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Innowacyjność stanowi nieodłączny element marki Renault. Ostatnio zaprezentowane modele oraz te, które trafią 

na rynek w następnych miesiącach, są doskonałym przykładem nowości technicznych wychodzących naprzeciw 

potrzebom i oczekiwaniom klientów. Przyczyniają się do tworzenia ekologicznych i przystępnych dla wszystkich 

samochodów, które marka pragnie konstruować. 

 

Kilka tygodni po zaprezentowaniu Nowego Espace’a i superoszczędnego, zużywającego zaledwie 1 litr paliwa na 

kilometr prototypu EOLAB, Renault podaje do publicznej wiadomości informacje o dwóch innowacjach, które mają trafić 

na rynek w 2015 roku. Jest to prapremierowa prezentacja nowego silnika elektrycznego Renault, o bardziej 

kompaktowej budowie i wyższych osiągach oraz nowoczesnego, turbodoładowanego silnika benzynowego, 

przystosowanego do zasilania gazem LPG, umożliwiającym obniżenie kosztów. 

 

Innowacje@Renault to również okazja do wytyczania nowych kierunków działań innowacyjnych na przyszłość 

poprzez badanie nowych rozwiązań motoryzacyjnych. Renault pokazuje kulisy powstawania swoich projektów 

badawczych na przykładzie trzech prototypów opracowanych wraz z partnerami: prototypu samochodu dostawczego  

z napędem wysokoprężnym typu mild-hybrid (projekt HydiVU), koncepcyjno-badawczego projektu bardzo małego  

i oszczędnego, dwusuwowego silnika wysokoprężnego (projekt POWERFUL) oraz prototypu małego, 

elektrycznego samochodu do dostaw do domu na bazie modelu Twizy (projekt VELUD). 

 

Renault przedstawia również swoje podejście do innowacji i prezentuje Kooperacyjne Laboratorium 

Innowacyjności (LCI – Laboratoire Coopératif d’Innovation), „think tank” działający na zasadach start-upu, 

gromadzący w jednym miejscu zespół złożony z inżynierów, designerów i specjalistów ds. badań nad zachowaniami 

klientów oraz Renault Creative People – oryginalny system współzawodnictwa stymulujący kreatywność w firmie. 

DOSSIER PRASOWE 
INNOWACJE@RENAULT 
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Otwarcie na wszelkie nowe idee, umiejętność niekonwencjonalnego myślenia i przygotowanie ludzi na przełomowe 

innowacje decydujące o kształcie przyszłego świata to kwintesencja filozofii Renault. Prezentacja kulis innowacyjności 

rzuca wewnętrzne światło na specyfikę i oryginalne podejście Renault w tej dziedzinie, które doskonale oddają 

słowa:„Innowacyjność jest przede wszystkim naszą wspólną sprawą”.  

Rémi Bastien, dyrektor ds. inżynierii i innowacji Renault. 
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01 
WKRÓTCE W OFERCIE RENAULT   
Dalszy rozwój samochodów elektrycznych i alternatywnych źródeł energii     
 

Zgodnie ze swoim zobowiązaniem do rozwoju ekologicznych środków transportu, Renault kontynuuje realizację 

strategii rozwoju samochodów elektrycznych. W 2015 roku firma wprowadzi nowy silnik elektryczny, 

zaprojektowany przez konstruktorów marki i produkowany we Francji. W silniku tym, o jeszcze bardziej 

kompaktowej budowie i niezmiennie wysokich osiągach, wykorzystano całe doświadczenie Renault w dziedzinie 

silników elektrycznych. Renault prowadzi również prace w dziedzinie wykorzystania alternatywnych źródeł 

energii. Marka opracowała dwupaliwowy silnik zasilany benzyną/LPG, stworzony na bazie spalinowej jednostki 

najnowszej generacji, pozwalający obniżyć koszty paliwa o 25% w porównaniu do nowoczesnych silników 

benzynowych. 

