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Wykaz skrótów

B+R Badania i Rozwój

BO Beneficjent Ostateczny

EUROSTAT Europejski Urząd Statystyczny

GUS Główny Urząd Statystyczny

IOB Instytucje Otoczenia Biznesu

ICT Technologie Informacyjne i Komunikacyjne 

JBR Jednostka Badawczo-Rozwojowa 

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego 

KBN Komitet Badań Naukowych

KSU/KSI Krajowy System Usług/Krajowa Sieć Innowacji

MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

MSP  Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

OZE Odnawialne Źródła Energii

PAN Polska Akademia Nauk

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013

PKN Polski Komitet Normalizacyjny

PR UE  Program Ramowy Unii Europejskiej

REACH Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny,  

 udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

  i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów

RCIE Regionalne Centrum Integracji Europejskiej

RSI  Regionalna Strategia Innowacji 

SPO RZL  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich  

 lata 2004–2006

SPO WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw  

 lata 2004–2006

UE Unia Europejska

ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
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Bezprecedensowy rozwój nauki i technologii jakiego jesteśmy świadkami dokonał głębokiego przewar-
tościowania priorytetów, na których opiera się współczesna aktywność gospodarcza. Postępujące procesy 
globalizacyjne i będąca ich konsekwencją coraz silniejsza konkurencja na międzynarodowych rynkach 
wymuszają rosnące uzależnienie podmiotów gospodarczych od dostępu do nowoczesnych technologii. 
Bez innowacji, bez nowych produktów i usług nie można marzyć o przetrwaniu w tej zaciętej walce. 
Maleje już bowiem znaczenie samego potencjału wytwórczego, za to kluczowa staje się sfera badań i roz-
woju, a zwłaszcza umiejętność skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Mogłoby wydawać się, że w czasie globalnych zawirowań gospodarczych, należy wyłącznie oprzeć 
się na wypróbowanych działaniach. Kreatywność i niekonwencjonalność muszą ustąpić bezpiecznym, 
sprawdzonym rozwiązaniom. Nowatorskie pomysły powinny poczekać na lepsze, pewniejsze czasy. Otóż 
nic bardziej mylnego. To właśnie teraz, kiedy na naszych oczach następuje tak radykalna zmiana krajo-
brazu ekonomiczno-społecznego Europy, tworzy się naturalna przestrzeń dla nowatorskich działań. Tym 
istotniejsza więc staje się w kontekście europejskim determinacja do skutecznej realizacji celów strate-
gii lizbońskiej, a zwłaszcza tych koncentrujących się na tworzeniu środowiska sprzyjającemu tworzeniu 
i rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, a także kreowaniu warunków dla innowacyjnej przedsię-
biorczości.

Nie będzie więc przesady w stwierdzeniu, że szeroko rozumiana innowacyjność jest głównym fi larem 
nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego optymizmem napawa rosnąca aktywność Polski 
na tym polu — od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej coraz szerszym strumieniem płyną środki 
na projekty związane m.in. ze zwiększeniem liczby innowacyjnych przedsiębiorstw, ściślejszym powią-
zaniem badań i ofert jednostek naukowych z rzeczywistymi potrzebami gospodarki, wzmocnieniem sfery 
B+R, oraz zwiększeniem poziomu kadr. Efektywny przepływ innowacyjności wymaga kompleksowego, 
strategicznego podejścia. Stąd niebagatelne znacznie Regionalnych Strategii Innowacji. Warto wskazać, 
iż w państwach należących do Unii Europejskiej, Regionalne Strategie Innowacji stały się podstawowym 
narzędziem służącym wsparciu dla nowatorskich rozwiązań, stymulując proces angażowania się sekto-
ra prywatnego w fi nansowanie działalności badawczo-rozwojowej. Stanowią narzędzie umożliwiające 
kształtowanie szerokiego partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowania kon-
sensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych w tej dziedzinie.

Z prawdziwą satysfakcją można stwierdzić, że projekty dobiegającej końca perspektywy 2004–2006, 
a realizowane przede wszystkim w ramach Działania 2.6 ZPORR, znakomicie wpisały się w oczekiwa-
nia związane z realizacją regionalnych strategii ukierunkowanych na wspieranie innowacji i rozwoju. 

M I N I S T E R
ROZWOJU REGIONALNEGO

Elżbieta Bieńkowska
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Dotyczy to zwłaszcza zmniejszenia barier komunikacyjnych między przedsiębiorcami a instytucjami 
naukowymi, dzięki czemu stworzono efektywne platformy współpracy między nimi. W rezultacie, przy 
placówkach naukowych wykształciło się szereg struktur w postaci centrów innowacji, biur transferów 
wiedzy, czy inkubatorów przedsiębiorczości. Dostarczają one podmiotom gospodarczym niezbędnego 
zastrzyku nowatorskich rozwiązań, wzmacniając tym samym ich potencjał innowacyjny. Wszechstronna 
aktywność ośrodków naukowych pomogła z kolei nawiązać nowe formy współpracy, polegające na od-
dolnych partnerstwach, opartych na mniej lub bardziej formalnych więziach między nimi. Dzięki temu 
powstają regionalne sieci innowacji, stwarzając warunki do dyfuzji innowacji na coraz szerszą skalę. 

W efekcie wspomnianych działań wykrystalizowała się czołówka liderów, przejawiających wyjątkową 
inicjatywę w tworzeniu systemu innowacji regionalnych. Warto tutaj wyróżnić Uniwersytet Zielonogór-
ski, Politechnikę Gdańską, czy Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Zwiększyła się 
również świadomość innowacyjna wśród przedsiębiorców, którzy coraz częściej i coraz chętniej sięgają 
po wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną i naukową.

Z dotychczasowych doświadczeń korzystają dzisiaj regionalne programy operacyjne w perspektywie fi-
nansowej 2007–2013. Są one bardzo ważnym źródłem wsparcia dla wielu proinnowacyjnych przedsię-
wzięć, także w zakresie finansowania i tworzenia Regionalnych Strategii Innowacji, wzmocnienia po-
tencjału innowacyjnego, wsparcia badań (sektora B+R), rozwoju technologii. Na dofinansowanie mogą 
liczyć m.in. projekty dotyczące rozwoju instytucji otoczenia biznesu, transferu badań, technologii i in-
nowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw, wsparcie komercjalizacji badań naukowych czy projekty 
inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R.

Na gruncie powyższego, z ogromną przyjemnością zachęcam Państwa do lektury mniejszej publikacji, 
z przekonaniem, że zaprezentowane w niej innowacyjne projekty i inicjatywy staną się inspiracją do wła-
snych, nowatorskich działań. Fundusze europejskie są niepowtarzalną szansą na uwolnienie potężnego 
potencjału innowacyjności — głęboko wierzę, że stanie się to również dzięki Państwu.

Elżbieta Bieńkowska
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Jednym z ważniejszych elementów, które pozwalają na wzrost konkurencyjności danego kraju, jest wysoka 
innowacyjność jego gospodarki. Istotnym jest, aby wzrost poziomu innowacyjności odbywał się nie tylko 
na szczeblu krajowym, ale przede wszystkim na poziomie regionalnym. Poziom ten, w myśl zapisów wielu 
dokumentów, a zwłaszcza Strategii Lizbońskiej, jest priorytetowy w polityce Unii Europejskiej. 

Od momentu zainicjowania projektów pilotażowych powszechnie znanych jako Regionalne Plany Tech-
nologiczne minęło już prawie osiemnaście lat. Stanowiły one początek działań  w kierunku wypracowa-
nia idei Regionalnych Strategii Innowacji. Obecnie, ponad sto pięćdziesiąt regionów z całej Europy po-
siada własne strategie innowacyjnego rozwoju. W Polsce proces ten zapoczątkowany został w 2001 roku. 
Wówczas, w ramach wsparcia uzyskanego z 5. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego 
i Prezentacji Unii Europejskiej pięć województw: opolskie, śląskie, warmińsko – mazurskie, wielkopol-
skie i zachodniopomorskie opracowało Regionalne Strategie Innowacji. Obecnie wszystkie wojewódz-
twa posiadają własne strategie, co predestynuje Polskę do wąskiego grona krajów, w których wszystkie 
regiony opracowały ten dokument strategiczny. W Polsce strategie stały się kluczowym argumentem 
i impulsem w procesie kreowania społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Wiedza jest bowiem 
tym czynnikiem, który kształtuje gospodarczy rozwój i przyczynia się do osiągnięcia trwałej przewagi 
konkurencyjnej, zarówno na arenie krajowej, europejskiej, jak i światowej. 

Podkreślić należy, że Regionalne Strategie Innowacji przyczyniły się do zainicjowania w Polsce dialogu, 
a następnie tworzenia konsensusu wszystkich podmiotów mających wpływ na konkurencyjność regional-
nej gospodarki. Bez tego dialogu, niemożliwy jest bowiem innowacyjny rozwój i konkurowanie regionu 
na rynku globalnym. 

Dziś, po kilku latach można dokonać próby konfrontacji diagnozy poziomu innowacyjności towarzyszą-
cej budowaniu Regionalnych Strategii Innowacji z dorobkiem procesu ich wdrażania, aby móc wybrać 
i promować najlepsze z tych praktyk. Taka idea przyświeca konkursowi „Liderzy wdrażania Regional-
nych Strategii Innowacji”. Inicjatywa ta przyczynia się do wzmocnienia i wytyczenia odpowiedniego kie-
runku dla działań w procesie kreowania regionalnych systemów innowacji. Niniejsza publikacja stanowi 
promocję najlepszych praktyk w tej materii. 

Jestem przekonany, że poniższa lektura umożliwi podniesienie kompetencji podmiotów zaangażowa-
nych we wdrażanie Regionalnych Strategii Innowacji w Państwa regionach i tym samym przyczyni się 
do wzmocnienia rozwoju regionalnych gospodarek opartych na wiedzy.

Leszek Wojtasiak

Przewodniczący
Grupy Roboczej Konwentu Marszałków RP

ds. Regionalnych Systemów Innowacji
Leszek Wojtasiak
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Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki projektu „Doświadczenia wdrażania Regionalnych Strategii 

Innowacji” zrealizowanego na przełomie lat 2008 i 2009 na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-

biorczości przez konsorcjum w składzie: PSDB sp. z o.o., Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem 

Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz WYG Inter-

national sp. z o.o. 

Celem zamówienia było wsparcie władz samorządowych szczebla wojewódzkiego w organizowaniu 

i realizacji procesów wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) oraz w budowie regionalnych syste-

mów innowacji. W związku z faktem, że realizacja tego zamierzenia przybrała formę opracowania i prezen-

tacji przykładów dobrych praktyk w zakresie wdrażania założeń RSI pochodzących z całego kraju, niniejsze 

opracowanie może stanowić źródło wiedzy odnoszącej się do metod inicjowania i prowadzenia działań 

proinnowacyjnych nie tylko dla władz samorządowych szczebla regionalnego, ale również dla wszystkich 

innych podmiotów będących aktorami tworzących się regionalnych systemów innowacji. 

Publikacja składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawiono metodę identyfikacji i wyboru 

dobrych praktyk zastosowaną w ramach projektu, w tym źródła gromadzenia informacji o projektach. 

Należy zaznaczyć, że działania w tym zakresie posiadały charakter kompleksowy i obejmowały — poza 

prowadzeniem samodzielnych prac badawczych i wykorzystaniem wsparcia pochodzącego od ekspertów 

regionalnych — zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu „Liderzy wdrażania Regio-

nalnych Strategii Innowacji w Polsce”.

W drugiej części przedstawiono opisy 80 projektów — dobrych praktyk wdrażania Regionalnych Strategii 

Innowacji w Polsce. Układ prezentacji dobrych praktyk oparty jest na kluczu ich przynależności do określo-

nych kategorii interwencji publicznej. Dzięki temu czytelnik w prosty sposób będzie mógł odnaleźć prak-

tykę zbieżną z zakresem planowanego lub realizowanego przez siebie przedsięwzięcia. W ramach każdego 

opisu dobrej praktyki znalazła się jej krótka charakterystyka, w tym m.in. przedstawienie celu projektu, jego 

wartości oraz znaczenia z punktu widzenia regionu i możliwości adaptacji w innych województwach. 

W części trzeciej zaprezentowana została krótka charakterystyka wszystkich województw naszego kraju 

wraz z podstawowymi informacjami na temat aktualnych Regionalnych Strategii Innowacji poszczegól-

nych regionów. 





1. Metody wyboru dobrych praktyk 
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1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 

Podstawowe kryteria, które wyznaczały zakres podmiotowy przykładów dobrych praktyk, obejmowały ele-

menty przedstawione w poniższej ramce. 

Kryteria brzegowe dobrych praktyk

Projekt jest związany z realizacją RSI
Projekt jest zrealizowany z sukcesem
Projekt został zakończony w okresie 2004–2008
Projekt był współfinansowany ze środków Funduszy Strukturalnych, z innych środków krajowych i 
zagranicznych mechanizmów pomocy publicznej lub ze źródeł prywatnych  
(o ile finansowanie takie zachodziło)

Ponadto projekty brane pod uwagę jako dobre praktyki musiały wpisywać się w cztery kluczowe aspekty 

budowy regionalnych systemów innowacji, takie jak:

	produkcja i eksploatacja wiedzy,

	 tworzenie sieci współpracy i komunikacja,

	wzmacnianie potencjału instytucjonalnego systemu,

	 rozwijanie potencjału społecznego.

W trakcie realizacji projektu dokonano uszczegółowienia przedstawionych powyżej czterech aspektów budowy 

regionalnych systemów innowacji. Wskutek tego sformułowano katalog składający się z ośmiu kategorii inter-

wencji publicznej (Schemat 1), posiadających znaczenie z punktu widzenia budowy tych systemów. Katalog 

ten został opracowany w oparciu o wyniki najnowszych analiz odnoszących się do przedsięwzięć związanych 

z budową regionalnych systemów innowacji w Polsce. 

Aspekty budow y R SI

1. Produkcja i eksploatacja w iedzy
2. T w orzenie sieci w spółpracy i kom unikacja
3. W zm acnianie potencja łu instytucjonalnego system u
4. R ozw ijan ie potencja łu społecznego

Kategor ie  in terw encji publicznej 

1. W iedza , um ie jętności, kw alifikacje
2. Potencja ł badaw czy (tw orzenie i rozw ój w iedzy)
3. S ieci, klastry
4. T echnologie społeczeństw a in form acyjnego
5. T ransfer  w iedzy i technologii
6. U sługi d la  innow acji 
7. F inanse na innow acje
8. Adm inistracja i zarządzanie polityką innow acyjną 

Źródło: opracowanie własne 

1.2. Źródła danych o dobrych praktykach

1.2.1. Ogólne założenia

Identyfikacja projektów mogących posiadać charakter dobrej praktyki była oparta o wykorzystanie trzech 

ścieżek: przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu „Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji 

w Polsce”, samodzielne prace badawcze (desk research) oraz współpracę z ekspertami regionalnymi. 

Schemat 1.  
Uszczegółowienie 
kategorii interwencji 
publicznej istotnych 
z punktu widzenia 
budowy regionalnych 
systemów innowacji
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Przeprowadzenie powyższych działań miało pozwolić na stworzenie bazy danych projektów, w oparciu 

o którą dokonany zostanie wybór 80 projektów przewidzianych do upowszechnienia w ramach niniejszej 

publikacji jako przykłady dobrych praktyk. Założono jednocześnie, że w skład wspomnianych 80 dobrych 

praktyk wejdą (Schemat 2):

	maksimum 24 dobre praktyki, które uzyskają najwyższe oceny w ramach przeprowadzonego kon-

kursu (w ośmiu kategoriach), 

	minimum 56 dobrych praktyk wybranych spośród projektów, które zostaną zidentyfikowane w trak-

cie samodzielnych prac badawczych, współpracy z ekspertami regionalnymi lub spośród projek-

tów, które w ramach konkursu nie uzyskały najwyższych ocen. 

M IN. 80 D OBR YC H  PR AKT YK

BAZ A 
PR OJEKT ÓW

BAZ A 
PR OJEKT ÓW

BAZ A 
PR OJEKT ÓW

PR OJEKT Y
N OM IN OW AN E

PR OJEKT Y
N IE 

N OM IN OW AN E

W YBR AN E W  
PR OC ED U R Z E 

OC EN Y

OD R Z U C ON E W  
PR OC ED U R Z E 

OC EN Y

M AKS. 24 D OBR E 
PR AKT YKI

M IN . 56 
D OBR YC H  
PR AKT YK

KON KU R S D ESK 
R ESEAR C H

KON T AKT Y –
EKSPER C I 

R EGION ALN I

KAPIT U ŁA/EKSPER C I

M IN . 80 D OBR YC H  PR AKT YK

BAZ A 
PR OJEKT ÓW

BAZ A 
PR OJEKT ÓW

BAZ A 
PR OJEKT ÓW

PR OJEKT Y
N OM IN OW AN E

PR OJEKT Y
N IE-

N OM IN OW AN E

W YBR AN E W  
PR OC ED U R Z E 

OC EN Y

OD R Z U C ON E W  
PR OC ED U R Z E 

OC EN Y

M AKS. 24 D OBR E 
PR AKT YKI

M IN . 56 
D OBR YC H  
PR AKT YK

ŚC IEŻ KA 1
KON KU R S

ŚC IEŻ KA 2
D ESK 

R ESEAR C H

ŚC IEŻ KA 3 
EKSPER C I 

R EGION ALN I

KAPIT U ŁA/EKSPER C I

Źródło: opracowanie własne 

1.2.2. Identyfikacja projektów  
— potencjalnych dobrych praktyk

Działania związane z identyfikacją projektów — potencjalnych dobrych praktyk — prowadzone były, 

tak jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, w ramach trzech ścieżek:

	konkurs „Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”, 

	 samodzielne prace badawcze (desk research),

	współpraca z ekspertami regionalnymi.

Poniżej przedstawiono przebieg prac związanych z każdą ze ścieżek. 

Konkurs „Liderzy Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

Konkurs pn. „Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce” został przygotowany i prze-

prowadzony wspólnie przez PSDB sp. z o.o. oraz Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Eko-

nomicznym. Ogłoszenie konkursu zostało poprzedzone przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji 

Schemat 2.  
Założenia  

identyfikacji i wyboru 
dobrych praktyk 
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(regulamin konkursu, wzór formularzy zgłoszeniowych), a przebieg konkursu został wsparty intensywnymi 

działaniami promocyjnymi. Informacje o konkursie zostały skierowane przede wszystkim do przedstawi-

cieli samorządów wojewódzkich oraz środowisk zaangażowanych w działania proinnowacyjne, a także 

do realizatorów projektów związanych z wdrażaniem Regionalnych Strategii Innowacji. 

Samodzielne badania prowadzone przez zespół projektowy

Badania typu desk research oraz konsultacje z przedstawicielami samorządu terytorialnego, realizatorami 

projektów wpisujących się w założenia Regionalnych Strategii Innowacji oraz ich otoczeniem stanowiły 

kolejny element prac związanych z pozyskiwaniem informacji na temat potencjalnych dobrych praktyk. 

Działania w tym zakresie prowadzone były także w trakcie trwania konkursu „Liderzy wdrażania Regional-

nych Strategii Innowacji w Polsce”, wskutek czego wiele ze zidentyfikowanych tą drogą projektów zostało 

nadesłanych w odpowiedzi na konkurs. 

Współpraca z ekspertami regionalnymi 

Gromadzenie danych o projektach opierało się również na wykorzystaniu wiedzy ekspertów pozyskanych 

do projektu — osób zaangażowanych w regionach w działania związane z wdrażaniem Regionalnych Stra-

tegii Innowacji. Praca ekspertów pozwoliła na pozyskanie dodatkowych informacji na temat projektów 

realizowanych w regionach i uzupełnienie prac prowadzonych w ramach dwóch poprzednich ścieżek. 

Podobnie jak w poprzednim przypadku, prace ekspertów prowadzone były w trakcie trwania konkursu 

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”, wskutek czego wiele ze zidentyfikowanych 

przez nich projektów zostało zgłoszonych przez realizatorów do udziału w konkursie. 

1.2.3. Wybór dobrych praktyk

Dzięki zakończeniu prac w ramach trzech ścieżek pozyskiwania projektów powstała baza danych, w skład 

której weszły:

	projekty nadesłane w odpowiedzi na konkurs,

	projekty zidentyfikowane samodzielnie, 

	projekty zidentyfikowane dzięki współpracy z ekspertami regionalnymi.

Punktem wyjścia dla wyboru 80 dobrych praktyk przewidzianych do zamieszczenia w publikacji było zało-

żenie, że w wyniku konkursu „Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce” do popularyza-

cji zostaną wskazane maksymalnie 24 dobre praktyki. 

Przed przystąpieniem do oceny zgłoszeń nadesłanych na konkurs przeprowadzono weryfikację poprawności 

ich sporządzenia z punktu widzenia kompletności oraz poprawności przyporządkowania do ośmiu kategorii 

interwencji publicznej, przy czym jedna z kategorii określana była dla projektu jako dominująca.1 Następnie 

nadesłane zgłoszenia zostały podzielone zgodnie z rodzajem dominującej kategorii interwencji i przekazane 

oceniającym — członkom Kapituły konkursu, pracującym w dwóch grupach. Pierwsza grupa była odpowie-

dzialna za ocenę projektów z kategorii od 1 („Wiedza, umiejętności, kwalifikacje”) do 4 („Technologie społe-

czeństwa informacyjnego”), a druga — od 5 („Transfer wiedzy i technologii”) do 8 („Administracja i zarządzanie 

polityką innowacyjną”). 

1 W wyjątkowych przypadkach dla pewnych zgłoszeń nie było możliwe przyporządkowanie jednej kategorii  
 dominującej. W tej sytuacji ocena dokonywana była w więcej niż jednej kategorii. 
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Obiektywizm w wyborze dobrych praktyk zapewniło zastosowanie metody oceny, opierającej się na przyzna-

niu przez oceniających każdemu projektowi oceny punktowej (min. 1 pkt., maks. 5 pkt.) w pięciu uniwersal-

nych kryteriach — wymiarach dobrej praktyki (innowacyjność, trwałość, mierzalność efektów, powtarzalność, 

możliwość adaptacji). W rezultacie każdy projekt mógł otrzymać minimum 5, a maksimum 25 pkt. 

Przyjęte kryteria posiadały charakter uniwersalny, niemniej jednak, zdając sobie sprawę z różnic w specyfice 

projektów należących do różnych kategorii interwencji publicznej, opracowano i przekazano oceniającym 

dodatkowe wskazówki ukierunkowujące ocenę projektów. 

Po dokonaniu oceny przez Kapitułę dla każdego ocenianego projektu wyznaczona została średnia z przyzna-

nych ocen. Następnie w każdej z kategorii zostały ustalone listy rankingowe, przedstawiające listę projektów 

zgodnie z liczbą przyznanych punktów (od projektu ocenionego najwyżej do projektu ocenionego najniżej). 

W kolejnym kroku z list rankingowych postanowiono wybrać po 3 projekty charakteryzujące się najwyższą 

wartością przyznanych punktów, którym w związku tym przyznany został status nominowanych do miana 

„Lidera wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”. W Kategorii 5 („Transfer wiedzy i technologii”) 

trzecie miejsce pod względem najwyższej liczby punktów zajęły dwa projekty. Wskutek tego w tej kategorii 

nominowano cztery zgłoszenia. Jednocześnie, ze względu na fakt, iż w kategorii 7 („Finanse dla innowacji”) 

wpłynęło tylko jedno zgłoszenie, zadecydowano o nie nominowaniu projektów w tej grupie. 

Ostatecznie w kategoriach 1, 2, 3, 4, 6, i 8 nominowano po trzy dobre praktyki, natomiast w kategorii 5 

— cztery dobre praktyki. Jeden z projektów otrzymał nominację w dwóch kategoriach. W konsekwencji, 

w wyniku procedury konkursowej, nominowano 21 dobrych praktyk. 

Należy dodać, że w procedurze nominacji nie wzięły udziału projekty, które uzyskały średnią ocenę niższą 

niż „3” w kryteriach „innowacyjność”, „powtarzalność” lub „możliwość adaptacji”. Niska ocena w tych katego-

riach oznacza bowiem brak lub znikomy stopień możliwości wykorzystania doświadczeń projektu przez 

inne regiony. 

Opisy wszystkich tak zidentyfikowanych praktyk zostały zamieszczone w niniejszej publikacji z adnotacją 

wskazującą je jako projekty nominowane do miana „Lidera wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji 

w Polsce”. 

W ostatnim etapie prac członkowie Kapituły w drodze głosowania dokonali wyboru „Lidera wdrażania Regio-

nalnej Strategii Innowacji w Polsce” w każdej z siedmiu kategorii, w których uprzednio dokonano nominacji. 

Opisy projektów „Liderów” zostały w niniejszej publikacji opatrzone odpowiednim wyróżnieniem. 

Następnie zespół ekspertów dokonał oceny projektów, które zostały zidentyfikowane samodzielnie oraz 

we współpracy z ekspertami regionalnymi i nie zostały nadesłane na konkurs. Metoda oceny była toż-

sama z metodą zastosowaną w przypadku procedury konkursowej, tj. oparta została o przyporządkowanie 

poszczególnym projektom ocen punktowych, przy wykorzystaniu kryteriów oraz skali ocen służących człon-

kom Kapituły. Tak jak w przypadku konkursu ocena została przeprowadzona odrębnie dla projektów z każdej 

z ośmiu kategorii. 

Po zakończeniu powyższej oceny jej wyniki połączono z wynikami projektów ocenionych w ramach proce-

dury konkursowej. Dzięki temu powstało 8 list (jedna dla każdej z kategorii), na których znalazły się wszyst-

kie zidentyfikowane projekty. 

Następnie, w celu zapewnienia porównywalności wyników ocen poszczególnych projektów pomiędzy 

kategoriami, dokonano ich standaryzacji. Konieczność przeprowadzenia standaryzacji wynikała z zamiaru 
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zniwelowania (niezależnego od przyjętej siatki ocen) zjawiska w postaci różnic pomiędzy oceniającymi 

w sposobie przyznawania punktacji („wymagający” oraz „łagodni” oceniający). Dzięki zastosowaniu standa-

ryzacji projekt najwyżej oceniony w każdej z kategorii otrzymał wartość „1”, zaś najniżej oceniony — war-

tość „0”. Oceny odpowiadające pozostałym projektom przyjęły wartości pośrednie (z wyjątkiem sytuacji, 

w których najniżej lub najwyżej oceniono więcej niż jeden projekt). 

W kolejnym kroku dane o projektach z poszczególnych kategorii wraz z odpowiadającymi im standaryzo-

wanymi ocenami zostały scalone w jedną, wspólną dla wszystkich kategorii listę. Następnie z listy usunięte 

zostały projekty, które w toku oceny uzyskały ocenę niższą niż „3” w kryteriach „innowacyjność”, „powtarzal-

ność” lub „możliwość adaptacji”. 

Na tak przygotowanej liście dokonano uszeregowania projektów według wartości wskaźnika standaryza-

cji, dzięki czemu powstała lista rankingowa, z której wybrano 80 dobrych praktyk — projektów o najwyższej 

wartości wskaźnika. Wśród tej liczby znalazły się wszystkie projekty, które otrzymały status „nominowanych” 

w ramach konkursu. Jednocześnie dzięki standaryzacji wśród 80 dobrych praktyk uwzględnione zostały pro-

jekty ze wszystkich kategorii — w każdej z kategorii znalazł się bowiem projekt o wartości współczynnika „1” itd. 

W strukturze przedstawionych dobrych praktyk najwięcej projektów zalicza się do kategorii „Administracja 

i zarządzanie polityką innowacyjną”, natomiast najmniej — do kategorii „Finanse na innowacje”. 

Wybór dobrych praktyk przebiegał w oparciu o kryteria i zasady wspólne dla wszystkich projektów, 

bez względu na ścieżkę, w ramach której zostały one zidentyfikowane. W związku z tym należy podkre-

ślić, że wszystkie projekty wybrane jako dobre praktyki i przedstawione w niniejszej publikacji, należy 

uznać za równorzędne.

1.3. Kryteria selekcji dobrych praktyk

1.3.1. Benchmarking a najlepsze praktyki

Gospodarka rynkowa dostarcza licznych instrumentów służących ocenie sukcesu lub niepowodzenia pry-

watnych przedsiębiorstw (zysk, udział w rynku, wzrost wartości firmy itd.). Są to instrumenty pozwalające 

najczęściej ocenić wynik działalności firmy jako całości. Równocześnie stosuje się różne metody pozwala-

jące na ocenę wybranych jednostek organizacyjnych tych przedsiębiorstw lub wybranych aspektów ich 

działalności. 

Użyteczną metodą w tym przypadku okazuje się benchmarking, który opiera się na porównywaniu przy-

jętych w firmie rozwiązań z innymi stosowanymi w innych przedsiębiorstwach rozwiązaniami organizacyj-

nymi, zastosowanymi technologiami itd.

Benchmarking jest środkiem wskazującym na potrzebę poprawienia efektywności pracy zespołów i tanim 

sposobem wyboru metody prowadzącej do poprawienia działalności biznesowej przedsiębiorstw, sto-

sowanym przez przedsiębiorstwa najczęściej wówczas, gdy trudno ocenić skuteczność lub efektywność 

jakiegoś działania za pomocą innych, najczęściej ilościowych, mierników oceny. 

W przypadku organizacji i agencji publicznych ocena działalności całej lub niektórych aspektów ich dzia-

łalności jest znacznie trudniejsza, a metody oceny bardziej skomplikowane. Zwłaszcza, gdy podejmowane                               

i wprowadzane zmiany nie są stopniowe, lecz radykalne. W takim przypadku benchmarking jest często 

jedynym instrumentem, który może być do tego wykorzystany. 
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Benchmarking ma swoje korzenie w praktyce biznesowej. W ostatnim czasie jednak znajduje szero-

kie zastosowanie w organizacjach publicznych dla oceny i poprawy efektów wykorzystania przez nie 

lub za ich pośrednictwem środków publicznych. Metoda ta umożliwia im wytyczenie takiej ścieżki 

postępowania, która prowadzi do poprawienia dotychczasowej działalności samej organizacji i inspi-

ruje często do podejmowania radykalnych zmian. Staje się to możliwe poprzez przyjęcie i zaadapto-

wanie tzw. dobrych praktyk stosowanych i praktycznie sprawdzonych w innych organizacjach. Dlatego 

benchmarking może być określony jako proces identyfikacji i importu dobrych praktyk dla poprawiania 

działalności organizacji. 

1.3.2. Benchmarking regionalny

Szczególnym przypadkiem, gdzie metoda benchmarkingu może znaleźć wyjątkowo szerokie zastosowa-

nie, jest zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Wynika to z daleko idącego podobieństwa regu-

lacji prawnych i struktur organizacyjnych instytucji do tego powołanych. Ułatwia to w poważnym stopniu 

zarówno porównywanie rozwiązań przyjętych przez poszczególne organizacje, jak i łatwy dostęp do prak-

tyk, które te organizacje stosują. Stwarza to szerokie pole i możliwości stosowania metody benchmarkingu 

regionalnego, który polega na:

Systematycznym porównywaniu kluczowych dla stanu gospodarki regionu procesów z regionalnymi 

wzorcami i wdrażaniu zaobserwowanych dobrych praktyk w celu ciągłego doskonalenia procesu roz-

woju regionalnego. 

Benchmarking jest więc procesem, serią akcji lub kroków w realizacji działań, w wyniku których organizacja 

oczekuje korzystnych dla niej efektów. Wyróżnić można dwa etapy realizacji tych działań: 

	 identyfikacja dobrych praktyk,

	zaimportowanie (zaadaptowanie) ich w celu poprawienia działalności organizacji. 

Metodyka benchmarkingu polega na konsekwentnym zrealizowaniu obu tych etapów, a więc nie jest: 

	 jedynie prostym studium porównawczym (na przykład metod stosowanych przez konkurentów), 

porównaniem danych o rozwoju określonego przemysłu z innymi przemysłami lub działalności 

dwóch organizacji w wyznaczonym z góry obszarze i zestawieniem osiągniętych przez nie wymier-

nych rezultatów,

	prostym kopiowaniem praktyk stosowanych w innych organizacjach bez działań związanych z ich 

zaadaptowaniem do nowych warunków, uwzględniającym specyfikę warunków działania tych 

organizacji,

	 statyczna, tzn. powinna uwzględniać nową wiedzę pozwalającą na rewizję przyjętej wcześniej stra-

tegii organizacji i zmiany strukturalne.
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1.3.3. Pojęcie dobrych praktyk

Literatura ekonomiczna dostarcza licznych definicji dobrych praktyk2. Wszystkie definicje można podzielić 

na trzy kategorie, w myśl których dobra praktyka to: 

	 rodzaj działania (program/projekt), które jest lepsze niż inne aktualnie realizowane. W tym znaczeniu 

termin dobry, często najlepszy, jest jednak względny i jego znaczenie może się zmieniać w zależno-

ści od oceny „odkrywcy” dobrej praktyki i od rodzaju organizacji, z którą to działanie wiążemy. Defi-

nicja ta jest bardzo ogólna i mało przydatna w praktyce, gdyż użycie tak relatywistycznej definicji 

może spowodować import ryzykownego działania, które nie przyniesie oczekiwanych korzyści,

	 rozwiązanie, które uznane jest za dobrą praktykę przez media, czasopisma naukowe itd. Może to być 

opisana przez nie metoda postępowania, sposób zarządzania, rodzaj programów (np. informatycz-

nych) itd. Mass media wskazują na takie działania jako dobrą praktykę, demonstrując słuchaczom 

lub czytelnikom uzyskany dzięki nim sukces i dowodząc, że praktyki te pomogły stosującej je orga-

nizacji osiągnąć pożądany efekt, pokonać jakąś przeszkodę itd. Najczęściej jednak media nie dostar-

czają argumentów przemawiających za zasadnością wyboru danego działania (programu, projektu) 

jako dobrej praktyki i nie zawsze są zgodne co do tego, że jest to rzeczywiście najlepsza praktyka,

	działanie wyróżnione w wyniku konkursu i uznane za jego zwycięzcę. Jest to być może najlepszy i naj-

bardziej wiarygodny sposób wyboru dobrej praktyki. Nagroda za działalność w jakiejś dziedzinie jest 

świadectwem sukcesu, jaki organizacja odniosła. 

Wyróżnienie jakiegoś działania i uznanie go za dobrą praktykę nie oznacza dokonania takiego wyboru 

w wyniku prostego porównania pomiędzy różnymi rozwiązaniami i wyróżnienia jednego z nich uznanego 

za najlepsze. Niezbędna jest dłuższa obserwacja, a dokonanie takiego wyboru musi być uczynione w oparciu 

o wcześniej ustaloną metodykę wyszukiwania dobrych praktyk w danej dziedzinie. Wymaga to zastosowania 

specyficznych, zwykle wieloetapowych procedur i ocen dokonanych w oparciu o określone kryteria. 

1.3.4. Kryteria selekcji dobrych praktyk

W kontekście rozważań przedstawionych w poprzednich podpunktach za użyteczne dla wyboru dobrych 

praktyk w ramach niniejszego projektu uznano przyjęcie następujących kryteriów identyfikacji dobrych 

praktyk we wdrażaniu Regionalnych Strategii Innowacji: 

	Działanie (program, projekt) powinno być innowacyjne lub kreatywne. Pojawia się problem, które z dzia-

łań lub który program jest innowacyjny, a który wprowadza jedynie niewielką zmianę do istniejącej prak-

tyki. Należy przyjąć, że dobra praktyka powinna reprezentować istotne odchylenie od dotychczasowych 

norm. Dotyczy to także działań, które można ocenić za pomocą ilościowych mierników, których wartość 

niekoniecznie musi automatycznie stanowić o uznaniu danego rozwiązania za dobrą praktykę;

	Trwały (widoczny w długim okresie) sukces osiągnięty w wyniku tego działania. Sukces ten musi być 

wyśledzony, udowodniony i odpowiednio zarejestrowany. Mimo że rezultaty określonej praktyki mogą 

być natychmiastowe (na przykład zastosowanie nowej technologii), konieczne jest co najmniej 6 mie-

sięcy ciągłych obserwacji. Niekiedy potrzeba kilku lat, aby dane działanie uznać za dobrą praktykę. 

Innymi słowy — konieczna jest pewna historia sukcesu;3 

2 Keehlej P., Medlin S., MacBride S., Landgmire L., Benchmarking for Best Practices In the Public Sector, Jossey-Bass  
 Publ. San Francisco 1997
3 W ramach niniejszego projektu uwzględniono ograniczenie wynikające z faktu, że część projektów rozpatrywanych 
 jako potencjalne dobre praktyki zakończyła się niedługo przed rozpoczęciem prac projektowych. 
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	Sukces musi być oceniony za pomocą mierzalnych wyników. Jeśli ocena za pomocą mierzalnych 

wielkości nie jest możliwa, mogą być przyjęte wskaźniki jakościowe. Rezultat powinien być jedno-

cześnie pozytywny, chociaż często działanie prowadzi do gorszych niż wcześniej wyników. Wów-

czas istnieje potrzeba ich weryfikacji poprzez dokonanie analizy popełnianych wcześniej błędów 

lub na przykład ocenę wzrostu wydajności, efektywności itd. Należy przy tym pamiętać, że poprawa 

tylko jednego z takich wskaźników niekoniecznie oznacza, że osiągnięty został sukces. Należy rów-

nież przestrzec przed przecenianiem użyteczności ilościowych miar w identyfikowaniu dobrych 

praktyk. Bardzo często dane ilościowe są zawodne lub mogą być błędnie interpretowane. Ilościowe 

wyniki są zatem tylko jednym z kryteriów, które mogą wskazywać na dobrą praktykę; 

	Powtarzalne rezultaty uzyskane w wyniku danej praktyki. Dobra praktyka może być kopiowana 

i modyfikowana, powinna jednak pozwolić na wyznaczenie przejrzystej „mapy drogowej”, która 

wskazuje, w jaki sposób praktyka ta będzie oceniana (ewaluowana) i jakie korzyści uzyskają ci, któ-

rzy zaadaptują jej zmodyfikowaną wersję;

	Działanie uznane za dobrą praktykę musi dać się transferować (adaptować) do innych organizacji 

lub warunków. Dobre praktyki mają najczęściej lokalne znaczenie, w tym sensie, że są przystosowane 

do takiej organizacji, która starała się w wyniku określonego działania poprawić swoje funkcjonowanie. 

Nie oznacza to jednak, że instytucja, która ją adaptuje, musi być identyczna z tą, która pierwsza ją zasto-

sowała (wprowadziła ten program, proces itd.). Wyzwaniem, jakie stoi przed organizacjami (regionami) 

implementującymi daną praktykę, jest decyzja, czy uznać dane rozwiązanie za dobrą praktykę i zastoso-

wać ten pomysł, czy je odrzucić ze względu na jego lokalny charakter i znaczenie wyłącznie dla tej orga-

nizacji, która je pierwsza wprowadziła.

Zastosowanie tych kryteriów oceny i selekcji dobrych praktyk doprowadziło do redukcji liczby projek-

tów, które aspirują do tego miana. Dzięki temu jednak projekty, które kryteria te spełniają, są szczegól-

nie ważne z punktu widzenia danego rodzaju działalności, programu lub innych rozpatrywanych aspektów. 

1.3.5. Zalety dobrych praktyk

Porównanie rezultatów działania (procesu) jakiejś organizacji oraz przewidywanego wyniku tego działa-

nia po jego wprowadzeniu w innej organizacji zidentyfikowanego jako dobra praktyka w tej dziedzinie, 

regionie itd. wyznacza tzw. lukę benchmarkingową. Wielkość tej luki określić może ustanowiony w danej 

organizacji zespół benchmarkingowy. Zespół ten określić powinien także okres konieczny do wprowadze-

nia zmian i ustalić stopę implementacji wynikającą z zamknięcia tej luki i osiągnięcia pewnej nadwyżki 

w wyniku wprowadzenia tego rozwiązania (np. przekroczenia wartości średniej dla danego przemysłu, 

regionu itd.). 

Nic tak bardzo nie motywuje jak porównanie własnych wyników danej organizacji z pewnym status quo 

lub porównanie planowanych zamierzeń z przełomowym wzrostem, możliwym w wyniku wprowadzenia 

odkrytych gdzie indziej dobrych praktyk. 



2. Dobre praktyki wdrażania  
 Regionalnych Strategii Innowacji 





KATEGORIA 1

2.1. Wiedza, umiejętności, kwalifikacje
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Dobry staż szansą na regionalny rozwój współpracy  
w zakresie wiedzy i transferu innowacji z uczelni do przedsiębiorstw 

Laureat konkursu  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Małopolskie 

Realizator Typ Instytucji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uczelnia wyższa

Partnerzy 1

Uniwersytet Jagielloński Uczelnia wyższa

Wartość projektu 637 150 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Absolwenci uczelni wyższych 

Obszar wsparcia
Dominujący Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii 

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt posiadał charakter kompleksowy i obejmował: tworzenie i rozwój współpracy w zakresie innowa-

cji pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami w regionie oraz staże w przedsiębiorstwach dla absol-

wentów szkół wyższych. W ramach projektu 44 absolwentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja (UR) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) odbyło półroczne staże w 32 przedsiębiorstwach z Mało-

polski, które działały w branżach kluczowych dla rozwoju regionu.

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału regionu w sferze transferu wiedzy i innowa-

cji poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy uczelniami (UR i UJ) a przedsiębiorstwami działającymi 

w Małopolsce.

Jednym z założeń realizacji projektu było także przygotowanie przez studentów uczelni partnerskich 

44 branżowych prac magisterskich odpowiadających na zdefiniowane potrzeby przedsiębiorstw, a następ-

nie udział w półrocznych stażach w przedsiębiorstwach.
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Opis działań w projekcie

W ramach projektu realizowane zostały następujące działania:

	Nawiązano lub wzmocniono współpracę między uczelniami partnerskimi a przedsiębiorstwami 

poprzez indywidualne spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw;

	Uczelnie pozyskały informacje nt. zapotrzebowania na innowacje i technologie wśród przedsiębiorstw 

w regionie (wybór tematów branżowych prac magisterskich, zaangażowanie w przygotowanie pracy 

i współpracy z przedsiębiorstwami kadry naukowo-dydaktycznej);

	Stworzono bazę przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami i współpracą z uczelniami (usta-

lenie obszarów i warunków przyszłej współpracy);

	Studenci pod opieką promotorów branżowych przygotowali prace magisterskie, a także zdobyli 

pierwsze doświadczenie zawodowe w trakcie staży. 

Na każdym etapie realizacji projektu wskazani przedstawiciele przedsiębiorstw współuczestniczyli w przy-

gotowaniu prac magisterskich i ich weryfikacji pod kątem przyszłego wykorzystania wyników w praktyce. 

Staże dla absolwentów realizowane były w oparciu o umowy podpisane pomiędzy uczelnią i przedsię-

biorstwem oraz uczelnią i absolwentem. Umowy regulowały zasady, prawa, obowiązki, a także warunki 

finansowe realizacji programu stażu. Dla każdego stażysty został opracowany (wspólnie z wyznaczonym 

opiekunem ze strony przedsiębiorstwa) szczegółowy sześciomiesięczny program stażu. Stażysta zobowią-

zany był do składania miesięcznych sprawozdań z przebiegu programu stażu.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W ramach projektu przygotowanych zostało 44 branżowych prac magisterskich dla 32 przedsiębiorstw 

z regionu, w których 44 absolwentów UR i UJ odbyło półroczne staże. 90% stażystów otrzymało po zakoń-

czeniu stażu propozycje pracy w przedsiębiorstwie, w którym realizowany był staż.

Projekt przyczynił się do wykorzystania potencjału naukowo-badawczego dla podniesienia innowacyjno-

ści i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu poprzez:

	 transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw wykorzystujących w swej działalności badania z zakresu 

nauk przyrodniczych,

	nawiązanie współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami,

	uzyskanie przez uczelnie informacji nt. zapotrzebowania na innowacje i technologie wśród przed-

siębiorstw, co w dłuższej perspektywie przełoży się na zwiększenie ilości badań prowadzonych 

na zlecenie lub dla przedsiębiorstw (wspólne aplikowanie o projekty z funduszy strukturalnych 

2007−2013),

	przygotowanie branżowych prac magisterskich w odpowiedzi na zdefiniowane potrzeby przedsię-

biorstw. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Do kluczowych elementów istotnych dla realizacji podobnych projektów należą: 

	zaangażowanie promotorów prac w formułowanie tematów prac magisterskich odpowiadających 

na potrzeby zainteresowanych współpracą przedsiębiorstw,
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	w wielu przypadkach aktywny udział studentów w poszukiwaniu przedsiębiorstw zainteresowa-

nych udziałem w projekcie i przyjęciem na staż absolwentów,

	określanie przez przedsiębiorstwa obszarów współpracy, w tym zagadnień badawczych, i definio-

waniu tematów branżowych prac magisterskich,

	 jasne określenie stanowiska pracy i zakresu obowiązków przyszłego stażysty (zgodnego z kierunkiem 

kształcenia), poprzez przygotowanie indywidualnego programu stażu,

	 inicjatywa połączenia przygotowania branżowej pracy magisterskiej dla przedsiębiorstwa, a następ-

nie możliwość odbycia 6-miesięcznego stażu.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. Krystyna Koziec
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 12 6624261
faks: +48 12 6336245
e-mail: recsci@ar.krakow.pl
http://www.ar.krakow.pl
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Kapitał intelektualny Lubelszczyzny — badania potencjału regionu 

O projekcie
Region: Województwo Lubelskie 

Realizator Typ Instytucji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uczelnia wyższa

Partnerzy Brak

Wartość projektu 656 000 zł 

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Obszar wsparcia
Dominujący Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt posiadał charakter badawczy i był pierwszym w Polsce projektem w zakresie pomiaru kapitału inte-

lektualnego (KI) regionu. Bardzo dobrze wpisał się przy tym w trendy światowe, gdzie pomiary KI firm, 

miast, uczelni i regionów stają się cennym narzędziem wspomagającym decydentów i inwestorów w two-

rzeniu i monitoringu strategii. W projekt zaangażowane były kluczowe dla rozwoju regionu środowiska 

uniwersyteckie, samorządu terytorialnego i firm. Projekt był interdyscyplinarny: wykorzystano w nim wie-

dzę ekspertów z Polski i świata z obszarów społecznych, ekonomicznych, informatycznych oraz politycz-

nych. Rezultaty zostały zaprezentowane w formie interaktywnej witryny WWW, interesującego raportu 

napisanego prostym językiem oraz zaawansowanych publikacji naukowych. 

