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OPIS PROJEKTU:  

Projekt Design 4 Innovation, poprzez promowanie designu i zasad dobrego projektowania jako narzędzi dla 

innowacji opartych na użytkownikach, pozwala na tworzenie bardziej pożądanych przez odbiorców 

produktów i usług. Wpływa to na zwiększenie konkurencyjności i zysków MŚP, a tym samym przyspiesza ich 

rozwój. 

Głównym celem projektu jest wypracowanie planów działań mających na celu wykorzystanie designu 

i zasad projektowania przez firmy (a pośrednio także przez współpracujące z nimi instytucje i ośrodki 

naukowe), tak by były one bardziej konkurencyjne i tworzyły pożądane przez odbiorców produkty i usługi. 

Ponadto projekt zakłada integrację partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania 

programów funduszy strukturalnych, jak i budowanie zdolności w zakresie projektowania innowacyjnej 

polityki regionalnej przy wykorzystaniu metod projektowania (design-driven innovation). Projekt ten jest 

promocją polityki zorientowanej na użytkownika (user-centered) poprzez implementację metod 

projektowania na poziomie regionalnym i krajowym. 

Efektem działań partnerów ma być również identyfikacja, wymiana i upowszechnienie dobrych praktyk 

w zakresie wdrażania designu i innowacji związanych z inteligentnymi specjalizacjami. Przede wszystkim 

jednak Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wziął udział w tej inicjatywie, aby opracować Plan 

Działań na rzecz Designu i Innowacji, aby jak najlepiej wykorzystać dobre projektowanie i współtworzyć 

regionalną politykę designu. 

 



 
 

Powstały w ramach projektu Plan Działań – Design Action Plan (DAP) obejmuje 6 kluczowych działań dla 

jak najszerszego wykorzystania designu w Województwie Śląskim: 

1. Włączenie designu w ramach zakupu usług proinnowacyjnych dla MŚP 

2. Utworzenie Obserwatorium w obszarze Designu 

3. Profesjonalizacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz firm z obszaru Designu 

4. Promocja Designu dla innowacji w regionie – Śląskie Przemyślane 

5. Design dla innowacji w sektorze publicznym 

6. Doradztwo i edukacja w zakresie społecznej odpowiedzialności 

 

Plan Działań opiera się na dwóch horyzontach czasowych – obecnej i przyszłej perspektywie 

finansowej. Kluczowe wyzwania, które należy podjąć w województwie śląskim w obszarze designu to 

przede wszystkim: wzmocnienie kompetencji i wpływu firm i podmiotów wspierających design  

w regionie, kształtowanie świadomości czym jest design i wzmacnianie jego znaczenia dla zwiększania 

konkurencyjności regionu, a także promocja współpracy podmiotów na rzecz wzmacniania 

regionalnego ekosystemu designu.  Powstałe w ramach projektu Plany Działań u poszczególnych 

Partnerów zaczęto wdrażać tuż przed lub w trakcie pandemii – większość z nich wymaga dostosowania 

do nowej rzeczywistości. W związku z powyższym w ramach partnerstwa podjęto wspólną decyzję  

o realizacji dodatkowych działań, tzw. pilot actions, mających na celu dostosowanie obecnej oferty,  

a także stworzenie nowych form wsparcia umożliwiających małym i średnim przedsiębiorstwom 

dostosowanie się do zachodzących w otoczeniu zmian. Projektowanie zorientowane na użytkowniku, 

oparte na szeroko rozumianej współpracy w rzeczywistości pandemicznej i po pandemii będzie jeszcze 

ważniejsze niż kiedykolwiek.  

 

Kontynuacja wymiany doświadczeń umożliwi partnerom projektu Design for Innovation dalsze 

ulepszanie ich regionalnych mechanizmów wsparcia projektowego oferowanego MŚP, co będzie 

niezbędne w odbudowie regionalnych gospodarek. 

W dniach 05-07.10.2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego gościł Partnerów projektu  

w województwie śląskim oraz zorganizował spotkania, warsztaty i konferencję. 06.10.2021 r. podczas 

Europejskiego Forum Przyszłości w Chorzowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt D4I p.t.: 

‘Designing new growth – supporting SMEs to use Design for Innovation’ dotycząca zasady dobrego 

projektowania jako narzędzia dla wdrażania innowacji dostosowanych do obiorców produktów i usług   

w kontekście Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) - inicjatywy opartej na zrównoważonym rozwoju, 

dostępności i estetyce, mającej na celu poprawę jakości naszego codziennego życia i współtworzenie 

zrównoważonej przyszłości, uwzględniającej zarówno zbieżne potrzeby i cele, a także złożone 

problemy społeczne. Natomiast kolejny dzień warsztatowy był szansą na doprecyzowanie założeń do 

pilotażowych działań w kontekście wyzwań związanych z pandemią.  

 



 
 

 

 