 

Przyszłość motoryzacji zależy od opanowania technologii napędu elektrycznego w równych stopniu jak i opanowania 

technologii silników spalinowych. Działamy więc na wszystkich frontach, od silników spalinowych, przez zasilane 

alternatywnymi źródłami energii po elektryczne.  

Rémi Bastien, dyrektor ds. inżynierii i innowacji Renault. 

 

1. Nowy, kompaktowy silnik elektryczny o wysokich osiągach, w 100% 

zaprojektowany i wykonany przez Renault  

Inauguracja tego całkowicie nowego silnika elektrycznego potwierdza strategię Renault w zakresie 

samochodów elektrycznych oraz dążenie marki do rozwijania know-how w dziedzinie produkcji silników 

elektrycznych. 

 

Trzy kluczowe cechy: kompaktowa budowa, osiągi, sprawność energetyczna     

W pierwszej kolejności skupiono się na dopracowaniu komponentów umożliwiających uzyskanie bardziej 

kompaktowej budowy silnika. Jego gabaryty zostały zmniejszone o 10% przy zachowaniu 

niezmienionych osiągów, co stwarza nowe możliwości montowania go w mniejszych samochodach. 

Udoskonalono elektroniczny moduł sterowania oraz układ ładowania w celu zoptymalizowania czasu 

ładowania akumulatorów trakcyjnych z terminali o małej mocy oraz zużycia prądu podczas jazdy.  
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JAK TO DZIAŁA?  

Projekt i wykonanie w 100% autorstwa Renault:  

 Zaprojektowany przez konstruktorów silników Renault we Francji; 

 Produkowany na terenie Francji w zakładzie w Cléon, specjalizującym się w produkcji silników o wysokiej 

złożoności technicznej; 

 Innowacyjny w swojej koncepcji i budowie: jest przedmiotem aż 95 patentów, będących owocem 

doświadczenia zdobytego przez Renault w zakresie silników elektrycznych. 

 

Silnik o jeszcze bardziej kompaktowej konstrukcji:  

Jest to silnik typu synchronicznego z uzwojonym wirnikiem, o mocy 65 kW i momencie obrotowym 220 Nm,  

z wbudowanym układem ładowania Caméléon. 

Projektanci tego silnika skupili się głównie na trzech kierunkach działań: integracji, miniaturyzacji  

i uproszczeniu silnika.  

 Integracja: przejście od wieloelementowych makromodułów do kompletnych modułów zintegrowanych, 

 Miniaturyzacja: zaprojektowanie mniejszych modułów, ściśle dostosowanych do potrzeb (minimalizacja 

przestrzeni między modułami, wyeliminowanie zewnętrznych przewodów zasilania), 

„Trzy w jednym”: moduł złączy, elektronika sterowania mocą i układ ładowania Caméléon tworzą jeden 

zintegrowany zespół, tzw. Power Electronic Controller. Rozmiary tego wielofunkcyjnego zespołu udało 

się zmniejszyć o 25%. 

 Upraszczanie: przejście do systemu chłodzenia elektrycznej jednostki napędowej powietrzem 

(wyeliminowanie przewodów rurowych między modułami). Chłodzenie cieczą zachowane zostało 

jedynie w przypadku Power Electronic Controller, ze względu na dość specyficzne uwarunkowania tego 

bloku. 

 

Udoskonalenie układu ładowania akumulatorów trakcyjnych z terminali o małej mocy:  

Konstruktorzy silnika udoskonalili elektroniczny układ sterujący ładowaniem akumulatora trakcyjnego w celu 

skrócenia czasu ładowania z sieci terminali o małej mocy (giętkie przewody ładowania z terminali 

domowych, terminale ładowania o mocy 3 i 11 kW). 

 

Poprawa sprawności energetycznej: dzięki przeprojektowaniu całego układu elektryczny zespół napędowy-

przetwornik mocy (falownik), projektantom udało się poprawić sprawność energetyczną silnika w celu 

zmniejszenia zużycia prądu. 
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2. Turbodoładowany, dwupaliwowy silnik zasilany benzyną/LPG: nowoczesna 

jednostka napędowa przystosowana do zasilania gazem LPG 

 

W tym przypadku celem było wykorzystanie korzyści, jakie daje zasilanie gazem LPG w nowoczesnym 

silniku w celu obniżenia jego kosztów użytkowania (obniżenie kosztów paliwa o 25%) oraz ujemnego 

oddziaływania na środowisko (obniżenie poziomu emisji CO2 o 10%). 