Cel projektu

Celem projektu było przede wszystkim podniesienie świadomości wagi kapitału intelektualnego w regionie. 

Cel ten osiągnięto poprzez stworzenie narzędzia pomiaru oraz opracowanie kryteriów ocen polityki regio-

nalnej w kontekście KI, a następnie zbudowanie systemu pomiaru KI regionu umożliwiającego późniejsze 

badania porównawcze pomiędzy regionami w Polsce i na świecie. Dzięki temu umożliwiono także badanie 

dynamiki zmian wskaźników KI w czasie, a tym samym — ocenę efektywności inwestycji w rozwój zasobów 

ludzkich w regionie oraz efektywności wdrożeń RSI.
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Opis działań w projekcie

Projekt podzielony został na następujące etapy:

	analiza najlepszych światowych praktyk w zakresie pomiaru kapitału intelektualnego regionów. Zre-

alizowano go we współpracy ze światowym liderem tematyki, prof. Leifem Edvinssonem z Uniwer-

sytetu w Lund,

	opracowanie pierwszej wersji modelu KI Lubelszczyzny,

	przeprowadzenie badań pilotażowych i modyfikacja modelu we współpracy ze Szkołą Główną 

Handlową oraz Akademią Ekonomiczną w Poznaniu,

	przeprowadzenie badań właściwych (1100 mieszkańców regionu, 615 firm, 213 urzędów i 8 uczelni 

wyższych),

	analizy statystyczne i opracowanie wyników, w tym stworzenie unikalnego modelu pomiaru KI re -

gionu,

	 interpretacja wyników we współpracy z przedstawicielami władz regionu (konferencje i seminaria),

	prezentacja wyników na światowych (w tym Oxford i Paryż) oraz ogólnopolskich konferencjach. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Efektem projektu było opracowanie zestawu wskaźników charakteryzujących poziom kapitału intelektual-

nego Lubelszczyzny. W ramach projektu została przebadana grupa 2000 osób prywatnych, firm i instytucji 

w regionie, a także powołano grupę specjalistów potrafiących wdrażać system w innych regionach.

Projekt przyczynił się do uświadomienia regionalnym decydentom poziomu i wagi kapitału intelektualnego 

regionu. Stanowił też promocję regionu, było to bowiem pierwsze wdrożenie takiego systemu w Polsce.

W efekcie realizacji projektu wypromowano również region za granicą, w szczególności warto podkreślić 

regularne spotkania i członkostwo w The New Club of Paris czy w Banku Światowym w Paryżu. Raport KIL 

(Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny) został bardzo dobrze odebrany w środowisku samorządowym i stał 

się jednym z cennych źródeł informacji uzasadniających potrzebę realizacji różnych projektów rozwojo-

wych w regionie lubelskim.

Dowodem trwałości projektu są podobne przedsięwzięcia realizowane w regionie i w skali kraju, do któ-

rych zaangażowano ekspertów tworzących raport KI Lubelszczyzny. W szczególności warto wymienić pro-

jekty: Lublin — Miasto Wiedzy, Kapitał Intelektualny Polski, Kapitał Intelektualny Polskich Uczelni, Kapitał 

Intelektualny Polskich Miast, Kapitał Intelektualny Firm Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Idea pomiaru kapitału intelektualnego regionów i instytucji zdobyła w Polsce popularność (wspomniane 

wyżej projekty pomiaru KI Polski, KI Uczelni Wyższych, KI Miast czy KI Firm Notowanych na GPW). W natu-

ralny sposób projekt może być powtarzany: zarówno w celu porównania KI regionów, jak i porównania 

zmian w czasie (pomiar dynamiki rozwoju). 
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Andrzej Wodecki
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel.: +48 81 537 58 78
fax: +48 81 537 58 78
e-mail: andrzej.wodecki@puw.pl
http://www.kapitalintelektualny.pl
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Regionalny Fundusz Stypendiów Doktoranckich 

O projekcie
Region: Województwo Śląskie 

Realizator Typ Instytucji
Centrum Materiałów Węglowych  
i Polimerowych Polskiej Akademii Nauk Publiczna instytucja badawcza

Partnerzy Brak

Wartość projektu 1 480 660 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Doktoranci 

Obszar wsparcia
Dominujący Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt Regionalnego Funduszu Studiów Doktoranckich (RFSD) został zrealizowany w sieci Centrów Dosko-

nałości BioMedTech Silesia (BMT), był jednak otwarty dla naukowców z innych instytucji. Służył wsparciu 

najwybitniejszych młodych pracowników nauki, prowadzących badania i realizujących prace doktorskie 

w placówkach naukowych i akademickich regionu śląskiego. 

Cel projektu

Bezpośrednim celem RFSD było przyznanie stypendiów dla doktorantów przygotowujących najciekawsze 

i najbardziej innowacyjne prace doktorskie w priorytetowych dziedzinach wymienionych w RSI. Preferowani 

byli doktoranci europejskich studiów doktoranckich oraz z zakresu nauk biomedycznych i biotechnologii. 

Drugim celem RFSD było zapewnienie pozyskania i utrzymania najlepszych doktorantów w jednostkach 

badawczych poprzez stworzenie im odpowiednich warunków finansowych. Wyższe niż przeciętnie sty-

pendia były istotnym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność działalności naukowej, umożliwiającym 

pozyskiwanie młodych badaczy w najbardziej twórczym okresie ich życia.

Opis działań w projekcie

Podstawowym narzędziem komunikacji w RFSD była strona internetowa projektu, na której znajdowały się 

wszystkie dokumenty potrzebne do przygotowania wniosku o stypendium oraz informacje nt. przebiegu 

procedury kwalifikacyjnej. 
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Rekrutacja odbywała się za pomocą strony projektu gwarantującej jawność działania i podejmowania decyzji. 

Strona zawierała elektroniczny rejestr wniosków. Składały się one z dwóch części — pierwsza zawierała dane 

o wnioskodawcy (cv, miejsce pracy, promotor), a druga — wyłącznie merytoryczny opis pracy doktorskiej. 

Informacja o możliwości ubiegania się o stypendium RFSD upowszechniana była podczas seminariów 

naukowych w regionie, przez bezpośrednie kontakty z władzami uczelni i ośrodków badawczych oraz 

przez sieć jednostek PAN i JBR. Plakaty RFSD zostały rozwieszone na wszystkich uczelniach i w ośrodkach 

badawczych w woj. śląskim.

W ramach RFSD przyznano 19 stypendiów. W trakcie projektu 2 osoby ukończyły przewody doktorskie 

i zostały zatrudnione. Pozostałe prace wykonane były w 70−90%. Praca p. Marka Koźlaka dot. robota 

medycznego zainteresowała Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, zaś praca p. Kingi Nawalany zdo-

była dwie międzynarodowe nagrody.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W ramach projektu rozpoczęto bądź zintensyfikowano prace nad 19 rozprawami doktorskimi, co prawdo-

podobnie nie byłoby możliwe bez uzyskania dofinansowania ze środków UE. Stan zaawansowania prac 

nad poszczególnymi rozprawami określono na 70−90%, a dwie prace zostały obronione. W projekcie poło-

żono nacisk na obiektywizację procedur wyboru beneficjentów i przyznania stypendiów. Proces składania 

wniosków został zautomatyzowany w celu zmniejszenia ingerencji w proces oceny przez jego uczestni-

ków. Podobnie zautomatyzowano wybór ekspertów do oceny wniosków. Pozwoliło to także na znaczną 

obniżkę kosztów zarządzania projektem.

Wsparcie dla doktorantów miało charakter kompleksowy. Oprócz stypendium beneficjenci otrzymywali 

dodatkowo grant na koszty wykonania pracy doktorskiej.

W celu zapewnienia jakości prac doktorskich przyznawanie stypendium uzależniono od dostarczania przez 

doktorantów kwartalnego raportu z postępów prac.

Organizatorzy zapewnili uznanie stypendiów RFSD za stypendia naukowe przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego, co spowodowało zwolnienie doktorantów z konieczności płacenia podatku dochodowego.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Doświadczenia wyniesione z projektu RFSD wskazują, że dla przeprowadzenia podobnego projektu z suk-

cesem wskazane jest zastosowanie jawnych i obiektywnych procedur wyboru doktorantów (w otwartym 

konkursie oceniający asesorzy nie posiadają dostępu do danych osobowych kandydatów, a jedynie do zawar-

tości merytorycznej aplikacji). Istotne jest również wybranie innowacyjnych dziedzin w ramach doktoratów 

(np. biotechnologia, biomedycyna). Dużą wagę przy realizacji podobnych projektów należy również położyć 

na współpracę z innymi instytucjami. 

Centrum Materiałów Węglowych i Polimerowych Polskiej Akademii Nauk
Andrzej Dworak
ul. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze
tel.: +48 32 2716077, faks: +48 32 2712969
e-mail: sekretariat@cmpw-pan.edu.pl, http://www.cmpw-pan.edu.pl
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Sieć transferu innowacji poprzez system  
zamawianych prac magisterskich i doktorskich 

Projekt nominowany w konkursie  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Małopolskie 

Realizator Typ Instytucji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający  
przez jednostkę pozawydziałową  
Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP)

Uczelnia wyższa

Partnerzy 2

Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej (Cech) Grupa przedsiębiorstw (klaster)

Tarnowski Klaster Przemysłowy „Plastikowa Dolina” SA (Klaster) Grupa przedsiębiorstw (klaster)

Wartość projektu 373 000 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Doktoranci 

Studenci 

Obszar wsparcia
Dominujący Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy) 

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt w sposób bezpośredni odnosił się do zagadnień innowacyjności i transferu technologii. Jego celem 

było podniesienie innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Małopolsce. 

Do współpracy zaproszono ponad 150 przedsiębiorców z branży stolarskiej z okolic Kalwarii Zebrzydow-

skiej oraz z branży chemicznej subregionu tarnowskiego, a także firmy z okolic Nowego Sącza, Olkusza, 

Oświęcimia i Krakowa.

Cel projektu

Głównym celem projektu było utworzenie w Małopolsce sieci instytucji stymulujących rozwój współ-

pracy pomiędzy gospodarką a nauką oraz przetestowanie w jej ramach instrumentu transferu innowacji 

w postaci systemu zamawianych prac magisterskich i doktorskich. Sieć tworzyły MSAP, Cech, Klaster, mało-

polskie uczelnie oraz przedsiębiorstwa (głównie z rejonu Kalwarii Zebrzydowskiej i Tarnowa).
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Cele szczegółowe:

	promocja idei zamawiania przez firmy prac naukowych,

	 stworzenie interaktywnej bazy zawierającej informacje o zapotrzebowaniu firm na prace rozwiązu-

jące ich problemy,

	umożliwienie firmom dostępu do rozwiązań opracowywanych przez studentów oraz wzmocnienie 

współpracy firm ze szkołami wyższymi,

	podniesienie poziomu innowacyjności firm w Małopolsce dzięki wykorzystaniu innowacyjnych 

pomysłów studentów.

Opis działań w projekcie

Realizację projektu rozpoczęto od identyfikacji popytu na innowacje wśród małopolskich firm. Do współ-

pracy zaproszono ponad 150 przedsiębiorców z branży stolarskiej z okolic Kalwarii Zebrzydowskiej oraz 

z branży chemicznej subregionu tarnowskiego, a także firmy z okolic Nowego Sącza, Olkusza, Oświęci-

mia i Krakowa. Na specjalnie zorganizowanych spotkaniach przedsiębiorcy wypełniali ankiety, w których 

zgłaszali problemy i potrzeby związane z ich działalnością. Kolejnym krokiem były indywidualne spotka-

nia z przedsiębiorcami, podczas których omawiano szczegółowo każde zamówienie. Następnie eksperci 

dostosowywali je do wymogów merytorycznych stawianych pracom naukowym. 

Kluczowa dla osiągnięcia sukcesu była rola, jaką spełnili koordynatorzy subregionalni z Kalwarii Zebrzydow-

skiej i Tarnowa. Dzięki zaufaniu otoczenia i dobrym kontaktom w swoim środowisku byli w stanie przepro-

wadzić skuteczne akcje promocyjne wśród przedsiębiorców oraz przekonać ich do udziału w projekcie.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu:

	47 rozwiązań innowacyjno-racjonalizatorskich w formie prac magisterskich (45) i doktorskich (2), 

z których część została z powodzeniem wdrożona w przedsiębiorstwach, 

	 interaktywna internetowa baza danych z informacjami o zapotrzebowaniu firm z regionu na inno-

wacje (www.siec-transferu.msap.pl),

	 stworzenie i przetestowanie instytucjonalnego i organizacyjnego modelu intraregionalnej sieci 

transferu innowacji, w skład której weszli dostawcy oraz odbiorcy nowych rozwiązań (model opi-

sano w poradniku „System zamawiania prac naukowych”),

	stworzenie narzędzi promujących wdrożenie przez szkoły wyższe systemu zamawiania prac 

naukowych,

	 stworzenie możliwości zatrudnienia autorów prac w przedsiębiorstwach zlecających ich wykonanie,

	poradnik „System zamawiania prac naukowych” zawierający propozycje i instrukcje dot. koncepcji 

organizacji takiego systemu w dowolnej uczelni (celem poradnika jest upowszechnienie wiedzy 

na temat systemu zamawiania prac naukowych oraz procedur dotyczących jego tworzenia i pro-

wadzenia),

	film szkoleniowo-promocyjny pt. „Pomysł na konkret” na temat systemu zamawiania prac nauko-

wych i najlepszych praktyk zrealizowanych w projekcie,

	zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców zagadnieniami generowania i transferu innowacji. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała
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Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

System zamawiania prac naukowych na potrzeby przedsiębiorstw jest na tyle uniwersalny, że może być 

replikowany zarówno w innych regionach, jak i w odniesieniu do innych aspektów współpracy sfery biznesu 

i nauki. W poradniku, który powstał w ramach projektu, szczegółowo opisano schemat prac nad podob-

nymi inicjatywami w przyszłości (poradnik jest dostępny na stronie www.msap.pl w zakładce Publikacje).

Elementy kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w przypadku planowanego wdrożenia tego systemu to:

	zastosowanie efektywnego przepływu informacji między uczestnikami procesu,

	znalezienie źródła dofinansowania dla funkcjonowania systemu (np. częściowe współfinansowanie 

projektu przez zamawiającego, oparcie systemu o seminaria magisterskie/doktorskie),

	zaangażowanie organizacji reprezentujących lub zrzeszających firmy w celu przekonania przedsię-

biorców do współpracy,

	uświadomienie przedsiębiorcom, że szkoły wyższe stanowią potencjalne źródło wiedzy koniecznej 

do rozwiązywania konkretnych problemów.

Ważną wskazówką dla potencjalnych organizatorów systemu jest poszerzenie układu student — promo-

tor — firma o jednostkę badawczo-rozwojową, która ze względu na swoją specyfikę ma znacznie więk-

sze możliwości w zakresie kompleksowych wdrożeń rozwiązań innowacyjnych. Myśl innowacyjna zawarta 

w pracach o charakterze naukowym mogłaby w ten sposób znaleźć swoje twórcze zastosowanie nie tylko 

na etapie przygotowywania prototypów, ale także w fazie wdrożeniowej, która z reguły wymaga zdecydo-

wanie większych nakładów materiałowych i czasowych. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający przez jednostkę pozawydziałową  
Małopolską Szkołę Administracji Publicznej 
Jarosław Bober
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel.: +48 12 292 68 99
faks: +48 12 422 69 19
e-mail: msap@uek.krakow.pl
www.msap.pl
www.siec-transferu.msap.pl
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Stworzenie transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji  
aktywnej edukacji w Gdyni i Kłajpedzie — CreActive NET 

Projekt nominowany w konkursie  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Pomorskie 

Realizator Typ Instytucji
Gdyńskie Centrum Innowacji Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 3

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z Kłajpedy Uczelnia wyższa

Instytut Pedagogiki Uczelnia wyższa

Pomorska Akademia Pedagogiczna Uczelnia wyższa

Wartość projektu 1 618 720 zł

Źródła finansowania
INTERREG IIIA
Wkład własny

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Nauczyciele, studenci, wykładowcy, młodzież i dzieci 

Obszar wsparcia
Dominujący Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt CreActive NET ukierunkowany był na prowadzenie współpracy Gdyni i Kłajpedy w zakresie aktyw-

nej edukacji dzieci i młodzieży poprzez naukę i zabawę. Partnerstwo w projekcie CreActive NET oparte było 

na praktycznej kooperacji w modelowym Centrum Nauki EXPERYMENT stworzonym w Gdyni, w Pomor-

skim Parku Naukowo-Technologicznym. Działania podjęte w ramach projektu dotyczyły transgranicznej 

wymiany doświadczeń i informacji, jak również popularyzacji idei aktywnego nauczania w centrach nauko-

wych. Wystawa zaadresowana jest do społeczeństw regionów, a w szczególności uczniów, studentów, 

nauczycieli i rodziców.

Cel projektu

Celem projektu CreActive NET było stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju transgranicznej sieci 

współpracy w zakresie aktywnej edukacji w Gdyni i Kłajpedzie — współpraca w kreowaniu dynamicznych, 

wykształconych społeczeństw w toku realizacji wspólnych działań. Cele szczegółowe projektu dotyczyły 

głównie: stymulowania i propagowania nowych form aktywnego spędzania czasu wolnego oraz nowych 

inicjatyw edukacyjnych, budowania i umacniania kontaktów pomiędzy różnymi uczestnikami sieci współ-

pracy transgranicznej w regionach pomorskim i kłajpedzkim; zmniejszenia marginalizacji regionu Pomorza 
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i Kłajpedy poprzez realizację i rozwój inicjatyw edukacyjnych i wykreowanie alternatywnych sposobów spę-

dzania wolnego czasu; wzrostu atrakcyjności obu regionów, powiązania społeczeństw Pomorza i Kłajpedy, 

wsparcia instytucji, przedstawicieli nauki, lokalnych i regionalnych władz i innych światowych partnerów.

Opis działań w projekcie

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania: 

	dwie międzynarodowe konferencje o tematyce „Nowe Metody Interaktywnej Edukacji — Nauka 

i Zabawa”; dwa warsztaty partnerskie przeznaczone dla studentów i nauczycieli z Gdyni i Kłajpedy,

	dni integracyjne w Gdyni i Gdańsku z udziałem litewskich i polskich studentów (integracja miała 

na celu zapoznanie uczestników z ich kulturami i zwyczajami oraz rozwój kontaktów i praktycznej 

kooperacji pomiędzy partnerami w projekcie),

	 trzy szkolenia dla 45 nauczycieli z regionu pomorskiego (szkolenia przygotowały nauczycieli do pro-

wadzenia zajęć praktycznych w Centrach Nauki).

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Podjęte inicjatywy w czasie trwania projektu pozwoliły na przeszkolenie 45 nauczycieli oraz na aktywny 

udział w projekcie 300 studentów. Przed realizacją projektu w regionie pomorskim nie istniało żadne miej-

sce dedykowane aktywnej edukacji. Centrum Nauki EXPERYMENT wypełniło przestrzeń, w której spędzanie 

wolnego czasu może być jednocześnie nauką i zabawą. EXPERYMENT w czasie trwania projektu odwiedziło 

29 000 osób (o prawie 100% więcej niż zakładano w projekcie). Obecnie EXPERYMENT odwiedza około 

7000 osób miesięcznie. Ponadto EXPERYMENT skupił wokół siebie grono aktywnych nauczycieli i studen-

tów, chcących realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z aktywną edukacją. Po zakończeniu 

projektu EXPERYMENT podjął współpracę z szeregiem instytucji edukacyjnych, ekologicznych, turystycz-

nych itp. z kraju i z zagranicy. EXPERYMENT prowadzi również szereg wydarzeń skierowanych do rodzin. 

Ilość takich imprez utrzymuje się na poziomie stu w roku.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Wdrożenie podobnej inicjatywy wymaga świadomości znaczenia aktywnej edukacji w rozwoju gospodarki 

opartej na wiedzy oraz świadomości jej znaczenia dla lokalnych społeczeństw. Współpraca z instytucjami 

modelowymi, tak z Polski, jak i z zagranicy oraz wykorzystywanie ich cennych doświadczeń jest również 

bardzo ważne dla powodzenia inicjatywy. W proces tworzenia podobnych instytucji powinny zostać zaan-

gażowane władze lokalne, uczelnie wyższe oraz szkoły. 

Projekt może być kopiowany wraz z modyfikacjami odpowiadającymi specyfice miejsca, regionu, dzie-

dziny zainteresowania.

Gdyńskie Centrum Innowacji 
Edyta Depta 
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdyni 
tel.: +48 58 7351126
faks: +48 58 7351126
e-mail: e.depta@gci.gdynia.pl
www.ppnt.gdynia.pl
www.experyment.gdynia.pl 
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WiComm Innowacje — Program wdrażania  
rozwiązań innowacyjnych i rozwoju sieci współpracy  

w dziedzinie technologii bezprzewodowych  
poprzez system staży absolwenckich

O projekcie
Region: Województwo Pomorskie 

Realizator Typ Instytucji
Politechnika Gdańska Uczelnia wyższa

Partnerzy Brak

Wartość projektu 930 720 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Absolwenci uczelni wyższych 

Obszar wsparcia
Dominujący Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

System staży absolwenckich WiComm Innowacje stanowił odpowiedź na potrzeby firm związane z transfe-

rem wiedzy i innowacji w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej — jednej z najdynamiczniej rozwijają-

cych się dziedzin ICT. Projekt WiComm Innowacje bazował w głównej mierze na doświadczeniach Centrum 

Doskonałości WiComm w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych do przemysłu i współpracy ze środo-

wiskiem gospodarczym.

Cel projektu

Podstawowym celem projektu było zapewnienie transferu wiedzy z zakresu technologii komunikacyjnych 

z Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (ETI) Politechniki Gdańskiej (PG) do firm sektora komu-

nikacyjnego województwa pomorskiego poprzez stworzenie spójnego programu stażowego dla absol-

wentów uczelni. 
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Opis działań w projekcie

Firmy uczestniczące w projekcie przy wsparciu CD WiComm opracowały tematy staży, jak i wymagania 

dotyczące stażysty. Kandydaci do odbycia stażu zostali wytypowani w drodze konkursu, co pozwoliło 

na wybór najbardziej predysponowanej osoby. Dzięki zapewnieniu wysokiego poziomu innowacyjności 

każdy z tematów staży zakończył się co najmniej jednym rozwiązaniem innowacyjnym, które zostały wypra-

cowywane przy silnej kooperacji opiekuna naukowego (Wydział ETI), przedstawiciela firmy i samego stażysty. 

Finansowanie stażysty, konsultacji merytorycznych (stały dopływ wiedzy i know-how) oraz środków technicz-

nych odbyło się w ramach projektu. Ze względu na charakter projektu informowanie o rezultatach odbywało 

się na drodze spotkań z zainteresowanymi absolwentami, naukowcami i firmami (ponad 30 spotkań), także 

na targach i wystawach, oraz poprzez stronę internetową projektu (http://www.wicomm.pl/innowacje/).

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W rezultacie w ramach projektu WiComm Innowacje odbyło się 25 staży, 25 absolwentów uzyskało znakomite 

doświadczenie zawodowe (znaczna część z nich od razu po stażu rozpoczęła pracę w zespołach badawczo- 

-rozwojowych firm), wytwarzając przy tym 37 rozwiązań innowacyjnych, z których 35 zostało wdrożonych 

w 13 firmach (podpisane umowy licencyjne) objętych wsparciem. Wytworzono blisko 4500 plików (w tym 

raportów, opisów i dokumentacji technicznych) o objętości 1,7 GB. W efekcie ilość powstałych rozwiązań 

innowacyjnych zaskoczyła zarówno naukowców z PG, jak i przedsiębiorców. W wyniku realizacji projektu 

powstała także sieć współpracy, która obecnie przekształca się w klaster branżowy ICT. 

Została też nawiązana długofalowa i stabilna współpraca z przedsiębiorcami, która działa jak magnes, przycią-

gając do współpracy kolejne firmy z branży ICT. Osiągane sukcesy zachęciły przedsiębiorców do zawiązania 

klastra branżowego ICT oraz prowadzenia własnych prac nad rozwiązaniami innowacyjnymi — podpisywane 

są kolejne umowy, w których aktywnie uczestniczą studenci i absolwenci Wydziału ETI. Okazało się, że nawet 

w warunkach konkurencji rynkowej dobrze prowadzona polityka proinnowacyjna potrafi łączyć przedsię-

biorców wokół wspólnych celów strategicznych.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Przy wdrażaniu projektu o podobnym charakterze konieczne jest spełnienie szeregu warunków niezbęd-

nych do powtórzenia sukcesu, jakim zakończył się projekt. Podstawowy warunek to uzyskanie wsparcia 

jednej lub kilku silnych grup prowadzących prace badawczo-rozwojowe i badania naukowe nakierowane 

na zastosowanie wyników prac w przemyśle (w przypadku projektu WiComm Innowacje były to badania 

grupy WiComm). Tematyka projektu musi być sformułowana dość szeroko, aby z projektu mogło skorzy-

stać jak najszersze grono firm.

Łączy się z tym drugi z warunków — związany z nawiązaniem kontaktów z wybraną branżą (branżami), której 

przedstawiciele mogliby uczestniczyć w projekcie, korzystając z transferu wiedzy i innowacji w dziedzinach 

zdeterminowanych przez grupy naukowców zaangażowanych do projektu. 
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Przeprowadzenie spotkań z przedsiębiorcami przed rozpoczęciem projektu i uzyskanie wstępnych deklara-

cji dotyczących zakresu tematycznego leżącego w ich zainteresowaniu powinny umożliwić na etapie reali-

zacji projektu stały dopływ tematów staży. Trzecim, równie ważnym warunkiem, kluczowym do zapewnienia 

wysokiej jakości rozwiązań innowacyjnych, jest stworzenie spójnego systemu stażowego składającego się 

z szeregu procedur, dokumentacji i zaawansowanego narzędzia typu ERP do pracy zdalnej. Narzędzia wytwo-

rzone w projekcie WiComm Innowacje mogą być z powodzeniem wykorzystane w podobnych projektach.

Politechnika Gdańska 
dr inż. Łukasz Kulas
ul. Narutowicza 11/12, 80-833 Gdańsk
tel.: +48 58 3471659
faks: +48 58 3471228
e-mail: lukasz.kulas@eti.pg.gda.pl
www.wicomm.pl
www.eti.pg.gda.pl 



KATEGORIA 2

2.2. Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)
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Granty badawcze dla doktorantów  
zwiększające potencjał innowacyjny Dolnego Śląska 

Projekt nominowany w konkursie  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Dolnośląskie 

Realizator Typ Instytucji
Uniwersytet Wrocławski Uczelnia wyższa

Partnerzy Brak 

Wartość projektu 486 340 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6 
Budżet państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Doktoranci 

Obszar wsparcia
Dominujący Potencjał badawczy

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt miał charakter badawczy. Zgodnie z założeniami projektu beneficjentami było 40 doktorantów Uni-

wersytetu Wrocławskiego prowadzących badania naukowe z dziedzin uznanych za priorytetowe w RSI 

i Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, takich jak: chemia, biotechnologia, biologia moleku-

larna, farmacja, energetyka, elektronika, telekomunikacja, optoelektronika, geologia, ochrona środowiska, 

informatyka i technologie informatyczne, które mogą mieć zastosowanie w przemyśle. Nowatorskie roz-

wiązanie, jakie zastosowano w realizacji tego projektu, to wsparcie finansowe doktorantów nie w formie 

klasycznego stypendium, ale w formie dofinansowania ich badań naukowych.

Cel projektu

Projekt miał się przyczynić do zwiększenia jakości i poziomu badań naukowych, zwiększających potencjał 

innowacyjny regionu oraz wspierać tych doktorantów, których prace naukowe odpowiadają na zapotrze-

bowanie przedsiębiorstw chcących wdrażać innowacje. Metodą realizacji tego zamierzenia było udzielenie 

wsparcia finansowego w formie grantu doktorantom Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzącym badania 

z zakresu dziedzin uznanych za priorytetowe w Regionalnej Strategii Innowacji dla Dolnego Śląska.
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Opis działań w projekcie

Uzyskanie funduszy poprzez przystąpienie do konkursu i realizacja projektu badawczego jest najlepszym 

narzędziem służącym do zdobycia przez doktoranta wiedzy specjalistycznej, podniesienia poziomu pro-

wadzonych badań naukowych w danej dziedzinie oraz umiejętności zawodowych. Nowatorski element 

projektu stanowiło rozszerzenie formuły grantu o przygotowanie wniosku na realizację projektu badaw-

czego i jednocześnie zainteresowanie projektem co najmniej jednego podmiotu gospodarczego działa-

jącego w regionie. Doktorant sam musiał zapoznać się ze strukturą branż przemysłowych Dolnego Śląska.

Jednym z kluczowych etapów realizacji projektu było wypracowanie zasad konkursów grantowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem metody nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami z Dolnego Śląska 

oraz zgodności z RSI.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultatem twardym projektu było dofinansowanie 39 projektów badawczych realizowanych przez dokto-

rantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Rezultaty miękkie zakładane we wniosku o dofinansowanie zostały 

osiągnięte w całości. Dzięki realizacji projektów wzrosła liczba prac badawczych przyczyniających się 

do wzrostu innowacyjności Dolnego Śląska i mogących mieć potencjalne zastosowanie w gospodarce 

regionu. Ponadto doktoranci dzięki współpracy z partnerami gospodarczymi podnieśli swoje kompeten-

cje, z jednej strony jako młodzi naukowcy, z drugiej zaś jako specjaliści z danej dziedziny gospodarki. Bene-

ficjenci rozszerzyli zakres prowadzonych badań i podnieśli ich poziom naukowy. Sam udział w konkursie 

zmobilizował doktorantów do opracowania metodologii pisania projektów naukowych oraz umożliwił 

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania projektem. Dodatkowe rezultaty miękkie projektu to: 

zwiększenie szans doktorantów na rynku pracy, większa liczba osób mających dostęp do dofinansowa-

nia prowadzonych badań oraz zbliżenie tematyki prac badawczych do potrzeb regionu. W ramach reali-

zowanych badań doktoranci nawiązali współpracę z firmami i przedsiębiorstwami Dolnego Śląska, które 

wyraziły zainteresowanie wynikami prowadzonych badań. Ponad 50% uczestniczących w projekcie dokto-

rantów potwierdziło, że istnieje możliwość kontynuowania współpracy po zakończeniu projektu.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Z punktu widzenia realizacji projektu tego rodzaju konieczne jest:

	gruntowne rozeznanie własnego potencjału naukowo-badawczego i potrzeb w zakresie wsparcia 

beneficjentów, 

	przyznanie wsparcia finansowego w formie dofinansowania badań naukowych, a nie klasycznego 

stypendium, 

	umożliwienie doktorantom zdobycia wiedzy specjalistycznej z zakresu pozyskiwania, realizowania 

i zarządzania projektem badawczym, 

	wypracowanie zasad konkursu grantów, które umożliwią wspieranie innowacyjnych badań nauko-

wych, i tych doktorantów, którzy prowadzą badania naukowe uznawane za priorytetowe w RSI, 

	wprowadzenie do zasad konkursu warunku nawiązania współpracy z firmami z regionu, które 

byłyby zainteresowane współpracą naukowo-badawczą w różnym zakresie, 
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	wykorzystanie przyznanych środków finansowych nie tylko na podniesienie poziomu i jakości badań 

naukowych, ale również na podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych doktorantów.

Uniwersytet Wrocławski
Bożena Tytoń
Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel.: +48 71 3447252
faks: +48 71 3447252
e-mail: morawska@uni.wroc.pl 
www.uni.wroc.pl
www.dbn.uni.wroc.pl
www.doktorancigranty.uni.wroc.pl
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Regionalny transfer wiedzy UWM  
— staże pracowników i absolwentów w firmach 

Laureat konkursu  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Realizator Typ Instytucji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uczelnia wyższa

Partnerzy Brak

Wartość projektu 892 807 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Absolwenci i pracownicy naukowi UWM w Olsztynie 

Obszar wsparcia
Dominujący Potencjał badawczy

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt był działaniem organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) po raz pierwszy, był 

także jedną z pierwszych tego typu inicjatyw w regionie Warmii i Mazur.

Do momentu realizacji projektu na UWM nie było systemowych rozwiązań regulujących zasady odbywa-

nia staży zarówno absolwentów, jak i pracowników UWM w przedsiębiorstwach, a osoby zainteresowane 

taką inicjatywą organizowały staże we własnym zakresie. 

UWM posiadał ogromne doświadczenie w organizacji praktyk studenckich. Jednak zupełnie nowe, inno-

wacyjne przedsięwzięcie wymagało m.in. nowatorskiego podejścia do wybierania miejsca odbywania 

stażu. Zamiast tradycyjnego przyznawania miejsc w przedsiębiorstwach stażyści, zarówno absolwenci, 

jak i pracownicy UMW, mogli wybrać firmę, w której chcieliby odbywać staż.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony stażystów, jak i przedsiębiorców.

Cel projektu

Celem projektu był transfer wiedzy i innowacji z UWM w Olsztynie do gospodarki regionalnej poprzez 

organizację staży dla pracowników i absolwentów UWM w lokalnych przedsiębiorstwach. Celem przedsię-

wzięcia było ponadto rozpoznanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców w stosunku do uniwersytetu jako 
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instytucji naukowej. Realizacja projektu umożliwiła również przygotowanie podstaw do częściowego prze-

profilowania tematów badawczych na takie, które odpowiadają potrzebom gospodarki.

Opis działań w projekcie

W ramach projektu zorganizowano 3-miesięczne staże dla absolwentów UWM w Olsztynie niezarejestro-

wanych jako bezrobotni, a także miesięczne staże dla pracowników naukowych UWM zajmujących się 

transferem wiedzy i innowacji. 

Pracownicy uniwersytetu, którzy wzięli udział w stażu, reprezentowali głównie nauki techniczne (Wydział 

Nauk Technicznych, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej) oraz nauki rolnicze (Wydział Kształtowa-

nia Środowiska i Rolnictwa, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa).

Projekt był promowany w regionalnej rozgłośni radiowej (Radio Olsztyn), prasie o zasięgu regionalnym 

(„Gazecie Olsztyńskiej” i „Gazecie Warmii i Mazur” — lokalnym dodatku do „Gazety Wyborczej”). Stałe infor-

macje o projekcie umieszczane były również w wydawnictwach uniwersyteckich (miesięczniku „Wiadomo-

ści Uniwersyteckie” oraz „Gazecie Uniwersyteckiej” — comiesięcznym dodatku do „Gazety Olsztyńskiej”). 

Po zakończeniu projektu została wydana publikacja pt. „Regionalny transfer wiedzy UWM — staże pra-

cowników i absolwentów w firmach” zawierająca informacje o projekcie oraz przedstawiająca najbardziej 

interesujące wdrożenia stażystów w przedsiębiorstwach, w których odbywały się staże. Publikacja została 

wydana w formie broszury i rozesłana do organizacji biznesowych regionu Warmii i Mazur oraz wszystkich 

przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W projekcie uczestniczyło 198 osób: 122 osoby stanowili absolwenci, a 76 pracownicy UWM. Dzięki uczest-

nictwu w projekcie pracę znalazło 28 osób. Z inicjatywy stażystów w przedsiębiorstwach zostało wdro-

żonych 287 innowacji —  były to nowe rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne w skali 

lokalnej i przedsiębiorstwa. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania zostały wykorzystane przy realizacji innych projektów o podobnej tema-

tyce, a Senat UWM w 2008 roku przyjął uchwałę w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników 

na krajowe staże naukowe i zawodowe.

Niemniej istotny był również fakt, że 65 pracowników UWM przyznało, iż staż miał wpływ na realizowaną 

przez nich tematykę naukowo-badawczą, a dodatkowo 47 uznało, że odbycie stażu przyczyniło się do zde-

finiowania nowego tematu badawczego.

O sukcesie projektu świadczy również fakt, że od momentu zakończenia jego realizacji Centrum Innowacji 

i Transferu Technologii ciągle otrzymuje zapytania o możliwość odbycia stażu w firmach, zarówno od absol-

wentów, pracowników, jak i przedsiębiorców, którzy chcieliby przyjąć stażystów. 

Dzięki temu, że przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, UWM zrealizował kolejny projekt o podobnym 

zakresie — praktyki studentów UWM w firmach. Projekt zakończył się w 2008 r.

W październiku 2008 r. rozpoczęto także realizację działań dofinansowanych z działania 8.2.1 PO KL związa-

nych z tematyką przedsiębiorczości akademickiej, w tym organizacji staży pracowników UWM w firmach 

oraz pracowników firm w UWM. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2011 r.
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Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Projekt zakończył się sukcesem, a rezultaty wypracowane w ramach przedsięwzięcia zostały wykorzy-

stane w realizacji kolejnych. Można zatem przyjąć, że działania mogą być z powodzeniem zaadaptowane 

w innych szkołach wyższych. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania 

współpracą z uczelnią oraz zintensyfikowała działania Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM. 

Wypracowane w projekcie rozwiązania zostały np. z powodzeniem wykorzystane w przedsięwzięciu doty-

czącym organizacji praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach studentów UWM w Olsztynie z kierunków, 

na których nie ma obligatoryjnych praktyk. Sprawna realizacja przedsięwzięcia wymaga jednak przede 

wszystkim posiadania odpowiednich zasobów osobowych. 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wojciech Samulowski 
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel.: +48 89 5233900
faks: +48 89 5234300
e-mail: ciitt@uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl
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System stypendialny dla doktorantów  
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Projekt nominowany w konkursie  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Dolnośląskie 

Realizator Typ Instytucji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uczelnia wyższa

Partnerzy Brak

Wartość projektu 1 300 000 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Budżet państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Doktoranci 

Obszar wsparcia
Dominujący Potencjał badawczy

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt miał charakter badawczy. Jego realizacja wynikała z zamiaru zwiększenia potencjału naukowego 

w dziedzinach innowacyjnych w regionie Dolnego Śląska poprzez stypendia dla najlepszych absolwen-

tów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym 

we Wrocławiu.

Cel projektu

Celem projektu było zapewnienie doktorantom stypendium naukowego na realizację badań do pracy dok-

torskiej, zakup niezbędnej literatury naukowej, prace projektowe i wdrożeniowe, udział w konferencjach 

naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz publikowanie prac naukowych. Miało to w konsekwencji 

doprowadzić do zwiększenia potencjału innowacyjnego określonego w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 

oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Opis działań w projekcie

Ścieżka postępowania w kierunku osiągnięcia celów projektu opierała się na przekazywaniu doktorantom 

stypendium w wysokości 3 tys. zł miesięcznie, na które składał się grant badawczy (2 tys. zł) oraz stypen-

dium naukowe (1 tys. zł). Stypendyści zobowiązani byli do miesięcznego rozliczania się z przyznanych środ-

ków oraz wykazywania postępów poczynionych w realizowanych przez siebie rozprawach doktorskich. 
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W trakcie realizacji projektu doktoranci uczestniczyli w 54 konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. 

Stypendyści opublikowali także 38 artykułów naukowych, które zostały wydane przez najbardziej presti-

żowe wydawnictwa i czasopisma na świecie. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu obejmują:

	przygotowanie 7 zgłoszeń patentowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP,

	opublikowanie 38 artykułów naukowych, które zostały wydane przez najbardziej prestiżowe wydawnic-

twa i czasopisma na świecie, takie jak: „Acta fytotechnica et zootechnica”, „Biocatalysis and Biotransfor-

mation”, „Biotechnology”, „Food Microbiology”, „Polish Journal of Food and Nutrition Sciences”. Publikacje 

wydawane były także w zeszytach naukowych publikowanych przez uczelnie wyższe w Polsce, np. Poli-

technika Śląska w Gliwicach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz krajowe czasopismo naukowe „Inżynieria Rolnicza”,

	przygotowanie 14 posterów naukowych, które były prezentowane przez doktorantów na konferen-

cjach naukowych w kraju i za granicą,

	uczestnictwo w 54 konferencjach naukowych organizowanych przez największe ośrodki naukowe 

w Polsce, takie jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Śląska w Gli-

wicach, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwa: Technologów Żywności, Chemiczne, Zootech-

niczne, Inżynierii Rolniczej. Doktoranci uczestniczyli również w konferencjach zagranicznych, m.in. 

w Winnipeg (Kanada), w Veronie (Włochy), w Graz (Austria).

Osiągnięte przez doktorantów rezultaty w projekcie nie są jeszcze ostateczne, gdyż uzyskane wyniki badań 

pozwolą na wydanie kolejnych kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz przygotowanie kolejnych kilku-

nastu zgłoszeń patentowych.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

W ramach projektu wyróżnić można kilka czynników ważnych z punktu widzenia realizacji podobnych 

przedsięwzięć w przyszłości. Kluczową kwestią jest jasne zdefiniowanie praw i obowiązków stypendystów 

oraz uczelni realizującej projekt, co zostało osiągnięte dzięki przygotowaniu regulaminu oraz zawarciu 

dwustronnej umowy. Na uwagę zasługuje fakt, że w projekcie został wdrożony skuteczny system moni-

torowania realizacji projektu, jego rezultatów i wskaźników oraz efektywny system ewaluacji i promocji. 

Niezwykle ważny dla realizacji projektu był wypracowany system przekazywania stypendium, z którego 

doktoranci musieli rozliczać się na bieżąco. Nie bez znaczenia okazało się zatrudnienie kompetentnego 

personelu projektu oraz prowadzenie ścisłej współpracy z Instytucją Wdrażającą — Urzędem Marszałkow-

skim Województwa Dolnośląskiego

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
Mariusz Mielcarek
ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław
tel.: +48 669367505
faks: +48 71 3201027
e-mail: mariusz-mielcarek@wp.pl
www.up.wroc.pl 
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2.3. Sieci, klastry
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Bydgoski Klaster Przemysłowy

O projekcie
Region: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Realizator Typ Instytucji
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 2

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Uczelnia wyższa

Urząd Miasta Bydgoszczy Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Wartość projektu 100 000 zł

Źródła finansowania
środki prywatne, 
środki publiczne 
samorządu  
terytorialnego

Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje wsparcia finansowego 

Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia 

Inni – duże firmy/instytucje otoczenia biznesu 

Obszar wsparcia
Dominujący Sieci, klastry 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt wykorzystywał elementy badawcze oraz szkoleniowe i doradcze, co zapewniło kompleksowe 

wsparcie dla uruchomienia inicjatywy klastrowej. Inicjatywa powstania klastra wynikała z potrzeb przed-

siębiorstw regionu, a cel projektu wpisywał się w założenia RSI. 

Cel projektu

Celem projektu było mapowanie i utworzenie klastra branży produkcji narzędzi i przetwórstwa tworzyw 

sztucznych w regionie kujawsko-pomorskim.

Opis działań w projekcie

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

	mapowanie klastra: w ramach tego działania zidentyfikowano firmy i instytucje, które zawarły porozu-

mienie intencyjne o utworzeniu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego (BKP). Równolegle przeprowa-

dzono cykl spotkań informacyjnych na temat inicjatyw klastrowych oraz analizę sektorów w zakresie 

eksportu, zatrudnienia, koncentracji firm, potencjału technologicznego i relacji powiązań, 
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	opracowanie założeń strategicznych rozwoju klastra — przy udziale ekspertów zewnętrznych opra-

cowano dokument „Klaster jako instrument realizacji programu rozwoju miasta Bydgoszczy”,

	 realizacja działań promocyjno-informacyjnych oraz komunikacja: prezentacja klastra w regionalnych 

i branżowych mediach, na imprezach wystawienniczych, konferencjach, działania public relations 

mające na celu rozpowszechnienie informacji o powstaniu klastra wśród regionalnych decyden-

tów, uruchomienie strony internetowej klastra o adresie www.klaster.bydgoszcz.pl, uruchomienie 

intranetu,

	 inkubacja klastra i wzmacnianie partnerstwa: przeprowadzono analizę prawną w zakresie wyboru 

formy prawnej dla BKP, zarejestrowano stowarzyszenie BKP, opracowano szczegółowe kierunki roz-

woju klastra.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultatem projektu jest utworzenie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Klaster rozwija się — w momen-

cie rejestracji obejmował 37 podmiotów (w tym 26 przedsiębiorstw), zaś aktualnie skupia ich 43. Podmioty 

skupione w klastrze podjęły wspólne działania w zakresie: komunikacji wewnętrznej, doskonalenia kwa-

lifikacji, internacjonalizacji, współpracy pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w ramach klastra w zakresie 

technicznym, organizacyjnym i finansowym, wspólnej promocji marki klastra i produktów oferowanych 

przez jego podmioty.

Efektem działalności BKP jest znacząca zmiana organizacyjna w zgrupowanych tu firmach oraz wdrożenie kana-

łów transferu wiedzy pomiędzy firmami i instytucjami otoczenia biznesu. BKP to pierwszy klaster w regionie.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Włączenie projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach/regionach może okazać się trudne 

ze względu na specyfikę sektorów, które obejmuje inicjatywa klastrowa. Kluczowym problemem związa-

nym z adaptacją praktyki może być nadmierna ingerencja (niekiedy wynikająca z polityki rozwoju regional-

nego) w relacje kooperacyjne przedsiębiorstw, instytucji B+R i instytucji otoczenia biznesu bądź też brak 

powiązań w ramach sektora, w którym mapowany jest klaster.

