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Osvědčená praxe 2 
 

Název osvědčené praxe 
Investice Inycom, způsob, jak prezentovat inovativní nápady 
uvnitř společnosti 

 
 

1. Autor, organizace a kontaktní informace 
 

Name Jose Luis Latorre 

Email joseluis.latorre@inycom.es 

Telephone +34 650 92 44 86 

Country Spain 

Region Aragónia 

City Zaragoza 

 

Místo: 

Country Spain 

Region Aragón 

City Zaragoza 

Hlavní odpovědná instituce Inycom Invierte 

 
 

2. Podrobný popis  

Krátký souhrn praxe Cílem dobré praxe je podpora vytváření nápadů a nových iniciativ v 
organizacích úzce propojených s trhem, iniciativa, jejímž cílem je, aby 
zaměstnanci malých a středních podniků/společností měli formální 
mechanismus k předkládání nápadů na zlepšení, aby inovace 
umožnily zlepšit procesy, urychlit komercializaci nebo vytvářet nové 
nápady u MSP. 

 

Podrobná informace o praxi 

 

Jednou z hlavních výzev, kterým společnosti čelí, je řízení znalosti 
svých zaměstnanců, tj. naslouchání inovativním nápadům svých 
spolupracovníků. Vznikl tak mechanismus „Inycom investuje“, jehož 
prostřednictvím mohou zaměstnanci prezentovat nápady, které jsou 
silně tržně orientované a v souladu s velkou strategií společnosti. 

Proces: 

1) Společnost spouští výzvu, aby lidé zasílali své nápady 

2) Žádost se podává s myšlenkou projektu 

3) Případné posouzení a schválení řídícím výborem 

4) Případné posouzení a schválení investičním výborem 

5) Zahájení iniciativy 

6) Dvouměsíční zpráva o stavu investování 

Aspekty k posouzení v projektu: 

1) Blízkost k trhu projektů/řešení/produktů 

2) ROI 
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3) Rozvoj stávajících klientů a/nebo akvizice nových klientů 

4) Sladění se současnou strategií Inycom 

Popis projektu 

1. Důvody, 2) Popis projektu, 3) Jaký problém/výzvu má řešit?, 4) 
Dopad generovaný v Inycom nebo 

Akční plán pro start-up 

1. Investice nutná do zahájení projektu (podrobnosti): personál, 
vybavení, marketing) 2) Vedoucí týmu 3) Doba realizace projektu. 4) 
Tým / oblast znalostí pro váš start 

 

Potřebné zdroje 

Finance na vývoj procesu: - Žádost, - Platforma pro požadavky, - Metodika, - 
Investice do projektů 

 

Časový rozvrh (start/end date) - 

Doložení úspěšnosti (dosažené 
výsledky) 

hmatatelné přínosy: 

- podáno 35 žádostí 

- 8 aplikací financovaných společností 

- 4 žádosti financované vlastními manažery 

- investice 100 000 eur 

- Zvýšený prodej zaměření řešení 

nehmotné přínosy: 

- Generování nových nápadů 

- Vznik lidí s inovativním duchem 

- Generování inovační kultury 

Zjištěné problémy 

- Proces učení / pokud se to dělá poprvé 

- Obtížnost měření krátkodobé návratnosti investic (ROI) 

- Je třeba snížit frustraci z vybraných projektů 

- Musí existovat investiční kultura ze strany vlastníků společnosti 

Potenciál pro poučení nebo 
přenos 

- Po dlouhodobém horizontu práce ve společnosti nastane změna ze dne na 
den 

- Snadná realizace 

- Vytváří se nová firemní kultura 

- Rozšíření osobních vztahů a týmové práce 

- Soulad se strategií společnosti 

- Je snadné měřit návratnost investic 

Další informace https://www.inycom.es/value-excellence 

Klíčová slova Inovace, nové nápady, iniciativa zaměstnanců 

Názor experta   

 


