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Bloki innowacji społecznych w 
obszarze Adaptacyjność 

 

 Budowanie potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw – 13 projektów 

 Przedsiębiorczość akademicka oraz 
współpraca przedsiębiorców z 
sektorem nauki – 20 projektów 

 Pracownicy 50+ - 14 projektów 

 Idea flexicurity – 5 projektów 

CSR – 3 projekty 

 

ŁĄCZNIE – 55 projektów 



Społeczna odpowiedzialność 
biznesu 



Do rozwiązania jakich problemów 
mogą się przyczynić narzędzia? 

 Niewystarczający poziom wiedzy w zakresie 
CSR wśród małych i średnich przedsiębiorstw; 

 Nieuwzględnianie koncepcji CSR w strategiach 
zarządzania przedsiębiorstw; 

 Niedostateczny poziom współpracy pomiędzy 
przedsiębiorcami a przedstawicielami 
organizacji pozarządowych i administracji 
publicznej we wdrażaniu modelów zarządzania 
opartych na CSR; 

 Niedostrzeganie korzyści dla wzrostu 
konkurencyjności przedsiębiorstw w związku 
z wdrażaniem modelów zarządzania opartych 
na CSR; 

 Niedostateczny poziom przestrzegania 
standardów etycznych w działalności 
gospodarczej wśród przedsiębiorstw 



Do kogo adresowane są rozwiązania? 

      

     Jakie podmioty mogą 
zastosować wypracowane 
narzędzia w swojej 
działalności?  

 
 Przedsiębiorstwa, w 

szczególności sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw, 

 Organizacje pozarządowe, 

 Administracja samorządowa, 

 Instytucje otoczenia biznesu. 

 

 

 

     

     Czyje problemy mogą 
rozwiązać prezentowane 
narzędzia? 

 

 
 Kadry zarządzającej 

przedsiębiorstw, 

 Pracowników przedsiębiorstw, 

 Organizacji pozarządowych. 

  

 

 

 

 
 

 



Korzyści z zastosowania 
innowacyjnych rozwiązań 

 
 Podniesienie wiedzy na temat koncepcji CSR oraz jej praktycznego 

zastosowania wśród kadry zarządczej oraz pracowników 
przedsiębiorstw poprzez indywidualne konsultacje, szkolenia 
i doradztwo prowadzone przez ekspertów; 
 

 Wzrost potencjału innowacyjnego oraz budowanie przewagi 
konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 
wdrożenie koncepcji CSR w sposób planowy i usystematyzowany;  
 

 Zwiększenie ilości partnerstw międzysektorowych zawieranych 
przez przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, w 
kontekście wspólnego planowania i wdrażania zasad CSR poprzez 
tworzenie forów współpracy oraz dotacje na realizację wspólnych 
działań; 
 



Korzyści z zastosowania 
innowacyjnych rozwiązań 

 

 Podniesienie jakości zarządzania zasobami 
ludzkimi oraz relacjami z kluczowymi 
interesariuszami w wyniku włączenia do 
strategii działania  przedsiębiorstwa 
elementów koncepcji CSR; 

 

 Zidentyfikowanie silnych i słabych stron 
firmy w obszarze CSR dzięki 
przeprowadzeniu samodzielnej analizy 
strategicznej przedsiębiorstwa w oparciu 
o ujednolicone kwestionariusze. 

 



Rozwiązanie dotyczące poprawy konkurencyjności 
przedsiębiorstw poprzez zastosowanie koncepcji CSR 

  
Celem jest zwiększenie potencjału innowacyjnego i zdolności 

konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 
zastosowanie zasad dotyczących CSR 

 
 W ramach prezentowanego rozwiązania został wypracowany model 

biznesowy, który odwołuje się do dwóch najbardziej istotnych, zgodnie 
z CSR, aspektów zarządzania firmą, tj. odpowiedzialnego zarządzania 
relacjami z interesariuszami i pracownikami oraz włączania działań 
proekologicznych do działalności biznesowej. Model został 
umieszczony na dedykowanej platformie internetowej, w ramach 
której udostępniono niezbędne materiały, szkolenia e-learningowe oraz 
bazy partnerów zainteresowanych realizacją wspólnych projektów 
innowacyjnych; 
 