Powodzenie inicjatywy klastrowej zależy przede wszystkim od wdrożenia dostosowanej do potrzeb sektoro-

wych platformy komunikacji, od przeprowadzenia wnikliwej analizy sektora, w ramach którego mapowana 

jest inicjatywa klastrowa, od wdrożenia struktury zarządzania, która nie doprowadza do nadmiernego for-

malizowania istniejących powiązań oraz od osobowości i autorytetu koordynatora-animatora inicjatywy kla-

strowej. Należy dodać, że czynnikiem sukcesu był fakt, że klaster powstał z woli przedsiębiorstw, zaś działania 

realizowane w ramach projektu wspierały ten proces. 

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
Hanna Wygocka
ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz
tel.: +48 52 5859160
faks: +48 52 5859161
e-mail: biuro@kpzpip.pl
http://www.kpzpip.pl
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Innowacyjny Podlaski Klaster 
Przetwórstwa Rolno-Spożywczego 

Projekt nominowany w konkursie 

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Podlaskie

Realizator Typ Instytucji
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży Uczelnia wyższa

Partnerzy Brak

Wartość projektu 1 156 610,20 zł

Źródła fi nansowania ZPORR 2.6 Udział 
w projekcie (%) 100%

Benefi cjenci projektu
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Instytucje wsparcia fi nansowego 

JST 

Obszar wsparcia
Dominujący Sieci, klastry

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifi kacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy) 

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt stanowił niezbędną formę rozwinięcia Regionalnej Strategii Innowacji woj. podlaskiego w obsza-

rze kluczowego dla Podlasia sektora rolno-spożywczego. Część badawcza projektu pozwoliła na ustale-

nie mapy klastra i ocenę stopnia innowacyjności jego podmiotów. W warstwie wdrożeniowej w projekcie 

wystąpiły elementy szkoleń z zakresu samej istoty tworzenia powiązań sieciowych, marketingu i logistyki 

z uwzględnieniem powiązań sieciowych. Dodatkowo w celu rozwoju kooperacji zostały podjęte działania 

formalizacji kanałów komunikacji w postaci kwartalnika, strony WWW oraz publikacji książkowej.

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie potencjału innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym przez zainicjo-

wanie współpracy w Podlaskim Klastrze Przetwórstwa Rolno-Spożywczego.
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Opis działań w projekcie

W kontekście specyfiki województwa podlaskiego uznano, że aby osiągnąć cel projektu, konieczne jest 

właściwe rozpoznanie uwarunkowań innowacyjności, konkurencyjności oraz stanu i potencjału wzajem-

nych powiązań klastra spożywczego, a także ocena zaawansowania innowacji decydujących o konkuren-

cyjności w odniesieniu do otoczenia regionalnego, krajowego i międzynarodowego w podstawowych 

wymiarach (rozwiązania organizacyjne, technologiczne, produktowe oraz opakowania). Ponadto działania 

ukierunkowano na podnoszenie poziomu kompetencji kadr firm i instytucji klastra oraz poprawę i sforma-

lizowanie kanałów komunikacji. Na tej podstawie dobrano kluczowe obszary działań w ramach projektu, 

które zostały określone w formie 4 działań. 

	Działanie I. Badanie struktury/mapy klastra, którego celem była analiza siły powiązań między pod-

miotami klastra, wykrycie obszarów kluczowych dla funkcjonowania klastra, wstępne określenie 

potencjału ekonomicznego podmiotów należących do klastra, określenie poziomu konkurencyjności 

i innowacyjności podmiotów klastra.

	Działanie II. Benchmarking klastra — celem działania było określenie względnej innowacyjno-

ści przedsiębiorstw klastra w kilku obszarach w porównaniu do podobnych struktur organizacyj-

nych i sektorowych, tak w kraju, jak i za granicą oraz wypracowanie rekomendacji mających na celu 

poprawę poziomu innowacyjności w badanym Podlaskim Klastrze Spożywczym. Został przeprowa-

dzony benchmarking organizacyjny, technologiczny, produktowy i opakowań. 

	Działanie III. Szkolenia — celem działania było podniesienie wiedzy uczestników klastra w zakresie 

samej istoty tworzenia powiązań sieciowych w branży spożywczej oraz w obszarach funkcjonalnych 

z zakresu marketingu i logistyki, bezpośrednio związanych z tworzeniem powiązań sieciowych. 

	Działanie IV. Działania na rzecz wymiany informacji i promocji klastra — celem była formalizacja 

kanałów komunikacji w klastrze, która sprzyja rozwojowi kooperacji pomiędzy poszczególnymi 

podmiotami oraz promuje klaster na zewnątrz. Została utworzona strona internetowa klastra, zor-

ganizowano dwie konferencje, wydano 4 biuletyny i publikację książkową.

Czynnikiem sukcesu było zastosowanie najnowszych światowych koncepcji pobudzania innowacyjności 

opartych na koncepcji klastrów do kluczowego dla województwa, a jednocześnie tradycyjnego sektora 

rolno-spożywczego. Unikalne połączenie narzędzi badawczych, szkoleniowych, informacyjnych i kształ-

tujących powiązania sieciowe zapewniło autentyczny wzrost świadomości istnienia Podlaskiego Klastra 

Spożywczego jako wiodącego ogniwa gospodarki województwa podlaskiego i posiadającego możliwości 

innowacyjnego rozwoju, co przed uruchomieniem projektu nie było dostrzegane.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu to:

	 raport z badań ilościowych (zbadano 100 przedsiębiorstw, 118 gmin i 32 instytucje otoczenia biz-

nesu), 

	 raport z badań jakościowych (20 case study),

	 raporty z badań benchmarkingowych (30),

	publikacja 4 egzemplarzy biuletynu branżowego,

	utworzenie strony WWW klastra,

	326 uczestników szkoleń i warsztatów,

	uświadomienie uczestnikom istnienia Podlaskiego Klastra Spożywczego w regionie,
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	upowszechnienie zrozumienia potrzeby współpracy podmiotów klastra,

	wzrost świadomości korzyści płynących ze współpracy,

	 rozwinięcie kluczowych umiejętności niezbędnych do tworzenia struktur klastrowych w regionie,

	poszerzenie wiedzy o branży spożywczej w regionie,

	poznanie potrzeb podmiotów składających się na klaster w zakresie instrumentów wsparcia inno-

wacyjności klastra,

	zrozumienie istoty siły relacji między podmiotami klastra na jego rozwój i rozwój firm wchodzących 

w jego skład.

Wzrost świadomości konieczności rozwoju klastra na terenie woj. podlaskiego dzięki projektowi to jego 

główny sukces. Bezpośrednim efektem jest pobudzenie aktywności kilku instytucji z woj. podlaskiego 

na rzecz zawiązywania inicjatyw w ramach przemysłu rolno-spożywczego, jak i innych branżach. Władze 

samorządowe, świadome zachodzących zmian w gospodarce, zaczynają prowadzić działania na rzecz 

rozwoju klastrów. W woj. podlaskim jest to szczególnie widoczne na poziomie władz regionalnych, które 

poczyniły już zapisy w dokumentach planistycznych, takich jak strategia rozwoju województwa, gdzie kla-

ster spożywczy wskazuje się jako ważny i priorytetowy kierunek rozwoju województwa. Działania projektu, 

przy współudziale przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z województwa podlaskiego przełożyły 

się na zachęcenie podmiotów klastra do założenia dwóch inicjatyw klastrowych: Podlaski Klaster Piekar-

niczy i Stowarzyszenie „Naturalnie z Podlasia”. Na uczelni uruchomiono kierunek kształcenia Technologia 

żywności i żywienie człowieka (jako pierwszy w regionie), rozpoczęto trwałą współpracę ze Szkołą Główną 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i pozyskano ok. 40 mln zł na projekt budowy Centrum Technologii 

Żywności ze środków PO Rozwój Polski Wschodniej.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

W celu sprawnej realizacji projektu o podobnym charakterze i stworzenia warunków, w których podmioty 

tworzące klaster mogły się rozwijać i realizować nowe inicjatywy, konieczne jest przeprowadzenie szero-

kiej akcji informacyjnej i szkoleniowej skierowanej nie tylko do jego bezpośrednich uczestników, ale też 

do władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu. 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
Bogusław Plawgo 
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża 
tel.: +48 86 2155953
faks: +48 86 2156601
e-mail: ip@pwsip.edu.pl 
www.pwsip.edu.pl 
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Klastry szansą rozwoju regionu 

O projekcie
Region: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Realizator Typ Instytucji
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy Brak

Wartość projektu 409 889,41 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Inni — JST 

Obszar wsparcia
Dominujący Sieci, klastry

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Krótka charakterystyka projektu

Przed rozpoczęciem projektu w województwie kujawsko-pomorskim nie funkcjonowało oficjalnie żadne 

grono przedsiębiorstw. Dlatego też do uczestnictwa w projekcie o charakterze szkoleniowym zaproszono 

przedstawicieli trzech branż: maszynowo-narzędziowej, drzewno-meblarskiej i turystyczno-uzdrowisko-

wej, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji jako perspektywiczne dla rozwoju regionu, oraz przed-

stawicieli władz samorządowych różnych szczebli. 

Cel projektu

Podstawowym celem projektu było wypracowanie koncepcji zawiązania i funkcjonowania klastrów w woje-

wództwie kujawsko-pomorskim. Celem, który stanowił niejako wartość dodaną całej inicjatywy, było pobu-

dzenie aktywności przedsiębiorców w działaniach przełamujących bariery nieufności pomiędzy samymi 

przedsiębiorcami, jak i pomiędzy światem biznesu a władzami samorządowymi.

Opis działań w projekcie

Do osiągnięcia celów projektu przeprowadzono następujące działania: 

	konferencja inauguracyjna z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów z dziedziny tworzenia 

powiązań sieciowych, przedstawicieli przedsiębiorców, władz regionalnych i lokalnych oraz uczelni 

wyższych, 

	badania branżowe umożliwiające ocenę potencjału współpracy pomiędzy przedsiębiorcami 

w branżach, do których skierowany był projekt, 
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	 spotkanie z koordynatorem klastra Dolina Zdrowia dla przedsiębiorców uczestniczących w projek-

cie, w trakcie którego mogli się zapoznać z praktycznymi aspektami funkcjonowania polskiej inicja-

tywy klastrowej, 

	 szkolenie „Współpraca w ramach klastra” dla beneficjentów ostatecznych projektu, 

	dwudniowe warsztaty szkoleniowe dla poszczególnych grup branżowych, w trakcie których przed-

stawiono wyniki analiz współpracy w ramach branż, 

	warsztaty planowania strategicznego, których efektem było wypracowanie strategii działania i roz-

woju kształtujących się klastrów, 

	wyjazd studialny dla liderów poszczególnych grup zadaniowych (branżowych). Celem wyjazdu 

było zaprezentowanie klastrów zagranicznych oraz nawiązanie nowych kontaktów handlowych, 

	cztery seminaria tematyczne: „Wybrane zagadnienia procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych”, 

„Dofinansowanie klastrów w programach operacyjnych na lata 2007−2013”, „Klastry — efektywna 

droga do sukcesu”, „Praktyczne aspekty procesu wtryskiwania”. Zagadnienia poruszane na spotka-

niach miały na celu zarówno pogłębienie wiedzy z zakresu tematyki klastrowej, jak i dostarczenie 

nowej specjalistycznej wiedzy branżowej,

	konferencja podsumowująca, której głównym założeniem było zaprezentowanie zidentyfikowa-

nych inicjatyw klastrowych. 

Oprócz działań skierowanych bezpośrednio do beneficjentów ostatecznych realizator prowadził także 

działania mające na celu promowanie projektu i jego rezultatów oraz idei tworzenia powiązań sieciowych 

wśród wszystkich przedsiębiorców regionu poprzez uruchomienie strony internetowej oraz informacje 

w lokalnych i regionalnych mediach. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu to: 

	 identyfikacja 3 inicjatyw klastrowych (Bydgoski Klaster Przemysłowy, Ciechociński Klaster Uzdrowi-

skowy Dolina Zdrowia, Kujawsko-Pomorski Klaster Drzewno-Meblarski) oraz wypracowanie strategii 

ich działania i rozwoju, 

	wzrost wiedzy nt. funkcjonowania klastrów oraz idei kooperatywnej konkurencji, 

	podniesienie poziomu wiedzy nt. innowacyjnych form zarządzania. 

Zidentyfikowane inicjatywy klastrowe podejmują wspólne działania na polu promocji oferty poszcze-

gólnych przedsiębiorstw (wydanie folderu informacyjnego), uczestniczą w imprezach targowo- 

-wystawienniczych, promując markę klastra, wspólnie aplikują o środki unijne z Regionalnego Programu 

Operacyjnego. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Wśród czynników, które posiadają istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji z sukcesem podobnych 

projektów w przyszłości, można wyróżnić: 

	zapewnienie zróżnicowanego grona beneficjentów, wśród których znaleźli się przedsiębiorcy, 

przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jak również rezprezentanci sektora B+R. Dzięki 

tak skonstruowanej grupie odbiorców projekt stał się forum wymiany informacji i dyskusji między 
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poszczególnymi grupami interesów. W przypadku przedsiębiorców należy zaznaczyć, że branże 

uczestniczące w działaniach projektowych zostały wytypowane na podstawie Regionalnej Strate-

gii Innowacji. Fakt ten postrzega się jako element, który pozytywnie wpłynął na ostateczny sukces 

przedsięwzięcia, 

	dotychczasowe doświadczenie podmiotu realizującego przedsięwzięcie w zakresie realizacji pro-

jektów skierowanych do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora B+R. 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA dzięki wieloletniej działalności w zakresie doradztwa 

świadczonego na rzecz przedstawicieli różnych sektorów regionalnej gospodarki posiada znaczący 

kapitał doświadczeń. Dzięki temu w trakcie realizacji projektu możliwe było elastyczne dostosowy-

wanie zakresu prowadzonych działań do potrzeb beneficjentów. Doświadczenie TARR SA w zakre-

sie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz fakt dysponowania 

wysoko wykwalifikowaną kadrą zaangażowaną w projekt klastrowy wpłynęły na znaczne obniżenie 

ryzyka niepowodzenia projektu,

	efektywna promocja oparta o różne kanały dystrybucji informacji. Działania projektowe były sze-

roko nagłaśniane w całym województwie. W tym zakresie opierano się przede wszystkim na pra-

sie o zasięgu regionalnym, projekt był także promowany za pośrednictwem rozgłośni radiowych. 

TARR SA zdecydowała się także na uruchomienie specjalnej strony internetowej poświęconej 

wyłącznie rozpowszechnianiu informacji o kolejnych działaniach. 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
dr inż. Ewa Rybińska
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń 
tel.: +48 56 6576078
faks: +48 56 6222899
e-mail: sekretariat@tarr.org.pl
www.tarr.org.pl 
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Kształtowanie innowacyjnej polityki rozwoju regionalnego  
oraz tworzenie warunków i instrumentów powstawania  
stref wysokiej specjalizacji produktowej (klastrów) w Wielkopolsce

Projekt nominowany w konkursie  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Wielkopolskie

Realizator Typ Instytucji
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 2

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Politechnika Poznańska (patronat naukowy) Uczelnia wyższa

Wartość projektu 664 561 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Grupa/grupy przedsiębiorstw (klastry) 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia 

Obszar wsparcia
Dominujący Sieci, klastry

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Krótka charakterystyka projektu

RSI dla Wielkopolski zidentyfikowała szereg ograniczeń w zakresie rozwoju innowacyjności: problemy men-

talnościowe, nieumiejętność współpracy przedsiębiorstw wynikająca z niedostrzegania korzyści ze współ-

pracy z partnerami, postrzeganie innych firm jedynie w kategorii konkurencji i zagrożeń, ograniczone 

korzystanie z dostępnej oferty usług instytucji wspierania przedsiębiorczości w regionie, brak lub niedosta-

teczna współpraca z sektorem badawczo-rozwojowym. Projekt o charakterze wsparcia technicznego miał 

stworzyć szansę zminimalizowania tych ograniczeń poprzez opracowanie metodologii wsparcia rozwoju 

innowacyjności w regionie.
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Cel projektu

Celem projektu było stworzenie założeń oraz warunków i instrumentów wsparcia rozwoju innowacyjności 

w Wielkopolsce, m.in. poprzez przygotowanie standardów budowy stref wysokiej specjalizacji produkto-

wej. Przedsiębiorstwa, sektor B+R i edukacyjny oraz władze samorządowe stanowią ogniwa systemu inno-

wacyjnego.

Ich wzajemne relacje determinują rozwój kultury innowacyjnej środowiska gospodarczego oraz tworzenie 

warunków wzrostu konkurencyjności w skali całego regionu.

Opis działań w projekcie

Projekt objął trzy bloki działań:

	badawczo-rozwojowy, w ramach którego przeprowadzono badania naukowe i prace rozwojowe 

dotyczące lokalnych uwarunkowań technicznych oraz ekonomiczno-społecznych determinują-

cych zwiększenie poziomu innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw, a także warunków 

powstawania klastrów w regionie. Blok ten objął też analizę doświadczeń innych krajów europej-

skich w realizacji polityki klastrowej,

	edukacyjny, w którym przeprowadzone zostały działania promocyjno-informacyjne i szkoleniowe 

wśród uczestników projektu (głównie firm sektora MSP, ośrodków wspierania przedsiębiorczości, 

jednostek samorządu terytorialnego) zlokalizowanych w regionie Wielkopolski. Szkolenia miały dać 

im wsparcie do tworzenia różnych form zrzeszania się, m.in. celem świadczenia wspólnych usług, 

wprowadzania nowych produktów, transferu nowych technologii itp. Ważny element projektu sta-

nowiła realizacja programu merytorycznego przygotowania zespołu ekspertów oraz wyspecjalizo-

wanie ich w tematyce organizacji i funkcjonowania klastrów,

	wdrożeniowy, w którym powstały podstawy założeń formalnych, metodycznych i strategicznych 

w zakresie organizacji i funkcjonowania klastrów w ramach polityki regionalnej na przykładzie Wiel-

kopolski.

W ramach projektu przeprowadzono badania wśród przedstawicieli czterech grup:

	podmiotów gospodarczych i menadżerów,

	 samorządów, władz powiatowych i regionalnych, 

	organizacji przedsiębiorców, instytucji wspierania biznesu i ekspertów z zagranicy, 

	ekspertów i przedstawicieli środowiska naukowego. 

Zebrane informacje pozwoliły określić oczekiwania przedsiębiorstw, oczekiwania władz regionu i powia-

tów oraz sposób implementacji klastrów. Te dane stanowiły bazę programową działań w ramach bloku 

edukacyjnego. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu to założenia metodologiczne zawierające standard obejmujący następujące elementy:

	 kryteria i metodologia wyboru specjalizacji produktowej (standard określający m.in. według jakich kryte-

riów — ze wskazaniem funkcji głównej — i jak dokonać specjalizacji produktowej),

	kryteria i metodologia wyboru lokalizacji terenowej klastra (standard określający gdzie i w oparciu 

o jakie kryteria zlokalizowany ma być klaster),

	metoda prognozowania wyników ekonomicznych klastrów i programowania zmian społecznych 

w regionie (określenie docelowego zamierzenia — po co tworzyć klastry, jakie zmiany społeczne 
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spowoduje ich funkcjonowanie, jakie będą skutki gospodarcze przedsięwzięcia w skali regionalnej, 

jakich zmian oczekuje się w krótkim horyzoncie czasowym — planowanie, a jakich w horyzoncie 

dalszym — prognozowanie), 

	założenia organizacji i zarządzania oraz charakterystyka narzędzi wspomagających zarządzanie kla-

strami. 

W ramach projektu przygotowano zespół merytoryczny do prowadzenia prac wdrożeniowych oraz zaspa-

kajania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w Wielkopolsce. Jego zadaniem jest świadczenie usług 

informacyjnych i specjalistycznego doradztwa z zakresu uwarunkowań organizacyjnych i problematyki 

funkcjonowania stref wysokiej specjalizacji produktowej dla przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, 

instytucji wspierania biznesu i władz regionu.

Rezultaty Projektu umożliwiają i wspomagają prognozowanie zmian społecznych oraz procesy zmian 

mentalności przedsiębiorców i obserwowalnej niechęci do współpracy (głównie ze względu na niedo-

strzeganie korzyści wynikających ze współpracy z partnerami oraz postrzeganie innych firm jedynie przez 

pryzmat konkurencji i zagrożeń). Stanowią wsparcie przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i insty-

tucji okołobiznesowych w budowaniu scenariuszy rozwoju regionalnego i realizacji celów polityki innowa-

cyjnej w Regionie. Dzięki Projektowi rozpoczął działalność Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik 

Automatyzacji ELPROTECH. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Z punktu widzenia realizacji projektu o podobnym charakterze istotne jest uwzględnienie elementów 

odnoszących się do opracowania:

	kryteriów i metodologii wyboru specjalizacji produktowej (standard określający m.in. według jakich 

kryteriów — ze wskazaniem funkcji głównej — i jak dokonać specjalizacji produktowej),

	kryteriów i metodologii wyboru lokalizacji terenowej klastra (standard określający gdzie i w oparciu 

o jakie kryteria zlokalizowany ma być klaster),

	metody prognozowania wyników ekonomicznych klastrów i programowania zmian społecznych 

w regionie (określenie docelowego zamierzenia — po co tworzyć klastry, jakie zmiany społeczne spo-

woduje ich funkcjonowanie, jakie będą skutki gospodarcze przedsięwzięć w skali regionalnej, jakich 

zmian oczekuje się w krótkim horyzoncie czasowym — planowanie, a jakich w horyzoncie dalszym 

— prognozowanie),

	organizacji i zarządzania oraz narzędzi wspomagających zarządzanie klastrami.

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu
Zbigniew Wawrzyniak
ul. Głogowska 26 , 60-734 Poznań
tel.: +48 61 8690100, 61 8690104
faks: +48 61 8690101
e-mail: wiph@wiph.pl
www.wiph.pl
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Regionalne Biuro Promocji Klastrów — etap I

O projekcie
Region: Województwo Opolskie

Realizator Typ Instytucji
Politechnika Opolska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uczelnia wyższa

Partnerzy Brak

Wartość projektu 431 110 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

JST 

Obszar wsparcia
Dominujący Sieci, klastry

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt wykorzystywał elementy badawcze i szkoleniowe. Stanowił on wsparcie dla tworzenia klastrów 

w regionie nie bezpośrednio, ale poprzez kompleksowe przygotowanie grupy osób i instytucji — Anima-

torów Klastrów.

Cel projektu

Celem projektu było przygotowanie instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji promujących innowa-

cyjność w województwie opolskim do profesjonalnego upowszechniania koncepcji klastrów oraz wspie-

rania inicjatyw klastrowych. Konsekwencją podjętych starań miało być dążenie do wzmocnienia sektora 

małej i średniej przedsiębiorczości, a także intensyfikacja rozwoju współpracy pomiędzy firmami rekrutują-

cymi się z pokrewnych branż gospodarki z instytucjami okołobiznesowymi, jednostkami samorządowymi 

oraz badawczo-rozwojowymi.

Opis działań w projekcie

Projekt składał się z czterech chronologicznie występujących po sobie etapów:

	analiza mapowania klastrów; „Analiza potencjału gospodarczego województwa opolskiego pod 

kątem możliwości utworzenia klastrów” posłużyła do wytypowania odpowiednich jednostek oko-

łobiznesowych, mających predyspozycje do efektywnego promowania idei tworzenia powiązań 

sieciowych,
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	cykl szkoleń trenerskich dla Animatorów Klastrów; szkolenia miały zapewnić uzyskanie cech i umie-

jętności dobrego moderatora struktur kooperacyjnych. Tematyka szkoleń przybliżyła beneficjen-

tom samą ideę tworzenia powiązań sieciowych, sposoby funkcjonowania klastrów, pozyskiwania 

funduszy na poczet działalności oraz przedstawiła kilka prężnie działających w Europie inicjatyw 

klastrowych. Cykl składał się z ośmiu modułów: Idea klastrów, Jak sprzedawać ideę klastrów, Komu-

nikacja w kierowaniu zespołem, Skuteczność w przekonywaniu i negocjacjach, Zarządzanie projek-

tami, Sztuka profesjonalnej prezentacji, Wsparcie MSP w zakresie finansowania inwestycji w latach 

2007–2013, Training the Trainers,

	wyjazdy studyjne; celem wyjazdów było zapoznanie się z rzeczywistymi doświadczeniami kla-

strowymi. Beneficjenci mieli możliwość zobaczyć, jak działają klastry, w jaki sposób przedsiębiorcy 

współpracują ze sobą, jak wspólnie promują własne produkty regionalne. Beneficjenci otrzymali 

także informacje nt. wsparcia instytucji okołobiznesowych dla inicjatyw klastrowych, funkcjonowa-

nia organizacji zarządzających istniejącymi klastrami, a także nowych inicjatyw związanych z rozwo-

jem powiązań sieciowych,

	 spotkania branżowe z przedsiębiorcami; miały one na celu wstępne przygotowanie przedsię-

biorców woj. opolskiego do korzystania z unijnych dotacji w ramach inicjatyw klastrowych. Zor-

ganizowano cztery warsztaty szkoleniowe dla stolarzy, rzemieślników, przetwórców rolnych oraz 

przedstawicieli eko- i agroturystyki.

Projekt był promowany poprzez stronę internetową, ogłoszenia w prasie i lokalnej rozgłośni radiowej. Infor-

macje o rezultatach projektu przedstawiono na konferencji podsumowującej projekt.

Zdaniem realizatorów zagraniczne wyjazdy studyjne dla Animatorów Klastrów dały niezwykle cenną moż-

liwość przekonania się o możliwościach i skuteczności działań inicjatyw klastrowych. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu to: 

	16 profesjonalnie przygotowanych Animatorów Klastrów, 

	14 instytucji, którym przekazano wiedzę na temat inicjatyw klastrowych, ich tworzenia i funkcjono-

wania, 

	publikacja pt. „Perspektywy rozwoju klastrów na Opolszczyźnie”,

	 sformalizowanie istnienia pierwszej inicjatywy klastrowej na Opolszczyźnie — Śląskiego Klastra 

Drzewnego, 

	 rozszerzenie wiedzy grup decyzyjnych województwa oraz instytucji okołobiznesowych w tematyce 

klastrowej, przez co uzyskano szansę na wzmocnienie innowacyjnego potencjału regionu, rozwój 

współpracy pomiędzy firmami z pokrewnych branż gospodarki poprzez współpracę z sektorem 

B+R oraz instytucjami wsparcia biznesu, a także na podniesienie konkurencyjności MSP na rynku 

lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Projekt jest kontynuowany jako „Regionalne Biuro Promocji Klastrów — etap II”. W jego ramach przy wyko-

rzystaniu wyszkolonych w I edycji projektu Animatorów Klastrów realizowane są konsultacje wśród przed-

siębiorców branży chemicznej, turystycznej oraz rolno-spożywczej, a więc branż wskazanych w analizie 

mapowania klastrów (I etap projektu) jako najlepiej rokujących w tworzeniu inicjatyw klastrowych. 
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Powstały inicjatywy: Kraina Miodem i Mlekiem Płynąca, Innowacyjna Chemia w Województwie Opolskim 

oraz klaster energii odnawialnych Ekoenergia Opolszczyzny. Trwają prace nad sformalizowaniem inicja-

tywy klastrowej branży rolno-spożywczej pn. Zielona Dolina.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Szczególnie istotne dla osiągnięcia zaplanowanych rezultatów w projekcie było właściwe wytypowanie osób 

i instytucji, które mogą zostać Animatorami Klastrów. W tym celu posłużono się opracowaną we wcześniej-

szym etapie projektu „Analizą potencjału gospodarczego województwa opolskiego pod kątem możliwości 

utworzenia klastrów”. Analiza ta oprócz badań nad poszczególnymi branżami gospodarki zgromadzonymi 

w regionie określiła „kluczowych graczy” sektora okołobiznesowego, mogących w pozytywny sposób upo-

wszechniać ideę tworzenia powiązań sieciowych. Analiza wskazała jednoznacznie, iż w tworzeniu sprawnie 

funkcjonujących klastrów niezbędne jest odwołanie się do koncepcji tzw. potrójnej helisy, określającej klastry 

jako skupisko 3 wzajemnie powiązanych grup — przedsiębiorstw, jednostek B+R oraz samorządu terytorial-

nego. W roli elementu łączącego powyższe grupy najczęściej występują instytucje okołobiznesowe, tj. izby 

gospodarcze, handlowe, rzemieślnicze, stowarzyszenia biznesowe itp. Kierując się powyższym tokiem myśle-

nia, do projektu oprócz przedstawicieli samorządu i uczelni wyższych zostały zaproszone instytucje wspiera-

jące swoimi działaniami rozwój przedsiębiorczości na Opolszczyźnie. 

Politechnika Opolska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
Piotr Bębenek
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole 
tel.: +48 77 4000435
faks: +48 77 4000430
e-mail: aip@po.opole.pl
www.po.opole.pl
www.inkubator.po.opole.pl
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Stymulowanie innowacyjności gospodarki  
województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów  
— koncepcja polityki i działania pilotażowe

O projekcie
Region: Województwo Pomorskie 

Realizator Typ Instytucji
Samorząd Województwa Pomorskiego Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Partnerzy 1

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Prywatna instytucja badawcza

Wartość projektu 749 187,51 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Grupa/grupy przedsiębiorstw (klastry) 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia 

Obszar wsparcia
Dominujący Sieci, klastry

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Krótka charakterystyka projektu

Projekt posiadał charakter kompleksowy, a jego założenia oparto na doświadczeniach międzynarodowych. 

Stworzenie w województwie pomorskim polityki publicznej służącej stymulowaniu rozwoju klastrów sta-

nowi priorytetowe działanie władz samorządowych. Jakkolwiek wiele klastrów powstawało w regionie w spo-

sób naturalny, bez ukierunkowanej interwencji państwa, przyjmuje się, że polityka publiczna może pełnić 

istotną rolę mobilizującą, a przez to wspierającą rozwój klastrów. Polityka ta, uzupełniona o konkretne działa-

nia skierowane do zainteresowanych środowisk biznesowych oraz naukowych, w znaczący sposób przyczy-

nia się do budowania trwałej współpracy.

Cel projektu

Celem projektu było zaprojektowanie kompleksowej strategii rozwoju klastrów oraz wdrożenie konkretnych 

działań mających na celu rozwój pilotażowych klastrów w woj. pomorskim.
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Opis działań w projekcie

Projekt obejmował szereg powiązanych ze sobą działań: 

	działania analityczne, identyfikujące istniejące, powstające i potencjalne klastry oraz określające 

perspektywy ich rozwoju i potrzeby (tj. zidentyfikowanie najważniejszych problemów i obszarów 

wspólnych działań dla branż, m.in. drzewno-meblarskiej, morskiej, maszynowo-narzędziowej, ICT, 

metalowej, budowlanej i maszynowo-narzędziowej), 

	przygotowanie koncepcji regionalnej polityki wspierania klastrów zakładającej wykorzystanie fun-

duszy strukturalnych 2007–2013, 

	działania informacyjne i promocyjne przedstawiające sukcesy inicjatyw rozwoju klastrów zarówno 

zagranicznych, jak i krajowych (tj. spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami, konferencje i semina-

ria, zagraniczne wyjazdy studialne, otwarcie i prowadzenie strony www.pomorskie.klastry.pl, dwie 

edycje szkoleń dla animatorów, artykuły w prasie regionalnej oraz krajowej), 

	działania pilotażowe w odniesieniu do trzech wybranych klastrów oraz szkolenia dla animatorów 

klastrów (tj. branża spożywcza, bursztynnicza, bio-farmaceutyczno-kosmetyczna). 

Istotnym elementem, który zadecydował o powodzeniu projektu, była wypracowana w jego pierwszej fazie 

kompleksowa strategia wspierania rozwoju klastrów w woj. pomorskim. Strategia ta, charakteryzująca się 

wielopłaszczyznowością wsparcia, zawierała nie tylko najlepsze praktyki czy dobre przykłady z zagranicy, 

ale przede wszystkim (poprzez szerokie i kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz promocyjno- 

-informacyjne) wskazywała beneficjentom projektu, w jaki sposób do tych najlepszych praktyk dążyć  

(m.in. indywidualne seminaria z branżami, strategie rozwoju branż oraz podręczniki i analizy wspomagające). 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu to:

	 sześć raportów („Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w województwie 

pomorskim — wykorzystanie funduszy strukturalnych”, „Strategia rozwoju klastra biotechnologii, 

farmacji i kosmetyków w województwie pomorskim”, „Strategia rozwoju klastra spożywczego”, „Stra-

tegia rozwoju klastra bursztynników”, „Identyfikacja potencjalnych klastrów na bazie analizy struk-

tury gospodarki województwa pomorskiego”, „Klastry receptą na sukces Pomorza!”),

	pogłębiona, w porównaniu do dotychczasowych osiągnięć naukowych, analiza szeroko rozumia-

nej polityki klastrowej (np. „Polityka stymulowania rozwoju klastrów — doświadczenia zagraniczne”, 

„Analiza wybranych klastrów związanych z branżą jubilerską”, „Inicjatywy klastrowe w biotechnologii 

— doświadczenia międzynarodowe”, „Wybrane klastry sektora spożywczego w Europie”, „Wzornic-

two jako czynnik rozwoju w branży jubilerskiej i złotniczej”, „Analiza klastra bursztynniczego w woj. 

pomorskim”, „Kierunki rozwoju biotechnologii w Polsce i na świecie w latach 2008−2012”.),

	9 spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami z regionu i przedstawicielami instytucji wspierania roz-

woju innowacji w zakresie wstępnej analizy problemów i potrzeb klastrów i inicjatyw klastrowych. 

Zostało zorganizowanych 8 warsztatów dla grupy pilotażowej Gdańska Delta Bursztynu, 5 spotkań 

dla grupy Żywność z Pomorza oraz 3 spotkania dla branży biotechnologii, farmacji i kosmetyków,

	podpisanie 3 dokumentów dotyczących współpracy firm na rzecz danej branży: list intencyjny 

w sprawie utworzenie klastra Gdańska Delta Bursztynu, statut stowarzyszenia Żywność z Pomo-

rza, list intencyjny w sprawie Współpracy na Rzecz Rozwoju Biotechnologii w woj. pomorskim 

(list w znaczący sposób przyczynił się do powstania Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagno-

styki Innowacyjnej — Biobaltica),
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	uświadomienie przedsiębiorców z dziedziny zawiązywania gron przyczyniające się w znaczący spo-

sób do zwiększenia kultury innowacyjnej, 

	nabycie praktycznych umiejętności powoływania i funkcjonowania w ramach klastra (ponad 

300 przedsiębiorstw), 

	wzrost wydajności przedsiębiorstw woj. pomorskiego (dostrzegalny w badaniach Pomorskiego 

Obserwatorium Gospodarczego czy też Raportu PKPP Lewiatan), 

	większe od wcześniej przewidywanego zainteresowanie przedsiębiorców dofinansowaniem roz-

woju klastrów w ramach działania 1.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego 2007−2013.

Działania rozpoczęte w ramach projektu są kontynuowane. W 2008 roku Zarząd Województwa Pomorskiego 

przyjął „Plan działania w zakresie wspierania rozwoju klastrów w Województwie Pomorskim 2008−2009”, 

który stał się zaczątkiem Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego 

na lata 2009−2015. Założenia tego dokumentu zakładają wybór tzw. klastrów kluczowych — rozumianych 

jako branże mające szczególne znaczenie z punktu widzenia konkurencyjności regionu — oraz przyznawa-

nie zwycięskim branżom preferencji w postaci np. dodatkowych punktów w konkursach do Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego czy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Równo-

cześnie prowadzone są działania ściśle wdrożeniowe, m.in. powołanie Punktu Kontaktowego ds. Klastrów 

świadczącego bieżące doradztwo oraz oferującego jednodniowe spotkania konsultacyjne pod kątem kon-

kretnych branż. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Dobre praktyki będące efektem projektu mogą być zastosowane praktycznie w każdym regionie. W szcze-

gólności dotyczy to propozycji prowadzenia przez regiony polityki klastrowej oznaczającej stwarzanie 

korzystnych warunków do rozwoju i funkcjonowania gron, mobilizując tym samym środowiska biznesowe. 

Elementem niezbędnym do skorzystania z doświadczeń projektu jest potrzeba aktywnego zaangażowania 

się władz samorządowych oraz uczelni wyższych.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Karolina Lipińska
ul. Okopowa 21/27 (siedziba przy ul. Rzeźnickiej), 80-810 Gdańsk 
tel.: +48 58 3268311
faks: +48 58 3268303
e-mail: k.lipinska@woj-pomorskie.pl
www.pomorskie.klastry.pl
www.woj-pomorskie.pl
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Wsparcie dla Rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego 

Laureat konkursu  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Wielkopolskie

Realizator Typ Instytucji
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Instytucja wsparcia finansowego

Partnerzy Brak

Wartość projektu 335 954 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Publiczne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Obszar wsparcia
Dominujący Sieci, klastry

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt o charakterze doradczym był jedną z pierwszych inicjatyw dotyczących klastrów podejmowanych 

w województwie wielkopolskim. Żadna organizacja nie próbowała wcześniej rozwijać branży meblarskiej, 

jednej z wiodących w regionie, w oparciu o ideę współpracy klastrowej. 

Cel projektu

Projekt zmierzał do zainicjowania działań, w wyniku których miała powstać stabilna sieć kooperacyjna 

łącząca firmy i instytucje naukowo-badawcze związane z branżą meblarską w Wielkopolsce.

Opis działań w projekcie

W projekcie podjęto następujące działania ukierunkowane na powstanie trwałej sieci współpracy:

	 identyfikacja członków klastra, 

	wykształcenie instytucji nieformalnego pośrednika w przepływie informacji oraz inicjatora działań 

w ramach klastra zwanego brokerem, 

	przeprowadzenie badania firm,

	opracowanie strategii rozwoju klastra w oparciu o badanie mające na celu wyłonienie obszarów, 

w których pożądane jest podejmowanie wspólnych działań, 
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	motywowanie beneficjentów ostatecznych do współpracy ukierunkowanej na wzrost innowacyj-

ności,

	przeprowadzenie 2 konferencji, na których została przedstawiona strategia rozwoju i prezentacje 

przedstawiające możliwości wprowadzenia innowacji, 

	druk i dystrybucja 7 wydań biuletynu, 

	założenie i prowadzenie strony WWW.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W ramach projektu poinformowano około 1000 przedsiębiorców o możliwości współpracy w ramach kla-

stra oraz przeprowadzono badanie wśród około 100 przedsiębiorców w aspekcie realizacji inicjatywy kla-

strowej. Utworzona została także baza danych wielkopolskich firm meblarskich. Przeprowadzone zostały 

także działania promocyjne (2 konferencje, stoisko Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego na Targach 

Meblarskich w 2007 roku, druk i rozpowszechnienia katalogu Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego). 

Dzięki realizacji projektu powstała sieć kooperacyjna łącząca przedsiębiorców z branży meblarskiej oraz 

instytuty naukowo-badawcze działające dla branży. Sieć skupia obecnie 18 przedsiębiorstw oraz dwie jed-

nostki B+R. Ponadto wykształciła się instytucja brokera sieci (inicjatywa klastrowa). Jej celem było inicjo-

wanie współpracy pomiędzy ośrodkami badawczo-rozwojowymi, władzami samorządowymi i samymi 

przedsiębiorstwami. Uczestnicy projektu podkreślali zwłaszcza korzyści płynące z promocji ich oferty, która 

była prowadzona przez cały okres realizacji projektu. Efekty te były szczególnie odczuwalne dla małych 

firm, które nie posiadają środków na tak szeroko zakrojoną promocję, jak ta realizowana w ramach klastra. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Dla sprawnej realizacji projektu konieczna jest dogłębna znajomość specyfiki branży, w której działa klaster, 

a także zapewnienie brokera — w miarę możliwości reprezentującego jeden z podmiotów wchodzących 

w skład klastra, co pozytywnie wpłynie na trwałość przedsięwzięcia. 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Anna Barwińska 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
tel.: +48 61 6565306
faks: +48 61 6565366
e-mail: info@warp.org.pl
www.warp.org.pl
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Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC)  
— budowa nowej platformy elektronicznej

Laureat konkursu  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie

Region: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Realizator Typ Instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
Biblioteka Uniwersytecka Uczelnia wyższa

Partnerzy 2

Uniwersytet K. Wielkiego w Bydgoszczy Uczelnia wyższa

Collegium Medicum UMK Uczelnia wyższa

Wartość projektu 1 020 000 zł 

Źródła finansowania
ZPORR 1.5
Środki uczelni

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Obszar wsparcia
Dominujący Technologie społeczeństwa informacyjnego

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt posiadał charakter inwestycyjny. Realizacja projektu wynikała z zamiaru zapewnienia na terenie regionu 

szybkiego dostępu do zasobów wiedzy, zabezpieczenia jego cennych dokumentów oraz zabytków piśmien-

niczych, a tym samym wsparcia rozwoju potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. 

Cel projektu

Celem projektu było ułatwienie dostępu do wybranych publikacji (szczególnie monografii i artykułów nauko-

wych) użytkownikom w regionie, a także zwiększenie dostępności najczęściej wykorzystywanych przez stu-

dentów podręczników i skryptów akademickich, poprawa efektywności ich wykorzystania oraz podniesienie 

jakości kształcenia. Drugi cel projektu realizuje się przez promocję regionu i jego kulturowych wartości.

Opis działań w projekcie

Metoda osiągnięcia celów projektu została oparta o przeprowadzenie szeregu działań, z których centralny 

element stanowiła budowa infrastruktury dla regionalnej centralnej platformy elektronicznej w postaci 

biblioteki cyfrowej. Działania w tym zakresie objęły trzy główne elementy: 
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	budowę trzech pracowni digitalizacji w regionie (w Toruniu oraz Bydgoszczy) — w tym remonty 

pomieszczeń, zakup nowego sprzętu skanującego, szkolenia zespołu,

	digitalizację dokumentów piśmienniczych, tj. wprowadzanie standardów digitalizacji, fotografowa-

nie obiektów, ich przetwarzanie oraz opisywanie,

	udostępnienie zasobów w Internecie, poprzez umieszczenie ich na platformie cyfrowej Libra. 

Zakończenie realizacji powyższych działań pozwoliło na upowszechnienie efektów przedsięwzięcia wśród 

potencjalnych odbiorców za pośrednictwem mediów. 

W opinii realizatorów projektu, do kluczowych czynników, które posiadały wpływ na zakończenie przedsię-

wzięcia sukcesem, należało opracowanie i wdrożenie procedur skanowania dokumentów oraz wykorzysta-

nie nowoczesnych rozwiązań zagranicznych w zakresie budowy kolekcji cyfrowych. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu obejmują: 

	ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy wszystkim użytkownikom biblioteki cyfrowej na wiele lat 

(bez ograniczeń czasowych) — liczba czytelników od 2005 roku: 4 209 009, średnia liczba użytkow-

ników dziennie — około 1000, 

	zwiększenie dostępności do wiedzy z obszarów oddalonych od centrów — ponad 26 tys. obiektów 

pełnotekstowych online, w tym podręczników i artykułów naukowych (liczba publikacji w marcu 

2009 r. — 26 677), 

	 zabezpieczenie najcenniejszych dzieł narodowego dziedzictwa kulturowego na lata,

	podniesienie jakości kształcenia stacjonarnego i zdalnego (e-learning),

	zapewnienie zasobów dla e-learningu; podniesienie jakości usług online,

	podniesienie atrakcyjności bibliotek regionu i jakości ich pracy,

	wkład w budowanie społeczeństwa informacyjnego,

	obniżenie kosztów udostępniania zasobów w bibliotekach,

	promocja regionu przez pokazywanie jego dziedzictwa.

Z partnerami projektu zawarto dwustronne umowy o współpracy, dzięki którym stworzone zostało Konsor-

cjum Bibliotek Naukowych regionu. Ponadto z istniejących obecnie w Polsce ponad 30 bibliotek cyfrowych 

znaczna część powstała w oparciu o doświadczenia projektu i dzięki pomocy zespołu zaangażowanego 

w jego realizację. Kierownictwo projektu promowało jego efekty w środowisku krajowym i za granicą, 

a także udostępniało nieodpłatnie zainteresowanym podmiotom opisy projektu, modele organizacyjne, 

a także procedury skanowania i zarządzania. Prowadzone były także szkolenia w tym zakresie dla zaintere-

sowanych instytucji. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Dla realizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości istotne jest:

	właściwe planowanie (istotne jest właściwe określenie odbiorcy biblioteki cyfrowej, założenie odpo-

wiednich cyklicznych planów oceny projektu oraz założenie opublikowania raportu i rozpowszech-

nienia informacji o rezultatach projektu),
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	posiadanie odpowiednich zasobów (odpowiednio dobrane i opisane zasoby cyfrowe, które 

są w sposób intuicyjny obsługiwane przez użytkowników), 

	posiadanie odpowiedniej metody tworzenia i przechowywania obiektów cyfrowych,

	odpowiedni sposób tworzenia metadanych (np. opisów bibliograficznych),

	zastosowanie odpowiednich technologii (oprogramowanie, sprzęt komputerowy) i zatrudnienie 

odpowiednio wyszkolonego personelu. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka
Bożena Bednarek-Michalska 
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń 
tel.: +48 56 6114417
faks: +48 56 6112243
e-mail: b.michalska@bu.uni.torun.pl
http://www.bu.uni.torun.pl
http://www.kpbc.umk.pl
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SIRMA — Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza

Projekt nominowany w konkursie  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Mazowieckie 

Realizator Typ Instytucji

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
Organizacja pozarządowa działająca na podstawie ustawy  
„Prawo o stowarzyszeniach” prowadząca działalność gospodarczą 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 

Partnerzy Brak

Wartość projektu 2 064 326 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Inni (JST) 

Obszar wsparcia
Dominujący Technologie społeczeństwa informacyjnego

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt zainspirowany został przez władze samorządowe województwa mazowieckiego jako narzędzie 

wspierające realizację Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007−2013. Intencją Sto-

warzyszenia „Miasta w Internecie” było — w ramach projektu SIRMA — zapewnienie skutecznych narzę-

dzi transferu specjalistycznej wiedzy niezbędnej dla przygotowania podmiotów z regionu do realizowania 

innowacyjnych przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem ICT (teleinformatyki) na rzecz rozwoju lokal-

nego i regionalnego. 