 

JAK TO DZIAŁA? 

- Chodzi o wykorzystujący najnowsze technologie (turbodoładowanie, Stop & Start, układ odzyskiwania 

energii podczas hamowania, tryb eco) 3-cylindrowy, dwupaliwowy silnik najnowszej generacji zasilany 

benzyną / LPG i spełniający wymagania normy czystości spalin Euro 6B. W porównaniu do silników 

poprzedniej generacji zasilanych gazem LPG zużywa on o około 20% paliwa mniej. 

- Trudność techniczna polegała w tym wypadku na znalezieniu sposobu pogodzenia ciśnienia w układzie 

doładowania z ciśnieniem w układzie LPG oraz zoptymalizowaniu mechanizmów sterujących pracą 

silnika w celu umożliwienia maksymalnego wykorzystania trybu LPG w sposób nieodczuwalny dla 

klienta. 

-  Cały układ napędowy będzie montowany fabrycznie wraz z kompletnym osprzętem do zasilania gazem 

LPG.  

 

PRZEŁĄCZNIK / WSKAŹNIK LPG 
 
REDUKTOR-PAROWNIK 
 
WIĄZKA ELEKTRYCZNA 
 
WTRYSK LPG 

OTWÓRY WLEWOWE 
 
ZBIORNIK LPG 
 
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 
 
PRZEWÓD ZASILAJĄCY LPG 

OTWÓRY WLEWOWE 
 
ZBIORNIK LPG 
 
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 
 
PRZEWÓD ZASILAJĄCY LPG 

WTRYSK BENZYNY 
 
BLOK ELEKTRONICZNY LGP 
 
BLOK ELEKTRONICZNY 
ZASILANIA BENZYNĄ 
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02 
PROTOTYPY BADAWCZE 
Obniżanie kosztów zużycia energii ponoszonych przez klientów oraz 

poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie środków transportu 

 

Renault zaprezentowało trzy prototypy badawcze, opracowane wspólnie z firmami partnerskimi w ramach 

projektów kooperacyjnych. Celem było tu obniżenie zużycia paliwa, a więc kosztów zużycia energii 

ponoszonych przez klientów oraz opracowanie nowych rozwiązań w zakresie logistyki „ostatnich kilometrów”, 

umożliwiających poprawę jakości powietrza w miastach. 

 

1. HYDIVU: napęd wysokoprężny typu mild-hybrid umożliwiający obniżenie zużycia 

paliwa i poziomu emisji CO2 w samochodach dostawczych. 

 

Celem tego prototypu badawczego, zbudowanego w ramach projektu HYDIVU (hybrydowy silnik 

wysokoprężny do samochodów dostawczych), było przede wszystkim obniżenie zużycia paliwa  

w samochodach dostawczych z dużymi rocznymi przebiegami. Prototyp ten, stworzony na bazie Renault 

Master, jest wyposażony w zespół napędowy, stanowiący połączenie silnika elektrycznego (mild-hybrid), 

technologii Twin-Turbo oraz koncepcji downspeedingu. Połączenie tych trzech technologii umożliwiło 

obniżenie zużycia paliwa nawet o 10% w przypadku eksploatacji  pojazdów na dalekich trasach. 

 

Silnik wysokoprężny 

 
Silnik elektryczny 

 
Falownik 

 
Akumulator 12V 
 

 

 
Akumulator 48V 

 
Transformator 48V/12V 

 
Układ oczyszczania spalin 
SCR 
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JAK TO DZIAŁA? 

