Innowacja to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu,
nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji
miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Nowy lub istotnie ulepszony produkt zostaje
wdrożony, gdy jest wprowadzony na rynek. Nowe procesy, metody organizacyjne lub metody
marketingowe zostają wdrożone, kiedy rozpoczyna się ich faktyczne wykorzystywanie w działalności
przedsiębiorstwa.
Produkty, procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla rynku, na
którym operuje przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego
przedsiębiorstwa. Produkty, procesy i metody nie muszą być opracowane przez samo
przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym
charakterze (np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą itp.) 1.
Działalność innowacyjna polega na angażowaniu się przedsiębiorstw w różnego rodzaju działania
naukowe, techniczne, organizacyjne, finansowe i komercyjne, które prowadzą lub mają w
zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań mają charakter innowacyjny,
natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna
obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z
tworzeniem konkretnej innowacji2.
Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej oznacza aktywny udział we wspólnych projektach z
innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami niekomercyjnymi. Współpraca taka może mieć charakter
perspektywiczny i długofalowy i nie musi pociągać za sobą bezpośrednich, wymiernych korzyści
ekonomicznych dla uczestniczących w niej partnerów.
Nie należy uważać za współpracę w zakresie działalności innowacyjnej zamawiania prac u
wykonawców zewnętrznych, bez aktywnego współudziału w ich realizacji3.
Instytucja otoczenia biznesu (w skrócie IOB) to przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który
nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu
korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości4.
Działalność instytucji otoczenia biznesu polega w szczególności na5:


doradztwie i szkoleniach, w tym w ramach ośrodków szkoleniowo-doradczych;


pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach centrów transferu
technologii;

pomocy w tworzeniu nowych przedsiębiorstw w otoczeniu instytucji naukowych i szkół
wyższych w ramach preinkubatorów oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości;

pomocy dla nowo powstałych przedsiębiorców w ramach inkubatorów przedsiębiorczości,
inkubatorów technologicznych i centrów technologicznych;

tworzeniu skupisk przedsiębiorców w ramach parków technologicznych, stref biznesu,
parków przemysłowych oraz klastrów.
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