 Wśród wypracowanych narzędzi znajduje się podręcznik użytkownika 
i kompendium wiedzy, które zawierają informacje na temat 
praktycznego wdrażania CSR w przedsiębiorstwie; 

 
 



 Nowością w proponowanym rozwiązaniu jest możliwość 
przeprowadzenia przez przedsiębiorcę samodzielnej analizy 
strategicznej, dzięki której będzie mógł ocenić, co może 
zmienić w sposobie zarządzania zgodnie z zasadami CSR, i 
dzięki temu poprawić również konkurencyjność swojej firmy.  

 

 

 

Beneficjent: Agencja Rozwoju Innowacji SA 

Okres realizacji projektu: 01.02.2012-31.01.2015 
 

Więcej informacji pod adresem 
www.innowacjecsr.eu 

 

 



Rozwiązania dotyczące poprawy skuteczności wdrażania 
strategii CSR w przedsiębiorstwach w wyniku 

pogłębiania współpracy międzysektorowej  

Cel rozwiązań - poprawa świadomości małych i średnich 
przedsiębiorstw w zakresie koncepcji CSR oraz jej praktycznego 

wykorzystania w zarządzaniu własną firmą 

 

Wśród wypracowanych rozwiązań znajdują się m.in.:  

szkolenia adresowane do pracowników przedsiębiorstw 
i organizacji pozarządowych, którzy chcą poza miejscem pracy 
podwyższać swoje kompetencje w obszarze CSR;  

 

cykl warsztatów połączonych z indywidualnym doradztwem 
oraz konsultacjami dotyczącymi zagadnień ekonomicznych, 
marketingowych i psychologicznych;  

 



dotacje dla przedstawicieli sektora pozarządowego 
i biznesowego na podejmowanie wspólnych inicjatyw na 
rzecz lokalnych społeczności;  

 

narzędzia do samodzielnej diagnozy kondycji 
przedsiębiorstwa w oparciu o kwestionariusze 
zamieszczone na platformie internetowej oraz narzędzia 
diagnostyczne umożliwiające przedsiębiorcy określanie 
czynników zawodowych i pozazawodowych wpływających 
na zdolność do pracy; zinstytucjonalizowane płaszczyzny 
współpracy (np. w formie federacji, forów, zrzeszeń) 
pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji 
pozarządowych; 

 



• Nowością w proponowanych rozwiązaniach jest wykorzystanie 
międzysektorowej współpracy podmiotów publicznych, społecznych 
i biznesowych w celu poprawy praktycznego wdrażania koncepcji 
CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

 
 
 
 
Beneficjent: Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych 
Okres realizacji projektu: 01.02.2012-31.08.2014 

 
Beneficjent: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 
Okres realizacji projektu: 01.01.2011-31.12.2012 

 
 
 

Więcej informacji pod adresem 
www.odpowiedzialnybiznes.eu 

www.centrum-csr.com 

 
 



Wszelkie informacje na temat 
zaprezentowanych rozwiązań możecie 

Państwo uzyskać: 
 
u realizatora projektu 

u Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Pośredniczącej  II stopnia 

za pośrednictwem KIW 
 

Osoba do kontaktu ze strony KIW:  

Anna Mroczkowska,  

tel. 22 378 31 60 

 anna.mroczkowska@cpe.gov.pl 
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Wyszukiwarka projektów i produktów 
na portalu KIW: 

 

Wyszukiwarka projektów i produktów na portalu KIW 

www.kiw-pokl.org.pl 

 

 

Zakładki: 

 Innowacje 

                     Upowszechnianie i  Mainstreaming 

                                                              Dla beneficjentów 
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ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA  
Z INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 