Cel projektu

Głównym celem projektu SIRMA była budowa sieci współpracy władz samorządowych województwa, 

firm ICT oraz przedstawicieli nauki na rzecz innowacyjnego rozwoju regionu bazującego na wykorzystaniu 

nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych oraz modernizacji zarządzania strategicznego.
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Opis działań w projekcie

Projekt zorientowany był na transfer wiedzy niezbędnej do przygotowania podmiotów z terenu wojewódz-

twa mazowieckiego do realizowania innowacyjnych przedsięwzięć zapisanych w Strategii e-Rozwoju Woje-

wództwa Mazowieckiego na lata 2007−2013 oraz Regionalnej Strategii Innowacji. 

Cele projektu realizowane były w ramach toków tematycznych: 
	 szkoleniowego,

	warsztatów grup roboczych,

	prac nad wdrożeniem narzędzi zarządzania e-Strategii oraz RSI.

W trakcie szkoleń i warsztatów uczestnicy zapoznali się z kanonem europejskiej wiedzy na temat nowo-

czesnych zastosowań ICT w sektorze publicznym. Istotny element transferu wiedzy stanowiły wyjazdy 

studyjne. Przedstawiciele Instytucjonalnych Beneficjentów Ostatecznych mieli możliwość poznania naj-

lepszych praktyk projektowych zrealizowanych w Finlandii, Hiszpanii, we Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. 

Miejsca wyjazdów studyjnych zostały wybrane w oparciu o szczegółową analizę realizowanych modeli 

organizacyjnych, technologicznych, prawnych i finansowych działań na rzecz wzmocnienia innowacyjno-

ści regionów przy wykorzystaniu ICT, stwarzających możliwość zaszczepienia ich w realiach nowego spo-

sobu myślenia i nowych koncepcji rozwojowych w tych środowiskach.

Realizacja projektu SIRMA wsparta była dynamicznymi działaniami promocyjnymi, co zapewniło mu 

widzialność zarówno na Mazowszu, jak również w kraju oraz za granicą. Działania promocyjne realizowane 

były z aktywnym wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i kanałów informacji. Projekt umożliwił dostęp 

do najlepszych dobrych praktyk w zakresie zarządzania innowacyjnym rozwojem, co zostało docenione 

przez jego odbiorców. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu to:

	2 konferencje,

	11 szkoleń tematycznych,

	6 warsztatów tematycznych,

	4 zagraniczne wyjazdy studyjne mające na celu transfer dobrych praktyk z wysoko rozwiniętych 

regionów UE,

	przeszkolenie ponad 1200 osób reprezentujących 238 beneficjentów instytucjonalnych,

	74 wizyty doradcze w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem gmin zlokalizowanych w obszarach 

zdiagnozowanych jako obszary zagrożone wykluczeniem cyfrowym,

	Biblioteka Regionalnego e-Rozwoju, w ramach której przetłumaczono na język polski 10 podręczni-

ków dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

	uruchomienie portalu internetowego www.sirma.pl. 

Projekt uzyskał status krajowego projektu flagowego (national flagship project) nadawanego przez Komi-

sję Europejską najlepszym europejskim praktykom z zakresu inclusive eGovernment.

Dzięki projektowi SIRMA województwo mazowieckie, jako pierwsze w kraju, skorzystało z doświadczeń 

wiodących regionów europejskich związanych z programowaniem i zarządzaniem innowacyjnym rozwo-

jem na poziomie regionalnym. Wartością dodaną projektu jest upowszechnienie dorobku regionów ERIS@ 

i partnerów ELANET w tym zakresie.
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Głównym osiągnięciem projektu było wzmocnienie potencjału Mazowsza — również w zakresie instytu-

cjonalnym — do realizacji innowacyjnych projektów i przedsięwzięć ICT. Grupa najaktywniejszych gmin 

mazowieckich uczestniczących w projekcie powołała do życia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którego celem jest m.in. wspieranie rozwoju społeczności lokal-

nych poprzez inwestycje w nowoczesne technologie i ich wykorzystanie dla realizacji potrzeb swoich miesz-

kańców. Grupa 28 samorządów, które powołały stowarzyszenia, to liderzy, którzy zostali wyselekcjonowani 

w wyniku projektu SIRMA. To grupa samorządów, która przygotowała kolejny wniosek aplikacyjny projektu 

(SIRMA PLUS — działania 8.1.2 PO KL). Jednym z głównych jego zadań będzie zbudowanie centrów kompe-

tencji na wsiach i objęcie wsparciem doradczym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupa mazo-

wieckich samorządów przygotowuje się również do złożenia wniosku projektu R@CK — Rodziny Cyfrowych 

Kompetencji w ramach działania 8.3 PO IG. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Metodyka zastosowana w realizacji projektu SIRMA wywodzi się z dobrych praktyk europejskich i działań 

o charakterze e-capacity building, tzn. działań mających na celu edukację urzędników, obywateli i przed-

siębiorców oraz promowanie kultury współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem nauki 

oraz przedsiębiorcami. Efektem takich działań ma być uruchomienie lub wzmocnienie procesów mają-

cych wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny polskich miast i wsi stymulowanych inwestycjami w ICT 

(e-Rozwój), jak również wzrost innowacyjności regionów. 

Działania tego typu mogą być realizowane we wszystkich polskich regionach. Sukces tych działań zależy 

m.in. od następujących czynników:

	 rzetelnej diagnozy sytuacji (wskaźnik e-Rozwoju) — regionalny e-rozwój jest bowiem procesem 

wieloczynnikowym, zakorzenionym historycznie, cywilizacyjnie, kulturowo, technologicznie oraz 

społecznie,

	 skuteczności w przekonaniu polityków i decydentów, że proces e-rozwoju w regionie można sku-

tecznie zorganizować — pozyskanie patronatu nad działaniami realizowanym w ramach takich 

projektów jak SIRMA,

	zapewnienia skutecznych narzędzi transferu wiedzy i edukacji;

	 skuteczności promocji projektu i jego efektów,

	budowania sprzyjającego klimatu dla współpracy administracji, nauki i biznesu (potrójna helisa).

Świadomość powyższych uwarunkowań i umiejętność działania z ich uwzględnieniem pozwolą na skuteczną 

adaptację metodyki i filozofii działania proponowanej przez projekt SIRMA w innych województwach Polski. 

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
Krzysztof Głomb 
Arkadiusz Złotnicki 
ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 6888012
faks: +48 14 6284311
e-mail: biuro@mwi.pl,
www.mwi.pl
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SCENO — Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość

Projekt nominowany w konkursie  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Świętokrzyskie 

Realizator Typ Instytucji
Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Uczelnia wyższa 

Partnerzy Brak

Wartość projektu 812 539,77 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Grupa/grupy przedsiębiorstw (klastry) 

Obszar wsparcia
Dominujący Technologie społeczeństwa informacyjnego

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Krótka charakterystyka projektu

Główne zadania projektu posiadały charakter szkoleń, niemniej jednak ich rozpoczęcie poprzedził etap inwe-

stycyjny. Przed rozpoczęciem działalności portalu SCENO, będącego wynikiem inicjatywy, w regionie nie 

istniał portal o charakterze edukacyjno-naukowym. Działalność projektu objęła także publikację zeszytów 

naukowych, organizację konferencji itd.

Cel projektu

Projekt miał na celu stworzenie portalu edukacyjno-naukowego skierowanego do szkół wyższych, placó-

wek oświatowych, jednostek naukowych, przedsiębiorstw i innych instytucji wspierających rozwój inno-

wacyjny regionu. Głównym celem projektu była demokratyzacja procesu nauczania, dostęp do informacji 

i zasobów wiedzy, a także kooperacja z sektorem naukowo-badawczym w postaci organizowanych konfe-

rencji naukowych, prowadzenia kursów e-learningowych, zamieszczania artykułów naukowych na łamach 

portalu oraz w wydawnictwie.

Opis działań w projekcie

Podstawowym elementem projektu było zbudowanie portalu (zakup sprzętu, zaprojektowanie wyglądu 

i ustalenie sposobu zarządzania portalem, stworzenie forum internetowego). Kolejne działania skupiały się 

wokół funkcjonowania portalu. 
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Były to: 

	nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi, pracownikami sektora B+R, bibliotekami i osobami 

fizycznymi (poprzez spotkania, e-maile i listy z informacją o projekcie),

	promocja portalu podczas Targów Edukacyjnych na terenie całego kraju, 

	uruchomienie kursów e-learningowych, 

	 rozpoczęcie wydawania recenzowanych zeszytów naukowych, 

	organizacja corocznych konferencji naukowych. 

Sam portal umożliwia publikację recenzowanych artykułów, recenzje książek popularno-naukowych i bele-

trystycznych, prac badawczych oraz magisterskich. 

Z przeprowadzonych przez portal badań, sond i ankiet wynika, że istnieje zapotrzebowanie na inicjatywy, 

które upowszechniają polską naukę oraz e-learning. Odpowiedź na te potrzeby trzeba uznać za czynnik 

sukcesu projektu. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Główne rezultaty projektu to:

	58 beneficjentów instytucjonalnych i 268 beneficjentów — pracowników sektora B+R, 

	3 powstałe struktury wspierające sieci współpracy, 

	14 baz danych, 

	39 działań promujących innowacyjność, 

	12 podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły działalność innowacyjną, 

	63 osoby wzięły udział w inicjatywach proinnowacyjnych, 

	38 osób wzięło udział w inicjatywach organizowanych w ramach sieci współpracy, 

	95 907 osób skorzystało z usług udostępnionych baz danych,

	359 osób wzięło udział w kursach e-learningowych, 

	114 użytkowników forum, 

	wydanie 10 zeszytów naukowych w formie tradycyjnej oraz w formie e-booków, 

	3 konferencje naukowe, 

	zamieszczenie na portalu 14 kursów e-learningowych, 

	opublikowanie (łącznie w zeszytach naukowych i na portalu) 262 recenzowanych artykułów nauko-

wych, 

	opublikowanie 94 recenzji książek popularno-naukowych oraz beletrystycznych.

Portal jako ogólnodostępna dynamiczna strona w Internecie został rozpowszechniony zarówno w wojewódz-

twie, jak również na terenie całego kraju. Nawiązana współpraca z innymi uczelniami wyższymi oraz ośrod-

kami akademickimi w Polsce w dużej mierze przyczyniła się do zaznaczenia obecności portalu wśród 

uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników naukowych. Projekt wziął udział w pierwszej edycji konkursu 

„Dobre Praktyki EFS”, którego został laureatem, uzyskując tytuł „Najlepszej inwestycji w człowieka”.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała
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Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Dla podmiotów chcących zaadaptować dobrą praktykę do własnych potrzeb istotne będzie rozwiązanie 

kwestii własności intelektualnej, którą przyjął portal SCENO.

W zakresie własności intelektualnej publikowanej w formie e-learning, e-booków i artykułów naukowych 

(także publicystyki czy prac naukowych) portal SCENO przyjął zasadę przeniesienia z wykonawcy (autora 

pracy) na zamawiającego (SCENO) autorskich praw majątkowych do dzieła oraz włączenie tego dzieła 

do utworu zbiorowego, opublikowania w dowolnej liczbie wydań w formie książkowej, wprowadzenia 

do obrotu i oświadczenia, iż zamawiający te prawa nabywa. Za wykonanie dzieła oraz przeniesienie praw, 

o których mowa powyżej, zamawiający w pierwszych dwóch latach funkcjonowania projektu płacił wyko-

nawcy wynagrodzenie.

Drugim istotnym czynnikiem, który spowodował, iż portal został dobrze przyjęty przez środowisko 

naukowe, był sam jego pomysł (szybka, rzetelna i recenzowana publikacja artykułów, badań naukowych) 

i fakt, że do jego realizacji zaangażowano dobrze zorganizowany i doświadczony zespół ekspertów zna-

jących i rozumiejących środowisko naukowców, studentów oraz firm współpracujących na styku nauka– 

–gospodarka.

Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach
Zbigniew Zieliński 
ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce
tel.: +48 41 3340067
faks: +48 41 3340067
e-mail: zzielinski@wsh-kielce.edu.pl
www.wsh-kielce.edu.pl 
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Technologie Informacyjno-Komunikacyjne  
w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych T-INFO-KOM

O projekcie
Region: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Realizator Typ Instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki 
i Informatyki, Regionalne Studium Edukacji Informatycznej Uczelnia wyższa 

Partnerzy 2

Regionalne Studium Edukacji Informatycznej Uczelnia wyższa

Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Wartość projektu 120 000 zł

Źródła finansowania

Kujawsko-Pomorskie 
Kuratorium Oświaty 
w Bydgoszczy
Uniwersytet  
Mikołaja Kopernika 
w Toruniu

Udział  
w projekcie (%)

90%

10%

Beneficjenci projektu
Szkoły 

Obszar wsparcia
Dominujący Technologie społeczeństwa informacyjnego

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt miał charakter szkoleniowy i skierowany był do nauczycieli matematyki, fizyki, chemii, biologii 

i geografii. Realizatorzy zdiagnozowali, że najczęściej szkolenia doskonalące w zakresie ICT są adresowane 

do nauczycieli informatyki, dlatego też zdecydowali się swój projekt skierować do innej grupy osób. 

Cel projektu

Celem projektu T_INFO_KOM było przygotowanie kadry nauczycielskiej do stopniowej integracji techno-

logii informacyjno-komunikacyjnych z procesem nauczania w zakresie wybranych przedmiotów: matema-

tyki, fizyki, chemii, biologii i geografii.

Opis działań w projekcie

Projekt zwracał uwagę na dwa aspekty wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych 

w nauczaniu. Z jednej strony służą one wspomaganiu i wzbogacaniu tradycyjnych treści i metod, zaś z dru-

giej — pozwalają na poszukiwanie nowych możliwości i nowych treści. Szkolenia zaplanowano tak, by ich 

uczestnicy mogli zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać bezpośrednio w praktyce szkolnej. Pod-

stawowym narzędziem pracy była platforma zdalnego nauczania, gdzie wszyscy z uczestników mieli swoje 
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konta i dostęp do materiałów projektu. Była to równocześnie podstawowa platforma kontaktów kadry 

nauczającej z uczestnikami. Działania szkoleniowe miały następującą sekwencję:

	 rekrutacja uczestników i określenie ich kompetencji informatycznych, 

	blok zajęć ICT służący do wstępnego opracowywania przez uczestników za pomocą narzędzi kom-

puterowych problematyki związanej z przedmiotem nauczania, 

	zajęcia metodyczne dotyczące głównie indywidualnej pracy uczestników (pod opieką specjali-

stów metodycznych i specjalistów-praktyków) nad scenariuszami lekcji z wybranych przedmiotów 

z wykorzystaniem narzędzi ICT,

	przeprowadzenie lekcji przez każdego z uczestników według opracowanego scenariusza w swojej 

szkole, 

	zebranie informacji zwrotnej od dyrekcji szkoły (która wizytowała lekcję) oraz uczniów poprzez 

ankiety ewaluacyjne, 

	końcowe sprawozdanie uczestnika szkoleń z przeprowadzonej lekcji uzupełnione analizą ankiet 

dyrekcji i uczniów. Raporty były oceniane (zgodnie z ustaloną wcześniej punktacją) indywidualnie 

przez 2−4 niezależnych recenzentów.

Zdaniem realizatorów ważne było powiązanie szkolenia z praktyką szkolną oraz zaproszenie do zespołu 

nauczycieli praktyków, którzy w regionie dali się poznać jako entuzjaści i specjaliści w wykorzystywaniu 

narzędzi ICT w nauczaniu określonych przedmiotów. Problemem był niższy niż przewidywano poziom 

umiejętności informatycznych uczestników. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Szkolenie rozpoczęło 75 osób, a ukończyło — przy uwzględnieniu ustalonych na początku dość wymaga-

jących warunków punktacji zaliczeniowej — 68 osób. 

Podczas realizacji szkoleń udało się zaktywizować obok uczestników kursu całe środowiska szkolne 

w regionie: dyrekcje i uczniów około 50 szkół biorących udział w ważnym ogniwie działań praktycznych. 

Dla obydwu stron: nauczycieli, uczestników szkoleń, oraz akademickiej kadry nauczającej to specyficzne 

sprzężenie zwrotne było nowym i bardzo ciekawym doświadczeniem, które z pewnością pozwoli sformu-

łować dalsze etapy współpracy uczelni i szkół regionu. Planowana jest regionalna konferencja dla nauczy-

cieli, na której zostanie przedstawiona pogłębiona analiza materiałów pozyskanych w trakcie realizacji 

projektu. Projekt z założenia miał charakter pilotażowy, ale możliwym kierunkiem rozwoju jest wykorzy-

stanie sygnałów ze szkół w regionie o potrzebie tego typu szkoleń dla nauczycieli innych przedmiotów, 

np. humanistycznych.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

W celu realizacji projektu z sukcesem konieczne jest dostosowanie programu szkoleń prowadzonych 

w ramach przedsięwzięć o tym charakterze do rzeczywistych kompetencji informatycznych nauczycieli. 

Rekrutacja uczestników na tego typu kursy powinna być poprzedzona pogłębioną analizą umiejętności 

kandydatów w zakresie wykorzystywania odpowiednich narzędzi komputerowych, np. z użyciem stan-

dardowych testujących zadań praktycznych. Należałoby też na pierwszym etapie realizacji szkoleń okre-

ślić wspólnie z uczestnikami dokładnie ramowy tematyczny program nauczania dla poszczególnych 
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przedmiotów, co umożliwiłoby optymalny wybór tematyki atrakcyjnej dla przygotowania scenariuszy lek-

cji z wykorzystaniem komputera. Docelowo najbardziej efektywny w praktyce byłby okres szkoleń roz-

łożony na cały rok szkolny, zapewniający całoroczną pracę z uczniami i możliwość śledzenia postępów 

w pracy z komputerem. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki,  
Regionalne Studium Edukacji Informatycznej
Dr Maria Berndt-Schreiber
Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6113404
faks: +48 56 6113379
e-mail: rsei@mat.uni.torun.pl
http://www.rsei.umk.pl/serwis
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2.5. Transfer wiedzy i technologii
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Energia odnawialna — transfer wiedzy i technologii  
dla regionalnych strategii innowacyjnych

O projekcie
Region: Województwo Małopolskie 

Realizator Typ Instytucji
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 2

Akademia Górniczo-Hutnicza, Zakład Surowców Energetycznych Uczelnia wyższa

Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej 
i Ochrony Środowiska Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu 318 939,25 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Stażyści, pracownicy JST, społeczeństwo 

Obszar wsparcia
Dominujący Transfer wiedzy i technologii

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt o charakterze szkoleniowym realizował zawarty w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 

cel — „Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska” oraz „Racjonalne gospodarowanie środowi-

skiem”. Założenia projektu były zgodne z przyjętą Strategią Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku, 

jak również z Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2003−2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2007−2010, oraz ze Strategią Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty 

podkreślają zasadność i konieczność rozwoju energetyki odnawialnej jako uzupełniającej i przyjaznej śro-

dowisku energii w bilansie ogólnym państwa.

Cel projektu

Projekt miał na celu spowodowanie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez współdziałanie 

i obopólną wymianę doświadczeń sektora badawczo-naukowego (w tym absolwenci szkół wyższych i pra-

cownicy sektora badawczo-naukowego) i sektora przedsiębiorców reprezentowanego przez Stowarzysze-

nie Pracodawców Energetyki Odnawialnej.
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Opis działań w projekcie

Projekt składał się z szeregu uzupełniających się działań, które w rezultacie dały efekt synergii. Były to:

	 jednodniowe szkolenia w zakresie rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej w każdym z powiatów 

województwa małopolskiego, 

	półroczne staże dla absolwentów i pracowników uczelni Małopolski, 

	wydanie poradnika „Odnawialne źródła energii w Małopolsce”, przeznaczonego dla sektora prywat-

nego zainteresowanego energetyką odnawialną,

	 stworzenie bazy danych z zakresu energetyki odnawialnej zawierającej: opisy wykonanych inwe-

stycji wykorzystania OZE; zrealizowane prace naukowo-badawcze; adresy producentów urządzeń, 

jednostek naukowo-badawczych zajmujących się tym zagadnieniem, stowarzyszeń itp., 

	promocja projektu poprzez stronę internetową, seminaria, konferencje krajowe i międzynarodowe, 

media itp.

W ramach staży oferowano zatrudnienie absolwentów oraz pracowników naukowych uczelni wyższych 

w prywatnych przedsiębiorstwach zajmujących się tematyką z zakresu energetyki odnawialnej. Pozwoliło 

to na zdobycie doświadczenia oraz wdrożenie nowych pracowników do przedsiębiorstw bez narażania 

przedsiębiorców na koszty (pokryte w ramach projektu). 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Projekt pokazał drogę do osiągnięcia trwałej współpracy pomiędzy sektorem badawczo-naukowym i sek-

torem przedsiębiorstw oraz zainicjował wprowadzanie technik innowacyjnych w przedsiębiorstwach. 

Rezultaty projektu to:

	baza danych z zakresu energetyki odnawialnej (www.pnec.org.pl/baza). Liczba odwiedzin na stro-

nach z bazą danych wyniosła ok. 3000, tj. ponad dwukrotnie więcej niż zaplanowano we wniosku,

	22 jednodniowe szkolenia (382 uczestników), 

	10 staży, z czego 7 stażystów uzyskało zatrudnienie po ich zakończeniu, 

	wdrożenie innowacji w siedmiu przedsiębiorstwach z inicjatywy stażysty, 

	 rozwinięcie świadomości obywateli z zakresu energetyki wodnej, wiatrowej, solarnej, biomasy, 

możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej oraz zagadnień dotyczą-

cych inwestowania w dziedzinie energetyki odnawialnej.

W efekcie projektu podpisano trójstronną umowę o współpracy pomiędzy partnerami projektu (Stowarzy-

szenie jako przedstawiciel sektora pozarządowego, AGH — uczelni wyższych oraz PZPSEOIOŚ jako repre-

zentant sektora prywatnego).

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Właściwy dobór stażysty i miejsca odbywania stażu jest kluczowym działaniem dla osiągnięcia trwałej 

współpracy poprzez staże pomiędzy sektorem badawczo-naukowym i sektorem przedsiębiorstw. Odpo-

wiednie rozpoznanie rynku — wymagań zarówno pracodawców, jak i stażystów — pozwala osiągnąć 

pozytywne rezultaty, zadowalające obie strony.
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Większa kampania medialna pozwoliłaby bardziej zaangażować władze lokalne, co z kolei przyczyniłoby 

się do odważniejszego sięgania po środki unijne. Dzięki temu nastąpiłby wzrost efektywności energetycz-

nej i wykorzystania energii odnawialnej.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC)
Maria Stankiewicz
Marcin Łojek
ul. Sławkowska 17, pok. 30, 31-016 Kraków
tel.: +48 12 4291793
faks: +48 12 4291793
e-mail: biuro@pnec.org.pl
www.pnec.org.pl 
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Mazowiecki Ośrodek Patentowy

Projekt nominowany w konkursie  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Mazowieckie 

Realizator Typ Instytucji
Fundacja Centrum Innowacji FIRE Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 1

WTS Witek, Czernicki, Śnieżko Rzecznicy Patentowi S.P. Małe lub średnie przedsiębiorstwo

Wartość projektu 846 919,07 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Doktoranci 

Pracownicy sektora B+R 

Obszar wsparcia
Dominujący Transfer wiedzy i technologii

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji 

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora B+R, szczególnie instytutów naukowych, w zakre-

sie zdolności komercjalizacji wyników własnych badań i współpracy z biznesem oraz brak sprawnych insty-

tucji wspierających. Miał on charakter szkoleniowy (wiedza o zarządzaniu wartością intelektualną) i doradczy 

(ochrona własności intelektualnej oraz wdrożenia), przy czym beneficjenci mogli korzystać z jednej i/lub dru-

giej formy wsparcia, w zależności od swoich potrzeb. 

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie potencjału rozwoju regionu mazowieckiego w zakresie innowacji 

poprzez utworzenie Mazowieckiego Ośrodka Patentowego (MOP). Komponent doradczy miał na celu 

kompleksowe wsparcie konkretnych projektów innowacyjnych poprzez zabezpieczenie wartości inte-

lektualnej oraz ocenę szans komercjalizacji. Komponent szkoleniowy zmierzał do podniesienia poziomu 

wiedzy beneficjentów z zakresu zarządzania, ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej (zarówno 

wśród kadry naukowej, jak i kadry zarządzającej).



95

Opis działań w projekcie

Projekt posiadał dwa równoważne komponenty (doradztwo i szkolenia), które wzajemnie się uzupełniały. 

W ramach doradztwa beneficjenci otrzymywali pomoc niezbędną do oceny szans komercjalizacji, w tym:

	weryfikację zdolności patentowej innowacji polegającą na przeprowadzeniu badań stanu techniki, 

	ustalenie i uregulowanie sytuacji własnościowej pomysłu, dokonanie zgłoszeń patentowych w kraju 

i za granicą, 

	przeprowadzenie wstępnej analizy rynkowej ustalającej potencjał rynkowy oraz możliwe kierunki roz-

woju i wdrożenia projektu (możliwość zdobycia inwestora, źródeł finansowania itp.).

W ramach komponentu szkoleniowego zaoferowano: 

	 regularne szkolenia adresowane do pracowników i studentów i wybranych grup beneficjentów, 

	prowadzenie spotkań konsultacyjnych dla większych ośrodków naukowych,

	prowadzenie punktu konsultacyjnego,

	utworzenie portalu internetowego stanowiącego jednocześnie bazę wiedzy i jedną z dróg prowa-

dzenia konsultacji. 

Czynnikiem sukcesu okazała się kompleksowość usług. Dzięki doradztwu prawnemu (patentowemu) ści-

śle powiązanemu z doradztwem rynkowym oraz w zakresie strategii rozwoju MOP był dla beneficjentów 

doskonałym think tankiem — zapleczem merytorycznym w dziedzinach im nieznanych, takich jak strate-

gia rynkowa, budżetowanie, pozyskiwanie środków, proces obsługi patentowej itd. Doradztwo takie jest dla 

większej części pracowników instytucji naukowych niedostępne. Dotyczy to szczególnie mniejszych insty-

tucji (do kilkuset zatrudnionych), które nie utrzymują rozbudowanych struktur wspierających transfer tech-

nologii. Zdaniem realizatorów projektu, udało się przełamać stereotyp, w którym proces ochrony własności 

intelektualnej sprowadzano wyłącznie do procedury prawniczej, dotyczącej zgłoszenia patentowego. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu obejmują:

	107 ekspertyz (badania stanu techniki, zgłoszenia patentowe, analizy rynkowe), 

	4 seminaria szkoleniowe, 

	17 spotkań konsultacyjnych, 

	portal dotyczący ochrony własności intelektualnej, 

	2 bazy danych dotyczące mazowieckich projektów innowacyjnych i osób zaangażowanych w ich 

tworzenie, 

	159 beneficjentów (kadra naukowa i zarządzająca z mazowieckich instytucji), którzy skorzystali 

z organizowanych w ramach projektu seminariów oraz spotkań konsultacyjnych z zakresu zarzą-

dzania, ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej, 

	30 zgłoszeń patentowych dokonanych przez jednostki naukowe z woj. mazowieckiego.

MOP wpisał się na stałe w mazowiecki system innowacji. Po zakończeniu projektu była realizowana jego 

druga edycja, a obecnie — trzecia. Druga edycja zyskała dofinansowanie z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

i rozszerzono ją na cały kraj, podobnie jak kolejną. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała
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Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Realizacja podobnych projektów powinna uwzględniać fakt, że jego sukces wynikał z połączenia w ramach 

MOP kompetencji dwóch rodzajów partnerów: instytucji okołobiznesowej i kancelarii patentowej, dzięki 

czemu stworzono uzupełniający się zespół ekspertów z wielu dziedzin wiedzy, mogących zaoferować 

beneficjentom projektu — naukowcom — kompleksową obsługę prawno-doradczą niezbędną do oceny 

i wdrażania innowacji. Dla zastosowania tego rozwiązania przez inne podmioty niezbędne jest zidentyfiko-

wanie kompetencji, które są wymagane dla prowadzenia instytucji typu MOP.

Fundacja Centrum Innowacji FIRE
Paweł Łukasiewicz
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
tel.: +48 22 4603695
faks: +48 22 4603765
e-mail: pawel.lukasiewicz@innowacje.org.pl; kontakt@innowacje.org.pl
http://www.innowacje.org.pl
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Partnerstwo Technologiczne dla Mazowsza

O projekcie
Region: Województwo Mazowieckie 

Realizator Typ Instytucji
Technology Partnership Polska 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) Publiczna instytucja badawcza

Partnerzy Brak 

Wartość projektu 1 184 460 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Obszar wsparcia
Dominujący Transfer wiedzy i technologii

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji 

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt był odpowiedzią na obserwacje realizatora Technology Partnership Polska (działającego w struktu-

rach Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów — PIAP) potwierdzające informacje o niezadowa-

lającym poziomie innowacyjności gospodarki Mazowsza. Jako problem zdefiniowano brak efektywnych 

kanałów wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi innowacjami przedsiębiorcami a jednostkami 

badawczymi (w obu kierunkach). Większość dotychczasowych inicjatyw w tym zakresie z jednej strony 

skupiała swoją uwagę wyłącznie na gromadzeniu informacji o możliwościach zespołów badawczo-rozwo-

jowych, a z drugiej strony — na potrzebach realizacji zadań innowacyjnych w gospodarce. Zabrakło jednak 

kompleksowych działań w kierunku kojarzenia ze sobą możliwości i potrzeb. Właśnie takie działania dorad-

cze i szkoleniowe zaoferowano w projekcie Partnerstwo Technologiczne dla Mazowsza. 

Cel projektu

Celem projektu był wzrost potencjału regionu mazowieckiego w sferze innowacji poprzez pakiet działań pro-

wadzących do wzmocnienia współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami.

Opis działań w projekcie

Działania podejmowane podczas trwania projektu zmierzały do stworzenia mechanizmów (m.in. w postaci 

sieci) udrażniających przepływ informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami, co skutkuje odblokowa-

niem procesów decyzyjnych w gospodarce w zakresie finansowania innowacji. Oprócz transferu technologii 

do firm konieczne było także zapewnienie możliwości przepływu odpowiedniej wiedzy do bezpośrednich 
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uczestników tego procesu poprzez szkolenia. Działania prowadzone w projekcie wzajemnie się uzupeł-

niały, dając efekt synergii. Były to: 

	 stworzenie bazy danych CRM (Customer Relationship Management), 

	nawiązanie kontaktu z firmami poprzez telemarketing, 

	audyty technologiczne w przedsiębiorstwach, 

	propozycje rozwiązań problemów technicznych, 

	 stworzenie sieci ekspertów z instytucji naukowych, 

	 szkolenia dla ekspertów z instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych oraz dla sektora przemy-

słowego podnoszące świadomość roli, jaką odgrywają poszczególni uczestnicy procesu, 

	 rozpropagowanie usług transferu wiedzy poprzez zorganizowanie Targów Wiedzy (imprezy towa-

rzyszącej Targom AUTOMATICON).

Kluczowe dla realizacji działań przewidzianych w projekcie z sukcesem było stworzenie odpowiedniej plat-

formy współpracy gospodarki i instytucji B+R oraz pozyskanie ich do współpracy. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu to:

	zaproponowanie przez zespół konsultantów 47 (ponad dwukrotnie więcej niż zakładano) propozy-

cji rozwiązań problemów technicznych,

	wzrost konkurencyjności 150 przedsiębiorstw poprzez przeprowadzenie w nich audytów technolo-

gicznych/konsultacji, 

	podniesienie kwalifikacji 170 osób (pracowników przedsiębiorstw i sfery B+R) w dziedzinach zwią-

zanych z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań do przedsiębiorstw, 

	pozyskanie do współpracy przy projekcie 2038 firm, 

	włączenie w sieć instytucji naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych zrzeszających 2000 eks-

pertów.

Projekt przyczynił się do trwałego wzmocnienia konkurencyjności beneficjentów poprzez dostęp do glo-

balnego rynku wiedzy i technologii. Po zakończeniu projektu rozpoczęto działalność komercyjną w zakre-

sie działań objętych projektem. Technology Partnership Polska działający w strukturach Przemysłowego 

Instytutu Automatyki i Pomiarów posiada wciąż rozbudowywaną bazę przedsiębiorstw potencjalnie 

poszukujących innowacyjnych technologii oraz bazę ekspertów. Ułatwia to poszukiwanie i nawiązywanie 

kontaktów z potencjalnymi usługodawcami.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Dla sprawnej realizacji projektu kluczowe znaczenie ma budowa odpowiedniej bazy danych (CRM). Baza 

ta powinna być uzupełniana, rozszerzana i aktualizowana. Wskazana przy realizacji podobnych projek-

tów jest również analiza potrzeb przedsiębiorców, poprzedzająca przystąpienie do kontaktowania świata 

naukowego z przedsiębiorcami. Czynnikiem wspomagającym jest również zagwarantowanie poufności 

przepływu informacji pomiędzy naukowcami a sferą biznesu.



99

Technolgy Partnership Polska
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Roman Siczek 
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
tel.: +48 22 8740246
faks: +48 22 8740301
e-mail: rsiczek@piap.pl
www.piap.pl/tpp
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Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii  
— projekt pilotażowy w Gliwicach

Projekt nominowany w konkursie  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Śląskie 

Realizator Typ Instytucji
Miasto Gliwice Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia 

Partnerzy 3

Politechnika Śląska w Gliwicach Uczelnia wyższa

Starostwo Powiatowe w Gliwicach Instytucja systemu zarządzania polityką

Główny Instytut Górnictwa Publiczna instytucja badawcza (JBR)

Wartość projektu 2 083 590 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6  
i Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Obszar wsparcia
Dominujący Transfer wiedzy i technologii

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry 

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji 

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt System Efektywnej Komercjalizacji Technologii (SEKT) posiadał charakter szkoleniowy, jednak for-

muła szkoleń (interaktywne) pozwalała na przełożenie uzyskanej wiedzy na działania konkretnych insty-

tucji uczestniczących w projekcie. Brali w nim udział przedstawiciele uczelni wyższych odpowiedzialni za 

stymulowanie rozwoju nauki i przedsiębiorczości, jednostek wspierających rozwój firm innowacyjnych 

i wysokich technologii, jednostek badawczo-rozwojowych, a także przedstawiciele władz, w których inte-

resie leży szeroko pojęty rozwój regionu. Dzięki temu mogli się spotkać w jednym miejscu wszyscy zain-

teresowani procesem transferu i komercjalizacji wiedzy. Wartością dodaną projektu okazało się stworzenie 

trwałych powiązań pomiędzy uczestnikami projektu, którzy w nowym okresie programowania, mając 

na uwadze zdobytą wiedzę, zdecydowali się wspólnie generować nowe pomysły i realizować wspólne 

projekty (na przykład projekt START dotyczący promocji przedsiębiorczości na uczelniach wyższych).
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Cel projektu

Projekt miał na celu utworzenie modelu współpracy przy procesie komercjalizacji technologii w woje-

wództwie pomiędzy instytucjami bezpośrednio i pośrednio zaangażowanymi w ten proces. Jako cele 

szczegółowe określono: 

	zwiększenie wśród kluczowych pracowników instytucji sektora B+R, instytucji wspierających biz-

nes oraz jednostek samorządu terytorialnego zakresu wiedzy oraz zdolności do skutecznej realizacji 

procesów komercjalizacji technologii, 

	przygotowanie pakietu narzędzi wsparcia procesów powstawania nowych firm innowacyjnych 

oraz rozwoju klastrów technologicznych, 

	 stworzenie pilotażowej sieci współpracy między instytucjami zaangażowanymi w proces komercja-

lizacji technologii w województwie śląskim. 

Celem projektu stała się więc integracja wiodących instytucji zaangażowanych w komercjalizację wiedzy 

i rozwój gospodarki opartej na wiedzy wokół propozycji innowacyjnego modelu śląskiej gospodarki.

Opis działań w projekcie

Beneficjenci, czyli instytucje bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w proces komercjalizacji, uzyskali 

wsparcie ekspertów — praktyków z uniwersytetów, inkubatorów oraz centrów technologicznych z zagra-

nicy (Belgia, Niemcy, USA). Jako formę działań przyjęto warsztaty interaktywne — prezentowane przez 

ekspertów dobre praktyki były przenoszone na warunki występujące obecnie w jednostkach w regionie 

i na tej bazie formułowane były zalecenia i plany dalszych działań. Uczestnicy podzieleni zostali na 4 grupy 

tematyczne koncentrujące się na odrębnych zagadnieniach: 

	proces komercjalizacji technologii, 

	zarządzanie inkubatorami i parkami technologicznymi,

	 rozwój klastrów technologicznych,

	promocja przedsiębiorczości na uczelniach wyższych. 

Zorganizowano także cztery konferencje, w których uczestniczyły osoby zaangażowane w proces komer-

cjalizacji wiedzy z terenu całej Polski oraz zagranicy. Konferencje te stały się doskonałą okazją do zapre-

zentowania rozwiązań obecnych na terenie kraju, ale także do nawiązania nowych kontaktów. Wstępny 

program szkoleń, już w trakcie realizacji projektu, uzupełniano w zależności od zapotrzebowań jego uczest-

ników. M.in. z tego względu zrealizowano kompletny panel dotyczący polityki w zakresie praw patento-

wych, realizowany przy udziale eksperta z USA.

Jednym z najważniejszych czynników sukcesu w procesie komercjalizacji jest wybór właściwej ścieżki 

komercjalizacji, uwzględniającej sytuację rynkową oraz identyfikującej główne podmioty w danym obsza-

rze technologicznym i produktowym. Projekt osiągnął sukces, ponieważ dzięki udziałowi w nim uczestnicy 

poszczególnych etapów procesu komercjalizacji mogli zidentyfikować płaszczyzny przenikania wzajem-

nych działań, ustalić zasady lepszej współpracy oraz wdrożyć skuteczne metody działania przystosowane 

do wymagań rynku oraz instytucji współpracujących. Zapewnienie doradztwa doświadczonych eksper-

tów pozwoliło nie tylko na udoskonalenie prowadzonej działalności, ale również na wskazanie możliwości 

dalszego rozwoju. 
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Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu to:

	40 osób przeszkolonych w ramach 4 Grup Tematycznych w zakresie: oceny potencjału technolo-

gicznego pod kątem komercjalizacji oraz polityki w zakresie własności intelektualnej (w tym fundusz 

patentowy), a także instrumentów finansowych dotyczących działań wspierających innowacje,

	udoskonalenie metod zarządzania inkubatorami i parkami technologicznymi oraz tworzenie i funk-

cjonowanie klastrów; prowadzenie działań proinnowacyjnych na uczelniach wyższych, 

	przewodnik dot. komercjalizacji technologii przedstawiający wyniki całego projektu,

	4 konferencje regionalne zmierzające do pobudzenia świadomości oraz promocji wyników prac, 

	4 raporty tematyczne służące przygotowaniu nowych projektów z zakresu innowacji na lata 

2007−2013.

O postępach i rezultatach realizacji projektu informowano podczas konferencji regionalnych, semina-

riów i warsztatów oraz za pośrednictwem mediów. W trakcie projektu funkcjonował sieciowy punkt kon-

taktowy, w którym można było uzyskać informacje o działaniach oraz pomoc w nawiązaniu współpracy 

na rzecz komercjalizacji technologii. 

Projekt doprowadził do realizacji wstępnych działań związanych z budowaniem klastrów (np. Klaster Mate-

riałowy w Lotnictwie) oraz rozwojem istniejących, np. Śląskiego Innowacyjnego Klastra Czystych Tech-

nologii Węglowych. Podpisano także deklarację współpracy w ramach Śląskiej Sieci Inkubatorów, Parków 

Przemysłowych i Technologicznych oraz deklarację o zaangażowaniu sześciu uczelni wyższych w przyszłą 

realizację programu promocji przedsiębiorczości na uczelniach pt. START. Projekt ten został dopracowany 

i ostatecznie ubiega się o dofinansowanie unijne. Wydany został „Przewodnik Pomysł–Badania–Wiedza– 

–Biznes, usprawnienie procesów komercjalizacji wiedzy w instytucjach sektora badań i rozwoju w woje-

wództwie śląskim”. Podręcznik był udostępniany podczas konferencji regionalnych oraz rozesłany na uczel-

nie wyższe.

W trakcie realizacji projektu poszczególne osoby miały możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w swo-

ich jednostkach macierzystych. Zaistniał więc proces dyfuzji wiedzy i praktyk innowacyjnych, prowadzący 

m.in. do poszerzenia kręgów odbiorców rozwiązań innowacyjnych na terenie Śląska. Zdobyte doświadcze-

nie pozwoliło także na uzupełnienie założeń Regionalnej Strategii Innowacji woj. śląskiego o wyniki prac 

grup tematycznych projektu. Poprzez wspólne prace w ramach niedużych grup, a przez to wytworzenie się 

więzów o charakterze koleżeńskim, udało się przezwyciężyć sztywne bariery pomiędzy przedstawicielami 

poszczególnych instytucji oraz zwiększyć poziom wzajemnego zaufania.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

W projektach, które będą bazowały na tej dobrej praktyce, niezbędna będzie szczegółowa analiza regional-

nych instytucji zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w proces komercjalizacji na różnych jego etapach. 

Dla sukcesu kluczowe jest bowiem skupienie ich, tak aby poprzez działania projektowe stworzyć rzeczywistą 

możliwość współpracy. Ważne jest, aby w każdej z instytucji i w każdym zidentyfikowanym obszarze działania 

znalazły się osoby zainteresowane określonym działaniem oraz mające rozeznanie w zakresie dobrych praktyk 

oraz potencjalnych partnerów. Wiedza i doświadczenie zdobyte przez uczestników projektu SEKT pozwolą 
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na zwiększenie efektywności w tworzeniu platform współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, 

B+R oraz uczelniami, na promocję i rozwój inicjatyw klastrowych oraz wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. 

Nie do przecenienia pozostają wreszcie powiązania o charakterze nieformalnym pomiędzy uczestnikami pro-

jektu. Tego rodzaju kontakty, oparte na wzajemnym zaufaniu, z pewnością przyczyniają się do zwiększenia 

efektywności działań biznesowych o charakterze innowacyjnym, co można zauważyć już obecnie, a więc kil-

kanaście miesięcy po zakończeniu realizacji projektu SEKT. 

Miasto Gliwice
Katarzyna Kobierska
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 2391100
faks: +48 32 3354014
e-mail: brm@um.gliwice.pl
http://www.um.gliwice.pl
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Sieć współpracy Normalizacyjno-Technicznej  
Śląskiego Przemysłu Medycznego 

Projekt nominowany w konkursie  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Śląskie 

Realizator Typ Instytucji
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM Publiczna instytucja badawcza

Partnerzy 5

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Prywatna instytucja badawcza

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED SA Małe lub średnie przedsiębiorstwo

OPTOPOL Technology SA Małe lub średnie przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne EMTEL Małe lub średnie przedsiębiorstwo

Politechnika Śląska Uczelnia wyższa

Wartość projektu 262 400 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6  
środki własne

Udział  
w projekcie (%)

99% 
1%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Prywatne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Jednostki różne, w tym Urząd Rejestracji, PKN, DNV Polska, jednostki medyczne/beneficjenci indywidualni 

Obszar wsparcia
Dominujący Transfer wiedzy i technologii

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji 

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt był odpowiedzią na problemy producentów wyrobów medycznych w zakresie infrastruktury 

normatywno-atestacyjnej technologii medycznych. Miał charakter doradczy i stanowił wsparcie tech-

niczne, polegające m.in. na kompleksowej adaptacji do potrzeb polskojęzycznego użytkownika kluczowej 

normy IEC 60601-1 Edycja 3, dla urządzeń elektromedycznych.
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Cel projektu

Celem ogólnym projektu było zainicjowanie działalności Sieci Współpracy Normalizacyjno-Technicznej Ślą-

skiego Przemysłu Medycznego, której istotny element stanowi Śląska Komisja Normalizacyjno-Techniczna 

Przemysłu Medycznego (ŚKNTPM). W założeniu sieć ta powinna wspomagać śląski przemysł medyczny 

w dostosowaniu wyrobów do rosnących wymagań unijnych. 

Celem szczegółowym ŚKNTPM była kompleksowa adaptacja do potrzeb polskojęzycznego użytkownika 

kluczowej normy IEC 60601-1 Edycja 3, dla urządzeń elektromedycznych, wchodzącej w obieg normaliza-

cyjny w I kwartale 2006 r. Było to nowe obszerne wydanie normy, dostępne tylko w obcym języku. Ponadto 

wykonano podobne prace przy kilku normach związanych z normą główną.

Opis działań w projekcie

Kompleksowa adaptacja użytkowa norm to tłumaczenia, weryfikacje i opiniowanie opracowań, iden-

tyfikacja fragmentów powołanych norm związanych, wypracowanie wykładni interpretacyjnej norm, 

rozpracowanie wymagań pod procedury atestacyjne itp. Techniczne wsparcie polegało w pierwszej kolej-

ności na dokonaniu tłumaczenia i wstępnej weryfikacji tłumaczenia przez inżynierski zespół tłumaczy 

ITAM podstawowej nowej wersji normy generalnej dla przemysłu urządzeń elektromedycznych. Norma 

ta (IEC 60601-1 Ed. 3) miała w oryginale około 400 stron, co stanowiło objętość dotychczas niespotykaną. 

Wprowadziła wiele nowych pojęć i skomplikowanych systemów wymagań. Przetłumaczono i wstęp-

nie zweryfikowano w ramach projektu także 160-stronicowy nowatorski dokument (Raport Techniczny) 

IEC TR 62354 pomagający przetransponować wymagania powyższej normy bezpośrednio na badawcze 

procedury laboratoryjne. 

