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Wprowadzenie

Miasta na całym świecie stoją dziś przed szerokim spektrum nowych dla
siebie wyzwań. Od depopulacji lub przeludnienia, przez
zanieczyszczenie środowiska, integrację migrantów i uchodźców,
weaponizację technologii, kurczące się w stosunku do potrzeb budżety,
aż po zmianę stylu życia i idącą za nim zmianę oczekiwań mieszkanek i
mieszkańców w zakresie ich uczestnictwa we współzarządzaniu miastem.
Propagowana przez prof. Jerzego Hausnera i Edwina Bendyka koncepcja
Miasta-Idei przewiduje powstawanie nowego modelu zarządzania
miastem, w którym wszystkie grupy współuczestniczą nie tylko w procesie
wyborczym, ale też w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań, dzięki którym
podniesie się ich jakość życia, a lokalny rynek będzie działał w bardziej
zrównoważony sposób. Mało tego, wielu z nich gotowych będzie w
proces zmian zaangażować swoje szeroko rozumiane zasoby.

”

We cannot solve 21st-century problems
with 19th-century mindsets.
Charles Landry

Taka ewolucja systemu wymaga zmian na wielu poziomach: prawnym,
politycznym, organizacyjnym i mentalnym. Wszystko to, z kolei, wymaga
bezpiecznej przestrzeni do eksperymentowania i testowania nowych
rozwiązań. Podczas tegorocznej konferencji Innovation Growth Lab w
Barcelonie swoimi doświadczeniami z eksperymentowaniem w politykach
publicznych. Bez względu na kontekst kulturowy, w którym pracują,
eksperci zgadzali się co do dwóch kwestii: 1. testowanie nowych
rozwiązań jest konieczne; 2. wewnątrz istniejącego systemu jest ono
bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe - łatwiejsze jest na obrzeżach,
w zespołach czy instytucjach, którym nadano taki właśnie mandat.
W ostatnich latach na całym świecie obserwujemy rozkwit tzw. innovation
lab [laboratorium innowacji], zwanych też i-lab czy i-team. Choć póki co
powszechniejsze na poziomie centralnym (np. MindLab w Danii, czy
Nesta w Wielkiej Brytanii), pojawiają się one coraz częściej przy urzędach
miejskich, niejednokrotnie poza stolicami.
Na potrzeby niniejszego raportu przyjrzeliśmy się 38 i-labom z całego
świata i przeanalizowaliśmy badania i raporty opublikowane przez
wiodące instytucje zajmujące się innowacjami społecznymi. Mam
nadzieję, że opracowany materiał posłuży Państwu jako rzetelne
wprowadzenie do świata miejskich laboratoriów innowacji i stanie się
inspiracją do utworzenia takich jednostek w Waszych samorządach.
Justyna Król, Pracownia Miejska

CZYM

JEST
Miejskie Laboratorium Innowacji?
Miejskie Laboratorium Innowacji (MLI) to jednostka
organizacyjna, której celem jest projektowanie, testowanie
i skalowanie innowacji społecznych w ramach
międzysektorowej współpracy, przy wykorzystaniu
narzędzi (niekonieczne technologicznych) i metod
skoncentrowanych na użytkowniku.

MLI realizuje eksperymenty w zakresie polityk miejskich.
Pełni ważną rolę w rozwijaniu kompetencji miękkich wśród urzędników i podnosi
poziom wiedzy na temat metod projektowania innowacji.
Z reguły MLI oznacza nie tylko osobną jednostkę w sensie organizacyjnym, ale
również fizycznym i zlokalizowany jest w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich
kluczowych interesariuszy.

RODZAJE INNOWACJI WYPRACOWYWANYCH PRZEZ MIEJSKIE LABORATORIA INNOWACJI:
Innowacje w usługach - przeprojektowanie sposobu, w jaki dostarczane są usługi społeczne będące w mandacie samorządu.
Innowacje w produktach - przeprojektowanie produktów (np. turystycznych) oferowanych przez samorząd i metod ich wytwarzania.
Innowacje w procesach - przeprojektowanie sposobu realizacji zadań, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jednostek samorządowych
oraz zarządzania finansami miejskimi.
Innowacje w partnerstwach - wypracowywanie nowych modeli współzarządzania miastem.