 

Spalinowa jednostka napędowa powstała na bazie silnika Energy dCi 165 Twin turbo, w którym 

konstruktorzy z Renault wprowadzili następujące udoskonalenia: 

- Elektryczną jednostkę napędową typu alterno-rozrusznik 48 V (10-12 kW) zamontowaną na skrzyni 

biegów: generuje ona dodatkowy moment obrotowy pozwalający zmniejszyć o tyle samo obciążenie silnika 

spalinowego. Dzięki tak korzystnemu usytuowaniu w układzie przeniesienia napędu – możliwie blisko kół – 

osiąga większą sprawność mechaniczną, umożliwiającą odzyskiwanie większej ilości energii podczas 

zwalniania/hamowania. Tym samym wzrasta ilość nieodpłatnej energii zgromadzonej w akumulatorze 

trakcyjnym 48 V – oddawanej następnie w postaci dodatkowego momentu obrotowego – i o tyle spada 

obciążenie silnika spalinowego. 

- Koncepcja downspeedingu: polega na zmniejszaniu prędkości obrotowych silnika spalinowego poprzez 

wydłużenie przełożeń skrzyni biegów. Zmniejszenie prędkości obrotowych silnika skutkuje zmniejszeniem 

oporów tarcia, co ma bezpośredni korzystny wpływ na zużycie paliwa. 

 

Zwiększenie sprawności termodynamicznej silnika zostało osiągnięte dzięki:  

- zastosowaniu technologii podwójnego doładowania (Twin-Turbo) o zmiennej geometrii, dostosowanej do 

downspeedingu: celem była możliwość pogodzenia znacznego momentu obrotowego dostępnego od 

najniższych obrotów (już przy 1000 obr./min) z jednakowo wysokim poziomem przyjemności prowadzenia  

w całym zakresie obrotów; 

- zmniejszeniu oporów tarcia dzięki downspeedingowi i zastosowaniu innowacyjnych technologii, takich jak 

stalowe tłoki; 

-  spalaniu przy ciśnieniu wtrysku zwiększonym do 2500 barów (poprzednio: 2000 barów), umożliwiającym 

obniżenie poziomu emisji spalin przy zachowaniu wystarczającego zapasu mocy. 

 

 

PARTNERZY: LMS, IFPEN, Valeo, Continental. 
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2. POWERFUL: bardzo mały, dwusuwowy silnik wysokoprężny, niezwykle tani zarówno 

przy zakupie, jak i podczas eksploatacji 
 

Stale rosnący nacisk na obniżanie zużycia paliwa i emisji CO2 zmusza do poszukiwania przełomowych 

rozwiązań w celu zwiększenia sprawności silników. Silnikami o najwyższym poziomie sprawności 

energetycznej, powszechnie stosowanymi na dużych statkach, takich jak kontenerowce, są dwusuwowe 

silniki wysokoprężne. Ich sprawność sięga niemal 50%, podczas gdy wysokoprężne samochodowe silniki 

czterosuwowe osiągają z trudnością sprawność 35%. Ich miniaturyzacja w celu zastosowania  

w samochodach była dotychczas niemożliwa. Projekt POWERFUL (POWERtrain for FUture Light-duty 

vehicles) stwarza możliwość poszukiwania takich rozwiązań dla potrzeb motoryzacji. 

 

Kompaktowe rozmiary i niższa masa 

Wyższa sprawność silników dwusuwowych przekłada się także na inne zalety: bardziej zwartą budowę  

i mniejszą masę z uwagi na możliwość dwukrotnego zmniejszenia pojemności skokowej i liczby cylindrów 

(tu: silnik 2-cylindrowy). Silnik jest lżejszy (obniżenie masy o 40 kg) i bardziej kompaktowy, dzięki czemu 

nadaje się do montażu w małych modelach samochodów. 

 

Otwiera to nowe możliwości dla downsizingu, jako że celem jest w tym wypadku zbudowanie bardzo małego 

silnika wysokoprężnego, jeszcze tańszego zarówno przy zakupie, jak i w użytkowaniu (niższy poziom 

zużycia paliwa/emisji CO2). Pierwsze wyniki są obiecujące, pomimo iż projekt znajduje się w fazie 

badawczej. Osiągi są wciąż zbyt słabe – jest to więc jedynie temat do dalszych prac badawczych.  