Zrealizowany projekt był pierwszym w kraju projektem z sektora przemysłu wykorzystującym środki unijne 

na potrzeby normalizacyjno-techniczne. Władze Polskiego Komitetu Normalizacyjnego upowszechniły ten 

projekt jako wzorcowy w trakcie ogólnopolskiej konferencji oraz w czasopiśmie „Normalizacja”. Sukces pro-

jektu polegał na modyfikacji dotychczasowego modelu normalizacji krajowej w sytuacji, w której wielu 

przedstawicieli przemysłu regionalnego nie współpracowało na szczeblu centralnym — możliwość włącze-

nia się w system współpracy na szczeblu lokalnym okazała się o wiele atrakcyjniejsza. Dodatkowo przyjęto 

elastyczny model współpracy adekwatny do aktualnych potrzeb producentów. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu to:

	opracowanie projektu obszernej normy polskojęzycznej, co ze znacznym wyprzedzeniem przybli-

żyło treść normy uczestnikom projektu oraz podniosło ich kwalifikacje zawodowe, 

	utworzenie Śląskiej Komisji Normalizacyjno-Technicznej Przemysłu Medycznego z określoną listą 

ekspertów reprezentujących kluczowe jednostki śląskie oraz siecią ekspertów zewnętrznych,

	publikacje, raporty, analizy, ekspertyzy, opinie itp. na użytek współpracy krajowej i międzynarodowej,

	udział w 30 roboczych oraz informacyjno-szkoleniowych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych,

	wciąż rozbudowywany, elektroniczny zbiór kilku tysięcy, często unikalnych dokumentów na użytek 

współpracujących ekspertów,

	przekazanie opracowanej w projekcie normy generalnej do końcowej obróbki na szczeblu PKN oraz 

kontynuacja współpracy ekspertów śląskich w omawianym zakresie.
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Efekt projektu to także trzy inicjatywy technologiczne upowszechniające wiedzę normalizacyjną, w tym 

o strategicznych kierunkach promowanych przez Komisję Europejską, jak tzw. normy interoperacyjne 

(dotyczące rozwiniętych wielkich systemów informatyczno-komunikacyjnych). Według realizatorów pro-

jektu, najważniejszym efektem na przyszłość jest wypracowanie dojrzałej koncepcji utworzenia Wschod-

nioeuropejskiego Ośrodka Technologii Medycznych nakierowanego na problematykę infrastrukturalną 

przemysłu medycznego oraz przeprowadzenie w tym zakresie sondażu wśród kilkudziesięciu ekspertów 

krajowych i zagranicznych.

Zlokalizowany na Śląsku, ale silnie współpracujący z jednostkami krajowymi i zagranicznymi, ośrodek 

powinien służyć pomocą przemysłowi medycznemu w rozwiązywaniu bieżących problemów, a także 

reprezentować mocne stanowisko polskie oraz partnerów wschodnioeuropejskich przy opracowywaniu 

optymalnych dokumentów międzynarodowych. Powinno to być także pomocne w realizacji strategicz-

nych celów technicznych Wspólnot Europejskich, wyraźnie nakreślonych w lutym 2008 roku w Warszawie 

podczas międzynarodowej konferencji na temat wspomnianych norm interoperacyjnych.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Aby podobny projekt mógł być realizowany w innym regionie, konieczne jest skupienie wokół jednej 

wyspecjalizowanej instytucji posiadającej zasoby do realizacji działań, innych powiązanych instytucji czy 

przedsiębiorstw (np. model publiczna instytucja badawcza + MSP, szkoły wyższe, prywatne instytucje 

badawcze).

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM 
Sławomir Latos 
ul. F. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze
tel.: +48 32 2716013 wew. 145; 693394151
faks: +48 32 2765608
e-mail: latos@itam.zabrze.pl
www.itam.zabrze.pl 
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Śląska Sieć na rzecz Wzornictwa

Laureat konkursu  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Śląskie 

Realizator Typ Instytucji
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 3

ASP w Katowicach Uczelnia wyższa

GAPP SA w Katowicach Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu 1 120 050 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Obszar wsparcia
Dominujący Transfer wiedzy i technologii

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt miał za zadanie lepsze wykorzystanie wzornictwa, zwłaszcza przemysłowego, do rozwoju ślą-

skiej gospodarki. Badania innowacyjności śląskich firm przeprowadzone przed rozpoczęciem projektu 

wykazały, że 32% firm poszukiwało pomocy w rozwoju nowego produktu, ale jedynie 2,5% deklarowało, 

że potrzebuje pomocy projektanta. Projekt poprzez różnorodne działania szkoleniowe i promocyjne uła-

twił nawiązywanie kontaktów między przedsiębiorcami a projektantami, kreując jednocześnie potrzebę 

takiej współpracy i pokazując jej efekty. W trakcie realizacji projektu do grona beneficjentów dołaczyły 

samorządy terytorialne, które szybko odkryły wartość dobrego projektowania przestrzeni publiczej dla 

zwiększenia atrakcyjności i promocji gminy.

Cel projektu

Cele projektu określono jako wzrost innowacyjności śląskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie sieci współ-

pracy pomiędzy producentami i projektantami, wzrost świadomości przedsiębiorców nt. wzornictwa jako 

skutecznego narzędzia wzrostu konkurencyjności firmy, poprawa wzornictwa śląskich produktów oraz uła-

twienie startu młodym projektantom.
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Opis działań w projekcie

Zespół realizatorów był wspierany przez zespół ekspertów — doświadczonych projektantów i pro-

motorów wzornictwa, w związku z czym na bieżąco monitorowano przebieg działań oraz szukano 

najlepszych odpowiedzi na zidentyfikowane wcześniej potrzeby. Przed rozpoczęciem projektu przepro-

wadzono analizę potrzeb, zbadano poziom wiedzy i przekonań na temat wzornictwa oraz preferencji 

dot. samej organizacji szkoleń. Potrzeby identyfikowano także już w trakcie realizacji — poprzez ankiety 

ewaluacyjne. Warta podkreślenia jest również elastyczność działań dostosowanych do zmieniających się 

potrzeb odbiorców.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Trzyletni projekt przyniósł: 

	14 wystaw wzornictwa, 

	10 konferencji,

	8 warsztatów dla producentów i projektantów,

	6 dni otwartych,

	21 spotkań informacyjno-doradczych,

	2 pierwsze edycje konkursu „Śląska Rzecz”,

	bazę danych projektantów i innowacyjnych przedsiębiorców,

	6 numerów specjalistycznych biuletynów „i”.

Atrakcyjność projektu pomogła angażować beneficjentów projektu, którzy w rezultacie stworzyli trwałą 

sieć instytucji, organizacji i firm promujących wzornictwo. Projekt zakończony został w styczniu 2008 r., 

ale kontynuowane są wszystkie jego kluczowe elementy. Wzrasta liczba uczestników konkursu „Ślą-

ska Rzecz”. Rośnie prestiż wydarzeń — co można poznać po patronach medialnych i merytorycznych 

oraz liczbie zaproszeń do prezentacji wystaw, jakie nadchodzą z całej Polski. Zmienia się wizerunek 

regionu — design staje się jego wizytówką (występuje m.in. w oficjalnych kalendarzach województwa) 

oraz odgrywa ważną rolę w systemowych projektach Urzędu Marszałkowskiego dotyczących wdraża-

nia Regionalnej Strategii Innowacji oraz transferu technologii. Miasta korzystają z usług projektantów 

przy tworzeniu systemów komunikacji wizualnej i projektowaniu mebli miejskich (Katowice, Zawiercie, 

Bielsko-Biała, Radzionków). Z cieszyńskich doświadczeń korzystają samorządy, które tworzą podobne 

centra designu: Poznań, Kielce, Kraków. Projekt został wyróżniony w konkursie MRR „Najlepsza inwestycja 

w człowieka” oraz „Polska pięknieje”.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Powielanie w innych regionach dobrej praktyki wypracowanej w woj. śląskim uwarunkowane jest wła-

ściwym przeprowadzeniem fazy przygotowawczej, w szczególności badaniem potrzeb skupienia wokół 

centrów designu szerokiego zespołu specjalistów. Niezbędne jest także zachowanie maksymalnej elastycz-

ności działań, tak aby rzeczywiście centra mogły szybko reagować na zmieniającą się sytuację gospodar-

czą i potrzeby odbiorców.
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Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie
Ewa Gołębiowska 
ul. Stalmacha 8/5, 43-400 Cieszyn
tel.: +48 33 8510821, faks: +48 33 8510821
e-mail: egolebiowska@zamekcieszyn.pl 
www.zamekcieszyn.pl





KATEGORIA 6

2.6. Usługi dla innowacji
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II faza budowy Regionalnego Centrum Eksportu  
— rozwój usług wspierających eksport

O projekcie
Region: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Realizator Typ Instytucji
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy Brak

Wartość projektu 156 300 zł

Źródła finansowania
SPO WKP 1.1.2.
Środki własne

Udział  
w projekcie (%)

85%
15%

Beneficjenci projektu
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt miał charakter kompleksowy, a jego przedmiotem było stworzenie w ramach Izby kompetencji, 

pozwalających na uruchomienie działu pod nazwą Regionalne Centrum Eksportu (RCE), który rozpoczął 

świadczenie trzech nowych usług wspierających eksport: usługi doradczej — „Paszport do eksportu” oraz 

2 usług informacyjnych świadczonych online: „Interaktywny kontakt z konsultantem” i „Zamieszczanie ofert 

współpracy zagranicznej”.

Cel projektu

Celem nadrzędnym projektu było podniesienie potencjału Izby w zakresie świadczenia usług w dziedzinie 

promocji eksportu skierowanych do MSP, ze szczególnym uwzględnieniem startujących i początkujących 

eksporterów. Głównym celem projektu było utworzenie w strukturze instytucji działu pod nazwą Regio-

nalne Centrum Eksportu (RCE), które miało pełnić funkcję centrum informacyjno-doradczego dla ekspor-

terów i potencjalnych eksporterów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Założenie tego celu 

zaplanowano poprzez osiągnięcie następujących celów operacyjnych:

	opracowanie standardu i pilotażowe wdrożenie pakietu usług dla początkujących eksporterów 

„Paszport do eksportu”,

	opracowanie standardu i pilotażowe wdrożenie usług informacyjnych świadczonych w trybie 

online: „Interaktywny kontakt z konsultantem” i „Wprowadzanie ofert współpracy zagranicznej”, 

	 rozszerzenie witryny internetowej o nowe moduły dla eksporterów,

	przygotowanie siedziby i personelu do świadczenia nowych usług.



114

Opis działań w projekcie

Realizacja działań przebiegała w 4 etapach:

Etap I  — Opracowanie założeń nowych usług i konsultacje. Objął następujące elementy: 

	W ramach Przygotowania pakietu usług „Paszport do eksportu” — opracowanie wstępnych założeń 

pakietu, konsultacja opracowanych wstępnych założeń z niezależnym ekspertem i przedsiębiorcami 

oraz zlecenie opracowania standardu pakietu usług wyspecjalizowanej firmie konsultingowej;

	W ramach Przebudowy i rozszerzenia witryny internetowej — opracowanie założeń merytorycz-

nych przebudowy i rozszerzenia, zlecenie wykonania przebudowy i rozszerzenia witryny. 

Etap II  — Przygotowanie nowych usług. Objął:

	W ramach przygotowania pakietu usług „Paszport do eksportu” — wykonanie usługi opracowania 

standardu nowego pakietu usług;

	W ramach przebudowy i rozszerzenia witryny internetowej — opracowanie przy współpracy z firmą 

informatyczną założeń technicznych — struktury i zasad funkcjonowania przebudowy i rozszerze-

nia witryny, a także wykonanie usługi przebudowy i rozszerzenia witryny;

	W ramach remontu, adaptacji i wyposażenia pomieszczeń — remont i adaptacja dwóch pomiesz-

czeń oraz zakup i instalacja wyposażenia. 

Etap III  — Przygotowanie personelu i promocja. W trakcie tego etapu uwzględniono:

	W ramach przygotowania personelu do świadczenia pakietu nowych usług — zlecenie przeprowa-

dzenia 3 sesji informacyjnych dla 3 pracowników personelu wnioskodawcy oraz wykonanie usługi 

przeprowadzenia 3 sesji informacyjnych;

	Działania promocyjne.

Etap IV  — Wdrożenie pilotażowe usług i raportowanie.

W trakcie tego etapu przeprowadzono pilotażowe wdrożenie pakietu nowych usług „Paszport do eks-

portu” w firmach, które nie prowadziły eksportu, a także uruchomienie przebudowanej i rozszerzonej 

witryny internetowej oraz pilotażowe wdrożenie usług informacyjnych online: „Interaktywny kontakt klienta 

z konsultantem” oraz „Wprowadzanie ofert współpracy zagranicznej”. Zorganizowano konferencję prasową 

z udziałem Marszałka Województwa, przygotowane zostały odpowiednie raporty. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W wyniku realizacji projektu powstało Regionalne Centrum Eksportu — instytucja znana i rozpoznawana 

w regionie. Firmy eksportujące lub zaczynające działalność eksportową wiedzą, gdzie mogą się zwrócić, 

aby uzyskać wszelką informację lub doradztwo związane z ich działalnością.

Przedsiębiorcy często korzystają z witryny administrowanej przez RCE — www.eksport.kujpom.info. Dzięki 

modernizacji strona stała się aktywnym narzędziem pozyskania informacji i ofert współpracy oraz kontaktów.

W 2006 r. (1 stycznia 2006 — modernizacja witryny) liczba wejść na stronę wzrosła 4,4 razy w porównaniu 

z okresem poprzednim (lipiec 2003−grudzień 2005).

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała
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Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Regionalne Centrum Eksportu powstałe przy IPH w Toruniu to pierwsza taka instytucja w Polsce. Doświad-

czenia zdobyte przy realizacji tego przedsięwzięcia mogą być wykorzystywane przez organizacje działające 

w podobnym zakresie — zrzeszenia firm, działające na rzecz przedsiębiorców. 

Organizacja zamierzająca wdrożyć założenia projektu powinna spełnić następujące wa  runki:

	prowadzić działalność skierowaną do sektora przedsiębiorców,

	dysponować odpowiednim zapleczem kadrowym — zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych 

pracowników,

	posiadać odpowiednie zaplecze techniczne (biuro z miejscem pracy dla pracowników oraz z miej-

scem spotkań z przedsiębiorcami),

	zapewnić stworzenie strony WWW (portal dla eksporterów z możliwością uruchomienia nowych 

narzędzi ułatwiających przedsiębiorcom dostęp do ofert, informacji, jak również kontakt z wykwali-

fikowanym doradcą).

Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu 
Marta Olszewska 
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6586290
faks: +48 56 6585299
e-mail: biuro@iph.torun.pl
www.iph.torun.pl
www.eksport.kujpom.info
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Budowa części dydaktycznej  
Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy 

O projekcie
Region: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Realizator Typ Instytucji
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uczelnia wyższa 

Partnerzy Brak

Wartość projektu 22 030 387 zł

Źródła finansowania

ZPORR 1.3.1.
Budżet Państwa
Budżet  
Województwa 
Kujawsko- 
-Pomorskiego
Budżet  
Miasta Bydgoszcz
Środki własne 
Uczelni

Udział  
w projekcie (%)

75%
8,38%
12,18% 
 
 

2,16% 

2,28%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Grupa/grupy przedsiębiorstw (klastry) 

Doktoranci 

Naukowcy, studenci, mieszkańcy 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt posiadał charakter inwestycyjny. Jego przedmiotem był pierwszy etap budowy Regionalnego 

Centrum Innowacyjności, tzn. jego części dydaktyczno-szkoleniowo-informacyjnej. Realizacja projektu 

wynikała z zamiaru utworzenia instytucji nastawionej na nawiązywanie i zacieśnianie powiązań między 

światem nauki a gospodarką. W ramach Centrum zaplanowano umieszczenie następujących jednostek: 

Multimedialnego Centrum Kształcenia i Szkoleń, Regionalnego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej, 

Regionalnego Punktu Informacji Normalizacyjnej, Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej, Regional-

nego Punktu Kontaktowego Programów Europejskich, Regionalnej Biblioteki i Czytelni Technicznej, Biura 

Monitoringu Zawodów Inżynierskich i Związanych z Rolnictwem i Obszarami Wiejskimi oraz infrastruktury 

bydgoskiego węzła Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej. 
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Cel projektu

Celem projektu było utworzenie instytucji stanowiącej element regionalnego systemu innowacji, zajmu-

jącej się dystrybucją informacji o charakterze innowacyjnym dla potrzeb regionu, nastawionej na nawią-

zywanie i zacieśnianie powiązań między światem nauki i gospodarką oraz na inicjowanie i wdrażanie 

przedsięwzięć związanych z transferem innowacji, wiedzy i know-how.

Opis działań w projekcie

Cele projektu zostały osiągnięte poprzez realizację następujących działań: 

	wzniesienie na terenie kompleksu obiektów UTP w Bydgoszczy budynku przeznaczonego na cele 

dydaktyczne, szkoleniowe i informacyjne o łącznej powierzchni 3000 mkw., otoczonego 0,2 ha tere-

nów zielonych, z parkingiem na 55 pojazdów, zabezpieczonego systemem monitoringu wewnętrz-

nego i zewnętrznego, z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu. Cały obiekt 

przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

	upowszechnienie działań i rezultatów projektu w regionalnej prasie, radiu i telewizji, Biuletynie 

Informacyjnym UTP oraz w Biuletynie Informacyjnym Projektu Europejskiego Regionalnej Strategii 

Innowacji KUJPOMRIS.

Elementem sukcesu projektu był fakt skoncentrowania w jednym miejscu wielu ośrodków informacyjno- 

-doradczych działających dla potrzeb środowiska akademickiego oraz otoczenia społeczno-gospodarczego 

regionu. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Biorąc pod uwagę znaczenie projektu dla rozwoju potencjału regionu, wskazać należy na następujące 

efekty projektu:

	ułatwienie partnerskiej współpracy ośrodków informacyjno-doradczych działających dla potrzeb 

środowiska akademickiego,

	zapewnienie możliwości pełniejszego wykorzystania potencjału UTP przez wszystkich zaintereso-

wanych, zwłaszcza inżynierów-twórców innowacji,

	zwiększenie oddziaływania UTP na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu,

	umożliwienie nawiązywania kontaktów i współpracy ośrodków informacyjno-doradczych z przed-

siębiorcami,

	wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez wyko-

rzystanie infrastruktury i zasobów Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej.

Należy zaznaczyć, że dodatkowo zaplanowano rozwinięcie koncepcji i rezultatów działalności RCI poprzez 

stworzenie w latach 2009−2013 sieci specjalistycznych regionalnych laboratoriów naukowo-badawczych, które 

służyć będą przedsiębiorstwom nieposiadającym odpowiedniego zaplecza badawczego i wystarczającego 

potencjału naukowego niezbędnego dla rozwoju ich innowacyjności. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała



118

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Koncepcja Regionalnego Centrum Innowacyjności jako elementu regionalnego systemu innowacji 

ma charakter uniwersalny. Wyniki projektu mogą być kopiowane, modyfikowane i wdrażane w innych 

województwach. Powodzenie projektu uzależnione jest od dobrej współpracy między władzami publicz-

nymi, instytucjami sfery badawczo-rozwojowej i przedsiębiorstwami. W regionalnym systemie innowacji 

jest miejsce dla centrum zajmującego się szkoleniem kadr i dystrybucją informacji proinnowacyjnych, pro-

wadzącego badania na rzecz gospodarki oraz transferu innowacji i technologii, a także świadczącego usługi 

doradcze w zakresie zarządzania i biznesu. Regiony chcące adaptować wyniki projektu powinny posiadać 

odpowiednie zasoby, takie jak księgozbiór i prenumeraty czasopism naukowo-technicznych, zbiory norm 

i patentów, bazy zawierające dane dotyczące przedsiębiorstw, instytucji badawczo-rozwojowych, instytu-

cji oferujących usługi wspierania i finansowania innowacji. Ponadto konieczne jest dysponowanie wykwali-

fikowanymi kadrami oraz posiadanie odpowiednio wyposażonego budynku. Generalną korzyścią realizacji 

podobnego projektu będzie wsparcie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki danego regionu.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
Krzysztof Chmara
ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
tel.: +48 0 52 3408549
faks: +48 0 52 3408516
e-mail: krystof@utp.edu.pl; biurorci@utp.edu.pl
www.utp.edu.pl
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Klaster Kultury Lubelszczyzny  
— wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego  
środowisk kulturotwórczych i turystycznych Regionu

O projekcie
Region: Województwo Lubelskie 

Realizator Typ Instytucji
Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków Małe lub średnie przedsiębiorstwo

Partnerzy Brak 

Wartość projektu ok. 680 000 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Grupa/grupy przedsiębiorstw (klastry) 

Samorządy i placówki kultury oraz inne instytucje 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry 

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Województwo lubelskie posiada ogromny potencjał kulturowy, który może stanowić jeden z podstawo-

wych kierunków promocji i rozwijania przemysłu turystycznego regionu — kultura stanowi jeden z pod-

stawowych elementów atrakcji turystycznych. Wzbogacenie oferty kulturalnej Lubelszczyzny podnosi 

potencjał turystyczny regionu, powodując wydłużenie sezonu turystycznego i jednostkowe wydłużenie 

pobytu turystów w województwie. To z kolei powoduje znaczny przypływ kapitału i ożywienie sektora 

gospodarki związanego z turystyką. Przesłanką dla realizacji projektu było zatem założenie, że utworze-

nie Klastra Kultury Lubelszczyzny wzmocni środowisko, umożliwi wspólną promocję walorów kulturalno- 

-turystycznych, wydarzeń artystycznych poprzez stworzenie i udostępnienie kompleksowej i aktualnej 

bazy informacyjnej i jej popularyzację nie tylko w województwie lubelskim, ale także w skali ogólnokrajo-

wej. Konsolidacja środowiska kulturotwórczego Lubelszczyzny poprawi tym samym funkcjonowanie pla-

cówek kultury, wzmocni potencjał marketingowy i gospodarczy tego sektora.

Cel projektu

Głównym celem projektu było utworzenie Klastra Kultury Lubelszczyzny — sieci współpracy pomiędzy 

jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, jednostkami naukowo-badawczymi, organiza-

cjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, działającymi na rzecz rozwoju kultury na Lubelszczyźnie. 
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Nawiązanie formalnych i nieformalnych więzi pomiędzy beneficjentami ostatecznymi projektu miało 

pozwolić na wymianę doświadczeń i informacji, wspólne przedsięwzięcia, marketing oraz wzbogacenie 

oferty kulturalnej i turystycznej w województwie lubelskim.

Opis działań w projekcie

W ramach projektu przeprowadzonych zostało szereg warsztatów, spotkań i konferencji, które służyły 

transferowi wiedzy pomiędzy beneficjentami ostatecznymi oraz zbadaniu ich potrzeb. Opracowano 

również i udostępniono poprzez serwis internetowy kompleksową aktualną bazę danych składającą się 

z 7 modułów tematycznych. Opracowana została również graficzna forma bazy wykonana w technologii 

GIS, która ma służyć jako wkład do budowanego Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny. 

Informacje o projekcie były upowszechniane na spotkaniach z samorządowymi jednostkami organiza-

cyjnymi, instytucjami branżowo-biznesowymi, ośrodkami naukowo-badawczymi oraz za pośrednictwem 

stworzonej strony internetowej projektu. Dobre praktyki zebrane w trakcie realizacji projektu przedsta-

wiono na konferencjach oraz na innych tego typu spotkaniach także po zakończeniu trwania projektu. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Działania zrealizowane w ramach projektu mają charakter pionierski na terenie Lubelszczyzny i stanowią 

podstawę do tworzenia innowacyjnej dla regionu platformy wzajemnej wymiany informacji w postaci 

cyfrowej oraz poprzez spotkania, warsztaty i konferencje. 

Efektem projektu było przede wszystkim utworzenie Klastra Kultury Lubelszczyzny i wyeliminowanie 

problemu poszukiwania i zbierania informacji o szeroko pojętej kulturze regionu. Informacje te są teraz 

udostępnione w Internecie jako baza danych obejmująca całe województwo lubelskie. Baza składa się 

z 7 modułów tematycznych: 

	 instytucje i placówki kultury,

	kultura ludowa,

	ochrona dziedzictwa narodowego,

	 forum twórców niepełnosprawnych,

	organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury,

	 szkoły i uczelnie artystyczne,

	kalendarz imprez kulturalnych województwa lubelskiego. 

O sukcesie projektu świadczy wzrost świadomości wszystkich odbiorców projektu w zakresie dostępnych wdro-

żeń innowacyjnych i korzyści wynikających z utworzenia regionalnego Klastra Kultury oraz wzrost poziomu 

wykorzystania nowoczesnych narzędzi informacyjnych wśród podmiotów z grup beneficjentów ostatecznych 

projektu (w projekcie wzięło udział 57 beneficjentów instytucjonalnych). Realizacja projektu przyczyniła się 

do podniesienia rangi i roli kultury jako narzędzia walki z patologią społeczną i wykluczeniem w regionie. Dzięki 

klastrowi ułatwiona jest teraz wymiana doświadczeń i informacji na temat pozyskiwania funduszy na rozwój 

kultury regionu, a także współpraca ludzi i instytucji kultury z obszarów wiejskich lub zagrożonych marginaliza-

cją z lepiej rozwiniętymi instytucjonalnie i organizacyjnie środowiskami branżowymi.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała
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Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Projekt może być przetwarzany i modyfikowany poprzez aktualizację bazy danych i mapy w innych regio-

nach. Wypracowane w ramach projektu doświadczenia i dobre praktyki mogą być przydatne w przypadku 

powielania podobnych inicjatyw w innych województwach. Należy wspomnieć, iż wpływ na aktualizację 

może mieć w praktyce każdy użytkownik portalu poprzez możliwość wypełnienia formularza aktualizacyj-

nego, dzięki czemu administrator będzie mógł wprowadzić nowe dane do bazy/mapy.

Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków
Joanna Stawecka
ul. Jezuicka 4, 20-113 Lublin 
tel.: +48 81 531 87 54
fax: +48 81 324 40 3 w. 102
e-mail: info@lfoz.lublin.pl
http://www.lfoz.lublin.pl
http://www.klasterkultury.lublin.pl
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Lubelska sieć współpracy  
dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacji 

Projekt nominowany w konkursie  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Lubelskie 

Realizator Typ Instytucji
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy Brak

Wartość projektu 165 740 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6 
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Uczelnie wyższe 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry 

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt posiadał głównie charakter promocyjny, z elementami doradztwa i szkoleń. Realizacja projektu 

wynikała z zamiaru przybliżenia problematyki innowacyjności przedsiębiorcom oraz JST, a także zidentyfi-

kowania możliwości rozwoju Regionu Lubelskiego. Rezultat tych działań (w długiej perspektywie) to roz-

wój potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. 

Cel projektu

Celem projektu była promocja innowacji i przedsiębiorczości w Regionie Lubelskim — w środowisku MSP 

oraz JST. Projekt miał również na celu wsparcie informacyjno-doradcze beneficjentów w podejmowanych 

przez nich inicjatywach innowacyjnych, oraz wsparcie rozwoju sieci współpracy, komunikacji i wymiany 

informacji z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RSI.

Opis działań w projekcie

Cele projektu zostały osiągnięte poprzez realizację szeregu działań, z których jako kluczowe należy wskazać: 

	zorganizowanie konferencji „Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorczości i społeczności lokalnych 

w Regionie Lubelskim” z udziałem przedsiębiorców i JST oraz przedstawicieli instytucji badawczo- 
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-rozwojowych, zajmujących się transferem technologii i wdrażających projekty propagujące rozwój 

przedsiębiorczości i innowacji, 

	przeprowadzenie 10 seminariów w 10 miastach powiatowych z udziałem licznej grupy przedsta-

wicieli sektora MSP i JST. Seminaria propagowały dostępne instrumenty wsparcia przedsięwzięć 

innowacyjnych, a także przyczyniły się do zintegrowania lokalnych partnerów wokół spraw rozwoju 

lokalnego opartego na przedsiębiorczości i innowacjach oraz do zidentyfikowania lokalnych inicja-

tyw innowacyjnych,

	udostępnienie narzędzia służącego promocji innowacyjności oraz ułatwiającego komunikację 

pomiędzy partnerami klastra poprzez utworzenie podstrony na www.fundacja.lublin.pl (zakładka 

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny),

	upowszechnienie działań i rezultatów realizowanego projektu, a także promocja inicjatywy klastro-

wej, która była bezpośrednim jego rezultatem (Lubelski Klaster Ekoenergetyczny) dla ogółu spo-

łeczności regionu.

W opinii realizatorów projektu kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu przedsięwzięcia, 

była identyfikacja lokalnych inicjatyw innowacyjnych oraz zintegrowanie ich twórców wokół spraw roz-

woju lokalnego, opartego na przedsiębiorczości, innowacjach i partnerskiej współpracy. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu objęły: 

	utworzenie klastra w branży energetyki odnawialnej. Przez 16 podmiotów z województwa pod-

pisany został list intencyjny tworzący Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Obecnie klaster skupia 

33 partnerów, w tym 27 przedsiębiorców, 

	podjęcie w regionie działań w dziedzinie rozwoju produkcji i dystrybucji energii w oparciu o jej 

odnawialne źródła poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji technologicznych, produkcyj-

nych i procesowych oraz popularyzacja OZE w województwie lubelskim,

	utworzenie bazy danych o instytucjach i projektach związanych z innowacjami, udzielanie informa-

cji zainteresowanym oraz zapewnienie wsparcia informacyjnego i doradczego dla kolejnych inicja-

tyw klastrowych i wdrażania innowacyjnych projektów w regionie, 

	opracowanie i składanie wniosków aplikacyjnych mających na celu udzielenie wsparcia kolejnym ini-

cjatywom Fundacji przyczyniającym się do rozwoju innowacyjności w regionie. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Efekty projektu umożliwiają wykorzystanie sprawdzonych metod działania, a także wypracowanych pro-

cedur pozwalających na identyfikację lokalnych inicjatyw innowacyjnych, ich zintegrowanie w formie kla-

stra oraz stworzenie metodologii efektywnej współpracy partnerów. Zdobyte w trakcie wdrażania projektu 

doświadczenia mogą być wykorzystane jako dobra praktyka przy tworzeniu kolejnych struktur klastro-

wych. Proces ich inicjowania i rozwoju może być podzielony na etapy, z wyznaczeniem wskaźników, które 

mogą podlegać systematycznej ewaluacji (pozwoli to na realizację działań przez inne, mniej doświad-

czone podmioty). W celu wdrożenia standardów w tym zakresie konieczne jest posiadanie odpowied-

nio przygotowanych kadr ze znajomością m.in. problematyki tworzenia i rozwoju struktur klastrowych, 



124

innowacyjności, współpracy z jednostkami B+R, źródeł finansowania i umiejętności aplikowania o środki 

pomocowe, a także bardzo dobra znajomość lokalnych uwarunkowań gospodarczych oraz istniejących 

powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami lub skupiskami przedsiębiorstw w danej branży. 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
Małgorzata Gałczyńska 
ul. Lubartowska 74 A, I p., 20 - 094 Lublin 
tel.: +48 081 7101900
faks: +48 081 7101901
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl
www.fundacja.lublin.pl
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Mazowieckie Centrum Zarządzania Wiedzą  
o Innowacyjnych Technologiach

O projekcie
Region: Województwo Mazowieckie 

Realizator Typ Instytucji
Instytut Maszyn Matematycznych Publiczna instytucja badawcza

Partnerzy 2

Instytut Elektrotechniki Publiczna instytucja badawcza

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Izba Rzeczoznawców Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu 1 481 800 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczna instytucja badawcza 

Pośrednik w transferze wiedzy i technologii 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Grupa/grupy przedsiębiorstw (klastry) 

Doktoranci 

Zarejestrowani użytkownicy Bazy o Innowacjach 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii 

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

W projekcie występowały elementy o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym. Przesłanką 

dla jego realizacji była zdiagnozowana niedostateczna skuteczność procesu transferu innowacji z jedno-

stek naukowych i badawczych do przedsiębiorstw na terenie Mazowsza, gdzie ze względu na wielkość zlo-

kalizowanego potencjału naukowo-badawczego problem wydawał się szczególnie istotny. 

Cel projektu

Celem projektu było wzmocnienie procesu transferu technologii z nauki do gospodarki. 

Opis działań w projekcie

Cele projektu zostały osiągnięte poprzez realizację szeregu działań, z których kluczowe to utworzenie: 

	 internetowej bazy danych o innowacjach, 

	grupy Rzeczników Innowacji, przeszkolonych nt. innowacji od dostawców, promujących i wspiera-

jących wdrażanie innowacji u odbiorców, 
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	ośrodka Promocyjno-Szkoleniowego INNOWATOR wspieranego przez technologie e-learningową 

TeleEdu i zasoby e-learningowe o innowacjach,

	upowszechnienie działań i rezultatów realizowanego projektu poprzez konferencje, warsztaty 

i seminaria dla dostawców i odbiorców innowacyjnych technologii, a także w trakcie imprez pro-

mocyjnych oraz na stronach internetowych podmiotów realizujących projekt. 

W opinii realizatorów projektu kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu przedsięwzięcia, było 

zapewnienie warunków dla dwukierunkowego przepływu informacji o innowacjach i zidentyfikowanych potrze-

bach w zakresie zastosowania innowacyjnych technologii, a także dostarczenie infrastruktury organizacyjno- 

-technicznej i zaplecza merytorycznego, które zapewniło skuteczny transfer wiedzy i innowacji do praktyki 

gospodarczej.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Realizacja projektu przyczyniła się do: 

	zapewnienia świadczenia wsparcia merytorycznego dla dostawców i odbiorców innowacji przez 

odpowiednio wykwalifikowaną kadrę Rzeczników Innowacji,

	 rozpoznania i upowszechnienia potrzeb potencjalnych odbiorców innowacji w regionie,

	upowszechnienia wiedzy na temat dostępnych technologii innowacyjnych (diagnoza stanu 

u dostawców innowacji),

	ułatwienia partnerskiej współpracy dostawców i odbiorców innowacji,

	wypracowania skutecznej metody promocji innowacyjnych rozwiązań na rynku regionalnym,

	zapewnienia możliwości pozyskiwania specjalistycznej wiedzy o innowacyjnych technologiach 

dzięki polsko- i anglojęzycznej internetowej aplikacji zawierającej wielopoziomowe zasoby informa-

cji o innowacjach dostosowujących prezentowany materiał do uprawnień i preferencji odbiorcy,

	wsparcia prywatnych wynalazców-innowatorów (będących często w trudnej sytuacji), którym 

zaoferowano szeroki wachlarz pomocy, począwszy od opracowania tekstów marketingowych nt. 

innowacji, a skończywszy na doradztwie w zakresie ich opatentowania,

	zwiększenia oddziaływania innowacyjności na wzrost konkurencyjności gospodarki regionu. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Zastosowanie powyższej praktyki powinno zostać poprzedzone zapewnieniem na potrzeby realizacji ini-

cjatywy przede wszystkim odpowiednich zasobów ludzkich, które zapewnią skuteczny transfer wiedzy 

i innowacji do praktyki gospodarczej. 

Instytut Maszyn Matematycznych 
Grzegorz Mazurkiewicz
Michał Kozłowski
ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa 
tel.: +48 22 6218441
faks: +48 22 6299270
e-mail: g.mazurkiewicz@imm.org.pl; m.kozlowski@imm.org.pl
http://www.imm.org.pl
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Nowa jakość usług.  
Międzynarodowe Centrum Współpracy i Wspierania Przedsiębiorczości

O projekcie
Region: Województwo Podkarpackie 

Realizator Typ Instytucji
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy Brak

Wartość projektu 2 077 000 zł

Źródła finansowania

Działanie 1.1.2  
SPO WKP
Środki własne  
Rzeszowskiej  
Agencji Rozwoju 
Regionalnego SA

Udział  
w projekcie (%)

85%

15%

Beneficjenci projektu
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt posiadał charakter doradczy i skierowany był do sektora MSP. Wdrożenie projektu było dopowie-

dzią na potrzebę stworzenia sieci instytucji otoczenia biznesu w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi 

przedsiębiorców, w tym w szczególności ułatwienia kontaktów gospodarczych przedsiębiorców Podkar-

pacia z Europą. 

Cel projektu

Celem projektu była poprawa dostępu przedsiębiorstw do wysokiej jakości usług, świadczonych przez 

instytucje otoczenia biznesu poprzez stworzenie funkcjonalnych podstaw krajowej i międzynarodowej 

sieci współpracy Agencji Rozwoju Regionalnego i innych instytucji okołobiznesowych, świadczących kom-

pleksowe usługi na rzecz sektora MSP. 

Opis działań w projekcie

Cele projektu zostały osiągnięte poprzez realizację szeregu działań, z których kluczowe to: 

	uruchomienie Międzynarodowego Centrum Współpracy Okołobiznesowej składającego się z trzech 

podstawowych struktur: Centrum Współpracy Międzynarodowej, Centrum Doradztwa Gospodar-

czego i Centrum Współpracy Instytucjonalnej,

	powołanie Klubu Eksportera, a w jego ramach forum wymiany doświadczeń między firmami dużymi 

(eksportującymi) i firmami, które planują rozpocząć działalność eksportową,
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	 stworzenie nowego instrumentu doradztwa pn. „indywidualny doradca” dla podmiotów niespełnia-

jących warunków ubiegania się o wsparcie z działania 2.5 w ramach ZPORR,

	wdrożenie pilotażowego projektu Klub Eksportera, który został przewidziany do realizacji w ramach 

Regionalnej Strategii Innowacji,

	 stworzenie strony internetowej aktywnie promującej instytucje okołobiznesowe.

Realizatorzy projektu podkreślają, że o sukcesie projektu zadecydowała dobrze przemyślana koncepcja 

jego realizacji, która wynikała z wcześniej zidentyfikowanych potrzeb.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu objęły: 

	utworzenie sieci instytucji otoczenia biznesu w województwie podkarpackim zapewniającej pro-

fesjonalne, specjalistyczne doradztwo w zakresie: finansów, technologii, administracji, marketingu, 

obsługi procesów inwestycyjnych, standardów jakości, 

	nawiązanie międzynarodowej współpracy biznesowej przez firmy z regionu dzięki uczestnictwu 

w 12 międzynarodowych konferencjach i misjach gospodarczych, 

	objęcie doradztwem gospodarczym (w wymiarze 3600 godzin) około 300 małych i średnich przed-

siębiorstw, 

	wypromowanie Międzynarodowego Centrum Współpracy Okołobiznesowej, przez co sieć stała się 

rozpoznawalna w regionie.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Kluczowym elementem dla zapewnienia właściwej realizacji praktyki w innym regionie jest stworzenie 

i zapewnienie trwałości działania regionalnych struktur w postaci sieci doradczych, wspierających przedsię-

biorczość. Fachowa kadra zaangażowana na potrzeby projektu powinna składać się ze specjalistów świadczą-

cych usługi doradcze m.in. z zakresu finansowania projektów, rozwiązań prawnych, pozyskiwania funduszy 

strukturalnych, innowacji i transferu technologii. Sprawnie funkcjonująca sieć doradcza dodatkowo włączona 

w struktury KSU oraz KSI może zapewnić efektywną adaptację dobrej praktyki w innych regionach.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Grzegorz Tabisz 
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 8676234
faks: +48 17 8520611
e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl
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Pomoc firmom branży chemicznej  
w funkcjonowaniu na rynku Unii Europejskiej 

O projekcie
Region: Województwo Śląskie 

Realizator Typ Instytucji
Instytut Chemii Nieorganicznej Publiczna instytucja badawcza

Partnerzy Brak

Wartość projektu 584 740 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Firmy/instytucje działające na terenie woj. śląskiego, związane z branżą chemiczną (gł. MSP) 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii 

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Prawodawstwo dotyczące branży chemicznej, które zaczęło obowiązywać po wejściu Polski do Unii Euro-

pejskiej, postrzegane było przez przedsiębiorców jako realne zagrożenie dla istnienia firm (brak odpo-

wiednich pozwoleń grozi zamknięciem produkcji i bankructwem). Jednocześnie przedsiębiorcy nie mieli 

dostępu do profesjonalnej pomocy w tej dziedzinie. Odpowiedzią na tak zidentyfikowane zapotrzebowa-

nie był projekt szkoleniowo-doradczy, w ramach którego powstał Śląski Punkt Konsultacyjny udzielający 

bezpłatnej pomocy. Pomoc posiadała charakter kompleksowy i obejmowała organizację szkoleń, udziela-

nie konsultacji, wykonanie określonych analiz (pozwolenie zintegrowane, karty charakterystyki) oraz pro-

wadzenie strony internetowej.

Cel projektu

Celem projektu było udzielenie kompleksowego wsparcia przedsiębiorcom z branży chemicznej w spro-

staniu wymogom związanym z nowym prawodawstwem. 

Opis działań w projekcie

Projekt składał się z szeregu kompleksowych działań wspierających MSP. Zakres zadań oparto na analizie 

potrzeb śląskich firm szeroko rozumianej branży chemicznej. Cel projektu osiągano poprzez:

	opracowanie strony internetowej Punktu — www.chemiakonsultacje.pl, poprzez którą komuniko-

wano się z beneficjentami (informacje o szkoleniach, zmiany w prawodawstwie unijnym itp.),
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	 stworzenie bazy danych przedsiębiorstw, do której firmy zaczęły samodzielnie zgłaszać akces 

(poprzez Internet). Korzystali z niej zarówno realizatorzy projektu, jak i firmy, nawiązując kontakt 

między sobą,

	 informacyjne/specjalistyczne szkolenia/warsztaty o tematyce związanej z wchodzącymi w życie 

rygorystycznymi przepisami nowego Prawa Ochrony Środowiska oraz rozporządzeniem dot. sys-

temu REACH, 

	bezpłatne ekspertyzy dla wybranych uczestników szkoleń (przedstawicieli przedsiębiorstw),

	konsultacje (osobiście oraz drogą elektroniczną),

	akcję informacyjno-promocyjną — prowadzenie strony internetowej Punktu, publikacje eksper-

tów na łamach prasy branżowej, prezentacje ekspertów na konferencjach, materiały informa-

cyjne o projekcie.

Projekt stworzył okazję do spotkania się dwóch przeciwnych stron — kontrolerów i kontrolowanych — 

w warunkach innych niż kontrola. Szczególnie dla tych pierwszych było to nowe wyzwanie. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W efekcie prowadzonych działań:

	2030 instytucji śląskich otrzymało ofertę projektu (szkolenia/konsultacje/analizy/wpis do bazy), 

	505 instytucji (głównie MSP) zwiększyło swoją świadomość w sprawach związanych z ochroną śro-

dowiska (pozwolenia zintegrowane dla instalacji chemicznych) oraz z ochroną zdrowia i życia ludz-

kiego (system REACH, karty charakterystyki), 

	zrealizowano 54 szkolenia i spotkania/warsztaty związane z opracowaniem wniosku o wydanie 

pozwolenia zintegrowanego dla 1433 osób, 

	wykonano sześć bezpłatnych ekspertyz dla MSP. 

W ciągu kilku lat trwania projektu realizatorzy uzyskali konkretną markę na rynku. Działania są kontynuowane 

przy okazji organizowanych przez Instytut Chemii Nieorganicznej konferencji i spotkań informacyjnych. 

Instytut oferuje także możliwość skorzystania z konsultacji. Wciąż dostępna w Internecie wypracowana baza 

danych śląskich firm służy przedsiębiorcom w poszukiwaniu partnerów do współpracy. Dzięki projektowi 

poszerzyła się oferta Instytutu, a jego pracownicy uzupełnili swoją wiedzę o nowe zagadnienia. W efekcie 

zwiększyła się możliwość transferu wiedzy ze sfery badawczo-naukowej do przemysłu w regionie śląskim.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Podmiot, który chce zaadaptować dobrą praktykę do stosowania w innym regionie, musi zwrócić uwagę 

na zaplanowanie odpowiednio długiego czasu trwania projektu. Tylko w takim przypadku możliwe będzie 

dotarcie z ofertą wsparcia do szerokiego grona odbiorców.

Instytut Chemii Nieorganicznej
Dorota Łuczkowska 
ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice
tel.: +48 32 2313051, faks: +48 32 2317523
e-mail: luczkowska@chemiakonsultacje.pl
www.chemiakonsultacje.pl, www.ichn.gliwice.pl
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Pomoc firmom branży chemicznej  
województwa łódzkiego  
w funkcjonowaniu na rynku Unii Europejskiej

O projekcie
Region: Województwo Łódzkie 

Realizator Typ Instytucji
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników  
z siedzibą w Toruniu 

o/zam. Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu  
(uprzednio Instytut Barwników i Produktów Organicznych 
w Zgierzu)

Publiczna instytucja badawcza 

Partnerzy Brak

Wartość projektu 655 260 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Małe lub średnie przedsiębiorstwo 

Inne 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Krótka charakterystyka projektu

W projekcie występowały elementy działań o charakterze informacyjnym, a także doradczym i szkolenio-

wym. Ponadto utworzono publicznie dostępną bazę danych o firmach z województwa łódzkiego zawiera-

jącą obszary deklarowanej współpracy. Realizacja projektu była odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby 

w zakresie konieczności dostosowywania się przedsiębiorstw do nowych, restrykcyjnych standardów 

zarządzania chemią i ochrony środowiska w Unii Europejskiej, a w dłuższej perspektywie — potrzebę stwo-

rzenia i animowania sieci współpracy między pokrewnymi firmami chemicznymi.

