Pozytywne zaskoczenie” –
wsparcie nowych produktów 
pojawiających się na obszarze

Dodatkowe warunki –
współpraca w sieci, wspólny 

branding, zintegrowana 
promocja połączona z 

promocją obszaru

Wsparcie drobnego biznesu, 
dla którego realizacja wyższych 

celów jest zbyt 
„wygórowanym pułapem”

Innowacyjna LSR Tradycyjna LSR



Jaką drogę wybrać?

Innowacyjna LSR Tradycyjna LSR

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi. O wyborze drogi 
decydują uwarunkowania lokalne, specyfika obszaru 
(lub jej brak), potencjał lokalnej przedsiębiorczości, 
dotychczasowe doświadczenia z wdrażania LSR 

i potencjał kadry LGD, sukcesy (lub porażki) na niwie 
aktywizacyjnej… i wiele innych…

Stawianie na innowacje na obszarze LGD 
musi być poparte doskonałą analizą. 



Kryteria wyboru w innowacyjności – przykłady:

Wprowadzenie 
nowego/ulepszenie 

produktu/usługi 
(procesu, organizacji)

Dobór kryteriów jest silnie związany z celami !!!

Skala oddziaływania 
nowego 

produktu/usługi

Nowy produkt/usługa 
wykorzystuje 

(wybrany/-e) walor(y) 
lokalny/-e

Deklaracja promocji 
obszaru LGD poprzez 
nowy produkt/usługę

Wnioskodawca 
deklaruje współpracę 
z LGD w działaniach 

edukacyjnych

Nowy produkt/usługa 
wpisuje się w branżę 

będącą/-e 
specjalizacją obszaru

Innowacja pozwala na 
osiągnięcie 

dodatkowych efektów 
prośrodowiskowych

Operacja w nowy 
sposób łączy efekty 

(np. aktywności 
fizycznej i historii)

Operacja 
nakierowana na nową 

współpracę 
podmiotów

Przedsięwzięcie może 
stać się elementem 

kreowanego 
produktu sieciowego

Nowa forma 
współpracy pokoleń, 

integracji i in.

Operacja w sposób 
nowatorski angażuje 

środowiska… 
(młodych, defawor.)



Innowacje / LEADER

Ocena Rady LGD

Ocena musi być spójna / jednoznaczna

- Oparta o definicję zawartą w LSR i wszelkie 
uszczegółowienia wynikające z opisów przedsięwzięć 

oraz lokalnych kryteriów wyboru

– ocena innowacyjności zawsze pozostawia margines 
oceny „odczuciowej”, opinia poszczególnych członków 

Rady może być rozbieżna (uzasadnienie na karcie). 
Duże rozbieżności ocen wymagają omówienia kryterium!

– ocena powinna być dokonywana w oparciu 
o dostarczone przez Wnioskodawcę dane, 

z wykorzystaniem wiedzy Członka Rady 
(znajomość branży, sektora, obszaru LGD, podmiotów…).



Innowacje / LEADER
Ocena Rady LGD

Udokumentowanie innowacji

- Wniosek: Opis operacji; Uzasadnienie spójności z celami 
LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru

– Biznesplan: cz. IV, pkt. 4.1.7 „Innowacyjność operacji”
(Należy zaznaczyć „TAK” i opisać, na czym polega 
nowatorstwo / innowacyjność pomysłu na działalność 
gospodarczą).

– Biznesplan: inne tabele, w tym odniesienie się do 
innowacji w informacjach dot. konkurencyjności podmiotu 

– Załączniki: specyfikacje i opisy technologiczne; 
zaświadczenia NOT, uczelni itp., certyfikaty 

innowacyjności, załączniki opisowe niestandardowe.



Innowacje / LEADER

Ocena Rady LGD

UWAGA na opisy i ich spójność!

- Wnioskodawca ZAWSZE walczy o punkty. 
Czy czwarty sklep spożywczy w tej samej wsi 

może być innowacyjny?

– Należy sprawdzić czy treści odnoszące się 
do innowacyjności w złożonej dokumentacji 

nie przeczą sobie (np. opis we wniosku z załącznikami 
w zakresie parametrów technicznych itp.)!

– niedyskryminowanie w ocenie podmiotów, których 
operacje obejmują rozwiązania tradycyjne nie oznacza 
„naciągania kryterium innowacyjności” lecz stosowanie 

zróżnicowanych kryteriów dla różnych podmiotów.



Innowacje / LEADER
Trochę idei na koniec…

Jakich innowacji oczekiwać
w największym stopniu 
od inicjatywy LEADER ?



LGD jako stymulator innowacji… Reklama wzajemna…

Rzemieślnik 
artysta

Producent 
koszyków 

wiklinowych

Gospodarstwo 
pasieczne

Gospodarstwo 
agroturystyczne

Park linowy

Lokalne 
muzeum

LGD



LGD jako stymulator innowacji…   Sklep produktu…



Dziękuję za 
uwagę!

Grzegorz Cetner
CDR O/Poznań
LEADER i przedsiębiorczość…

mail2uri@o2.pl
508182294

mailto:mail2uri@o2.pl

