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o-
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Wprowadzenie

W ostatnich latach w Polsce realizowanych jest wiele projektów informatycz-
o-
n-

l-
nej, regionalnej lub na poziomie danej organizacji. o-

nowej wiedzy wymaga wytworzenia lub udoskonalania posiadanej infra-

a-
i-

partnerów. e-
nia systemu informatycznego zarówno proponowanego 

d-
.

organizacji pod 

i niekomer
administracji publicznej. W artykule wykorzystano badania literaturowe

oraz
. Wykorzystano obser w procesie oceny

.

d-

organizacji do realizacji projektów informatycznych. W podsumowaniu m.in. 
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1.

w dowolnych organizacjach ma za-

, np. 

metod organizacji biznesu. W t Fagerberg (2006),

eczno-
nieustannie poszuki Drucker (1992),

e-
niu oraz na regularnej analizie mo
kolejnych innowacji.

Najbard
OECD (2005) na potrzeby ,

, innowacje: produktowe, procesowe, marketingowe i organiza-
cyjne. W praktyce wszystkie
opartymi na technologiach informatycznych.

stotn Aberna-
thy’ego i Utterbacka (1978), innowacje radykalne i przyrostowe.

o-

, k-
sze znaczenie
innowacje ,
firmy na rynku (Estrin 2009; Koberg, Detienne i Heppard 2003). Innowacje przyro-

powielania p-
cjach, np. systemach informatycznych i procesach biznesowych s-
temach inf , a-
nia. 
organizacji. W przypadku podmiotów niekomercyjnych, takich jak administracja
publiczna, a-
torstwa nie jest wtedy najistotniejszy. l-

,
poziomy nowatorstwa, n (Garcia i Calan-

tone 2002). N a-

kosztu. oju technologii informatycznych a-
nieza-
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2. projektów 

alizowane jest 
e-

z Funduszy Europejskich.
przeznaczone dla komercyjnych podmiotów gospodarczych lub jednostek nauko-
wych i badawczych. Klasycznym takim programem w perspektywie lat 2007–2013 

, skierowany przede wszystkim do przedsi

i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, i
a-

cyjnych. Wspierane e-

przyczynia do powstawania i rozwoj
(http://www.poig.2007-2013.gov.pl).

Z kolei w perspektywie lat 2014–2020 krajowy program Inteligentny Rozwój 

praktyczne zastosowanie w gospodarce, poprzez wsparcie powstawania innowacji 

(https://
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/). 

Inny m

biorstwa. a in-

o-

radykalnych, i-
o-

pro-
gramie Polska Cyfrowa w osi „E- u-

, roz-
informatyczne, i aplikacyjnych 

oraz stosowanie prywatnej chmury obliczeniowej. Obecnie w administracji pu-

(http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/).
o-

o-
zy 
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o-
Problemem specyficznym dla innowacyj-

utrzymanie produktów (w o-
jektu. Wymaga ono, ,

a-
r-

matycznych.

, w szcze-
,

informatycznych
n-

sowania z Fundus
na rysunku 1: 

ocen do procesów realizowanych przez organi-
,

ocen ,
ocen .

Rys. 1. 
w ramach programów finansowanych z Funduszy Europejskich

.
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3. organizacji

oceny jest

miejsce za-
równo ak i w organizacjach innego typu. Problem jest 
szczególnie istotny przy wsparciu finansowym z-
nych.
cych znacznych a-
nia powodzenie procesu innowacji. 

P
e-

nia 

o na rysunku 2.

Rys. 2.
z kompetencjami

.

Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji, obok typowych problemów oce-
a-

cyjna. Polega ona na braku wiedzy i niedostatecznym przygotowaniu osób zajmuj
o dofinansowanie 

projektów cego przygotowania
o-
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e-
nnowa-

o-

, go wnioskodawcy.

y-

, a t
.

realizacji projektu oraz przyswojenia 
innowacji (tutaj w postaci wd systemu informatycznego, np.

a-
bada innowacyjno-

(Gartner 2011; Berg Consulting 2013), a
polskiego (KPMG 2014) r-

konkurencyjnym. Z kolei teoretyczne podstawy propozycji kompleksowego modelu 
(2009). W

niono ompetencje oraz wspomaganie organizacyjne, 
.

organizacjach niekomercyjnych, 
w i-
zacyjne i 

i-
zacyjnym, zasobów ludzkich, infrastrukturalnym (technicznym) i finansowym. 

o-
ej organizacji (np. w , dysponuj

cej organizacji ej (np. w urz
dzie 

y
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jest aspekt prawny, w przypadkach 

innowacyjnej, a
wniosków.

Podsumowanie

rozpatrywaniu wniosków w programach finansowania innowacyjnych projektów 
ublicznych. Jest równie istotna jak ocena samego 

wnioskowanego projektu,
o-

nnowa-

zdol-
dalszego utrzymania

organizacji. Równocz organizacyjne i techniczne
utrzymania systemów.

ceny
w
obiektywnego modelu oceny o-
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ASSESSMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF ORGANISATION IN AN 
IMPLEMENTATION OF IT SOLUTIONS – ASSUMPTIONS OF THE MODEL

Summary

The article discusses the assessment of an innovative potential of an organization. 
The issue was described from the point of view of applications assessment of programs 
financed from public funds. The evaluation aims to improve the allocation of financial 
resources. The article presents different approaches to innovation and the principles of 
the evaluation of IT projects in chosen programs. The authors propose an initial model 
for assessing the maturity of innovation in organizations. It is based on the ability to 
implement innovative projects and their products.
Keywords: innovation, European Funds, maturity innovative, IT projects, evaluation of 
innovative potential.
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