 

JAK TO DZIAŁA? 

 Dwucylindrowy, turbodoładowany silnik wysokoprężny: przejście od czterech do  dwóch cylindrów przy 

zachowaniu identycznego skoku i średnicy  

 Zmniejszona o 50% w porównaniu do silnika wysokoprężnego 1.5 l 

pojemność skokowa. 

 
Pojemność skokowa: 730 cm3 

Maksymalna moc:   35 – 50 kW  

Maksymalny moment obrotowy: 112–145 Nm już od 1500 obr./min 

Skok/średnica:   76/80,5 mm 

Maksymalne obroty: 4000 obr./min 

Boost: sprężarka mechaniczna i turbosprężarka   

 

Zalety technologii silników dwusuwowych   

 Zużycie paliwa/emisja CO2: ze względu na lepszą sprawność cyklu spalania i efekt downsizingu; 

 Czystość spalin: większa skuteczność systemów oczyszczania spalin, filtra cząstek stałych i 

pochłaniaczy (katalizatorów) tlenków azotu NOx-Trap (wydajniejszy cykl cieplny), zapewniająca 

zgodność z obecnymi i przyszłymi normami; 

 Koszty produkcji: interesujące możliwości obniżenia kosztów w porównaniu do obecnych silników 

wysokoprężnych dzięki zmniejszeniu liczby komponentów; 

 Głośność: dwucylindrowy silnik 2-suwowy emituje podobny poziom hałasu co czterocylindrowy silnik 

4-suwowy. 
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PARTNERZY: 18 partnerów francuskich i europejskich – zakładów przemysłowych, ośrodków badawczych  

i uczelnianych. 

Delphi, IFPEN, Uniwersytet w Walencji, Uniwersytet Techniczny w Pradze, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Le Moteur Moderne 

 
FINANSOWANIE: Komisja Europejska 
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3.  Poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie miejskich samochodów 

dostawczych 

 
Zrewidowanie zasad logistyki miejskiej: 
 
Twizy Delivery Concept jest prototypem badawczym, wchodzącym w skład projektu VELUD (Véhicule 

Electrique pour la Logistique Urbaine Durable – Samochód Elektryczny na rzecz Zrównoważonej Logistyki 

Miejskiej). Projekt VELUD przewiduje przetestowanie w Paryżu, w ramach działalności dostawczej jednego  

z operatorów, lekkiego elektrycznego samochodu dostawczego pod kątem zmniejszenia ujemnego 

oddziaływania dostaw na warunki życia w miastach oraz na jakość powietrza. Ten zaprojektowany na bazie 

Renault Twizy prototyp służy badaniu alternatywnych rozwiązań w zakresie dostaw w miastach.  

 

Kierunki badań w ramach tego projektu są następujące: 

- Sprawdzenie w terenie nowych zastosowań dla logistyki „ostatnich kilometrów”.  

- Przetestowanie możliwości adaptacji modułowych stref załadunku zgodnie z rodzajem dostarczanych 

towarów. 

- Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania flotą w celu zapewnienia jej optymalnego 

funkcjonowania i skuteczności usług dostawczych.  

 

Projekt ten powinien pozwolić wyznaczyć zarys przyszłego systemu logistyki miejskiej, z uwzględnieniem 

kryteriów miasta i zmian popytu na usługi transportowe w związku z rozwojem e-handlu (zakupy z dostawą 

do domu itd.). 

 

 
 
 
JAK TO DZIAŁA? 

Prototyp jest innowacyjny ze względu na 

swoją konfigurację, jako że składa się z 

małego pojazdu elektrycznego, do którego 

dołączono przyczepę. Przyczepa ta może 

pomieścić – zależnie od wielkości ładunku – 

do 15 modułowych kontenerów o łącznej 

objętości 1 m3.  