MODELE

I NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE
w Miejskich Laboratoriach Innowacji
Rozmawiając o modelach w jakich tworzone są MLI brać należy
pod uwagę następujące kryteria:
1.

Przynależność - rola samorządu*
Samorząd jako właściciel
1.1.
Samorząd jako finansujący
1.2.
Samorząd jako współfinansujący
1.3.
Samorząd jako partner
1.4.
Samorząd jako klient
1.5.
Samorząd jako udzielający poparcia
1.6.

2.

Sposób działania:
Pracujące w trybie ciągłym
2.1.
Pracujące w trybie wydarzeniowym
2.2.

3.

Poziom niezależności:
Samodzielnie wybierające tematykę
3.1.
realizowanych projektów
Realizujące projekty na zlecenie samorządu
3.2.
Model mieszany 1/2
3.3.

4.

Tematyka
4.1.
4.2.

GOV
-LED

Ogólnotematyczne
Profilowane (np. mobility lab)

GOV
-ENABLED

*za Gov Innovation Labs Constellation 1.0 —> WWW

Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter MIL, niemożliwe jest podanie
skończonej listy narzędzi, którymi organizacje te posługują się tworząc
nowatorskie rozwiązania. Analizując jednak laby działające w różnych
częściach świata, zidentyfikować można kilka dominujących podejść i
narzędzi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Human-Centred Design
Open & User innovation
Foresight
Ekonomia Behawioralna
Challenge, Crowdsourcing
Randomised Control Trials
Mapy interesariuszy i doświadczeń
Storyboarding i storytelling, mikronarracje.

Wspólnym mianownikiem tych narzędzi jest otwarcie procesu tworzenia
nowych rozwiązań na ich użytkowników - w szczególności tzw. extreme
users (ekstremalni użytkownicy), którzy cechują się szczególnie
zaawansowanymi potrzebami związanymi z danym produktem czy
usługą publiczną. W swej filozofii podejście to jest zgodne z zasadami
projektowania uniwersalnego.

PRZECZYTAJ:
Eric von Hippel, MIT:
Sources of innovation (1988)
Democratizing Innovation (2005)
Free Innovation (2017)
Wszystkie książki dostępne są bezpłatnie na stronie:
https://evhippel.mit.edu/books/

Vancouver, Kanada
647 540 mieszkańców
http://citystudiovancouver.com/

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI,
ROLA LIDERA W KRAJU

Jedno z najsprawniej działających miejskich laboratoriów
innowacji na świecie. Założone i zarządzane z poziomu
urzędu miasta. Od powstania w 2011 rook CityStudio
zdołało włączyć do współpracy 75 urzędników i
urzędniczek. Lab funkcjonuje w bliskiej współpracy z
sześcioma lokalnymi uniwersytetami, dzięki czemu już
3500 studentów i studentek miało okazję uczestniczyć w
projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu innowacji dla
Vancouver. Przez minionych 6 lat CityStudio zrealizowało
niemal 200 projektów w różnych obszarach życia i
rozwoju miasta.
CityStudio w aktywny sposób promuje ideę i-labów w
Kanadzie. Przy ich wsparciu powstaje sieć instytucji o
podobnej formule - od 2015 roku założonych zostało już
osiem kolejnych i-labów.

The Art of Cities 2017,
CityStudio Vancouver

Curridabat, Kostaryka
32 443 mieszkańców
http://innovacion.curridabat.go.cr/

MAŁE MIASTO,
BEZPOŚREDNI KONTAKT Z BURMISTRZEM
Curridabat Innovation Lab powstało z inicjatywy
burmistrza tego 32-tysięcznego miasta, Edgara Mora
Altamirano. Pierwszym sukcesem tego i-labu było
stworzenie aplikacji iMayor, pozwalającej mieszkańcom
na zgłaszanie problemów w mieście i pomysłów ich
rozwiązań.
Lab nastawiony jest na podnoszenie kompetencji
urzędników i mieszkańców w tworzeniu nowych
rozwiązań i wzmacnianiu społeczności lokalnej.
Działalność Curridabat Innovation Lab została doceniona
przez takich liderów jak: Harvard University, the Ford
Foundation oraz Paris Research University (PSL).

