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Metoda UREQAH - harmonogram

 6/2016 – RpI schválila záměr zahraniční stáže do Švédska
 11/2016 - týdenní stáž v regionu Skåne (Švédsko) – identifikace
nástroje UREQAH
 1-3/2017 - zpracován Design Option Paper (implementační/
/prováděcí manuál)
 4/2017 – reciproční návštěva ze Švédska
 6/2017 – pilotní ověření nástroje
 7/2017 – zhodnocení pilotního ověření vč. zpracování evaluační
zprávy
 Případná další implementace nástroje v MSK
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Metoda UREQAH
 Metoda byla vyvinuta agenturou Network Agency Sweden AB

 Slouží k nalezení řešení společenských problémů/výzev, kde figuruje
hodně zainteresovaných stran s různými potřebami a motivacemi
 Může být úspěšně použita také pro podporu VaVaI a to převážně
v přípravné fázi při definování a iniciaci výzkumných projektů
 Pomáhá nositeli výzvy lépe pochopit a kvantifikovat jeho problém a
pomáhá zapojit do řešení další zainteresované strany
 Metoda je prováděna formou workshopu, kterému předchází
důkladná příprava (po workshopu je zpracována závěrečná zpráva)
 V rámci metody jsou používány také nástroje používané v soukromé
sféře např. Business Model Canvas
 Metoda již byla použita pro hledání řešení pro řadu společenských
problémů/výzev (Švédsko, Čína, Libérie atd.)
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Metoda UREQAH
Metoda je pojmenována jako zkratka počátečních písmen šesti
aktivit/kroků, ze kterých se proces skládá:

 U - Ur, Your Challenge – Váš problém/výzva
 R - Reframe - Přerámování problému/výzvy
 E - Extrapolate - Extrapolace přerámovaného problému/výzvy do
řešení
 Q – Quantify - Vyčíslení hodnoty potenciálních řešení
 A - Aggregate – Agregování řešení do udržitelných kooperačních
modelů/projektů
 H - Hedge test – Otestování mínění o projektu v širším rozměru ze
strany relevantních skupin veřejnosti
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UREQAH Canvas
Vhodná systémová řešení (kooperační modely/projekty) jsou navrhovány
s využitím metody UREQAH Canvas, která kombinuje metody Business
Model Canvas a Lean Canvas
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Pilotní ověřování

 Pilotní ověření bude prováděno zástupci ARR a agentury Network
Agency Sweden
 Termíny workshopů: 20. a 21. červen 2017

 Ověření metody UREQAH na 2 aktuálních tématech:
 Posthornická činnost (staré důlní díla a jejich využití)
 Nakládání s vytříděnými plasty z komunálního odpadu
 Evaluační zpráva - vyhodnocení vhodnosti nástroje v podmínkách MSK
 Případná implementace nástroje v MSK
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Děkuji za pozornost
www.rismsk.cz
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