 

 

 
 
PARTNERZY:  
Wyższa Szkoła Inżynierii Systemów Przemysłowych (EIGSI) w La Rochelle, AIRPARIF, La Petite Reine 

Groupe Stars Service, miasto Paryż 

 

FINANSOWANIE: ADEME  

 

Przyczepa          Kontener 
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03 
KULISY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ RENAULT 
Rozpoznawanie nowych tendencji i poszukiwanie inspiracji 

 

W tym roku marka Renault odsłoniła również kulisy powstawania swoich innowacji i zaprezentowała 

Kooperacyjne Laboratorium Innowacyjności, jak również szereg narzędzi umożliwiających rozpoznawanie 

nowych trendów i stymulowanie kreatywności wewnątrz firmy.  

 

1. Kooperacyjne Laboratorium Innowacyjności (LCI) – firmowy start-up Renault 

 

Kooperacyjne Laboratorium Innowacyjności (LCI) jest niezależną strukturą w obrębie koncernu Renault. 

Jego misją jest opracowywanie przełomowych innowacji, mających znaczenie dla klientów i ich 

wykorzystanie w możliwych do wykonania prototypach. 

 

 

 

LCI jest miejscem swobodnej kreatywności, łączącym pod jednym dachem specjalistów ds. inżynierii, 

produktu i designu. Dzięki oryginalnej organizacji zespół wyróżnia się niezwykłą dynamiką oraz 

kreatywnością i reaktywnością i stanowi unikalną „wylęgarnię” znakomitych pomysłów.  
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Na czele LCI stoją trzy osoby: Gilles Lallement, dyrektor LCI, odpowiadający za sferę inżynieryjną,  Serge 

Mouangue, odpowiadający za strategię produktową i Patrick Lecharpy, odpowiadający za design. Wszyscy 

trzej ukierunkowują i koordynują projekty LCI w ścisłej współpracy. 

 

Poszukiwanie przełomowych rozwiązań 

LCI można przyrównać do złożonego z około czterdziestu osób start-upu, 

wchodzącego w skład dużego przedsiębiorstwa – podkreśla Gilles Lallement. – 

Zapewniono nam idealne warunki do tworzenia innowacyjnych rozwiązań  

i przełomowych koncepcji. Naszym celem jest doprowadzenie jednego projektu lub 

ważnej innowacji do fazy wdrożeniowej co dwa lata.  

W LCI realizowane są bardzo różne projekty z zachowaniem dużego marginesu 

swobody i wolą otwarcia się na zewnątrz: jedna trzecia projektów rodzi się w toku 

dyskusji z zewnętrznymi partnerami, jak producenci wyposażenia samochodowego 

czy uczelnie specjalistyczne.   

 

Celem jest wyjście poza ramy standardowych programów i stworzenie żyznego gruntu pod nowe pomysły, 

przy jednoczesnym wykorzystaniu doświadczenia specjalistów z pionu inżynierii. Kilka przykładów: Renault 

Twizy, prototyp autonomicznego i wykorzystującego mobilne technologie samochodu NEXT TWO, prototyp 

EOLAB oraz szereg innych. 

 

Działanie na zasadach sprawnej współpracy wszystkich pracowników, zbliżone do start-upu  

Nieodłącznymi elementami każdego projektu są następujące cztery składniki: design, 

technologia, uwarunkowania ekonomiczne i badania konsumenckie.  Jak zaznacza 

Patrick Lecharpy – Nasza organizacja opiera się na zniesieniu wszelkich granic 

pomiędzy działami. Tutaj specjaliści ds. produktu, designu i inżynierii działają na 

zasadach ścisłej współpracy. Każdy ma prawo wglądu i wkładu w dziedziny 

pozostałych członków zespołu. Obowiązuje jedna zasada: proponować, aby wspólnie 

robić szybkie postępy. 