Calgary, Kanada
1 266 0000 mieszkańców
https://innovation.calgary.ca/

SIŁA TŁUMU:
CHALLENGE, CROWDSOURCING
Civic Innovation YYC jest i-labem, który postawił na
wykorzystanie zbiorowej mądrości swoich mieszkańców.
Dlatego też głównymi narzędziami, którymi posługuje się
zespół Civic Innovation YYC są:
•

challenge [wyzwania] - metoda poszukiwania
najbardziej efektywnych rozwiązań społecznych za
pośrednictwem konkursów

•

crowdsourcing - metoda polegająca na gromadzeniu
dużej puli pomysłów poprzez otwarcie pytania do
szerokiej (nie ograniczonej do ekspertów) grupy
docelowej - np. wszystkich mieszkańców miasta.

Organizowane wyzwania (challenge) dotyczyły do tej pory
m.in.: zbiorników retencyjnych, dostępności
architektonicznej miasta oraz efektywności usług
miejskich.

Challenge Prizes: A practice guide,
Nesta

Amsterdam, Holandia
821 752 mieszkańców
https://wastedlab.nl/en/

PROFIL TEMATYCZNY,
LIDEREM JEST NGO
Realizowana w partnerstwie z urzędem miasta w
Amsterdamie inicjatywa Wasted ma na celu
wypracowanie rozwiązań, które podniosą poziom
segregacji i recyklingu śmieci w mieście. Wasted jest
przykładem i-labu, który zajmuje się wyłącznie jednym
obszarem życia w mieście, a zarządzanie nim jest w
rękach lokalnej organizacji pozarządowej.
Narzędziem, z jakiego korzystają jest grywalizacja
(gamification), pokrewna dziedzinie ekonomii
behawioralnej.
W Europie tego typu tematyczne i-laby zajmują się
głównie wątkami mobilności (Stuttgart, Barcelona) i
gospodarki cyrkularnej.

Mindspace,
The Institute for Government

Skopje, Macedonia
536 271 mieszkańców
https://skopjelab.mk/

HUMAN-CENTRED DESIGN,
TYMCZASOWYM LIDEREM JEST ORGANIZACJA
MIĘDZYNARODOWA

To miejskie laboratorium innowacji jest obecnie w
procesie inkubacji, której opiekunem jest Agenda ONZ
ds. Rozwoju. Skopje Lab jako główne narzędzie pracy
nad nowymi rozwiązaniami przyjęło design thinking. Lab
zajmował się będzie wszystkimi obszarami rozwojowymi
miasta, przy czym dwoma pierwszymi wyzwaniami, z
którymi się mierzy są: gospodarka odpadami oraz jakość
powietrza.
Po okresie inkubacji i przygotowania merytorycznego
kadry z urzędu miasta Skopje Lab trafi do struktur
samorządowych.

Field Guide to Human-Centred Design,
IDEO

Dublin, Irlandia
527 612 mieszkańców
http://dccbeta.ie/

EKSPERYMENTY W POLITYKACH MIEJSKICH,
LAB PRZY RADZIE MIASTA
DCC Beta wykorzystuje tzw. Projekty Beta do testowania
propozycji nowych polityk miejskich zanim zostaną one
wprowadzone w życie przez Radę Miejską.
Jedną ze stosowanych w DCC Beta metod weryfikacji
rozwiązań są RCT (randomized control trials), które
pozwalają na rzetelne porównanie rezultatów
proponowanego wdrożenia (w różnych wariantach) z
jego brakiem.
Projekty realizowane przez DCC Beta dotyczyły
dotychczas takich problemów jak: ograniczenie ilości
wody deszczowej spływającej do kanałów, garażowanie
rowerów, złagodzenie wpływu tzw. love locks (kłódki
wieszane na mostach przez zakochanych) na
infrastrukturę, odnawianie zaniedbanych ścian i frontów
opuszczonych sklepów/budynków.
Experimental innovation and growth policy:
Why do we need it?
Innovation Growth Lab