Cel projektu

Realizacja projektu miała na celu stworzenie sieci współpracy i pomoc firmom branży chemicznej w uzy-

skaniu informacji i dostosowaniu się do nowych wymagań bezpieczeństwa i ekologii obowiązujących 

w Unii Europejskiej oraz stymulowanie rozwoju innowacyjności w regionie.
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Opis działań w projekcie

Osiągnięcie celów projektu było możliwe dzięki realizacji szeregu działań, spośród których kluczowe zna-

czenie miało przyjęcie trzech kierunków wsparcia, które w sposób kompleksowy odpowiadały na potrzeby 

firm: kampanii informacyjnej, szkoleń oraz pomocy indywidualnej. W ramach projektu:

	 stworzono internetowy serwis informacyjny oraz kolportowano broszury informacyjne wśród 

1434 firm szeroko rozumianej branży chemicznej, jednostek samorządu terytorialnego i instytu-

cji otoczenia biznesu. Zamieszczono także artykuły w prasie fachowej, informacje w mediach oraz 

przeprowadzono konferencję poświęconą tworzonej sieci współpracy,

	przeprowadzono cykl 34 szkoleń ogólnych, specjalistycznych i warsztatów dla 670 uczestników 

uwzględniających poziom ich wiedzy, specyfikę firm oraz regionu. Zajęcia objęły tematykę: zało-

żeń systemu REACH, znowelizowanych przepisów dotyczących Kart Charakterystyk Substancji Nie-

bezpiecznych, zagadnień dyrektyw dla bezpiecznych zabawek, środków ochrony osobistej, znaków 

ostrzegawczych, przepisów ADR dotyczących transportu drogowego chemikaliów, gospodarki 

odpadami, eko-zarządzania, znaków ekologicznych oraz tematykę dotyczącą stymulowania roz-

woju współpracy w ramach sieci,

	udzielono pomocy doradczej w formie 231 indywidualnych konsultacji;

	utworzono publicznie dostępną bazę danych 200 firm z regionu łódzkiego deklarujących współ-

pracę w określonych obszarach, co pozwoliło na animowanie sieci współpracy między pokrewnymi 

firmami chemicznymi, umożliwiając redukcję kosztów dostosowania się do wymagań systemu 

REACH,

	upowszechniono cele, działania i rezultaty projektu poprzez promocję projektu podczas konferencji 

i seminariów branżowych, w prasie fachowej oraz w programie TVP3 „Jesteśmy w Unii”.

Zdaniem realizatorów projektu, kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu przedsięwzięcia 

było zintegrowanie firm branży chemicznej w województwie i zdobycie wiedzy i kompetencji pozwalają-

cych na dostosowanie się do obowiązujących standardów Unii Europejskiej oraz wprowadzenie innowa-

cyjnych rozwiązań w tym zakresie. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W wyniku realizacji projektu został podniesiony wśród przedsiębiorstw poziom wiedzy oraz umiejętności 

na temat restrykcyjnych wymogów bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska w Unii Europejskiej. 

W wyniku projektu zainicjowano stworzenie sieci współpracy między pokrewnymi firmami chemicznymi, 

a także doprowadzono do redukcji kosztów dostosowania się do wymagań systemu REACH, co było wyni-

kiem współpracy zainteresowanych firm w ramach sieci. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Ważnym elementem powodzenia projektu jest poznanie oczekiwań i potrzeb oraz poziomu wiedzy przy-

szłych uczestników z uwzględnieniem specyfiki regionu. Pozwoli to na zaprojektowanie wsparcia dedyko-

wanego uczestnikom.
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O powodzeniu przedsięwzięcia decyduje zaplecze najwyższej jakości ekspertów merytorycznych realizujących 

oferowane wsparcie oraz doświadczony zespół zarządzający. Istotnym czynnikiem przy realizacji jest również 

wykorzystanie narządzi ICT w procesie komunikacji z firmami, zapewniając w ten sposób większy komfort 

dostępu do informacji, lepszą jakość usługi, poszanowanie czasu uczestników oraz minimalizację kosztów.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu o/zam. Barwników  
i Produktów Organicznych w Zgierzu (dawniej Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu) 
Joanna Kosterkiewicz 
ul. Chemików 2/4, 95-100 Zgierz
tel.: +48 042 7164677
faks: +48 042 7161319
e-mail: sekretariat@ibpo.zgierz.com.pl; joanna.kosterkiewicz@interia.pl,   
www.ibpo.zgierz.com.pl
www.centrumkonsultacyjne.pl
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Regionalna Sieć Transferu Innowacji  
szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

O projekcie
Region: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Realizator Typ Instytucji
Regionalne Centrum Integracji Europejskiej Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 1

Association for Industrial Development Stowarzyszenie  
na rzecz Przedsiębiorczości AFIND Pośrednik w transferze wiedzy i technologii 

Wartość projektu 478 822 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Małe lub średnie przedsiębiorstwo 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt miał charakter informacyjno-szkoleniowy. Jego realizacja wynikała z diagnozy potrzeb w zakresie 

pozyskania wiedzy na temat innowacji, usuwania bariery ograniczonego dostępu do nowych technologii, 

wzmocnienia przepływu informacji pomiędzy środowiskiem naukowym a MSP. 

Cel projektu

Projekt realizował cel, którym był rozwój działalności proinnowacyjnej i transferu wiedzy w województwie 

kujawsko-pomorskim. Celem bezpośrednim projektu było dotarcie do przedsiębiorców oraz pomoc im 

w poszerzeniu wiedzy na temat innowacji, technologii i możliwości współfinansowania projektów ze środ-

ków Unii Europejskiej. 

Opis działań w projekcie

Osiągniecie celów projektu było możliwe dzięki zrealizowaniu następujących działań:

	Zorganizowaniu kampanii promocyjnej inaugurującej projekt: ulotki, plakaty rozpowszechniane 

w miejscach użyteczności publicznej, ogłoszenia i spoty reklamowe w lokalnym radiu, prasie oraz 

w Internecie;

	Organizacji i przeprowadzeniu cyklu 17 warsztatów i szkoleń:

–	 „Zarządzanie technologią” — 3 edycje jednodniowe, łączna liczba uczestników — 88,

–	 „Negocjacje w transferze technologii” — 3 edycje jednodniowe, łączna liczba uczestników — 69, 
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–	 „Krajowe i wspólnotowe źródła finansowania przedsiębiorczości innowacyjnej” — 3 edycje jed-

nodniowe, łączna liczba uczestników — 50,

–	 „Budowa oferty” — 4 edycje jednodniowe, łączna liczba uczestników — 95, 

–	 „Audyt eksportowy” — 4 edycje jednodniowe, łączna liczba uczestników — 69; 

	Organizacji konferencji podsumowującej projekt pt. „Regionalna Sieć Transferu Innowacji”, w której 

uczestniczyło 75 beneficjentów z województwa kujawsko-pomorskiego; 

	Wydaniu publikacji pt. „Regionalna Sieć Transferu Innowacji”, którą rozesłano do Beneficjentów 

uczestniczących w projekcie; 

	Utworzeniu strony internetowej (strona projektowa) www.rsti.rcie.pl, na której były zamieszczane 

wszelkie informacje dotyczące projektu oraz bazy danych.

Zdaniem realizatorów, o sukcesie projektu zadecydowało utworzenie baz danych, w których przedsię-

biorca mógł poinformować o swoich osiągnięciach w zakresie wdrażania nowych technologii, jak również 

dotrzeć ze swoją ofertą do licznej grupy odbiorców, a także przeprowadzenie szkoleń i warsztatów przez 

wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, z którymi RCIE stale współpracuje od wielu lat.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Wskaźniki realizacji projektu to: 

	3 stworzone struktury wspierające sieci współpracy, 

	3 utworzone bazy danych, 

	18 działań promujących innowacyjność, 

	408 osób biorących udział w inicjatywach organizowanych w ramach sieci współpracy, 

	1230 osób korzystających z usług publicznie udostępnionych baz danych, 

	289 instytucji objętych wsparciem (planowano 200), 

	podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w dziedzinie innowacyjności i technolo-

gii oraz zagadnień związanych z pozyskaniem środków unijnych na realizację projektów,

	wzrost poziomu kompetencji i doświadczenia zespołu projektowego oraz związane z tym podnie-

sienie jakości usług świadczonych przez realizatora projektu na rzecz MSP,

	utrwalenie nawiązanych w trakcie realizacji projektu kontaktów pomiędzy RCIE a przedsiębiorcami,

	ustanowienie i wzmocnienie kanałów informacyjnych pomiędzy środowiskiem naukowym a MSP.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Z punktu widzenia adaptacji praktyki w innych regionach kluczowe znaczenie posiada przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb, dysponowanie doświadczoną i otwartą na nowości kadrą pracowniczą oraz wykładow-

cami gwarantującymi wysoki poziom realizowanych działań. 

Regionalne Centrum Integracji Europejskiej 
dr Tadeusz Trocikowski
mgr Anna Lena Szaradowska
P.O.W. 20/22, 87-800 Włocławek 
tel.: +48 54 414 10 03
faks: +48 54 414 10 04
e-mail: rcie@rcie.pl; www.rcie.pl
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Regionalny System Wspierania Innowacji  
— kontynuacja działań

O projekcie

Region: Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Realizator Typ Instytucji
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  
w Olsztynie Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Partnerzy Brak

Wartość projektu 2 506 272 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Małe lub średnie przedsiębiorstwo 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry 

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt miał charakter informacyjny i doradczy. Realizacja projektu stanowiła kontynuację działań podej-

mowanych w pierwszej edycji projektu. Stworzone wówczas struktury stanowiły podstawę do sukcesyw-

nego eliminowania bariery ograniczonego dostępu do specjalistycznej wiedzy eksperckiej, efektywnego 

promowania innowacji, a także kreowania nowych potrzeb przez dostawców innowacji (komercjalizacja 

prac badawczych lokalnych jednostek naukowych) oraz poszukiwania rozwiązań technologicznych dla 

innowacyjnych pomysłów.

Cel projektu

Projekt realizował cele podejmowane w jego pierwszej edycji oraz wyznaczał nowe zadania. Cele projektu 

obejmowały:

	 rozwijanie działalności Powiatowych Punktów Kontaktowych — źródło informacji, usługi doradcze 

dla MSP oraz osób rozpoczynających innowacyjną działalność gospodarczą,

	wzmocnienie współpracy nawiązanej pomiędzy przedsiębiorcami a JBR, w tym wykorzystanie ist-

niejących i poszukiwanie nowych kanałów wymiany informacji,

	bardziej efektywne wykorzystanie zasobów bazy danych o przedsiębiorcach województwa warmińsko-

-mazurskiego utworzonej na potrzeby projektu,

	 transfer technologii — praktyczne wykorzystanie innowacyjnych pomysłów.
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Opis działań w projekcie

Osiągniecie celów projektu było możliwe dzięki kontynuacji większości działań z poprzedniej edycji pro-

jektu i zrealizowaniu nowych:

	kontynuacja i wzmocnienie działalności 21 Powiatowych Punktów Kontaktowych (PPK) w miastach 

powiatowych woj. warmińsko-mazurskiego na mocy nowych porozumień z partnerami instytucjo-

nalnymi (informacja nt. innowacji i doradztwo dla MSP),

	wzmocnienie kompetencji konsultantów poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu 

innowacyjności, programów pomocowych, przedsiębiorczości,

	 identyfikacja potrzeb przedsiębiorców, w tym szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych technolo-

gii, unowocześniania procesów produkcyjnych, zarządzania, ochrony własności intelektualnej i innych 

zagadnień związanych z innowacyjnością,

	zrealizowanie cyklu ponad 107 spotkań informacyjnych otwartych, w tym 22 dla rozpoczynających 

działalność innowacyjną oraz 14 szkoleń specjalistycznych, a także 4 konferencji nt. innowacyjności 

na Warmii i Mazurach,

	 zorganizowanie katalogu firm innowacyjnych z regionu oraz kolejnej edycji konkursu „Lider Innowa-

cji”, a także Regionalnej Wystawy Innowacyjności wraz z seminarium,

	przygotowanie 20 raportów nt. realizacji zaleceń audytowych zawartych w zrealizowanych 

w ramach poprzedniego projektu audytach technologicznych,

	 stworzenie procedury świadczenia usług proinnowacyjnych potwierdzonych audytem certyfika-

cyjnym PARP,

	włączenie WMARR do KSI,

	 realizowanie działań promocyjnych projektu w mediach lokalnych i regionalnych.

Realizatorzy projektu podkreślają, że sukces kolejnej edycji projektu przyczynił się do wzmocnienia i mul-

tiplikacji rezultatów osiągniętych w poprzedniej edycji projektu. Nastąpił znaczący wzrost wskaźników, 

działaniami objęto większą liczbę osób i przedsiębiorstw, zrealizowano więcej spotkań i szkoleń specja-

listycznych.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu są następujące: 

	 struktura instytucjonalna RSWI stworzona w ramach poprzedniej edycji projektu stała się bardziej 

efektywna i jest rozpoznawalna przez przedsiębiorców i współpracujące JBR. Umożliwia to przed-

siębiorcom skorzystanie w łatwy sposób z informacji i doradztwa nt. innowacyjności,

	wzrost poziomu wiedzy i doświadczenia konsultantów oraz związane z tym podniesienie jakości 

doradztwa powoduje, że usługi RSWI cechuje kompleksowość i wysoki poziom specjalizacji,

	 region zyskał efektywne narzędzia promocji innowacyjności w postaci konkursu „Lider innowacji” 

i Regionalnej Wystawy Innowacyjności, które trwale wpisały się w cykl imprez o znaczeniu regionalnym,

	upowszechnienie dyskusji nad zagadnieniem innowacyjności i jej znaczeniem dla rozwoju 

regionu,

	wzrost zaufania przedsiębiorców do usług świadczonych przez RSWI,

	widoczny w regionie wzrost inwestycji o charakterze innowacyjnym.
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Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Z punktu widzenia realizacji podobnych projektów kluczowym problemem jest stabilizacja systemu — utrzy-

manie lokalizacji punktów, zapobieżenie fluktuacji personelu, zapewnienie finansowej i organizacyjnej przy-

szłości. Należy zwrócić uwagę na budowę marki systemu poprzez podnoszenie standardów świadczonych 

usług. Realizacja projektu o podobnym charakterze daje możliwość utrwalenia i wzmocnienia działalności 

struktur regionalnej sieci innowacji oraz wykorzystania wypracowanych procedur świadczenia usług proin-

nowacyjnych.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie 
Piotr Odoj 
Pl. Gen. J. Bema 3,10-516 Olsztyn
tel.: +48 89 5211250
faks: +48 89 5211260
e-mail: sekretariat@wmarr.olsztyn.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
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Strategiczne doradztwo technologiczne i innowacyjne (STDI) dla MSP  
jako moduł Regionalnego Centrum Transferu Innowacji Pomorze

O projekcie
Region: Województwo Pomorskie 

Realizator Typ Instytucji
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Partnerzy 2

Politechnika Gdańska Uczelnia wyższa

Fundacja Pomorska Sieć Innowacyjna BRAINET Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu 1 214 900 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Małe lub średnie przedsiębiorstwo 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii 

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt SDTI miał charakter informacyjno-doradczy. W województwie pomorskim brakowało instytucji, 

która bezpośrednio wspierałaby MSP w dziedzinie tworzenia strategii rozwoju technologii i nowoczesnych 

produktów poprzez:

	udzielanie konsultacji MSP z dziedziny innowacji,

	pomoc w diagnozowaniu innowacyjności i nowoczesności produktów wytwarzanych przez MSP,

	poradnictwo wykwalifikowanych specjalistów w danej branży,

	opracowywanie strategii innowacyjnych dla MSP.

Odpowiedź na te właśnie potrzeby stanowił projekt SDTI.

Cel projektu

Projekt SDTI jako jeden z uruchamianych modułów funkcjonalnych Regionalnego Centrum Transferu Inno-

wacji Pomorze (RCTIP) wdrażanego w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa pomor-

skiego miał na celu wspieranie pomorskich przedsiębiorców w procesie rozwoju produktów i technologii 

innowacyjnych. 
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Opis działań w projekcie

Osiągnięcie celów projektu było możliwe dzięki realizacji szeregu działań, spośród których kluczowe zna-

czenie miały:

	 stworzenie punktu doradztwa, koordynującego działania wykwalifikowanych doradców w dziedzi-

nie innowacji oraz nowoczesnych technologii,

	organizacja powiatowych punktów doradztwa, umożliwiających dostęp do doradztwa proinnowa-

cyjnego firmom z całego województwa,

	opracowanie metodologii umożliwiającej MSP samodzielne badanie poziomu nowoczesności pro-

duktów i technologii,

	organizacja 15 konferencji i 15 warsztatów dla firm (zasięg regionalny), upowszechniających meto-

dologię diagnozowania i opracowywania strategii innowacyjnych dla MSP,

	opracowanie 30 profesjonalnych strategii innowacji dla wybranych MSP,

	przeprowadzenie 100 konsultacji z doradcami specjalizującymi się w technologiach i biznesie w sie-

dzibach MSP na terenie całego województwa,

	doradztwo w dziedzinie opracowywania strategii innowacyjnych (realizowane w miarę potrzeb 

firm);

	działania informacyjne projektu, które obejmowały publikację komunikatów w prasie lokalnej, pro-

wadzenie portalu internetowego oraz druk i rozpowszechnianie ulotek oraz innych opracowań.

Kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu przedsięwzięcia, było opracowanie koncepcji pro-

jektu „szytej na miarę” wcześniej zidentyfikowanych i precyzyjnie zdiagnozowanych potrzeb. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu obejmują m.in.: 

	podniesienie świadomości i wiedzy w regionie o wyspecjalizowanych usługach w obszarze inno-

wacji i transferu technologii, czego wyrazem było kilka innowacyjnych projektów przygotowanych 

przez firmy korzystające z usług z SDTI,

	 stworzenie rozpoznawalnej w regionie i poza nim struktury SDTI — spójnej, komplementarnej 

i otwartej na współpracę z innymi strukturami na poziomie regionalnym, krajowym i międzynaro-

dowym — świadczącej bezpłatne doradztwo technologiczne oraz innowacyjne,

	opracowanie dla wielu zainteresowanych firm planów rozwoju obejmujących wdrożenie innowa-

cyjnych technologii,

	nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i sferą B+R oraz poprawa pozycji konkuren-

cyjnej przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje,

	wykreowanie potrzeby monitorowania rozwoju firm uczestniczących w projekcie SDTI, które dzięki 

temu zwiększyły swoją produktywność, wprowadziły na rynek nowy produkt, złożyły wniosek 

o dofinansowanie innowacyjnych działań ze środków Unii Europejskiej, wzmocniły swoje zaplecze 

techniczno-badawcze.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała
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Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Jednym z rezultatów projektu było opracowanie metodologii diagnozowania nowoczesności produk-

tów i technologii przedsiębiorstw oraz metodologii opracowywania strategii innowacyjnych produktów 

i technologii dla MSP. Dokumentacja ta jest ogólnie dostępna. Sam projekt SDTI, dzięki swojemu uniwer-

salizmowi, może być bezpośrednio kopiowany do realizacji w innych regionach. Wymagane jest jedynie 

zapewnienie współpracy profesjonalnych konsultantów biznesowych z doświadczonymi pracownikami 

jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
dr inż. Jacek Jettmar
dr inż. Tomasz Klajbor
ul. Władysława IV, 81-703 Sopot
tel.: +48 58 5559700
faks: +48 58 5559711
e-mail: headoffice@strefa.gda.pl; tomasz.klajbor@gmail.com
http://www.ris-pomorskie.pg.gda.pl/sdti 
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Stworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii  
w województwie śląskim

Projekt nominowany w konkursie  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Śląskie 

Realizator Typ Instytucji
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 4

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu 1 596 196,49 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6 
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Małe lub średnie przedsiębiorstwo 

Inni: mieszkańcy, JBR 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry 

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii 

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Krótka charakterystyka projektu

Projekt posiadał charakter informacyjny i doradczy. Realizacja projektu była próbą rozwiązania problemu 

w postaci braku „pomostu” pomiędzy odbiorcami innowacji a oferentami, czyli tymi, którzy je tworzą i roz-

powszechniają.

Cel projektu

Realizacja projektu miała na celu stworzenie mechanizmu umożliwiającego skuteczną komunikację pomię-

dzy przedsiębiorstwami a instytucjami sektora badawczo-rozwojowego.

Opis działań w projekcie

Osiągniecie celów projektu było możliwe dzięki przeprowadzeniu następujących działań: 

	 stworzeniu struktury organizacyjnej na potrzeby realizacji projektu w oparciu o partnerstwo. W roli 

partnerów występowały ośrodki rozwoju regionalnego znajdujące się w różnych częściach woje-
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wództwa, co zapewniało skuteczną komunikację konsultantów z przedsiębiorcami i jednostkami 

B+R w ich otoczeniu,

	przeprowadzeniu wizyt konsultantów w przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo-rozwojowych 

(873 wizyty) ukierunkowanych na przeprowadzenie audytów technologicznych (243 audyty), a także 

zebranie zapotrzebowań na technologie (40) i ofert technologicznych od dostawców innowacji (113) 

— także w zakresie szkoleń,

	zorganizowaniu specjalistycznych szkoleń i warsztatów technologicznych, a także konferencji — 

„Dni Informacyjnych o Transferze Technologii”;

	 stworzeniu i aktualizacji bazy ekspertów regionalnych, która umożliwia wyszukanie specjalistów 

z danej dziedziny pracujących w regionie; 

	 redagowaniu i publikacji od 2006 r. Biuletynu Sieci Transferu Technologii;

	 stworzeniu i aktualizacji wewnętrznej regionalnej bazy Sieci Promocji i Transferu Technologii zawie-

rającej informacje na temat firm zainteresowanych informacjami, współpracą lub konkretnymi roz-

wiązaniami technologicznymi (536 firm);

	 stworzeniu i aktualizacji baz ofert i zapotrzebowań na technologie.

Elementem istotnym z punktu widzenia sukcesu przedsięwzięcia było skojarzenie firm i jednostek B+R 

zmierzające do nawiązania między nimi współpracy, promowanie dobrych praktyk i poszukiwanie zasto-

sowań dla nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań dla nowych pomysłów. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące efekty istotne z punktu widzenia regionu:

	podniesienie świadomości i wiedzy w regionie o wyspecjalizowanych usługach w obszarze innowacji 

i transferu technologii, szczególnie poprzez stworzone bazy ofert i zapotrzebowań na technologie, 

	podniesienie świadomości i zdobycie nowych kwalifikacji przez uczestników projektu w dziedzi-

nach związanych z transferem wiedzy,

	nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami B+R oraz poprawa pozycji 

konkurencyjnej przedsiębiorstw, które wdrożyły zalecenia z przeprowadzonych audytów techno-

logicznych,

	 stworzenie rozpoznawalnej w regionie i poza nim sieci RSPTT — spójnej, komplementarnej i otwartej 

na współpracę z innymi strukturami na poziomie regionalnym, krajowym (KSI) i międzynarodowym. 

Należy zwrócić uwagę na zastosowanie w projekcie alternatywnego wobec tradycyjnych kanałów spo-

sobu przekazywania informacji o technologiach, dającego możliwość szybszego nawiązywania kontaktów 

i pogłębienia wiedzy o pracach i technologiach w jednostkach sfery B+R w regionie. Ważnym efektem pro-

jektu było także wystąpienie zjawiska przywiązania i identyfikacji przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi 

i badawczymi, a dzięki temu dostosowanie zakresu usług do potrzeb przedsiębiorców.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach

Duża  Średnia Mała



144

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Istotną kwestią, która może mieć wpływ na adaptację dobrej praktyki, jest zapewnienie w ośrodkach realizu-

jących podobne działania/projekty odpowiednich zasobów kadrowych. Realizacja projektu RSPTT pokazała 

jak istotne znaczenie ma dobór specjalistów bezpośrednio współpracujących z przedsiębiorstwami i jed-

nostkami sfery B+R. RSPTT w województwie śląskim przyniosła tak duże efekty m.in. ze względu na fakt 

zlokalizowania w województwie tak dużego potencjału naukowo-badawczego, a z drugiej strony — niskiej 

świadomości przedsiębiorstw o ich ofercie. Problem adaptacyjności może się więc pojawić w regionach, 

które nie posiadają potencjału B+R lub gdzie jednostki B+R nie posiadają oferty współpracy dla przedsię-

biorstw. Dlatego tak ważne jest tworzenie projektów uzupełniających i sprzyjających rozwijaniu powią-

zań pomiędzy tymi sferami — mających na celu wypracowanie efektywnej platformy komunikacji. Takim 

nowym projektem jest ,,Nauka dla Biznesu — Biznes dla Nauki” — projekt o charakterze ogólnopolskim 

realizowany przez GAPP SA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Izabela Galbas 
ul. Astrów 10, 40-045 Katowice 
tel.: +48 032 7304852
faks: +48 032 2515831
e-mail: izabela.galbas@gapp.pl; sekretariat@gapp.pl
www.gapp.pl
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Śląskie Centrum Informacji Chemicznej

O projekcie
Region: Województwo Śląskie 

Realizator Typ Instytucji
Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach Publiczna instytucja badawcza

Partnerzy Brak

Wartość projektu 405 570 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Małe lub średnie przedsiębiorstwo 

Publiczna instytucja badawcza 

Pośrednik w transferze wiedzy i technologii 

Inne: duże firmy 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii 

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Krótka charakterystyka projektu

Projekt posiadał charakter informacyjny, a jego realizacja była odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby 

w postaci braku dostępu przedsiębiorców do specjalistycznej wiedzy eksperckiej na temat innowacyjnych 

rozwiązań w branży chemicznej, prawodawstwie europejskim oraz światowych trendów w branży. Projekt 

sprzyjał także komercjalizacji prac badawczych lokalnych jednostek naukowych i podniesieniu poziomu 

wiedzy i umiejętności lokalnych przedsiębiorstw w zakresie absorpcji innowacyjnych rozwiązań.

Cel projektu

Realizacja projektu miała na celu wzmocnienie współpracy firm chemicznych lub związanych z chemią 

z województwa śląskiego z sektorem badawczo-rozwojowym, a także poprawę aktywności innowacyjnej 

branży chemicznej w regionie. 

Opis działań w projekcie

Do głównych działań zrealizowanych w ramach projektu należały:

	 redagowanie i publikacja kwartalnika pt. „Biuletyn Informacji Chemicznej” zawierającego trzy nie-

zależne serwisy informacyjne: „Rozwój technologii chemicznych”, „Ochrona środowiska i odpady”, 

„Bezpieczeństwo chemiczne”,
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	 stworzenie i prowadzenie strony internetowej: www.informacjachemiczna.pl (ukazującej problemy 

i aktualności specyficzne dla branży),

	 stworzenie, aktualizacja i udostępnianie online bazy danych zawierającej informacje branżowe,

	opracowanie i udostępnianie w czytelni Instytutu zaadaptowanej na potrzeby projektu bazy danych 

aktów prawnych (od 2005 do 2008 r.) z zakresu chemikaliów i ochrony środowiska.

Istotnym elementem, który przyczynił się do sukcesu przedsięwzięcia, było zapewnienie dla potrzeb pro-

jektu kompetentnych ekspertów z wielu wyspecjalizowanych instytucji, dzięki którym możliwe było udo-

stępnienie odbiorcom rzetelnych, specjalistycznych informacji obejmujących wiele dziedzin (światowe 

trendy w rozwoju przemysłu chemicznego, innowacyjne technologie, produkty nowej generacji, rozwiąza-

nia proekologiczne, zmiany w prawie o chemikaliach, zmiany w prawie dot. ochrony środowiska, odpady, 

badania naukowe w zakresie chemii i technologii). 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu obejmują przede wszystkim: 

	wzrost wśród przedsiębiorców świadomości w zakresie potrzeby współpracy z instytucją naukowo-

-badawczą,

	wyższe wykorzystanie dostępnej literatury i baz danych przez dostawców i odbiorców innowacji, 

	podniesienie poziomu wiedzy na temat potrzeb (wśród dostawców) i możliwych rozwiązań inno-

wacyjnych (wśród odbiorców innowacji), 

	wzrost innowacyjności firm dzięki wsparciu transferu wiedzy ze sfery naukowo-badawczej do prak-

tyki przemysłowej i aplikacyjnej,

	 stworzenie nowych narzędzi internetowych i bazy danych służących wymianie informacji.

Zaletą projektu był fakt, iż w jego wyniku możliwe okazało się przekazywanie szybkiej i kompetentnej infor-

macji, która pomagała firmom dopasować się do wymogów europejskich, wspierała ich rozwój, a przez 

to zapewniała podwyższenie ich pozycji konkurencyjnej na rynku.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Podstawę dla realizacji projektu stanowi dysponowanie kompetentną kadrą posiadającą wiedzę w dzie-

dzinie (branży), dla potrzeb której uruchomiony zostanie projekt, a także umiejętnościami tworzenia 

bibliotecznych baz danych. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga dysponowania zaawansowanymi 

narzędziami informatycznymi. 

Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach
dr inż. Barbara Cichy 
ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: +48 032 2313051
faks: +48 032 2317523
e-mail: bcichy@ichn.gliwice.pl
www.ichn.gliwice.pl
www.informacjachemiczna.pl
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Transfer wiedzy szansą  
na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw  
w regionie Mazowsza

O projekcie
Region: Województwo Mazowieckie 

Realizator Typ Instytucji
Regionalne Centrum Integracji Europejskiej Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 1

Urząd Gminy Bodzanów Instytucja wsparcia finansowego

Wartość projektu 487 349,97 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6 
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Małe lub średnie przedsiębiorstwo 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt miał charakter informacyjno-szkoleniowy. Realizatorzy projektu, dostrzegając wśród przedsiębior-

ców Mazowsza potrzebę pozyskania informacji na temat innowacji, przygotowali i wdrożyli projekt, który 

wychodził naprzeciw ich potrzebom. Kontynuację działań szkoleniowych stanowi utworzona w ramach 

projektu Baza Wiedzy.

Cel projektu

Projekt realizował cel, którym było rozwijanie postaw proinnowacyjnych wśród MSP poprzez transfer wie-

dzy, zgodnie z założeniem, że jedynie przedsiębiorstwo, które widzi w procesach innowacyjnych szansę 

na własny rozwój, staje się firmą konkurencyjną.

Opis działań w projekcie

Osiągnięcie celów projektu było możliwe dzięki zrealizowaniu następujących działań:

	zorganizowaniu konferencji inaugurującej projekt,

	przeprowadzeniu kampanii informacyjnej komunikującej najważniejsze założenia, cele i działania 

projektu,
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	organizacji i przeprowadzeniu cyklu 40 warsztatów i 28 szkoleń obejmujących następującą tema-

tykę: „Profesjonalny biznesplan narzędziem pozyskania finansowania zewnętrznego”, „Transfer 

wiedzy pomiędzy sferą B+R a przedsiębiorcami”, „Krajowe i wspólnotowe źródła finansowania 

przedsiębiorczości innowacyjnej”, „Możliwości wykorzystania funduszy europejskich dla rozwoju 

przedsiębiorczości innowacyjnej”, „Systemy wsparcia innowacji i transferu technologii w krajach UE 

i w Polsce”, „Zarządzanie technologią — systemy wspierania innowacji i transferu technologii w kra-

jach UE i w Polsce”, „Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie”, „Wymiana 

dokumentów elektronicznych przez Internet”, Biznes elektroniczny dla MSP”,

	organizacji konferencji podsumowującej projekt pt. „Transfer wiedzy szansą na wzrost konkurencyj-

ności przedsiębiorstw w regionie Mazowsza”,

	utworzenie strony internetowej dla projektu wraz z Bazą Wiedzy opisującą dobre praktyki.

Realizatorzy projektu podkreślają, że o sukcesie przedsięwzięcia zdecydowało przyjęte na etapie tworzenia 

koncepcji projektu założenie, że jedynie przedsiębiorstwo, które widzi w procesach innowacyjnych szansę 

na własny rozwój, staje się firmą konkurencyjną.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu są następujące: 

	podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w dziedzinie innowacyjności i technolo-

gii oraz zagadnień związanych z pozyskaniem środków unijnych na realizację projektów,

	wzrost poziomu kompetencji i doświadczenia zespołu projektowego oraz związane z tym podniesie-

nie jakości usług świadczonych przez realizatora projektu na rzecz MSP,

	utrwalenie nawiązanych w trakcie realizacji projektu kontaktów pomiędzy RCIE a przedsiębior-

cami,

	1 utworzona baza danych,

	69 działań promujących innowacyjność,

	477 podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły działalność innowacyjną. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Przenosząc projekt do innego obszaru realizacji, należy pamiętać o odpowiednim zapleczu technicznym, 

doświadczonej kadrze wykładowej oraz personelu projektowym, który może sobie nie poradzić z ogro-

mem pracy przy tak dużym natężeniu, jeśli wcześniej nie realizował projektów. Korzyści płynące z przenie-

sienia projektu na inny grunt mogą się przejawiać w znacznym wzroście liczby podmiotów sektora MSP, 

które zostaną wyposażone w wiedzę związaną z rozwojem działalności innowacyjnej.

Regionalne Centrum Integracji Europejskiej 
dr Tadeusz Trocikowsk
mgr Sylwia Tyczkowska
P.O.W. 20/22, 87-800 Włocławek 
tel.: +48 54 4141003
faks: +48 54 4141004
e-mail: rcie@rcie.pl 
www.rcie.pl
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Tworzenie  
Regionalnego Systemu Innowacji

O projekcie
Region: Województwo Zachodniopomorskie

Realizator Typ Instytucji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
(ZUT) Uczelnia wyższa

Partnerzy 6

Politechnika Koszalińska Uczelnia wyższa 

Akademia Rolnicza w Szczecinie Uczelnia wyższa

Północna Izba Gospodarcza Pośrednik w transferze wiedzy i technologii 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie  
Rozwoju Gospodarczego-SCP Pośrednik w transferze wiedzy i technologii 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Pośrednik w transferze wiedzy i technologii 

„Infrapark” Police SA Pośrednik w transferze wiedzy i technologii 

Wartość projektu 1 563 634 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Pośrednik w transferze wiedzy i technologii 

Grupy przedsiębiorstw (klaster) 

Inne: Osoby objęte wsparciem 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry 

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii 

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt był odpowiedzią na potrzebę utworzenia i rozwijania sieci współpracy pomiędzy obszarem nauki 

a przedsiębiorcami wdrażającymi nowoczesne technologie. Stworzenie dobrze funkcjonującej sieci 

oparte było na Lokalnych Ośrodkach Transferu Technologii i Innowacji (LOTTI) oraz klastrach przemysło-

wych, czyli zrzeszeniach przedsiębiorców. Głównym zadaniem ośrodków LOTTI, usytuowanych przy uczel-

niach wyższych i związanych z projektem instytucji okołobiznesowych, było prowadzenie analizy potrzeb 

małych i średnich przedsiębiorstw w regionie oraz udostępnianie tych informacji placówkom badawczym 

i naukowym. Współpraca w tym zakresie umożliwiała pozyskiwanie informacji na temat szans rozwoju dla 

poszczególnych branż, takich jak istotny w regionie sektor przetwórstwa rybnego, przemysł chemiczny 

oraz drzewno-meblarski. 
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Cel projektu

Realizacja projektu służyła przede wszystkim utworzeniu i rozwijaniu sieci współpracy pomiędzy obszarem 

nauki a przedsiębiorcami wdrażającymi nowoczesne technologie. 

Opis działań w projekcie

Cele projektu zostały osiągnięte dzięki realizacji następujących działań:

	Stworzenie i działalność ośrodków LOTTI zajmujących się m.in.: 

–	 udostępnianiem jednostkom badawczym informacji o potrzebach technologicznych przed-

siębiorstw, 

–	 udzielaniem informacji o specjalistach z poszczególnych branż,

–	 dostarczaniem szkoleń podnoszących kwalifikacje konsultantów zatrudnionych w projekcie, 

–	 obsługą firm, inwestorów, naukowców.

	Uruchomienie strony internetowej skierowanej do przedsiębiorców w wersji polskiej i angielskiej: 

strona główna RSI — www.rsi.org.pl — oraz trzy strony branżowe: chemiczna — www.chemia.rsi.

org.pl; rybna — www.ryby.rsi.org.pl oraz drzewno-meblarska — www.drewno.rsi.org.pl, zawiera-

jące m.in.:

–	 bazę ofert technologicznych wynikających ze stałej analizy potrzeb przedsiębiorstw w zakresie 

technologii i rozwiązań innowacyjnych,

–	 bazę ofert technologicznych sieci IRC (ośrodków przekazu innowacji),

–	 katalog możliwości finansowania innowacji.

	Wspieranie potencjalnych klastrów w trzech branżach: drzewno-meblarskiej, przetwórstwa ryb-

nego, przemysłu chemicznego poprzez:

–	 spotkania konsultacyjne, szkolenia i seminaria dla przedsiębiorstw z potencjalnych klastrów, 

–	 stworzenie strategii rozwoju dwóch klastrów — w oparciu o szczegółową analizę jakościową,

–	 audyty w przedsiębiorstwach wykonywane przez specjalistę od transferu technologii, 

–	 giełdy kooperacyjne w branżach zidentyfikowanych jako potencjalne klastry.

	Działania edukacyjne i promocja: broszury dotyczące oferty uczelni dla przemysłu, prezentacje nt. 

innowacyjnej przedsiębiorczości dla studentów, specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców i pra-

cowników naukowych dotyczące przedsiębiorczości innowacyjnej, transferu technologii, zarządza-

nia wiedzą chronioną. 

Kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu przedsięwzięcia, było opracowanie koncepcji pro-

jektu dostosowanej do wcześniej zidentyfikowanych i precyzyjnie zdiagnozowanych potrzeb. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu obejmują m.in.: 

	podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie innowacji i zwiększenie zdolności przed-

siębiorstw do wprowadzania innowacji,

	utworzenie 7 struktur wspierających sieci współpracy — ośrodków LOTTI działających przy instytu-

cjach partnerskich,

	zatrudnienie w ośrodkach wykwalifikowanych konsultantów, którzy udzielali porad i informacji 

klientom MSP oraz B+R,
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	 stworzenie „sieci innowacji” — instytucji świadczących usługi konsultacyjne na zasadzie one-stop- 

-shop,

	wprowadzenie standardu realizacji usług proinnowacyjnych, takich jak audyty technologiczne 

i transfer technologii,

	utworzenie w województwie zachodniopomorskim dwóch pierwszych sformalizowanych klastrów 

przemysłowych,

	wzmocnienie kanałów informacji i zacieśnienie współpracy pomiędzy JBR a przedsiębiorstwami 

(podpisano 10 umów o współpracy przedsiębiorstw z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Tech-

nologicznym).

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Wypracowanie i sprawdzenie w praktyce swoistej mapy procesu (ścieżki) powstawiania klastra stanowi klu-

czowy element warunkujący osiągnięcie sukcesu w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze. 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)
Jaśmina Solecka 
Al. Piastów 17, 71-310 Szczecin
tel.: +48 91 4494408
faks: +48 91 4494408
e-mail: jasmin@zut.edu.pl 
www.innowacje.zut.edu.pl
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Utworzenie Centrum Innowacji  
i Transferu Technologii w Lesznie

O projekcie
Region: Województwo Wielkopolskie

Realizator Typ Instytucji
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Pośrednik w transferze wiedzy i technologii 

Partnerzy Brak 

Wartość projektu 642 333 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe lub średnie przedsiębiorstwo 

Grupy przedsiębiorstw (klaster) 

Inne: JST 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Działania realizowane w ramach projektu posiadały charakter informacyjny, doradczy oraz szkoleniowy. 

Realizacja projektu była z jednej strony odpowiedzią na potrzeby w zakresie pokonywania barier w komer-

cjalizacji prac badawczych prowadzonych przez lokalne jednostki naukowe, a z drugiej — na potrzebę 

podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności lokalnych przedsiębiorstw w zakresie absorpcji innowacyj-

nych rozwiązań. 

Cel projektu

Realizacja projektu miała na celu stworzenie pierwszej w regionie Instytucji Otoczenia Biznesu w postaci 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Lesznie. Działalność tej instytucji miała być ukierunkowana 

na podniesienie poziomu innowacyjności MSP subregionu leszczyńskiego oraz wzmocnienie roli trzech 

szkół wyższych, poprzez dostosowanie profilu ich prac badawczych do potrzeb lokalnej gospodarki 

(w tym komercjalizację wyników prac). 

Opis działań w projekcie

Główne elementy wchodzące w skład działań projektowych obejmowały:

	utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Lesznie (świadczącego bezpłatne usługi 

doradcze dla przedsiębiorstw),
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	opracowanie bazy danych zawierającej informacje na temat innowacyjności, umożliwiającej nawią-

zywanie kontaktów z odbiorcami innowacji, 

	wdrażanie systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach oraz opracowanie fiszek projekto-

wych w ramach inicjatyw Wielkopolskiej Sieci Innowacji,

	przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przedsiębiorców (udział 318 firm),

	utworzenie inicjatywy klastrowej (Klastra Poligraficzno-Reklamowego w Lesznie),

	 stworzenie strony internetowej (www.citt.pl) jako miejsca upowszechniania informacji z dziedziny 

innowacji, technologii i przedsiębiorczości,

	prowadzenie działalności doradczej w zakresie implementowania innowacyjnych rozwiązań.

Zdaniem realizatorów projektu, kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu przedsięwzięcia, 

było stworzenie lokalnych struktur działających na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy nt. innowacji 

oraz ułatwiających wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do praktyki. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu obejmują: 

	 integrację i ustrukturyzowanie lokalnych inicjatyw w zakresie innowacyjności (CIiTT, Klaster Poligra-

ficzno-Reklamowy),

	podniesienie poziomu wiedzy na temat potrzeb (wśród dostawców) i możliwych rozwiązań inno-

wacyjnych (wśród odbiorców innowacji),

	upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie nowych standardów zarządzania jakością i innowacji 

produktowych,

	wypracowanie narzędzi internetowych i bazy danych służących wymianie informacji,

	zapewnienie dostosowania prac badawczych prowadzonych przez jednostki naukowe w regionie 

do potrzeb odbiorców innowacji.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

We wstępnej fazie projektu uzasadnione jest przeprowadzenie badania potrzeb innowacyjnych bezpo-

średnio przez realizatorów projektu w przedsiębiorstwach, na podstawie którego należy sporządzić bazę 

potrzeb służącą do opracowania trafnej palety planowanych usług innowacyjnych.

Warto również poczynić starania zmierzające do opracowania własnej bazy danych projektowych 

ze względu na różnorodność usług bardzo pomocnej w prawidłowym zarządzaniu projektem zarówno 

pod względem organizacyjnym, finansowym, wykorzystania dotacji, monitoringu rezultatów, jak i wymo-

gów sprawozdawczych. Posiadanie własnych środków finansowych jest istotne w celu zapewnienia reali-

zacji projektu zgodnie z harmonogramem.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
Dorota Zgaińska 
ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno 
tel.: +48 065 5287862
faks: +48 065 528 78 62
e-mail: prezes@citt.pl; asystent@citt.pl; www.citt.pl
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Utworzenie i prowadzenie  
Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji

O projekcie
Region: Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Realizator Typ Instytucji
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  
w Olsztynie Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Partnerzy Brak

Wartość projektu 1 490 636,50 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6 
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Małe lub średnie przedsiębiorstwo 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry 

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Krótka charakterystyka projektu

W projekcie wykorzystano działania o charakterze usług informacyjnych oraz doradczych, a także element 

promocyjny. Przesłanką realizacji projektu była zidentyfikowana potrzeba zwiększenia dostępu przedsię-

biorców z regionu do wiedzy w zakresie innowacyjności. 

Cel projektu

Realizacja projektu miała na celu:

	uruchomienie i utrzymanie aktywnych kanałów wymiany informacji pomiędzy sektorem badawczo- 

-rozwojowym a sferą przedsiębiorczości,

	edukację i wzmacnianie świadomości proinnowacyjnej przedsiębiorców, 

	 transfer technologii, poszukiwanie zastosowań praktycznych dla nowopowstałych technologii, 

poszukiwanie technologii dla konkretnych pomysłów.

Opis działań w projekcie

Działaniem posiadającym najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia projektu było utworzenie i prowadze-

nie 21 Powiatowych Punktów Kontaktowych (PPK) w miastach powiatowych woj. warmińsko-mazurskiego. 

Punkty te służyły informacją i podstawowym doradztwem w zakresie innowacyjności przedsiębiorcom 

z regionu. Ponadto prowadzone były intensywne działania ukierunkowane na samokształcenie konsultan-

tów działających w ramach PPK z zakresu innowacyjności, programów pomocowych i przedsiębiorczości. 
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W ramach projektu przeprowadzono 20 audytów technologicznych, a także 51 otwartych spotkań informa-

cyjnych oraz 5 szkoleń specjalistycznych. Ponadto zorganizowano 2 konferencje, konkurs „Lider Innowacji”, 

a także Regionalną Wystawę Innowacyjności. W oparciu o zidentyfikowane w trakcie projektu przedsiębior-

stwa wydano katalog prezentujący profile innowacyjnych firm regionu. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Z punktu widzenia skali regionu projekt przede wszystkim pozwolił na stworzenie struktur umożliwiają-

cych wymianę informacji i promowanie innowacji (bazy danych, sieć innowacyjnych przedsiębiorstw — 

Regionalny System Wspierania Innowacji, wydarzenia o zasięgu regionalnym promujące innowacyjność). 