 

 

 

Charakterystyczną cechą naszego podejścia jest perspektywiczna wizja oparta na 

identyfikacji potrzeb przyszłych klientów i rynków. LCI wyróżnia się sposobem 

podchodzenia do problemów. Świadomie porzucając utarte rozwiązania, otwieramy 

się na nowe idee, które pozwolą nam zbudować produktowe strategie jutra – dodaje 

Serge Mouangue. 
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Od idei do makiet: prototypy ułatwiające decydentom podejmowanie decyzji 

Dzięki elastycznej i dynamicznej strukturze organizacyjnej, LCI jest w stanie przejść w ciągu krótkiego czasu,  

od fazy pomysłu do wykonania makiety (makiety designu, prototypu itd.), co pozwala podejmować bardzo 

szybkie decyzje oparte na konkretnych podstawach. Zespół ten stanowi realną siłę koncernu i dowodzi 

unikalnego podejścia Renault do innowacyjności. 
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2. Narzędzia wspomagające kreatywność  

 

1. Stymulowanie kreatywności wewnątrz firmy  

 

INNOVATION ROOM: otwarte dla wszystkich miejsce tematycznych ekspozycji, źródło inspiracji i otwarcia na 

nowe pomysły 

Oddane do dyspozycji pracowników Renault miejsce służy rozwijaniu ich potencjału innowacyjności  

i kreatywności, zgodnie z filozofią „serendipity” (przypadkowego znajdowania rozwiązań). 

 

 

 

Dwa razy do roku w Innovation Room organizowane są ekspozycje tematyczne. Stanowią one okazję do 

zaprezentowania pracownikom w oryginalnej formie innowacyjnych przedmiotów ze wszystkich sektorów 

przemysłu, z wyjątkiem motoryzacyjnego, w celu generowania nowych pomysłów. 

Działanie Innovation Room opiera się na zorganizowanych wizytach, konferencjach tematycznych oraz 

kreatywnych spotkaniach. W jego ramach poruszane są naprzemiennie zagadnienia dotyczące firmy oraz 

przełomowych zmian (aktualne udoskonalenia technologiczne i główne tendencje zmian zachodzących  

w społeczeństwie).  
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Przykłady tematów ekspozycji:  

- Problematyka związana z działalnością Renault: Oszczędność materiałów, 

Emocje, Jakość postrzegana 

- Tematyka związana z przełomowymi zmianami: Play the Game (grywalizacja), 

„Maker Generation” (gdy konsument staje się uczestnikiem/twórcą) 

 

Mówiąc konkretniej, aktualna ekspozycja „Maker Generation” opiera się na 

kulturze „Do It Yourself” (DIY): w świecie, w którym platformy cyfrowe  

i komponenty elektroniczne umożliwiają wszystkim i każdemu na produkowanie, 

naśladowanie, manipulowanie i tworzenie przedmiotów, konsumenci będą chcieli 

pójść dalej w tym kierunku. Będą chcieli przejmować dane techniczne od 

producentów w celu dzielenia się nimi i wzbogacania ich według własnych upodobań. 

 

RENAULT CREATIVE PEOPLE 

Renault Creative People jest wewnątrzfirmowym narzędziem stymulowania kreatywności na potrzeby 

innowacyjności, opierającym się na technologiach wymiany informacji w firmie: intranet, współdzielone 

przestrzenie itd. Celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom Grupy Renault na całym świecie 

proponowania innowacyjnych pomysłów, rozwijania ich oraz uczestniczenia w ich wdrażaniu. 
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Renault Creative People opiera się na trzech filarach: 

- Forum nowych pomysłów w intranecie, w ramach którego wysyłane są okresowo do wszystkich 

pracowników zapytania o sugestie innowacyjnych pomysłów na wskazany temat. W 2014 roku 

zorganizowane zostały dwa tego rodzaju fora. Fora zgłaszania nowych pomysłów mogą być organizowane  

w związku z ekspozycjami tematycznymi w Innovation Room: emocje, samochód wyposażony w mobilne 

technologie, CO2/ochrona środowiska, uniwersalny design (uwzględnienie problemów osób 

niepełnosprawnych) – to tylko kilka spośród tematów proponowanych w ostatnich latach. 

Warto również wspomnieć o innych tego typu forach poświęconych zagadnieniom dotyczącym samego 

koncernu: obniżanie zużycia paliwa i emisji CO2 w pojazdach, mobilne technologie, nowe usługi, social 

business, biomimetyzm itd. 

