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Przez innowacyjność (wg Podręcznika OSLO - zasady gromadzenia i interpretacji 
danych dotyczących innowacji) należy rozumieć 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. 
 
Innowacja produktowa (w obrębie produktu) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które 
są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań.  
Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, 
komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub 
innych cech funkcjonalnych. Znaczące udoskonalenia istniejących produktów mogą 
polegać na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających 
lepsze działanie tych produktów. Innowacja produktowa może być wynikiem własnej 
działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, współpracy z innymi 
przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci 
niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, usługi o charakterze 
technicznym, marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym) lub materialnej 
(maszyny i urządzenia o podwyższonych parametrach). Nowy lub zasadniczo 
ulepszony produkt definiuje się jako nowość na docelowym rynku dla tegoż produktu. 
W przypadku nowego produktu ocena poziomu innowacyjności oparta będzie  
na uzasadnieniu wnioskodawcy, że nie ma jeszcze takiego produktu na rynku 
docelowym. W związku z powyższym Wnioskodawca musi wykazać, że na rynku 
docelowym (o zasięgu minimum krajowym, lub na fragmencie rynku krajowego jeśli 
żaden inny producent nie proponuje takiego samego produktu w kraju) nie ma 
produktów, które mają być wynikiem inwestycji. Ocenie i weryfikacji zostaną poddane 
wskazane cechy wskazujące na czym polega nowość produktu w stosunku  
do produktów już uplasowanych na rynku docelowym.  

Dodatkowo, w przypadku gdy efektem inwestycji jest zasadniczo ulepszony produkt, 
ocena dokonana będzie na podstawie przedstawionej przez wnioskodawcę 
szczegółowej analizy zmian dokonanych na produkcie, prowadzących do powstania 
znaczącej wartości dodanej. Pod uwagę brana będzie jedynie zasadnicza zmiana  
na produkcie, której nie wprowadził dotąd żaden inny producent na rynku docelowym. 
Ocenie będzie również podlegać, czy zasadnicza zmiana będzie istotna dla 
końcowego odbiorcy. 
 
Innowacje produktowe nie obejmują: 

• niewielkich zmian lub ulepszeń, 
• rutynowych aktualizacji/modernizacji, 
• regularnych zmian sezonowych (np. w przypadku serii odzieży), 
• dostosowywania produktu do potrzeb jednego klienta, które nie obejmuje 

znacząco odmiennych cech w porównaniu do produktów wyprodukowanych dla 
innych klientów. 
 

Innowacja procesowa (w obrębie procesu), to wdrożenie nowej lub znacząco 
udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania. Zalicza się tu znaczące zmiany  
w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Innowacje w obrębie 
procesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, 
podniesienie jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco 
udoskonalonych produktów. 
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Innowacje w obrębie procesów nie obejmują: 
• niewielkich zmian lub ulepszeń, 
• wzrostu zdolności produkcyjnych lub usługowych uzyskanego dzięki dodaniu 

systemów produkcyjnych lub logistycznych, które są bardzo podobne do tych 
stosowanych dotychczas. 
 

 
Dla potrzeb programu SOKÓŁ przyjęto następującą metodologię oceny poziomów 
innowacyjności: 
 

A) ROZWIĄZANIE JEST INNOWACYJNE W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ: 

Inwestycja polega na uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego 
wyrobu/technologii, zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego (bądź 
technologii), które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata. 

Okres stosowania technologii na świecie liczony jest w pełnych latach wstecz  
od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.  

Ocena kryterium dokonywana będzie, co do zasady, przez eksperta biorącego udział 
w ocenie projektów w danej dziedzinie technologii. Ekspert dokona oceny i weryfikacji 
racjonalności uzasadnienia przedstawionego przez przedsiębiorcę w zakresie okresu 
stosowania technologii na świecie na podstawie informacji przedstawionych  
we wniosku o dofinansowanie, które powinny jednoznacznie dowodzić spełnienia tego 
kryterium.  

Projekt może polegać zarówno na wdrożeniu technologii, opracowanej przez 
przedsiębiorcę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami lub na zakupie 
istniejącej technologii (przy czym technologia stosowana w projekcie musi stanowić 
główną oś projektu, istotną z punktu widzenia efektywności całego przedsięwzięcia, 
wokół której definiowane są inne przewidziane w projekcie wydatki kwalifikowane 
służące jej uruchomieniu).  

Uzasadnienie innowacyjności powinno zawierać w szczególności:  

• informację, które z elementów linii technologicznej produkcji lub procesu są 
innowacyjne, a które pełnią rolę uzupełniającą;  

• analizę informującą, czy wdrażana/kupowana technologia lub nowy/zmodernizowany 
wyrób są innowacyjne względem oferty już istniejącej na rynku i na czym  
ta innowacyjność polega;  

• spis podstaw/źródeł danych, na podstawie których określono stopień innowacyjności 
technologii/wyrobu, np.  podanie tytułów raportów, roczników statystycznych i dat ich 
wydania, adresów stron internetowych, roczników publikacji itp. oraz wskazaniem 
miejsca ich dostępności, w celu zweryfikowania z informacjami przedstawionymi  
w opinii, z zastrzeżeniem, że podstawą opinii nie mogą być jedynie ogólne teksty 
reklamowo-opisowe dotyczące wdrażanej/kupowanej technologii.  
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B) ROZWIĄZANIE JEST INNOWACYJNE W SKALI KRAJU  

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega, czy rezultat projektu 
(produkt/technologia/usługa) charakteryzuje się nowością co najmniej w skali 
polskiego rynku (w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, 
funkcjonalności) w porównaniu do rozwiązań dostępnych na polskim rynku.  

W przypadku innowacji produktowej - nowość rezultatów projektu (co najmniej w skali 
polskiego rynku) jest rozumiana jako znacząca zmiana (tzn. podczas oceny wniosku 
brane pod uwagę będą wskaźniki jakościowe i ilościowe), które odróżniają ten produkt 
od występujących na rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.  

W przypadku innowacji procesowej - nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako 
wprowadzenie zmian technologicznych (co najmniej w skali polskiego rynku).  
W ramach oceny przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy 
technologia wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali polskiego rynku oraz 
czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub 
oprogramowania.  

Dokonując oceny eksperci mają na względzie, iż priorytetem jest wspieranie 
powstania innowacyjnych produktów/technologii/usług, które nie są jeszcze dostępne 
na polskim rynku lub też takich, które są dostępne ale oferują nowe, innowacyjne 
funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku.  

 

C) ROZWIĄZANIE JEST INNOWACYJNE W SKALI REGIONALNEJ: 

W konsekwencji wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo 
zastosowania nowej technologii w prowadzonej działalności, nastąpi poprawa 
wyników firmy (czy osiągnięte przychody pozwolą na wygenerowanie zysku 
pokrywającego koszty projektu, produkcji oraz działalności marketingowej)  