#BikeHangarBeta

REKOMENDACJE

DO TWORZENIA
Miejskich Laboratoriów Innowacji
1. ZACZNIJ OD WŁAŚCIWEJ MOTYWACJI.
Analizując cykle życia miejskich laboratoriów innowacji łatwo zauważyć ich wrażliwość na zmiany polityczne, szczególnie w pierwszych latach
funkcjonowania laboratorium. Dlatego też ważne jest, aby od samego początku widoczna i budząca zaufanie była merytoryczna motywacja stojąca
za utworzeniem MLI. Z tej perspektywy, MLI jest doskonałym narzędziem dla wszystkich tych samorządów, które chcą wypracowywać nowatorskie
rozwiązania i zaangażować w tworzenie i wdrażanie ich interesariuszy z wszystkich sektorów - akademii, organizacji pozarządowych i biznesu.
2. OPRACUJ MODEL DOBRY DLA TWOJEGO MIASTA.
Innowacje społecznej w swej naturze są bardzo wrażliwe na kontekst lokalny. Tak samo będzie z Miejskim Laboratorium Innowacji. Nie istnieje jeden
model, który byłby odpowiedni dla wszystkich miast. Z tego powodu pierwszym krokiem, jaki warto podjąć to wypracowanie w szerokim dialogu z
kluczowymi interesariuszami modelu, który w optymalny sposób będzie wykorzystywał lokalne zasoby i będzie miał na uwadze ograniczenia, które
są charakterystyczne dla miasta, w którym będzie wdrażany.
3. ZABEZPIECZ POPARCIE.
Skuteczność MLI w dużej mierze zależy od jego relewantności ale i niezależności merytorycznej. Wymaga to działań na dwóch poziomach: 1. jeśli
MLI w Twoim mieście nie będzie ograniczone do jednego obszaru tematycznego, wówczas warto zadbać o to, aby w każdym z wydziałów był lider
lub liderka, która rozumie cele i sposób działania MLI oraz uczestniczy w pracach nad projektami dotyczącymi bezpośrednio lub pośrednio jej
wydziału. W tym celu najlepiej zorganizować międzywydziałowe szkolenie, które pozwoli przygotować i włączyć do działania pierwszych liderów i
liderki. 2. MLI powinien mieć swobodę podejmowania decyzji na temat obszaru merytorycznego realizowanych projektów. Dotyczy to w
szczególności labów, które finansowane będą częściowo (lub w całości) w oparciu o środki zewnętrzne. W początkowym okresie pozwoli to na
realizację projektów, za którymi szedł będzie największy poziom entuzjazmu i zaangażowania, dzięki czemu łatwiejsze stanie się pozyskiwanie
kolejnych partnerów, a i weryfikowanie modelu działania labu będzie bardziej efektywne i mniej frustrujące.
4. ZABEZPIECZ ŚRODKI.
Zdecydowana większość MLI na świecie to małe jednostki, działające w oparciu o relatywnie niewielkie budżety. Tym niemniej, bezpieczeństwo
finansowe jest kluczowe dla przetrwania i efektywności pracy zespołu. Jest wiele modeli finansowania takich jednostek - od ujęcia labu w budżecie
miasta, przez partnerstwa z biznesem, granty (badawcze czy unijne) po crowdfunding. Interesujący jest model kanadyjski (rządowy), który zakłada
wyasygnowanie z budżetów poszczególnych ministerstw (tu: wydziałów) 1-3% środków na działalność labu.
5. ZACZNIJ OD CZEGOŚ MAŁEGO, ALE ZA TO GŁOŚNO.
Ze względu na społeczny i eksperymentalny charakter labów, ważne jest, aby z jednej strony mierzyć siły na zamiary, a z drugiej wejść w proces w
możliwie otwarty i zapraszający sposób. Warto zatem zacząć od 1-2 projektów, które są atrakcyjne dla lokalnej społeczności, a których rozwiązanie
nie wymaga olbrzymich inwestycji. Na te też przyjdzie czas.
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