Ponadto dzięki projektowi zapewniono:

	ułatwienie zainteresowanym podmiotom dostępu do informacji i doradztwa, nowych rozwią-

zań technologicznych i kapitału, a także możliwości skorzystania ze specjalistycznych szkoleń oraz 

pomocy eksperckiej,

	większe wykorzystanie dostępnej literatury i baz danych przez dostawców i odbiorców innowacji, 

	podniesienie poziomu wiedzy na temat potrzeb (wśród dostawców) i możliwych rozwiązań inno-

wacyjnych (wśród odbiorców innowacji) poprzez spotkania z przedsiębiorcami z konkretnych branż 

(w formule foresightu), dzięki którym zarysowały się potencjalne inicjatywy klastrowe, 

	wzrost innowacyjności firm dzięki wsparciu transferu wiedzy ze sfery naukowo-badawczej do prak-

tyki przemysłowej i aplikacyjnej,

	 stworzenie podstaw i warunków dla utworzenia klastrów (poprzez bezpośrednie spotkania z przed-

siębiorcami). 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Kluczowym problemem dla właściwej realizacji projektu jest rekrutacja pracowników o określonych 

cechach osobowych, odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu. Kolejnym problemem jest zapewnie-

nie bazy lokalowej niezbędnej do prowadzenia działalności. Istotną sprawą jest również pozyskanie uczest-

ników projektu — zainteresowanych ofertą przewidzianą w założeniach projektowych oraz nastawionych 

na aktywne uczestnictwo w poszczególnych działaniach. Należy także zwrócić uwagę na zaplanowanie 

i zapewnienie stabilnego finansowania w dłuższym okresie.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie 
Piotr Odoj 
Pl. Gen. J. Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: +48 089 5211250
faks: +48 089 5211260
e-mail: sekretariat@wmarr.olsztyn.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
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Wielkopolska Sieć Innowacji jako platforma współpracy  
na rzecz innowacyjności regionu

Laureat konkursu  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”  

w kategorii „Usługi dla innowacji”  

oraz  nominowany w kategorii „Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną”

O projekcie
Region: Województwo Wielkopolskie

Realizator Typ Instytucji
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 4

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu 1 310 000 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Pośrednik w transferze wiedzy i technologii 

Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

W projekcie występowały działania o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym. Realizacja 

projektu wynikała z braku ustrukturyzowania współpracy pomiędzy podmiotami z regionu (instytucje 

otoczenia biznesu oraz JST), w wyniku czego nie były wykorzystywane zalety płynące z funkcjonowania 

w strukturze sieciowej.
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Cel projektu

Celem działania Wielkopolskiej Sieci Innowacji było stałe podnoszenie potencjału innowacyjnego regionu 

poprzez wzmocnienie kompetencji regionalnych instytucji wsparcia na polu innowacji oraz budowanie 

współpracy pomiędzy tymi instytucjami, jak też jednostkami samorządu terytorialnego z Wielkopolski. 

Opis działań w projekcie

Osiągniecie celów projektu było możliwe dzięki realizacji szeregu działań, z których kluczowe to: 

	przeprowadzenie warsztatów i szkoleń nt. wdrażania specjalistycznych usług związanych z wpro-

wadzaniem innowacji w przedsiębiorstwach (określono potrzeby szkoleniowe Instytucji Otoczenia 

Biznesu w zakresie świadczenia usług innowacyjnych dla przedsiębiorstw, przeszkolono uczestni-

ków na szkoleniach pt. „Audit Technologiczny”, „Finansowanie innowacji”, „Własność intelektualna 

i przemysłowa”),

	 stworzenie Bazy Ofert Instytucji Wsparcia (dostępne na stronie internetowej oraz wydane w formie 

katalogu oraz Bazy Wspierania Przedsiębiorczości Wielkopolskich Samorządów),

	organizacja 15 spotkań integrujących Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) w poszczególnych subre-

gionach,

	promocja projektu i usług świadczonych przez instytucje skupione w Wielkopolskiej Sieci Innowacji 

na targach, wystawach, spotkaniach dla przedsiębiorców,

	publikowanie Biuletynu dla przedsiębiorców oraz członków sieci.

W opinii realizatorów projektu, kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu przedsięwzięcia, było 

zapewnienie rozwoju kultury innowacyjnej wśród instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionu, jed-

nostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw. Zapewni to skuteczne wsparcie dla przedsiębiorców 

i dostawców innowacji w procesie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu obejmują: 

	zintegrowanie w ramach Wielkopolskiej Sieci Innowacji praktycznie wszystkich IOB z Wielkopolski 

(50 instytucji) oraz JST zaangażowanych we wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na swoim 

obszarze oddziaływania (43 jednostki),

	nawiązanie trwałej współpracy między członkami Wielkopolskiej Sieci Innowacji — instytucjami 

wspierającymi rozwój innowacyjny regionu,

	ustrukturyzowanie regionalnego systemu innowacji poprzez wprowadzenie współpracy sieciowej 

oraz wymianę informacji pomiędzy głównymi aktorami tego systemu,

	poznanie i upowszechnienie nowych (nieistniejących wcześniej) obszarów aktywności IOB,

	 rozwój kompetencji i umiejętności kadr Instytucji Wsparcia w zakresie specjalistycznych usług inno-

wacyjnych.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała
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Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Kluczowe dla sprawnego działania sieci jest dostosowanie działań w projekcie do specjalizacji Instytucji 

Otoczenia Biznesu z danego regionu. Koordynator regionalny oraz koordynatorzy subregionalni muszą 

pochodzić z instytucji będących liderami na skalę regionu i subregionów. O powodzeniu działalności sieci 

w dużej mierze decydują: szybkie dostosowanie wsparcia do potrzeb członków sieci (elastyczność w dzia-

łaniu) oraz częste spotkania w celu wymiany doświadczeń.

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny 
Kamila Dobek 
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: +48 061 8279757
faks: +48 061 8279741
e-mail: kd@ppnt.poznan.p
http://www.innowacyjna-wielkopolska.pl//wsi
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Wzrost świadomości proinnowacyjnej  
oraz inkubacja (pielęgnacja) innowacji  
wśród przedsiębiorców województwa mazowieckiego

O projekcie
Region: Województwo Mazowieckie

Realizator Typ Instytucji
Technology Partnership Polska

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP)
Publiczna instytucja badawcza 

Partnerzy Brak

Wartość projektu 951 900 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe lub średnie przedsiębiorstwo 

Obszar wsparcia
Dominujący Usługi dla innowacji

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii 

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

W projekcie zastosowano działania o charakterze informacyjnym, doradczym oraz szkoleniowym. Prze-

słanką do realizacji przedsięwzięcia było zdiagnozowanie przeszkód w transferze wiedzy i technologii, 

do których należy bariera braku świadomości proinnowacyjnej przedsiębiorców, w tym konieczność doko-

nywania ciągłych usprawnień oraz bariera braku wiedzy (w zakresie możliwości pokonywania czynników 

utrudniających wdrożenie innowacyjnych rozwiązań). 

Cel projektu

Realizacja projektu miała na celu podniesienie potencjału regionalnego w zakresie innowacji poprzez wzmoc-

nienie współpracy między sektorem B+R a przemysłem, co skutkuje podniesieniem konkurencyjności przed-

siębiorstw działających na lokalnym rynku. Tłem dla prowadzonych działań była konieczność podniesienia 

wśród przedsiębiorców poziomu świadomości w zakresie zasad prowadzenia działań innowacyjnych. 

Opis działań w projekcie

Podstawowym zadaniem w ramach projektu było utworzenie bazy danych CRM, a następnie realizacja czyn-

ności telemarketingowych, służących przekazywaniu informacji o projekcie. Baza przedsiębiorstw stanowiła 

podstawę do identyfikacji partnerów z sektora przemysłu, dla których w późniejszym etapie przeprowadzono 

indywidualne konsultacje z ekspertami. W ramach głównych działań projektowych zorganizowano: 
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	84 konsultacje dla przedsiębiorców (konsultacje obejmowały zagadnienia podstaw innowacyjności, 

elementy audytu technologicznego i analizę możliwości transferu wiedzy i technologii do przedsię-

biorstw),

	cykl 6 warsztatów dla przedsiębiorców oraz 6 warsztatów dla pracowników sfery B+R (łącznie 

96 uczestników),  

	2 konferencje nt. „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw jako sposób na rozwój gospodarczy kraju” 

(58 uczestników),

	5 wizyt studyjnych w zakładach produkcyjnych, których celem była promocja dobrych praktyk 

(zaprezentowanie korzyści z wdrożeń innowacyjnych rozwiązań),

	opublikowanie 2 biuletynów zawierających informacje nt. różnych aspektów innowacyjności (eko-

nomicznych, organizacyjnych i formalnych) oraz informacje nt. naborów wniosków, organizowa-

nych konferencji i szkoleń dla MSP.

Kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu przedsięwzięcia, było pokonanie głównych barier 

na drodze do innowacyjności, tj. bariery braku świadomości proinnowacyjnej przedsiębiorców (koniecz-

ności bycia innowacyjnym, dokonywania ciągłych usprawnień) oraz bariery braku wiedzy (pokonywanie 

przeszkód utrudniających wdrożenie innowacyjnych rozwiązań). 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultatem projektu było podniesienie poziomu świadomości przedsiębiorców w województwie mazo-

wieckim, w szczególności w zakresie konieczności bycia innowacyjnym oraz nawiązywanie przez nich, 

jako odbiorców innowacji, trwałej współpracy ze sferą B+R. Projekt pozwolił także na wypracowanie metod 

likwidowania barier stojących na drodze przedsiębiorstw do innowacyjności.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Istotnym czynnikiem, który może zwiększyć realne prawdopodobieństwo sukcesu podobnych projek-

tów, jest przyjęcie odpowiednich wskaźników przed przystąpieniem do realizacji projektu. Wskaźniki takie 

powinny odzwierciedlać faktyczny wzrost dynamiki współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębior-

cami. Dobrym wskaźnikiem mogą być przykładowo przepływy finansowe pomiędzy instytucjami nauki 

a firmami uczestniczącymi w projekcie (wskaźnikiem takim nie powinna być liczba podpisanych umów, 

która nie mówi o faktycznej współpracy, a jedynie o intencji). Bardzo istotne jest również położenie dużego 

nacisku na kształtowanie biznesowego podejścia wśród naukowców zaangażowanych w prace projek-

towe (odpowiadanie w szybkim czasie na potrzeby rynku).

Technology Partnership Polska
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „PIAP”
Roman Siczek 
Al. Jerozolimskie 202, 02-846 Warszawa
tel.: +48 022 8740246
faks: +48 022 8740301
e-mail: rsiczek@piap.pl
www.piap.pl/tpp
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Uruchomienie Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu SILBAN

O projekcie
Region: Województwo Śląskie 

Realizator Typ Instytucji
Fundusz Górnośląski SA Instytucja wsparcia finansowego

Partnerzy 2

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA Instytucja wsparcia finansowego 

Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze Instytucja wsparcia finansowego 

Wartość projektu 506 000 zł

Źródła finansowania

ZPORR 2.6
Przychód z Projektu 
(wpłaty  
Beneficjentów)

Udział  
w projekcie (%)

99,41%
0,59%

Beneficjenci projektu
Małe lub średnie przedsiębiorstwo 

Obszar wsparcia
Dominujący Finanse na innowacje

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry 

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji 

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt miał charakter informacyjny i doradczy. Realizacja projektu była odpowiedzią na pojawiające się 

problemy w zakresie umiejętności rozpoznania innowacyjnych rozwiązań o charakterze komercyjnym 

i umożliwienia ich pomysłodawcom kontaktów i kooperacji ze źródłami kapitału (Aniołami Biznesu, fun-

duszami venture capital) i źródłami specjalistycznej wiedzy eksperckiej (jednostek B+R, wyższych uczelni 

i instytucji je wspomagających).

Cel projektu

Realizacja projektu miała na celu stworzenie Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu (SILBAN) — biura tworzącego 

sieć współpracy pomiędzy beneficjentami oraz budującego jednocześnie powiązania między Aniołami 

Biznesu (inwestorami) a projektodawcami (głównie przedsiębiorcami) celem wsparcia finansowego inno-

wacyjnych inwestycji. Celem SILBAN było skojarzenie projektodawców mających pomysł na wdrożenie 

innowacji z Aniołami oraz inwestorami kapitałowymi.

Opis działań w projekcie

Osiągniecie celów zostało zaplanowane w oparciu o podjęcie następujących działań:

	 stworzenie struktury organizacyjnej na potrzeby realizacji projektu — przygotowanie biura pro-

jektu oraz zorganizowanie zespołu projektowego,
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	prowadzenie bieżącej działalności Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu — nawiązanie i prowadzenie 

współpracy z agencjami rozwoju, instytucjami kapitałowymi podwyższonego ryzyka oraz JBR 

(13 umów),

	prowadzenie naboru i weryfikacji biznesplanów, przygotowywanie analiz atrakcyjności projektów 

dla inwestora i ich innowacyjności (1 umowa dofinansowania innowacyjnego projektu przez Anioła 

Biznesu),

	uruchomienie i prowadzenie baz danych: Aniołów Biznesu, projektodawców, podmiotów współ-

pracujących z SILBAN,

	utrzymywanie bieżących kontaktów z Aniołami Biznesu oraz projektodawcami poprzez organizację 

spotkań, seminariów (łącznie 21 forów inwestycyjnych i seminariów),

	 stała promocja sieci SILBAN prowadzona przez cały okres realizacji projektu (52 akcje komunika-

cyjne w prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych),

	uczestnictwo SILBAN w wielu wydarzeniach gospodarczych w regionie: konferencjach, semina-

riach, na których upowszechniana była idea Business Angels (58 wystąpień),

	członkostwo w Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu EBAN, kontakty robocze z Ogólnopolską Siecią 

Aniołów Biznesu POLBAN, Lewiatan Business Angels oraz sieciami regionalnymi — Regionalną Sie-

cią Inwestorów Kapitałowych RESIK, Lubelską Siecią Aniołów Biznesu LSAB. 

Zdaniem realizatorów projektu, kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu przedsięwzięcia, 

było upowszechnienie na terenie województwa śląskiego informacji o sieci SILBAN, która wprowadziła pio-

nierskie rozwiązania i alternatywę dla finansowaniu ryzykownych, a jednocześnie innowacyjnych przed-

sięwzięć. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultaty projektu objęły przede wszystkim: 

	podniesienie poziomu świadomości (wśród dostawców i odbiorców innowacji) istnienia Aniołów Biz-

nesu jako jednej z metod finansowania przedsięwzięć innowacyjnych,

	podniesienie świadomości, zdobycie nowych kwalifikacji przez uczestników projektu w dziedzi-

nach związanych z finansowaniem przedsięwzięć poprzez Anioły Biznesu i Venture Capital,

	nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i siecią SILBAN,

	 stworzenie rozpoznawalnej w regionie i poza nim sieci SILBAN jako alternatywnego rozwiązania 

w dziedzinie finansowania ryzykownych przedsięwzięć o wysokim poziomie innowacyjności.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

W budowie sieci powiązań należy w szczególności zwrócić uwagę na następujące kwestie:

	 tworzenie sieci wymaga zrodzenia w wielu podmiotach świadomości istnienia i korzyści wynikają-

cych z takiego rozwiązania w rzeczywistości gospodarczej,

	podmioty muszą posiadać zasoby osobowe, organizacyjne, finansowe (zasoby materialne) oraz 

budzić zaufanie potencjalnych uczestników sieci (zasoby niematerialne),

	podmioty adaptujące projekty tego typu nie uzyskają korzyści finansowych z jego realizacji.
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Fundusz Górnośląski SA
Śląska Sieć Aniołów Biznesu
ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice 
tel.: +48 032 2008408
faks: +48 032 2010039
e-mail: biuro@silban.pl
www.fgrn.com.pl
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ABS — klaster. Utworzenie innowacyjnego klastra  
dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska.  
Analizy, badania, symulacje

O projekcie
Region: Województwo Dolnośląskie 

Realizator Typ Instytucji
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Małe lub średnie przedsiębiorstwo

Partnerzy Brak

Wartość projektu 760 000 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Grupa/grupy przedsiębiorstw (klastry) 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, m.in. jako zdolności do zapewnienia niezawodnych dostaw 

energii po akceptowalnych cenach, nabiera szczególnego znaczenia w kontekście globalnych uwarunko-

wań i wzroście cen za energię. Rozwój infrastruktury energetycznej i lokalnych systemów energetycznych 

podnosi jakość dostaw energii i może być wyznacznikiem rozwoju gospodarczego. Realizacja projektu była 

zatem próbą konsolidacji i koordynacji działań dużych podmiotów energetycznych w regionie. Aspekty 

bezpieczeństwa energetycznego są bowiem wzajemnie skorelowane i mogą być rozwiązywane w sposób 

alternatywny. Ważne jest zatem, by działania w tym zakresie, podejmowane przez różne instytucje (organy 

administracji państwowej oraz samorządowej, przedsiębiorstwa sektora energetycznego, a także dużych 

odbiorców energii), nie znosiły się wzajemnie ani nie powielały.

W wyniku projektu powołano Dolnośląskie Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego (DCBE) — instytucję 

pełniącą rolę koordynatora działań podejmowanych na terenie Dolnego Śląska — dla zapewnienia bez-

pieczeństwa energetycznego regionu. Działalność DCBE uwzględnia cztery obszary: energia elektryczna, 

odnawialne źródła energii, gaz, ciepło. 
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Cel projektu

Celem projektu było stworzenie klastra (Dolnośląskie Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego — DCBE) 

dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska, który umożliwi racjonalizację gospo-

darki energetycznej w regionie poprzez harmonizowanie statutowej działalności podmiotów sektora ener-

getycznego z działalnością samorządów, organów administracji państwowej, przedsiębiorców i jednostek 

naukowych.

Opis działań w projekcie

W trakcie trwania projektu zrealizowano następujące zadania: 

	budowa klastra,

	 stworzenie i administrowanie portalem internetowym,

	badanie potrzeb beneficjentów,

	działalność edukacyjno-informacyjna,

	opracowanie biznesplanów,

	opracowanie materiałów nt. regionalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Cel projektu został osiągnięty przez organizację spotkań z przedsiębiorstwami, samorządami terytorial-

nymi i innymi jednostkami, organizację seminariów, spotkań i konferencji promujących tematykę bezpie-

czeństwa energetycznego, stworzenie i administrowanie tematycznym portalem internetowym. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W ramach projektu uzgodniono zakresy współdziałania przedsiębiorstw energetycznych, popularyzowano 

problematykę lokalnych systemów energetycznych oraz problematykę bezpieczeństwa energetycznego 

w regionie. Najistotniejszym rezultatem projektu jest opracowanie założeń oraz studium wykonalności 

dla planowanego Dolnośląskiego Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego (DCBE). Idea budowy DCBE 

jest dalej rozwijana. Projekt ten wpisany jest w Dolnośląską Strategię Innowacji i będzie kontynuowany 

ze wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej. 

W ramach projektu powstał także szereg raportów i analiz przedmiotowych. Analizy te precyzują ocenę stanu 

działań poszczególnych beneficjentów w regionie w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Stanowią 

one bazę dla podejmowania dalszych działań na rzecz zarówno DCBE, jak i całej branży energetycznej. 

Projekt przyczynił się również do podniesienia świadomości energetycznej przedsiębiorstw i samorządów 

oraz do współpracy ośrodków badawczo-rozwojowych z samorządami i przedsiębiorstwami. 

Ponadto poszerzono wiedzę dotyczącą analizy awarii energetycznych, co przyczyni się do zapewnienia 

lepszego bezpieczeństwa energetycznego obszarów lokalnych. 

Projekt skierowany był do instytucji promocji innowacji technologii oraz do ośrodków badawczo-rozwo-

jowych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych i gazowni-

czych oraz dużych odbiorców energii.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała
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Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie jest wartością o charakterze strategicznym. Pro-

jekt można i warto zaadaptować do realizacji w innym niż Dolny Śląsk regionie pod warunkiem uwzględ-

nienia specyfiki regionalnej w zakresie harmonizowania działań przedsiębiorstw energetycznych oraz 

małych i wielkich odbiorców energii.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych
Edward Ziaja
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław 
tel.: +48 71-348 42 21
faks: +48 71-348 21 83
e-mail: sekretariat@iase.wroc.pl 
www.iase.wroc.pl
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Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur  
w zakresie konkurencyjności i innowacyjności

O projekcie
Region: Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Realizator Typ Instytucji
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Partnerzy 2

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uczelnia wyższa

Uniwersytet Warszawski Uczelnia wyższa

Wartość projektu 445 420,64 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Do czasu realizacji projektu w regionie brakowało badań w zakresie poziomu innowacyjności MSP, które 

byłyby użyteczne z punktu widzenia władz samorządowych i uwzględniałyby wyzwania nakreślone 

w Regionalnej Strategii Innowacyjności. Ówczesny stan wiedzy, jakim dysponował Urząd Marszałkowski, 

nie pozwalał na precyzyjne określenie instrumentów wspierania i promocji przedsiębiorczości, które inte-

growałyby wysiłki samorządów regionalnych i lokalnych oraz instytucji wspierania biznesu. Realizacja pro-

jektu przyniosła wiedzę w zakresie stanu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, a także 

stworzyła fundament do dalszych badań i analiz. 

Cel projektu

Celem projektu było zdobycie wiedzy na temat konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw War-

mii i Mazur oraz dostarczenie informacji służących do formułowania instrumentów wspierania innowacyj-

ności przez samorządy terytorialne oraz instytucje otoczenia biznesu. Badania innowacyjności MSP winny 

wykraczać znacznie poza standardowe analizy wyników przedsiębiorstw i koncentrować się na mechani-

zmach ich funkcjonowania w różnych środowiskach, uwzględniając również zależności kooperacyjne. Dla-

tego celem projektu było przeprowadzenie szeregu analiz danych statystycznych dostępnych w statystyce 

publicznej za pomocą współczesnych metod ekonometrycznych oraz pogłębienie uzyskanych wyników 

o bezpośrednie badania przedsiębiorców i samorządów (ankiety, wywiady) z wykorzystaniem wcześniej-
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szych doświadczeń badaczy. Ważnym elementem projektu było też upowszechnianie wiedzy na temat 

działań podejmowanych przez samorząd województwa na rzecz rozwoju regionalnego systemu innowa-

cyjności.

Opis działań w projekcie

Badania realizowane w ramach projektu prowadzone były w czterech etapach: 

	Etap 1: Analiza konkurencyjności regionu Warmii i Mazur na poziomie regionalnym i lokalnym. Kon-

kurencyjność regionu, a także miast i gmin analizowana była w kontekście całego kraju i regionów 

Unii Europejskiej. Wykorzystane zostały dane statystyczne, które pozwoliły ocenić konkurencyjność 

w czterech wymiarach: strategii i rywalizacji firm, czynników produkcji, przemysłów związanych 

oraz popytu. Gminy zostały również poddane badaniom ankietowym w celu analizy aktualnych 

relacji władze lokalne – gospodarka.

	Etap 2: Ocena konkurencyjności i innowacyjności branż. W ramach tego etapu przeprowadzono 

badania relacji pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w regionie i doko-

nano analizy wybranych klas przedsiębiorstw pod kątem tworzenia przez nie konkurencyjnych 

gron na terenie województwa. Wykorzystano dane GUS dotyczące przedsiębiorstw Warmii i Mazur 

na poziomie klasy (PKWiU) oraz dane pozyskane z wywiadów. Wyselekcjonowano ok. 20 klas, 

z których wyłoniono te najbardziej konkurencyjne i innowacyjne na podstawie ankiet i wywiadów 

z przedsiębiorcami, samorządem gospodarczym, instytucjami otoczenia biznesu, w tym uczelniami 

wyższymi i szkołami zawodowymi, kooperantami i konkurentami.

	Etap 3: Identyfikacja problemów na poziomie branż z uwzględnieniem specyfiki środowiska lokal-

nego. Na tym etapie analizie poddane zostały wyniki dwóch poprzednich etapów i na tej podstawie 

zidentyfikowano różne grupy problemowe. Etap zakończył się sformułowaniem propozycji instru-

mentów działań wobec różnych grup przedsiębiorstw.

	Etap 4: Badanie przedsiębiorstw z poszczególnych grup w celu oceny trafności prezentowanych 

propozycji. Działania na tym etapie objęły badania sondażowe (pytania zamknięte) przeprowa-

dzone drogą pocztową i przez Internet.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Przeprowadzenie badań przedsiębiorstw pozwoliło uzyskać wielopłaszczyznowy efekt rozwoju innowa-

cyjności w regionie. Efekt ten przejawia się poprzez:

	uzyskanie wiedzy nt. propozycji instrumentów wspierania przedsiębiorczości przez samorząd tery-

torialny adresowanych do zróżnicowanych odbiorców,

	wsparcie przedsiębiorców odpowiednimi instrumentami oraz poszerzenie ich wiedzy na temat 

możliwości władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu w zakresie tworzenia korzystnego 

klimatu dla przedsiębiorczości,

	włączenie samorządów lokalnych do aktywnego myślenia i działania na rzecz wspierania innowa-

cyjności w regionie (poprzez udział w ankietach, dyfuzję informacji, wywiady),

	wzrost zainteresowania problematyką konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w regio-

nie, a także wzrost zainteresowania zewnętrznymi źródłami finansowania innowacyjności wśród 

przedsiębiorców,

	powstanie systemu wymiany informacji o źródłach wiedzy badawczej i naukowej oraz wykwalifiko-

wanych kadrach w województwie.
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Projekt promowany był w Internecie (www.warmia.mazury.pl), poprzez ulotki informacyjne oraz w audy-

cjach radiowych i publikacjach prasowych. Raport końcowy został wydany w formie książkowej i stanowił 

jeden z podstawowych instrumentów diagnostycznych w trakcie negocjowania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury 2007–2013 z Komisją Europejską. Raport jest ponadto źródłem do dalszych 

badań nad konkurencyjnością i innowacyjnością przedsiębiorstw w województwie, które mogą zostać 

wykorzystane do opracowania założeń przyszłej aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Woje-

wództwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Dzięki wynikom badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu łatwiejsze będzie precyzyjne okre-

ślenie instrumentów wspierania i promocji przedsiębiorczości, które integrują wysiłki samorządów regio-

nalnych i lokalnych oraz instytucji wspierania biznesu. Zebrany materiał stał się ważnym elementem 

budowania szerokiej bazy informacyjnej na temat gospodarki województwa. 

Działaniem nowatorskim było zaangażowanie do uczestnictwa w projekcie uczelni warszawskiej, która 

zapewniła wynikom badań spojrzenie bardziej neutralne, z punktu widzenia jednostki niezaangażowanej 

bezpośrednio w regionalny system innowacji.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Projekt może być z łatwością kopiowany w innych regionach w celu pozyskania wiedzy na temat kon-

kurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Uniwersalność zastosowanych metod badawczych oraz 

metodologia prowadzenia działań w projekcie czyni go całkowicie adaptowalnym do dowolnego regionu 

Polski czy Unii Europejskiej. Wypracowana w projekcie metoda badawcza tworzy pewien standard moż-

liwy do zastosowania wielokrotnie, bez konieczności dysponowania dodatkowymi zasobami lub spełnia-

nia dodatkowych warunków.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Lidia Wójtowicz 
ul. Emilii Plater 1, 10-522 Olsztyn 
tel.: +48 89 5219300
faks: +48 89 5219309
e-mail: dpr@warmia.mazury.p
www.wrota.warmia.mazury.pl 
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Barometr Innowacyjności 
województwa warmińsko-mazurskiego

O projekcie
Region: Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Realizator Typ Instytucji
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 
w Olsztynie Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Partnerzy 1

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku Prywatna instytucja badawcza

Wartość projektu 432 274 zł 

Źródła fi nansowania ZPORR 2.6 Udział 
w projekcie (%) 100%

Benefi cjenci projektu
Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifi kacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Barometr Innowacyjności (BI) umożliwia analizę potrzeb przedsiębiorców w regionie warmińsko-mazurskim 

w układzie dynamicznym na przestrzeni dwóch lat. Wskazuje na poziom konkurencyjności przedsiębiorstw 

oraz ich zapotrzebowanie na programy wsparcia. BI pełni istotną rolę w systemie monitoringu i ewaluacji 

Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wyniki barometru pozwa-

lają na odpowiednią modyfi kację tej strategii dzięki przygotowanym w ramach projektu rekomendacjom 

w zakresie wspierania innowacyjności w regionie.

W ramach projektu zostały zrealizowane 2 edycje BI (corocznie w latach 2006−2007).

Cel projektu

Celem BI jest systematyczna (coroczna) ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w województwie 

warmińsko-mazurskim oraz zapatrywań i potrzeb przedsiębiorców w tym obszarze.

Opis działań w projekcie

Zakres przedmiotowy działań zrealizowanych w ramach projektu obejmował analizę:

	obecnego stanu innowacyjności przedsiębiorstw regionu, 

	potrzeb przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianej innowacyjności (technologicznej, proceso-

wej, organizacyjnej itp.),
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	konkurencyjności przedsiębiorstw — kapitału ludzkiego przedsiębiorstw,

	poziomu kooperacyjności przedsiębiorstw,

	 stopnia wykorzystania sfery B+R i poziomu zadowolenia z tej współpracy.

Projekt obejmował analizę danych zastanych i danych wywołanych (na podstawie badań empirycznych).

Dane statystyczne zostały zakupione w GUS oraz pochodziły z dostępnych opracowań lub baz statystycz-

nych (głównie GUS oraz Eurostat). Posłużyły one do wstępnej oceny innowacyjności regionalnej gospodarki 

oraz do porównania zmian innowacyjności gospodarki w układzie dynamicznym (kilka lat) i geograficznym 

(w stosunku do pozostałych województw Polski). 

Ponadto w ramach projektu zrealizowano badania empiryczne w oparciu o wywiady i badania ankietowe, 

co pozwoliło na uzyskanie wyższej wartości dodanej niż jedynie w przypadku analizy dostępnych danych 

statystycznych czy innych gotowych opracowań. Główna część badania oparta była na analizie ankieto-

wej (wywiad telefoniczny — metoda CATI) 400 przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie woje-

wództwa. 

Próba badania została dobrana w sposób losowy. W tym celu została zastosowana metoda losowania war-

stwowego — z uwzględnieniem struktury branżowej i geograficznej (na poziomie powiatów) gospodarki 

regionu.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Dzięki badaniom podjętym w ramach realizacji projektu wypracowano ocenę potencjału innowacyjnego 

gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego oraz rekomendacje odnośnie do polityki proinnowa-

cyjnej regionu, a także dokonano oceny realizacji regionalnej strategii innowacji województwa. 

Szczególną wartością dodaną projektu jest jego systematyczność (badanie raz do roku) oraz zakres bada-

nia, który umożliwia dokładną analizę stanu innowacyjności przedsiębiorstw regionu oraz determinant 

kształtujących tę innowacyjność. Wyniki badań zostały przedstawione w postaci raportów po każdej z edy-

cji barometru. Raporty były zaprezentowane na konferencjach podsumowujących każdą edycję badania 

oraz dystrybuowane do podmiotów zainteresowanych wynikami badania, zostały również zaprezento-

wane na stronie internetowej projektu. Działania promocyjne (publikacje, konferencja, strona WWW) oraz 

konsultacyjne (panele dyskusyjne) przyczyniły się do promowania proinnowacyjnej kultury wśród przed-

siębiorstw, jednostek naukowych i administracji.

Wyniki projektu były wykorzystywane przez władze województwa w czasie przygotowania regionalnego 

programu operacyjnego dla województwa oraz przy planowaniu i realizacji działań przez regionalną sieć 

punktów wspierania innowacji. O dużym zainteresowaniu wynikami projektu świadczą liczne prośby 

o przekazanie wyników projektu kierowane do WMARR oraz liczba odwiedzin strony internetowej, na któ-

rej umieszczono wyniki projektu. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała
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Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Projekt może być powtarzany w innych regionach. Potencjał, jakim muszą dysponować instytucje, które 

chciałyby realizować projekt, to doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz projektów z wyko-

rzystaniem środków unijnych. Korzyścią z realizacji projektu będzie wypracowanie rekomendacji dotyczą-

cych wspierania innowacyjności gospodarki danego regionu.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie 
Artur Wojciechowski
Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: +48 89 5211250
faks: +48 89 5211260
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
www.wmarr.olsztyn.pl 
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BIND  
— (B)aza (IN)nowacyjnych prac (D)dyplomowych 

Laureat konkursu  
„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Podlaskie 

Realizator Typ Instytucji
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży Uczelnia wyższa

Partnerzy 1

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Małe lub średnie przedsiębiorstwo

Wartość projektu 331 821,70 zł

Źródła finansowania

ZPORR 2.6
Środki Uczelni
Środki  
firmy prywatnej

Udział  
w projekcie (%)

91,47%
2,17%
6,36%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Szkoły zawodowe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Doktoranci 

Studenci 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji 

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Realizacja projektu wynikała z potrzeby wymiany informacji i zacieśnienia współpracy między uczelniami 

i jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami. Dotąd w województwie podlaskim przedsię-

biorstwa w bardzo ograniczonym zakresie współpracowały z jednostkami sfery nauki, badań i rozwoju, zaś 

najistotniejszą przeszkodą dla przedsiębiorstw w podejmowaniu współpracy z ośrodkami badawczymi 

i uczelniami wyższymi w regionie była nieznajomość potencjału tych jednostek. Istniała zatem koniecz-

ność zdynamizowania tej współpracy. Wiele prac dyplomowych absolwentów wyższych uczelni Podlasia 

ma bowiem charakter innowacyjny, a ich wyniki mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w biznesie.
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Cel projektu

Projekt miał na celu wsparcie innowacyjnego potencjału regionu poprzez utworzenie komputerowej bazy 

danych BIND gromadzącej, przetwarzającej i udostępniającej w Internecie informacje na temat innowa-

cyjnych prac dyplomowych i doktorskich wykonywanych przez studentów i pracowników szkół wyższych 

oraz uczniów szkół zawodowych z województwa podlaskiego. 

W końcowym efekcie projekt miał także na celu stworzenie warunków do kreowania inkubatorów techno-

logicznych wspierających absolwentów szkół technicznych i wyższych uczelni w tworzeniu MSP na terenie 

województwa podlaskiego.

Opis działań w projekcie

Zasadniczym działaniem było wykonanie i uruchomienie oprogramowania do bazy danych BIND. Ze strony 

doktorantów, studentów i uczniów w bazie zawarto informacje o powstających pracach dyplomowych 

(temat pracy dyplomowej, jej opis, dziedzina innowacyjności, branża przedsiębiorczości, w której można 

innowacyjne rozwiązanie wykorzystać, dane o uczelni, szkole, dane autora i promotora pracy), natomiast 

ze strony przedsiębiorców — informacje o zapotrzebowaniu na zagadnienia innowacyjne (propozycje 

innowacyjnych tematów prac dyplomowych lub opracowań realizowanych na zasadzie zaliczenia określo-

nego tematu). Zasadniczym działaniem realizowanym w ramach projektu było ponadto monitorowanie 

efektów projektu w długim okresie.

Czynnikami sukcesu projektu było aktywne uczestnictwo w nim możliwie wszystkich uczelni i szkół zawo-

dowych Podlasia, wyrażające się aktywną selekcją i publikowaniem w bazie BIND informacji na temat 

innowacyjnych prac doktorskich i dyplomowych swoich studentów/pracowników. Z drugiej strony bar-

dzo istotne było praktyczne wykorzystanie przez przedsiębiorców informacji zawartych w bazie BIND 

— poprzez nawiązywanie kontaktów z autorami innowacyjnych prac, ich zatrudnianie, podejmowanie 

współpracy z uczelniami, na których były realizowane, a przede wszystkim poprzez praktyczne wdrażanie 

innowacji będących przedmiotem tych prac.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Projekt przyniósł następujące wymierne rezultaty:

	252 innowacyjne prace dyplomowe — informacje o tylu pracach zasiliły bazę BIND. Wszystkie infor-

macje przetłumaczone zostały na języki: angielski, niemiecki i francuski,

	32 zagadnienia innowacyjne zgłoszone przez pracodawców do realizacji przez studentów biało-

stockich szkół wyższych w formie prac dyplomowych umieszczono w bazie BIND,

	5962 użytkowników skorzystało z bazy i witryny internetowej BIND w okresie realizacji projektu,

	przeprowadzono 3 badania ankietowe wśród beneficjentów projektu podczas jego trwania,

	16 podmiotów gospodarczych rozpoczęło działalność innowacyjną w efekcie realizacji projektu,

	141 beneficjentów wzięło udział w projekcie: 9 uczelni wyższych, 6 szkół zawodowych, 123 małe 

lub średnie przedsiębiorstwa, 3 pośredników w transferze wiedzy i technologii.

W zgodnej opinii uczestników projektu baza BIND jest systemem komunikacji i wymiany informacji, który: 

	promuje innowacyjny dorobek uczelni i szkół województwa podlaskiego wśród przedsiębiorców,

	ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy autorami a konsumentami innowacji,
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	wspiera wdrażanie innowacyjnych rozwiązań powstających na wyższych uczelniach oraz w szkołach,

	wpływa na podniesienie potencjału regionalnego w zakresie innowacji,

	zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw działających w regionie.

Wymiernym, mierzalnym efektem realizacji projektu jest ponadto systematyczny wzrost liczby prac 

dyplomowych realizowanych na podlaskich uczelniach w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców 

i we współpracy z nimi. Istotnym rezultatem realizacji projektu jest wzrost świadomości wszystkich zainte-

resowanych grup, tj. władz i pracowników wyższych uczelni, przedsiębiorców i studentów co do potrzeby 

i skuteczności tego typu proinnowacyjnych działań. Pracodawcy, mając dostęp do bazy BIND, mogą bez-

pośrednio nawiązać kontakt z absolwentem uczelni, szkoły bądź wybrać interesujący ich projekt pracy 

dyplomowej, który mogliby wdrożyć w swojej pracy.

Baza i portal BIND spełniają rolę informacyjno-promocyjną (informacja o już zrealizowanych innowacyj-

nych pracach dyplomowych i ich autorach), jak i komunikacyjną (możliwość zgłaszania przez przedsiębior-

ców potrzeby realizacji konkretnych prac badawczo-rozwojowych w formie prac dyplomowych oraz chęci 

współpracy z dyplomantami i ich opiekunami naukowymi).

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Projekt w każdej chwili może być wdrażany praktycznie bez zmian w innych regionach, a także na poje-

dynczych uczelniach. Jedynym wymogiem jest chęć danej uczelni lub danych uczelni do nawiązywania 

i rozszerzania współpracy z przedsiębiorcami poprzez realizację prac dyplomowych na potrzeby przed-

siębiorców i we współpracy z nimi. W projekcie BIND zebrano niezbędne doświadczenia i wypracowano 

dobre praktyki wdrażania systemu skutecznie wspierającego taką współpracę. Do uruchomienia BIND 

we własnym zakresie niezbędne jest przeznaczenie platformy teleinformatycznej (serwer, łącze interne-

towe, licencje oprogramowania systemowego i bazodanowego) o łącznej wartości rzędu 5000 euro. Ist-

nieje też możliwość skorzystania z usługi operatora istniejącej bazy BIND w województwie podlaskim.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Wojciech Winogrodzki
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża
tel.: +48 86 2155950
faks: +48 86 2156600
e-mail: biuro@pwsip.edu.pl 
www.pwsip.edu.pl
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Biuro Koordynacji Wdrażania  
Dolnośląskiej Strategii Innowacji (BW DSI) 

O projekcie
Region: Województwo Dolnośląskie 

Realizator Typ Instytucji
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Partnerzy 1

Politechnika Wrocławska Uczelnia wyższa

Wartość projektu 1 700 000 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Jednostki samorządu terytorialnego 

Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Wdrażanie Dolnośląskiej Strategii Innowacji opiera się w dużym stopniu na mechanizmach oddolnych. 

Wymaga jednak także rozwiązań instytucjonalnych w zakresie systemu wdrażania i monitorowania Dol-

nośląskiej Strategii Innowacji (DSI), w tym powołania jednostki, która zapewni koordynację wdrażania DSI, 

jej ewaluację oraz monitoring. Wówczas zaistnieje szansa na osiągnięcie nadrzędnego celu strategii, któ-

rym jest utworzenie Dolnośląskiego Systemu Innowacji. Taką właśnie rolę miało spełnić Biuro Koordynacji 

Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji (BW DSI). Działalność Biura umożliwia koordynację tworzenia 

regionalnego systemu innowacyjnego. Biuro umożliwia też dolnośląskim firmom pozyskiwanie informa-

cji, korzystanie ze sprawdzonych wzorców i doświadczeń oraz skuteczną promocję przedsięwzięć inno-

wacyjnych.

Cel projektu

Celem głównym projektu utworzenia BW DSI była promocja DSI poprzez wspieranie działań i zwiększa-

nie poziomu wiedzy instytucji realizujących DSI w drodze stworzenia i udostępnienia kompleksowej bazy 

informacyjnej w zakresie innowacji, a także podniesienie świadomości społecznej, promocja działań oraz 

rozwiązań proinnowacyjnych podnoszących kulturę innowacji w regionie, a co najważniejsze, koordyno-

wanie i monitorowanie wdrażania DSI. 
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Opis działań w projekcie

Realizacja projektu objęła następujące działania:

	utworzenie Biura Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji (BW DSI) — jednostki 

wspierającej działania i zwiększającej poziom wiedzy na temat DSI poprzez tworzenie i udostęp-

nianie kompleksowej bazy informacyjnej w zakresie innowacji. Jednostka ta została utworzona 

w Urzędzie Marszałkowskim. Po zakończeniu projektu biuro zostało przekształcone w Dział Innowa-

cji i Konkurencyjności będący stałą jednostką organizacyjną urzędu, koordynującą działania inno-

wacyjne w regionie,

	kampania promocyjno-informacyjna „Innowacje odpowiedzią na wyzwania przyszłości”. Prowa-

dzono szeroką akcję promocyjną wykorzystującą wszystkie dostępne media w celu zachęcenia jak 

największej liczby podmiotów do włączenia się do realizacji DSI. W ramach promocji zrealizowano 

działania o charakterze emisji programów telewizyjnych, utworzenia platformy internetowej, konfe-

rencji (8 konferencji regionalnych, 4 konferencje branżowe, 2 konferencje naukowe, 9 seminariów). 

Ponadto zorganizowano I Dolnośląskie Forum Innowacji. Ideą przewodnią Forum było umocnienie 

filaru współpracy na rzecz budowania innowacyjnego regionu. W ramach forum przeprowadzono 

dwudniowe warsztaty na temat finansowania innowacji nowych form transferu technologii. Dzia-

łania te zostały wsparte przeprowadzeniem 5 analiz na temat innowacyjności regionu i publikacją 

raportów dotyczących m.in. potencjału rozwojowego regionu, projektów innowacyjnych oraz pod-

pisaniem Regionalnego Paktu na rzecz Wspierania Innowacji.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Do głównych rezultatów projektu należy zaliczyć:

	powstanie Jednostki Koordynującej Wdrażanie DSI na Dolnym Śląsku,

	podpisanie Regionalnego Paktu na rzecz Wspierania Innowacji przez kadrę zarządzającą instytucji 

środowiska innowacyjnego pod auspicjami Marszałka i Wojewody,

	40 beneficjentów instytucjonalnych projektu (5 pośredników w transferze wiedzy i technologii, 

4 uczelnie wyższe, 1 instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia i 30 JST),

	20 wyemitowanych na antenie TVP3 odcinków programu telewizyjnego pt. „Praca, biznes, innowa-

cje” — oglądalność ponad 1 mln widzów. Program jest nadal emitowany (stał się częścią ramówki 

telewizji regionalnej).

W konferencjach regionalnych, branżowych, naukowych i seminariach łącznie udział wzięło 1474 osób, 

a w I Dolnośląskim Forum Innowacji — ponad 250 osób. Opublikowano DSI i 13 innych publikacji dotyczą-

cych innowacji, 5 analiz na temat innowacyjności regionu oraz raportów dotyczących m.in. potencjału roz-

wojowego regionu, projektów innowacyjnych, zawierających wyniki przeprowadzonych badań potrzeb 

instytucji oraz przedsiębiorstw dotyczących informacji zakresie innowacji. 

Projekt był pierwszą tego typu inicjatywą promującą DSI w regionie. Wyniki ewaluacji wskazują, iż Biuro 

i jego działalność było dobrze rozpoznawalne wśród respondentów. Podniósł się poziom wiedzy społe-

czeństwa o innowacjach i możliwościach ich wdrażania oraz źródłach finansowania. Projekt zainicjował 

nawiązanie współpracy międzyregionalnej z polskimi regionami oraz innymi regionami z Unii Europejskiej 

podejmującymi podobne działania.

Dzięki aktywizacji różnych środowisk w ramach projektu powstają nowe inicjatywy w zakresie rozwoju 

innowacji. Na podstawie doświadczeń i rezultatów projektu w strukturze Urzędu Marszałkowskiego została 
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wyodrębniona jednostka — Dział Innowacji i Konkurencyjności (utworzona na kanwie BW DSI), która kon-

tynuuje podstawowe zadania projektu. Aktualnie realizowany jest projekt systemowy pn. „Rozwój, koor-

dynacja, monitoring i ewaluacja dolnośląskiego systemu innowacji” współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach POKL będący kontynuacją BW DSI. W ramach tego projektu opracowany 

zostanie szczegółowy system monitoringu DSI, przeprowadzany będzie coroczny monitoring strategii oraz 

badania przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek B+R i inicjatyw klastrowych. Ponadto kon-

tynuowane jest coroczne Forum Innowacji, kampania promocyjno-informacyjna, strona internetowa pro-

jektu, powołano także Zespół Monitorujący DSI. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Osiągnięte cele projektu oraz uwagi co do zapisów DSI są prezentowane innym regionom oraz zidenty-

fikowanym graczom Regionalnego Systemu Innowacji w województwie na konferencjach regionalnych, 

podczas Forum Innowacji z udziałem przedstawicieli samorządów innych regionów oraz innych zaintere-

sowanych gremiów.

Projekt miał charakter uniwersalny, jego założenia mogą być z sukcesem przeniesione i adaptowane 

do innych organizacji lub regionów. Zakres projektu może być kopiowany lub modyfikowany i dostoso-

wany do potrzeb oraz specyfiki danego regionu. Podmioty chcące adoptować wyniki projektu powinny 

dysponować przede wszystkim odpowiednią kadrą posiadającą wiedzę z zakresu budowania i funkcjo-

nowania regionalnego systemu innowacji. Utworzenie jednostki koordynującej działania innowacyjne 

na bazie wyników projektu jest jedną z dobrych praktyk godnych adaptacji i powoduje zwiększenie trwa-

łości rezultatów projektu. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Magdalena Bednarska
Wybrzeże J. Słowackiego 12–14, 50- 411 Wrocław
tel.: +48 71 7769468
faks: +48 71 7769087
e-mail: magdalena.bednarska@dolnyslask.pl
www.bwdsi.dolnyslask.pl
www.umwd.pl



184

Budżet Celów i Efektywności w Świętokrzyskich Gminach 

O projekcie
Region: Województwo Świętokrzyskie 

Realizator Typ Instytucji
Fundacja Instytut Karpacki Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 1

Centrum Zespołów Analityczno-Strategicznych Sp. z o.o. Małe lub średnie przedsiębiorstwo

Wartość projektu 353 962 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Gminy województwa świętokrzyskiego 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt miał charakter szkoleniowy, z elementami doradztwa. Oparty był na transferze nowoczesnego  

know-how dla działalności JST. W trakcie realizacji projektu powstał wzorcowy model budżetu zada-

niowego: Budżet Celów i Efektywności (BCE) oraz przeprowadzono jego eksperymentalne wdrożenia 

do wybranych JST. Stworzone zostało nowoczesne oprogramowanie wspomagające JST w adaptacji BCE, 

przeprowadzono także szkolenia i doradztwo dla pracowników samorządów w zakresie tworzeniu struktur 

właściwych dla wdrażania BCE.