Pomysły zgłaszane na forum są analizowane przez jury, które je sortuje, ocenia, a następnie skierowuje 

najlepsze pomysły do inkubatorów. Każde forum generuje średnio 200 kwalifikowalnych pomysłów. 

 

- Inkubatory służą do pogłębionej analizy najlepszych pomysłów zebranych w ramach forum i umożliwiają 

zainteresowanym pracownikom spotkanie się w celu wniesienia własnego wkładu w dany pomysł  

w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu – Creative Lab. 

 

- Warsztat pomysłów, w którym omawiane są każdego tygodnia tematy rozpracowywane w inkubatorach. 

Warsztat pomysłów jest miejscem swobodnej wymiany zdań, w którym rządzi zmysł krytyczny i życzliwość, 

bez żadnych tabu i w atmosferze dobrego humoru. 
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CREATIVE LAB – nadawanie konkretnego kształtu pomysłom 

Zdarza się, że pomysł, który wydawał się dobry na papierze, nie zdaje egzaminu w praktyce. Creative Lab 

jest otwartym dla wszystkich miejscem, w którym pracownicy spotykają się w celu nadania konkretnego 

kształtu swoim pomysłom oraz wymiany zdań z potencjalnymi zainteresowanymi stronami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taka wymiana zdań w ramach Creative Lab pozwoliła 

na przykład Renault wprowadzić do oferty aplikację na 

smartfona służącą ocenie zasadności przestawienia się 

z samochodu z silnikiem spalinowym na samochód 

elektryczny w przypadku danego kierowcy.  

 

 

 

 

 

 

2. Otwarcie się na zewnątrz w celu szukania inspiracji i zapewnienia firmie 

szerszego spojrzenia 

 

WSPÓLNOTA INNOWACYJNOŚCI  

Jak mówi Dominique Levent, dyrektor ds. strategii i kreatywności – Dzielenie się informacjami i lepsze 

zrozumienie zachodzących zmian, inicjowanie niekonwencjonalnych spotkań, tworzenie nowych obszarów 

wiedzy – takie są właśnie cele naszej Wspólnoty Innowacyjności. Dzielimy się z naszymi partnerami i innymi 

podmiotami najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania innowacjami w obszarze wykraczającym poza 

ramy branży motoryzacyjnej. Celem jest wspólne budowanie wizji przyszłości i przygotowanie naszego 

ekosystemu na przełomowe innowacje. 

 

W skład Wspólnoty Innowacyjności wchodzą eksperci Renault, partnerzy z branży motoryzacyjnej (Michel in, 

Valéo, Visteon), jak również z innych branż (SNCF, EDF, CEA, Safran, La Poste) oraz konsultanci i wyższe 

uczelnie (Ecole des Mines, Ecole Polytechnique, CNAM, Strate Collège, Les Ateliers ENSCI, Wyższa Szkoła 

Handlowa w Montrealu). 
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Jednym z pierwszych osiągnięć było stworzenie wspólnej wizji ekologicznych środków transportu w oparciu 

o badanie zużycia energii elektrycznej przez stację metra z parkującymi przy niej samochodami 

elektrycznymi, doładowywanymi z sieci energetycznej tej stacji. 

 

RENAULT W SAMYM SERCU DOLINY KRZEMOWEJ:  

Renault stworzyło liczącą około piętnastu osób placówkę do obserwowania głównych trendów w samym 

sercu Doliny Krzemowej. To światowej rangi centrum innowacyjności stanowi bowiem wyjątkowe źródło 

inspiracji dla Renault, które prowadzi w nim monitoring nowych technologii na zasadach współpracy  

z działającymi w tej Dolinie firmami. Pierwsze inspirowane najnowszymi trendami technologicznymi z Doliny 

Krzemowej innowacyjne projekty, dostarczone przez tę placówkę, wzbogacą plan innowacyjnych rozwiązań 

Renault w najbliższych latach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: + 33.1.76.84.63.36 

Strony internetowe: www.media.renault.com – www.group.renault.com 

Bądź z nami: @Renault_live 

 

 