Cel projektu

Celem projektu było zastosowanie innowacyjnych metod tworzenia i realizacji Budżetów Celów i Efektyw-

ności (BCE) w JST.

Opis działań w projekcie

Pierwszym działaniem zrealizowanym w ramach projektu było rozpowszechnienie informacji o nim wśród 

potencjalnych beneficjentów. W trakcie tego działania zebrano podstawowe informacje w gminach oraz 

wyłoniono dwie gminy, w których zamierzano dokonać pilotażowych wdrożeń BCE (gminy Pacanów 

i Gnojno). Rozpoczęło się wdrożenie 2 próbnych BCE i konsultacje społeczne w gminach Gnojno i Paca-

nów. Równolegle realizowana była kampania informacyjna ukazująca pilotażowe wdrożenia BCE (objęła 

ona wizyty w 10 gminach oraz przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych), a także 

przeprowadzono szkolenia dot. modelu BCE skierowane do pracowników merytorycznych 10 gmin 

woj. świętokrzyskiego (w szkoleniach udział wzięli również pracownicy 2 gmin wstępnie nieobjętych pro-
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jektem ze względu na wysokie zainteresowanie tematyką zajęć). W trakcie projektu i w oparciu o bieżące 

doświadczenia związane z pilotażowymi wdrożeniami przygotowano 6 opracowań — „przewodników” dla 

JST zainteresowanych wykorzystaniem metody BCE. Opracowania te zostały następnie upowszechnione 

wśród beneficjentów. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Rezultatem projektu było wprowadzenie nowych metod w zarządzaniu gminą opartych na wzroście zna-

czenia czynnika społecznego i znacznym podniesieniu kompetencji pracowników w stosowaniu nowo-

czesnej metodologii oraz posługiwania się zaawansowanym oprogramowaniem.

Kontynuując doświadczenia projektu, złożono z sukcesem kolejny wniosek na projekt „Budżet zadaniowy 

w Gminach Karpackich”, który objął zasięgiem już 70 gmin karpackich. Partnerem w tym projekcie jest 

Gmina Gnojno — jedna z gmin, która brała udział w opisanym przedsięwzięciu i w jego rezultacie wdro-

żyła budżet zadaniowy w swojej jednostce, dzięki czemu posiada niezbędne doświadczenie w tym zakre-

sie oraz wiedzę nt. problemów mogących wystąpić w trakcie wdrażania założeń budżetu zadaniowego 

i sposobu ich rozwiązywania.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Wszystkie gminy objęte projektem stosowały do momentu jego realizacji tradycyjną metodologię budże-

towania polegającą na ekstrapolacji opartej o dane historyczne — budżety miały najprostszy, rodzajowy 

i pozycyjny układ o wysokim stopniu agregacji. Z tego też względu były nieprzejrzyste dla obywateli. Zasto-

sowanie założeń projektu w innych regionach powinno być poprzedzone staranną identyfikacją grona 

beneficjentów (JST), a także odpowiednią akcją promocyjną ukazującą zalety nowego rozwiązania. 

Fundacja Instytut Karpacki 
Jarosław Kowalik 
ul. Sobieskiego13, 33-340 Stary Sącz 
tel.: +48 18 4460249
faks: +48 18 4777594
e-mail: biuro@instytut-karpacki.org
www.instytut-karpacki.org 
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Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji  
— Zarządzanie Innowacjami w ramach Regionalnej Strategii Innowacji  

Województwa Opolskiego 

O projekcie
Region: Województwo Opolskie

Realizator Typ Instytucji
Politechnika Opolska
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uczelnia wyższa

Partnerzy Brak

Wartość projektu 2 160  034,92 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Instytucje 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Jednym z priorytetów Regionalnej Strategii Innowacji województwa opolskiego jest stworzenie nowo-

czesnej struktury wdrażania innowacji jako efektywnego regionalnego systemu wsparcia innowacji oraz 

promocja innowacji i innowacyjności. Plan działań na lata 2004−2006 w ramach RSI zakładał „Tworzenie 

i rozwój instytucji i organizacji pośredniczących w kontaktach nauki i gospodarki”. W tym celu musiały 

powstać nowoczesne systemy informacji i infrastruktury instytucjonalnej działającej na rzecz transferu 

technologii. Systemy tego rodzaju do tej pory nie istniały w województwie opolskim. Ponadto jednym 

z głównych celów RSI jest „wypromowanie Politechniki Opolskiej jako centrum wdrażania nowych tech-

nologii i metod zarządzania w regionie opolskim”. Zrealizowany projekt był jednym ze środków prowadzą-

cych do tego celu. 

Ponadto w regionie istniała potrzeba skoordynowania działań proinnowacyjnych. Centrum Zarządzania 

i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji (CZiMRSI) stanowi taką koordynującą strukturę na szczeblu 

regionalnym i krajowym oraz umożliwia wykorzystanie bazy naukowo-badawczej regionu dla potrzeb 

gospodarki. 

Potrzeby związane z rozwojem polityki proinnowacyjnej do tej pory nie były realizowane w sposób zado-

walający, a powstanie CZiMRSI zaczęło zmieniać tę sytuację.
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Cel projektu

Celem projektu było stworzenie struktury organizacyjnej o nazwie CZiMRSI, która stanie się ośrodkiem 

innowacyjności i nowych technologii w województwie opolskim. Główne zadania CZiMRSI to:

	opracowanie i uruchomienie systemu wdrażania RSI,

	monitoring polegający na tworzeniu, uruchomieniu oraz prowadzeniu Regionalnego Systemu 

Oceny i monitorowania (ReSOM) RSI,

	podniesienie konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacji. 

Działalność CZiMRSI skupiła się głównie na promowaniu, informowaniu, zbieraniu danych, doradzaniu 

i pomocy przy wdrażaniu zaawansowanych metod i technologii innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Opis działań w projekcie

Projekt objął następujące działania:

	utworzenie CZiMRSI,

	 stworzenie bazy danych informacji innowacyjnych,

	wymiana doświadczeń i wiedzy między środowiskami naukowymi, przedsiębiorcami i przedstawi-

cielami samorządów,

	powołanie wspólnie z Samorządem Województwa Opolskiego Regionalnego Forum Innowacji 

Województwa Opolskiego (zorganizowano 4 posiedzenia RFIWO),

	zorganizowanie indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców.

W ramach powstałego CZiMRSI prowadzone były również prace prognostyczne (foresight regionalny).

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Wymierne rezultaty projektu to:

	powstanie systemu monitorowania i wdrażania RSI województwa opolskiego na lata 2004−2013,

	 stworzenie bazy danych informacji innowacyjnych, która zapewnia łatwy i tani dostęp do informacji 

związanych z innowacyjnością regionu. Baza gromadzi oferty jednostek naukowo-badawczych dla 

sektora gospodarczo-biznesowego, 

	1032 beneficjentów projektu (855 MSP i 177 instytucji),

	108 zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów,

	2530 osób wzięło udział w spotkaniach w ramach projektu,

	4 przeprowadzone badania i analizy,

	12 wydanych publikacji o charakterze innowacyjnym,

	4 posiedzenia Regionalnego Forum Innowacji Województwa Opolskiego,

	przygotowanie oferty badawczo-wdrożeniowej Politechniki Opolskiej,

	 realizacja 10-odcinkowego cyklu filmowego poświęconego nowym technologiom innowacyjnym 

przedsiębiorstw Opolszczyzny,

	82 przedsiębiorców skorzystało z konsultacji indywidualnych w zakresie pozyskiwania środków UE.

Dzięki działalności CZiMRSI w regionie odbywają się spotkania wspomagane komputerowymi metodami 

przekazu informacji. CZiMRSI zapewnia wygodny dostęp do konwencjonalnych zasobów bibliotecznych 

oraz do elektronicznych baz danych, oferuje doradztwo w zakresie postaw proinnowacyjnych, ochrony 

własności intelektualnej i dostarcza aktualnych informacji o charakterze technologicznym i naukowym, 
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a także informacji związanych z programami edukacyjnymi i naukowymi. Stworzenie regionalnej bazy 

danych rozwiązań innowacyjnych umożliwiło bliską współpracę nauki z biznesem przy udziale Akade-

mickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP), Opolskiego Parku Technologicznego i Forum Akademicko- 

-Gospodarczego Śląska Opolskiego.

Projekt miał bardzo pozytywne oddziaływanie na region. W wyniku realizacji projektu na Opolszczyźnie 

zanotowano wzrost liczby wdrożonych nowych technologii, zwiększenie popytu na ich wdrażanie, zwięk-

szenie nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle. Ponadto wzrosła liczba firm średnio wysokiej 

i wysokiej technologii, a także zwiększyła się zauważalnie konkurencyjność MSP w regionie, co poprawiło 

wizerunek regionu. Projekt przyczynił się ponadto do zwiększenia współpracy pomiędzy jednostkami 

naukowo-badawczymi a podmiotami gospodarczymi i wpłynął na szerzenie kultury innowacyjności i budo-

wanie konsensusu regionalnego. Pozytywnie wpłynął na zwiększenie świadomości społecznej i zaufanie 

co do przygotowywania i wdrażania nowych technologii. Stawiając na promocję postaw proinnowacyj-

nych na Opolszczyźnie i nabywanie zdolności wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowych 

i multimedialnych, projekt przyczynił się do budowania społeczeństwa informacyjnego.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje do transferu projektu jako dobrej praktyki

Projekt może zostać zaadaptowany do realizacji w innych regionach. W tym kontekście bardzo ważne jest 

zbudowanie w ramach projektu systemu monitorowania i ewaluacji RSI. Dużą zaletą proponowanego sys-

temu monitoringu i ewaluacji RSI jest jego kompatybilność z systemami ewaluacji stosowanymi w innych 

programach regionalnych (z wykorzystaniem funduszy pomocowych Unii Europejskiej) w zakresie klasyfi-

kacji wskaźników wkładu, produktu, rezultatu i oddziaływania. Ujęcie dynamiczne (iteracyjne) wspomaga 

zarządzanie operacyjne na szczeblu regionalnym w zakresie polityki innowacyjności. 

System monitoringu i ewaluacji RSI to skoordynowany sposób gromadzenia, przetwarzania, przekazy-

wania informacji umożliwiający podejmowanie decyzji optymalnych dla rozwoju regionu i zintegrowany 

z europejskimi systemami. Kompleksowy system monitoringu w regionie powinien składać się z:

	 struktur monitorowania,

	zestawu wskaźników osiągnięć celów RSI,

	metod zbierania informacji w zakresie używanych wskaźników, 

	metod dokonywania ocen postępów (i porażek), 

	metod komunikowania ich tym podmiotom, które są zainteresowane formułowaniem i wdraża-

niem strategii.

Politechnika Opolska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Piotr Bębenek
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: +48 77 4000 435
faks: +48 77 4000 430
e-mail: aip@po.opole.pl; p.bebenek@po.opole.pl
www.po.opole.pl
www.aip.po.opole.pl
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CEPRIN — Centrum Promowania Innowacji  
w energetyce na terenie Dolnego Śląska 

O projekcie
Region: Województwo Śląskie 

Realizator Typ Instytucji
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Małe lub średnie przedsiębiorstwo

Partnerzy Brak

Wartość projektu 648 000 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji 

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Realizacja projektu wynikła z potrzeby wdrażania innowacji z obszaru energetyki w regionie Dolnego Ślą-

ska. W regionie dolnośląskim brak było instytucji, która w swojej działalności statutowej zajmowałaby się 

promocją zagadnień związanych z lokalnym bezpieczeństwem energetycznym, promocją innowacyjnych 

rozwiązań w energetyce oraz wspieraniem technologii odnawialnych i rozproszonych. 

Cel projektu

Celem ogólnym projektu była przede wszystkim promocja innowacyjnych rozwiązań z obszaru energetyki, 

w tym energetyki odnawialnej, ważnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju regionu dolnoślą-

skiego. Projekt CEPRIN był ukierunkowany na stworzenie sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami sek-

tora energetyki, ośrodkami badawczymi prowadzącymi prace z zakresu systemów energetycznych, dużymi 

odbiorcami energii, odbiorcami indywidualnymi i samorządami lokalnymi (gminy, powiaty) oraz wytwórcami 

energii, zarówno dużymi, jak i lokalnymi. Idea stworzenia takiego klastra została zawarta w Strategii Energe-

tycznej Dolnego Śląska opracowanej w 2002 roku oraz w RSI. Celem bezpośrednim projektu było więc stwo-

rzenie centrum promowania innowacji technicznych i technologicznych w dziedzinie energetyki na terenie 

Dolnego Śląska. Utworzona struktura miała stanowić platformę ułatwiającą wdrażanie innowacji z obszaru 

energetyki w regionie. 
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Opis działań w projekcie

Realizacja tak założonego celu została osiągnięta poprzez następujące działania: 

	budowę sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami sektora energetyki, jednostkami badaw-

czymi oraz instytucjami wspierania biznesu SPIRE (Sieć Promowania Innowacyjnych Rozwiązań 

w Energetyce). Do tej sieci przystąpiło 26 podmiotów,

	 stworzenie baz danych dotyczących prowadzonych badań naukowych w zakresie innowacji w ener-

getyce,

	opracowanie narzędzi wspierających beneficjentów (portal + oprogramowanie),

	 stworzenie systemu określania potrzeb beneficjentów ostatecznych w zakresie innowacyjnych 

technik i technologii,

	organizacja spotkań, seminariów i konferencji (12), targów wiedzy dla sektora energetycznego 

(I Dolnośląskie Targi Energii Odnawialnej), imprez promujących innowacje,

	opracowanie i wydawanie podczas trwania projektu biuletynu promującego nowoczesne rozwią-

zania techniczne i technologiczne w energetyce (Biuletyn Innowacyjny),

	budowanie świadomości społeczeństwa na rzecz racjonalnego wytwarzania i wykorzystania ener-

gii i zachowań energooszczędnych i proekologicznych.

Konferencje i seminaria zorganizowane w ramach projektu dotyczyły przede wszystkim możliwości szer-

szego wykorzystania i rozwoju technologii rozproszonych i odnawialnych na Dolnym Śląsku. W szczegól-

ności wiele działań poświęcono promocji technologii potencjalnie ważnych dla regionu z uwagi na jego 

uwarunkowania, w tym energetyki solarnej, małych elektrowni wodnych, różnych technologii przetwa-

rzania biomasy. W ramach tych działań owocnie współpracowano z przedstawicielami gmin i starostw 

w regionie, promując ich osiągnięcia i dobre projekty szerokiej grupie zainteresowanych. Rezultaty pro-

jektu prezentowano na portalu internetowym http://www.ceprin.wroc.pl. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W ramach projektu zbudowano sieć współpracy beneficjentów SPIRE. Jest to sieć otwarta i stanowi bazę 

dla aktywizacji działań w regionie na rzecz rozwoju lokalnej energetyki. Realizacja projektu przyczyniła się 

do wzrostu potencjału firm zajmujących się problematyką OZE ( dotyczy to przede wszystkim firm uczest-

niczących w sieci SPIRE) oraz rozwoju współpracy lokalnych ośrodków badawczo-rozwojowych z samorzą-

dami terytorialnymi i lokalnymi przedsiębiorstwami.

Poprzez działania edukacyjne szerzej zainteresowano gminy koniecznością aktywnego uczestnictwa 

w działaniach na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury i małych źródeł wytwarzania energii. Dzięki uczest-

nictwu w projekcie wiele firm z regionu, zajmujących się energetyką odnawialną, wzmocniło i rozszerzyło 

swoje działania biznesowe. 

W projekcie wzięło udział wielu indywidualnych beneficjentów (uczestników konferencji i seminariów) 

oraz 33 beneficjentów instytucjonalnych (29 MSP, 2 uczelnie wyższe i 2 pośredników w transferze wie-

dzy i technologii). Rezultatem projektu było ponadto wykonanie szeregu opracowań i ekspertyz, a przede 

wszystkim stworzenie specjalistycznego oprogramowania, w tym oprogramowania na rzecz przygotowa-

nia gminnych planów zaopatrzenia w energię. W zakresie innowacji w energetyce regionalnej wykonano 

kompleksowe działania promocyjne obejmujące promowanie zarówno technologii, jak i odpowiednich 
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systemów wsparcia potencjalnych beneficjentów i inwestorów. W tym celu działania o charakterze edu-

kacyjnym poszerzono o katalog usług dla potencjalnych beneficjentów: wykonywanie specjalistycznego 

oprogramowania, studiów wykonalności, planów zaopatrzenia w energię dla gmin.

Dolnośląskie Targi Energii Odnawialnej wpisano w kalendarz targów wrocławskich jako imprezę cykliczną.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Do kluczowych problemów związanych z realizowaniem inwestycji energetycznych w skali lokalnej należy 

przełamywanie różnych barier (organizacyjnych, stanu wiedzy) leżących po stronie gminy. Jednym z czyn-

ników aktywizacji gmin może być powołanie menedżerów ds. zarządzania energią w gminie.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych
Edward Ziaja
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław 
tel.: +48 71-348 42 21
faks: +48 71-348 21 83
e-mail: sekretariat@iase.wroc.pl 
www.iase.wroc.pl
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Wzmacnianie Regionalnej Strategii Innowacji  
— RIS Małopolska (InnoRegioMalopolska) 

O projekcie
Region: Województwo Małopolskie 

Realizator Typ Instytucji
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Partnerzy 6

Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu
Uniwersytet Jagielloński Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Centrum Transferu Technologii 
Politechnika Krakowska Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

META Group, Włochy Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Technology Enterprise Kent, Wielka Brytania Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Thüringen innovativ, Niemcy Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu ok. 1 400 000 zł

Źródła finansowania 6. PR Udział  
w projekcie (%)

100% lub 75% 
(w zależności 
od partnera)

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje wsparcia finansowego 

Studenci 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt dotyczył wzmocnienia strategii innowacji regionu i był realizowany z partnerami z Polski, Anglii, 

Włoch i Niemiec. Odpowiadał na potrzebę efektywniejszego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Małopolskiego. 

Cel projektu

Celem strategicznym projektu było wypracowanie długofalowej strategii innowacji dla Małopolski, która 

powinna być budowana na dotychczasowym doświadczeniu regionu oraz implementacji doświadczenia 

od tzw. Regionów RITTS (Kent, Umbria), a także jednego regionu nienależącego do RITTS (Turyngia).
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Takie podejście, jak również zastosowanie metodologii RSI, pozwoliło na przekazywanie doświadczenia 

pomiędzy partnerami projektu, wdrożenie projektów pilotażowych, sformułowanie programu obejmują-

cego projekty i działania, które umożliwią zdefiniowanie właściwej RSI, monitoring oceny postępu, a także 

rozpowszechnianie informacji nt. rozwoju technologicznego w regionie. 

Celem długofalowym projektu było utworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju społeczeństwa inno-

wacyjnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które stają się istotnym elementem dla gospodarki 

regionalnej, oraz zintegrowanie regionu z Europejskim Obszarem Badań, co z kolei będzie stymulowało 

lokalną gospodarkę.

Opis działań w projekcie

Praca w ramach projektu została podzielona na trzy główne etapy, zgodnie z metodologią RITTS/RSI: Etap 0 

— „Definicje”, Etap 1 — „Analiza”, Etap 2 — „Wdrożenie”.

	W ramach Etapu 0 zbudowano strukturę zarządzania projektem, ustalono kwestię komunikacji mię-

dzy Partnerami, powstało logo projektu, utworzono stronę internetową. Opracowano także ana-

lizę gospodarki regionalnej i środowiska dla zaawansowanych technologii i innowacji. Ważnym 

elementem tego etapu było powołanie Małopolskiej Rady Innowacji jako Komitetu Sterującego 

projektu, a także organizacja spotkania z dziennikarzami, które miało na celu popularyzuję tematu 

i zainteresowanie mediów projektem.

	Etap 1 objął przygotowanie odpowiednich kwestionariuszy oraz przeprowadzenie badań: ana-

lizy popytu na innowacje, analizy podaży innowacji, analizy luki podażowo-popytowej (na bazie 

zebranych danych został przygotowany „Raport z badania podaży innowacji w Małopolsce”, „Raport 

z badania popytu na innowacje w Małopolsce”). W ramach tego etapu zorganizowano także wizyty 

studyjne u partnerów projektu z Włoch i Anglii oraz przeprowadzono cykl spotkań z regional-

nymi partnerami pod nazwą Małopolskie Warsztaty Innowacji (MWI, uczestnicy: przedsiębiorcy, 

naukowcy, władze lokalne i instytucje otoczenia biznesu). MWI służyły wyborowi projektów pilota-

żowych do realizacji w kolejnym etapie wdrażania projektu, ale także tworzeniu partnerstwa między 

poszczególnymi grupami i instytucjami.

	W 2 Etapie realizacji projektu opracowano skrócone studia wykonalności dla czterech projektów 

pilotażowych, a następnie dokonano wyboru dwóch z nich do realizacji (były to pilotaże: Małopol-

skie Spotkania Branżowe [MSB] oraz Wzornictwo Przemysłowe w Małopolsce [WPM]). MSB to spo-

tkania naukowców i przedsiębiorców z danej branży, których celem było ułatwienie nawiązania 

współpracy tych dwóch sektorów (zorganizowano 2 MSB: branży odlewniczej oraz obuwniczo- 

-skórzanej). W ramach drugiego pilotażu przeprowadzono badania, których wyniki ukazały się w for-

mie opracowania „Wzornictwo przemysłowe w Małopolsce — oczekiwania firm i studentów”. Reali-

zację projektu zakończyła ogólnopolska konferencja „Co dalej z RSI? Finanse, strategia, praktyka”.

O rezultatach projektu informowano za pośrednictwem strony internetowej, newslettera, a także podczas 

spotkań organizowanych w ramach projektu. Wyniki projektu przedstawiane były na ok. 30 seminariach, 

warsztatach i konferencjach w regionie, kraju i zagranicą. Małopolska jako jedyny polski region brała udział 

w konkursie sieci Innovating Regions in Europe „IRE Award for the Best European Regional Innovation 

Scheme”.
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Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Korzyści z realizacji projektu dla regionu to przede wszystkim wzmocnienie współpracy między partne-

rami regionalnymi, uzyskanie nowej wiedzy w zakresie przeprowadzonych badań, popularyzacja innowa-

cji, nawiązanie kontaktów oraz współpraca z ekspertami zagranicznymi. 

Małopolskie Warsztaty Innowacji zorganizowane w ramach projektu swoją unikatową formułę zawdzię-

czały modelowi The European Awareness Scenario Workshop (EASW) opracowanemu przez ekspertów 

Komisji Europejskiej. Jego główną zaletą jest przede wszystkim przekazywanie dobrych praktyk oraz iden-

tyfikacja i rozwój instrumentów i narzędzi wspierających rozwój innowacyjny. Podczas pierwszego spo-

tkania uczestnicy pracowali nad wizją rozwoju innowacyjności w Małopolsce w perspektywie najbliższych 

20 lat. Wynikiem spotkania była stworzona przez jego uczestników Wspólna Wizja Rozwoju. Na kolejnej 

sesji generowano pomysły na konkretne projekty, których realizacja pozwoli zbliżyć się do stanu zakłada-

nego we Wspólnej Wizji. Ostatnie spotkanie poświęcone było możliwości wsparcia realizacji wspomnia-

nych projektów z funduszy Unii Europejskiej.

Sukces projektu InnoRegioMalopolska polega przede wszystkim na tym, iż jego wyniki były i są wykorzy-

stywane w praktyce. Przeprowadzone w ramach projektu badania pozwoliły m.in. na dokonanie analizy 

podaży oraz popytu na innowacje w regionie, zostały także wykorzystane w aktualizacji Regionalnej Stra-

tegii Innowacji Województwa Małopolskiego. 

W ramach projektu przeprowadzono badania, które miały wskazać poziom wiedzy nt. wzornictwa prze-

mysłowego oraz określić stopień postrzegania designu jako czynnika budującego przewagę rynkową pod-

miotów gospodarczych. Badania wskazały na celowość utworzenia centrum wzornictwa przemysłowego 

w regionie (za takim działaniem opowiedziało się ponad 88% badanych przedsiębiorstw oraz 78% ankieto-

wanych studentów). W chwili obecnej temat ten kontynuowany jest przez jednego z partnerów projektu, 

który podejmuje dalsze działania w tym zakresie. Funkcjonująca w ramach projektu Małopolska Rada Inno-

wacji działa w dalszym ciągu. 

W projekcie wzięło udział 510 beneficjentów instytucjonalnych (8 uczelni wyższych, ok. 25 publicznych 

instytucji badawczych, ok. 450 małych lub średnich przedsiębiorstw, ok. 20 pośredników w transferze wie-

dzy i technologii i ok. 7 instytucji systemu zarządzania polityką wsparcia) i 360 studentów.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Zarówno projekt w całości, jak i jego wybrane elementy mogą być powtarzane w praktyce regionów. 

Ze względu na podział projektu na poszczególne etapy i pakiety robocze z wyznaczonymi produk-

tami i kamieniami milowymi możliwa jest łatwa ocena jego realizacji. Wyznaczenie „mapy drogowej” 

uwzględniającej sposób ewaluacji praktyki i korzyści z jej zaadaptowania jest możliwe i nie powinno 

sprawiać większych trudności. „Mapa” ta powinna zawierać najważniejsze elementy każdego etapu reali-

zacji, np. powołanie struktury zarządzania, określenie stanu gospodarki regionu, badania podaży i popytu 

na innowacje, identyfikację luk podażowo-popytowych, opracowanie projektów pilotażowych stanowią-

cych odpowiedź na zidentyfikowane luki, a następnie ich wdrożenie. Ze względu na tematykę działań 

trudne może być jedynie określenie wpływu działań w szerokim kontekście (np. zwiększenie nakładów 

przedsiębiorstw na B+R). Wyniki projektu mogą być, a wręcz powinny być adaptowane przez wszystkie 
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podmioty działające w obszarze wspierania rozwoju gospodarczego w oparciu o nowoczesne technolo-

gie i rozwiązania. W celu właściwej realizacji projektu należy zapewnić jak najszersze partnerstwo i udział 

w projekcie zarówno przedsiębiorców, jak i przedstawicieli uczelni wyższych, J+B, instytucji otoczenia biz-

nesu. Warto również zaangażować władze regionalne odpowiedzialne za programowanie polityki w zakre-

sie rozwoju regionalnego i wspierania innowacji. 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury
Elżbieta Sztorc 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
Adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 
tel.: +48 12-630 31 50
faks: +48 12-630 33 82
e-mail: elzbieta.sztorc@umwm.pl 
www.malopolskie.pl
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Innowacje dla przyszłości  
— od konkurencyjności przedsiębiorstw  

do rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego 

O projekcie
Region: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Realizator Typ Instytucji
Regionalne Centrum Integracji Europejskiej Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy Brak

Wartość projektu 328  215,32 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji 

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt miał wpłynąć na rozwój potencjału innowacyjnego regionu poprzez zacieśnianie współpracy 

między sektorem B+R a gospodarką. Beneficjentami projektu byli głównie mali i średni przedsiębiorcy, 

jednostki naukowe oraz inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny z województwa kujawsko- 

-pomorskiego. W wyniku realizacji projektu szereg uczelni i firm nawiązało współpracę w zakresie transferu 

wiedzy innowacyjnej, ponadto nastąpił wzrost poziomu wiedzy na temat innowacji wśród przedsiębior-

ców oraz pobudzenie aktywności i otwartości instytucji B+R.

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku 

poprzez rozwijanie i zacieśnianie współpracy między sektorem B+R a gospodarką. 

Cele szczegółowe to: wzrost poziomu wiedzy na temat innowacji wśród przedsiębiorców, zapoznanie 

beneficjentów z praktycznymi możliwościami wprowadzenia innowacji, wzrost poziomu wiedzy na temat 

możliwości dofinansowania firmy oraz rozbudzenie potrzeb w zakresie nawiązywania współpracy MSP 

z placówkami B+R.
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Opis działań w projekcie

Osiągnięcie celów projektu było możliwe dzięki zrealizowaniu następujących działań: 

	przez cały okres projektu trwała akcja promocyjno-informacyjna, na którą składały się następujące 

działania: ogłoszenia i reklamy o podejmowanych działaniach zamieszczono w prasie, radiu i tele-

wizji, ulotki i plakaty kolportowano w miejscach użyteczności publicznej,

	utworzono stronę internetową przy stronie głównej RCIE, na której zamieszczano wszelkie informa-

cje odnośnie do działań podejmowanych w projekcie, 

	nawiązano współpracę z Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy,

	zorganizowano Międzynarodowe Targi Wiedzy, Innowacji i Technologii WINNTECH 2006, w których 

uczestniczyło 52 wystawców przedstawicieli MSP, jednostek naukowych oraz instytucji B+R, a które 

stanowiły platformę wymiany doświadczeń w zakresie innowacji. W trakcie trwania targów (2 dni) 

odbyły się seminaria naukowo-praktyczne oraz konferencja podsumowująca targi,

	przeprowadzono cykl 7 konferencji: 

–	 „Krajowe i wspólnotowe źródła finansowania innowacji” — 3 edycje, łącznie 74 uczestników, 

–	 „Innowacyjność kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa” — 1 edycja, 15 uczestników,

–	 „Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne regionu kujawsko-pomorskiego” — 1 edycja, 

40 uczestników,

–	 „Innowacyjność w przemyśle rolno-spożywczym” — 1 edycja, 14 uczestników, 

–	 „Innowacyjność w przemyśle chemicznym i gumowym” — 1 edycja, 9 uczestników. 

W ramach projektu utworzono bazę danych zawierającą informacje o beneficjentach ostatecznych. 

Pod koniec projektu wydano publikację pn. „Innowacje dla przyszłości — od konkurencyjności przed-

siębiorstw do rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego”. Znalazło się w niej podsumowanie projektu, 

przedstawiono osiągnięte rezultaty oraz zebrano i usystematyzowano wiedzę dostarczoną beneficjen-

tom podczas udziału w projekcie. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Wymierne rezultaty projektu to:

	nawiązanie kontaktu i współpracy ze 164 beneficjentami instytucjonalnymi, w tym 160 MSP 

i 4 uczelniami wyższymi, 

	udział 180 osób w inicjatywach proinnowacyjnych zrealizowanych w ramach projektu,

	opracowanie strony internetowej i utworzenie bazy danych o beneficjentach ostatecznych pro-

jektu,

	zorganizowanie Targów Innowacji i Technologii oraz przeprowadzenie seminariów w ich trakcie, 

	wydanie katalogu i innych publikacji nt. innowacyjności,

	zorganizowanie 7 konferencji.

Dzięki realizacji projektu nastąpił wzrost poziomu wiedzy na temat innowacyjności wśród przedsiębior-

ców. Beneficjenci zapoznali się z praktycznymi możliwościami wprowadzania innowacji w przedsiębior-

stwie, a tym samym nastąpił wzrost świadomości w zakresie gromadzenia informacji na temat innowacji 

oraz możliwości dofinansowania firmy z programów Unii Europejskiej. Wzrosła także skłonność przedsię-

biorstw działających w regionie do inwestowania w działania zmierzające do tworzenia i wdrażania inno-

wacji produktowych, technologicznych, organizacyjnych i marketingowych.
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Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 
W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu podobnego przedsięwzięcia konieczna jest gruntowna ana-

liza zapotrzebowania na innowacje na rynku, doświadczona kadra pracownicza oraz bardzo wyspecjalizo-

wana kadra wykładowa mogąca zagwarantować wysoki poziom usług.

Regionalne Centrum Integracji Europejskiej 
dr Tadeusz Trocikowski
mgr Sylwia Tyczkowska
P.O.W. 20/22, 87-800 Włocławek 
tel.: +48 54 414 10 03
faks: +48 54 414 10 04
e-mail: rcie@rcie.pl 
www.rcie.pl
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ISKRA — Internetowy System  
Kreowania Aktywności w Innowacji z Dolnego Śląska 

O projekcie
Region: Województwo Dolnośląskie 

Realizator Typ Instytucji
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 1

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Politechnika Wrocławska Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu 402 573,52 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Grupa/grupy przedsiębiorstw (klastry) 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje wsparcia finansowego 

Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia 

Jednostki samorządu terytorialnego 

Instytucje otoczenia biznesu 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji 

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Wysoka aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez przemysł wiedzy 

i badań naukowych są obecnie kluczowymi czynnikami konkurencyjności gospodarki zarówno na pozio-

mie krajowym, jak i regionalnym. Tymczasem skala tworzenia i absorbowania innowacji jest w Polsce 

wysoce niewystarczająca. Niskie zaangażowanie sektora przedsiębiorczości w finansowanie działalności 

badawczo-rozwojowej świadczy o braku współpracy pomiędzy przemysłem i sferą nauki oraz wskazuje 

na strukturalną słabość sektora badawczo-rozwojowego w Polsce. Realizacja projektu poprawiła znacznie 

sytuację w tym zakresie w regionie Dolnego Śląska poprzez rozwój sieci kontaktów różnych partnerów 

działalności innowacyjnej — instytucji B+R, instytucji wspierających, MSP, dużych firm, samorządów i pod-

miotów publicznych — opracowanie i uruchomienie systemu gromadzenia i upowszechnienia informacji 

o badaniach i rozwiązaniach gotowych do komercjalizacji, a także aktywację i promocję przedsiębiorczości 

technologicznej w ramach instytucji B+R.
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W ramach projektu powstała i została udostępniona online platforma informacyjna (portal internetowy 

ISKRA), którego zadaniem było usystematyzowanie i prezentacja informacji na temat działań podejmowa-

nych w regionie, kraju i w Unii Europejskiej w zakresie szeroko pojmowanej „innowacyjności”.

Cel projektu

Celem projektu było usystematyzowanie i prezentacja działań innowacyjnych w regionie oraz ułatwienie 

dostępu do informacji na temat najlepszych praktyk we wdrażaniu RSI w Unii Europejskiej. Narzędziem 

osiągnięcia celu był stworzony w ramach projektu portal internetowy: www.dolnyslask-innowacje.eu. Por-

tal internetowy, jako kanał informacyjny, służył integrowaniu działań innowacyjnych podmiotów z Dolnego 

Śląska takich jak: przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i badawcze oraz IOB. Połączenie portalu z podob-

nymi systemami w kraju i za granicą ułatwiło beneficjentom dostęp do informacji na temat najlepszych 

praktyk we wdrażaniu Regionalnych Strategii Innowacyjnych w Unii Europejskiej (forma meta-informacji).

Opis działań w projekcie

Działanie wykonane w ramach projektu obejmowały:

	 stworzenie portalu www.dolnyslask-innowacje.eu, na którym: zaprezentowano 20 innowacyj-

nych przedsięwzięć realizowanych na Dolnym Śląsku przy wsparciu takich programów jak ZPORR, 

SPO WKP i 6 PR, opublikowano 836 ofert współpracy sfery naukowo-badawczej dla MSP, zamiesz-

czono 14 przewodników finansowania działań innowacyjnych i transferu technologii. Portal odwie-

dziło ponad 7 tysięcy użytkowników z liczbą wejść przekraczającą 26 tysięcy, 

	organizację czatów internetowych na portalu. W ramach projektu zorganizowano 10 czatów, 

będących formą specjalistycznych rozmów na temat innowacji, transferu technologii, RSI. Tematy 

poruszane podczas czatów to m.in.: bariery wdrożenia innowacji, ocena wartości ekonomicznej 

innowacji i technologii, marketing nowych technologii, strategia komercjalizacji innowacji, wła-

sność przemysłowa, Europejski Instytut Technologiczny, Lean Manufacturing, umowy transferu 

technologii, inkubacja przedsiębiorstw, Rada ds. Innowacji, coaching,

	wydanie elektronicznego biuletynu pn. „INNOWACJE w Sieci”. Wydano 6 numerów biuletynu, w któ-

rych zaprezentowano 60 specjalistycznych artykułów na temat innowacji, transferu technologii, 

najlepszych praktyk w zakresie wdrażania RSI w Państwach UE i EOG,

	organizację wideokonferencji. Zorganizowano 5 wideokonferencji z organizacjami z Grecji, Irlandii, 

Wielkiej Brytanii, Włoch oraz z biurem IRE (Innovating Regions in Europe) umożliwiających pozyska-

nie know-how o tym, jak w innych regionach Europy realizowane są działania związane z RSI,

	organizację giełd współpracy. Giełdy były organizowane dwukrotnie — w ramach Dolnośląskiego 

Festiwalu Nauki i Pasażu Innowacji. Miały formę seminariów połączonych z tzw. spotkaniami broker-

skimi pomiędzy przedsiębiorcami i przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych (podczas 

dwóch giełd zorganizowano 58 takich spotkań za pośrednictwem portalu projektu),

	dostarczenie proinnowacyjnych usług eksperckich. Bezpośrednio zindywidualizowaną formą 

wsparcia zostało objętych 60 przedsiębiorców. Konsultacje dotyczyły m.in. procesu przygotowa-

nia wniosków o dofinansowanie, audytów technologicznych czy wydania opinii o technologii. 

Przedsiębiorców najbardziej interesowały ogólne informacje z zakresu transferu technologii (35%) 

oraz z zakresu dostępnych źródeł finansowania (29%).
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O rezultatach osiąganych w drodze realizacji projektu informowała kompleksowa kampania promocyjna: 

ogłoszenia w prasie regionalnej, telewizji regionalnej, billboardy uliczne, film, publikacja oraz seminarium 

podsumowujące.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Projekt osiągnął następujące wskaźniki realizacji:

	713 ostatecznych beneficjentów instytucjonalnych projektu, 

	utworzona baza danych,

	324 działania promujące innowacyjność, 

	45 podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły działalność innowacyjną w wyniku uczestnictwa 

w projekcie,

	194 osoby biorące udział w inicjatywach proinnowacyjnych,

	7303 osoby korzystające z usług publicznie udostępnionych baz danych. 

W wyniku ewaluacji projektu 95% beneficjentów uznało informacje zawarte na portalu za wystarczające. 

Jednocześnie 88% stwierdziło, że udział w projekcie pomógł im zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne 

przy wprowadzaniu innowacyjności.

Trwałymi efektami projektu są przede wszystkim: pozyskanie przez beneficjentów nowej wiedzy na temat 

innowacyjności, uruchomienie produkcji nowych wyrobów, uruchomienie produkcji zmodernizowanych 

produktów, wdrażanie nowych procesów technologicznych oraz wprowadzenie innowacji organizacyjno-

-technicznych. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Podmioty, które zechcą zaadaptować dobrą praktykę projektu powinny posiadać wiedzę i dostęp do 

osób w regionie, które są zaangażowane we wdrażanie RSI oraz we współpracę sfery badawczej i MSP. 

Właściwa realizacja praktyki w innym regionie/organizacji musi opierać się na odpowiednich zasobach 

kadrowych (projekt powinny realizować co najmniej 2−3 osoby zaangażowane w pełnym wymiarze 

etatu). Wystarczającym wyposażeniem technicznym biura projektu powinny być komputery i dostęp 

do Internetu. 

Konieczne jest również zinwentaryzowanie regionalnych zasobów (instytucji, projektów). Taka inwentary-

zacja może być zrealizowana w formie badania ankietowego przeprowadzonego wśród instytucji, które 

w regionie realizują działania w zakresie wdrażania RSI. Zebrane informacje będą stanowić wsad do baz 

danych umieszczonych na portalu.

Ważne jest również, aby zespół projektu zbudował odpowiednie relacje interpersonalne z przedstawicie-

lami sfery badawczej i przemysłowej w regionie (zbudowanie nieformalnej sieci wymiany informacji), aby 

w oparciu o kontakty z konkretnymi osobami pozyskiwać informacje, które będą umieszczane w portalu, 

czy też inicjować bezpośrednie spotkania tych osób.



202

Organizacje, które zechcą powielić projekt, powinny liczyć się z tym, że jego realizacja musi się wiązać 

z prowadzeniem usystematyzowanej kampanii promocyjnej docierającej w sposób ciągły do szerokiego 

kręgu odbiorców (najlepiej sprawdzają się lokalne media: telewizja, radio, prasa).

Od strony technicznej powinny korzystać z usług takich firm informatycznych, które zaprojektują, zrealizują 

i będą serwisować portal w sposób elastyczny i modyfikowalny.

Projekt da się adaptować w innych regionach z możliwością modyfikacji do lokalnych warunków. Wnio-

sek taki można wyciągnąć z faktu, że projekt był oparty na podobnym działaniu realizowanym we Wło-

szech w Regionie Abruzzo w zakresie stworzenia „Regionalnej wirtualnej sieci transferu technologii”, a tym 

samym był testem wdrożenia takiego systemu w naszym regionie. Obecnie projekt jest prezentowany jako 

przykład dobrej praktyki w serwisie Innovating Regions in Europe (IRE) www.innovating-regions.org (jako 

jeden z pięciu zrealizowanych w Polsce). Podmioty, które zaadaptują projekt do swoich potrzeb, uzyskają 

korzyść w formie meta-informacji nt. RSI w swoim regionie (informacji zgromadzonej w jednym miejscu 

i powszechnie dostępnej z uwagi na dostępność Internetu), a tym samym wszyscy interesariusze procesu 

zyskają rozpoznawalne, jednolite źródło informacji i dostęp do aktualnej informacji. Dodatkowo stworzony 

portal poprzez promocję w różnych internetowych kanałach promocyjno-informacyjnych będzie wizy-

tówką regionu promującą go w kraju i poza granicami (jeżeli będzie dostępny w różnych wersjach języko-

wych — portal ISKRA był dostępny w języku angielskim).

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Barbara Buryta 
ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel.: +48 74 888092123
faks: +48 74 8880923
e-mail: eic@darr.pl
www.darr.pl 
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Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji 

O projekcie
Region: Województwo Śląskie 

Realizator Typ Instytucji
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 5

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Publiczna instytucja badawcza

Akademia Ekonomiczna w Katowicach Uczelnia wyższa

Politechnika Śląska w Gliwicach Uczelnia wyższa

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Urząd Miasta w Gliwicach Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia

Wartość projektu 1 600 000 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Środki  
Budżetu Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Publiczne instytucje badawcze 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje otoczenia biznesu 

Jednostki samorządu terytorialnego 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

W celu rozwijania Regionalnego Systemu Innowacji przewidziano utworzenie Jednostki Zarządzającej 

Regionalnym System Innowacji odpowiedzialnej za: promowanie postanowień RSI, inicjowanie współ-

pracy partnerskiej na rzecz rozwoju innowacji oraz identyfikację i promowanie nowych narzędzi wspierają-

cych rozwój innowacji, które umożliwią efektywne wdrażanie RSI. Projekt stworzył nowe formy współpracy 

między firmami, instytucjami proinnowacyjnym i władzami lokalnymi oraz doprowadził do powstawania 

nowych inicjatyw na rzecz innowacji.

Cel projektu

Głównym celem projektu było utworzenie Jednostki Zarządzającej Regionalnym Systemem Innowacji.

Cele szczegółowe projektu to stworzenie nowych form współpracy między firmami, instytucjami proin-

nowacyjnym, instytucjami z sektora B+R i władzami lokalnymi, wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz 
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innowacji, a także podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie innowacji, kreatywności, przedsię-

biorczości, nowych trendów rynkowych i transferu technologii wśród wszystkich grup docelowych 

projektu.

Opis działań w projekcie

Projekt zakładał organizację seminariów, warsztatów, konferencji oraz przeprowadzenie analiz, w tym 

analizy możliwości rozwoju Regionalnego Systemu Innowacji, a także działania promocyjne. W trakcie 

realizacji projektu zostało zorganizowanych szereg inicjatyw łączących wszystkie grupy docelowe pro-

jektu, m.in. odbyło się 35 warsztatów tematycznych w zakresie aktualnych potrzeb grup docelowych, 

trendów rynkowych i promowania działań innowacyjnych. Warsztaty umożliwiły spotkanie z eksper-

tami zagranicznymi i dyskusje nt. otwartej innowacji, foresightu czy budowania przyjaznego wizerunku 

regionu. Odbyły się także 4 spotkania firm innowacyjnych, 16 seminariów lokalnych i 5 konferencji, 

podczas których przekazywane zostały m.in. informacje o możliwościach finansowania innowacyjnych 

przedsięwzięć oraz przedstawiono dobre praktyki z innych regionów Unii Europejskiej. Przeprowadzono 

też 210 spotkań i wywiadów indywidualnych, które umożliwiły sporządzenie raportów tematycznych 

oraz identyfikację potrzeb beneficjentów. Z kolei podczas 36 spotkań grup eksperckich eksperci przed-

stawili indywidualne ekspertyzy oraz opracowali wspólne ekspertyzy na temat zawartości raportów 

odnośnie do możliwości wdrażania poszczególnych priorytetów RSI, przygotowanych wcześniej przez 

zespół projektowy.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Wymierne rezultaty projektu obejmują:

	utworzenie Jednostki Zarządzającej Regionalnym Systemem Innowacji,

	nawiązanie współpracy z Grupą Polskapresse w zakresie wspólnego promowania innowacji. 

W wyniku akcji „Innowacyjność w regionie” opublikowano ponad 30 artykułów promujących dobre 

praktyki i działania proinnowacyjne,

	dotarcie do blisko 1000 beneficjentów,

	opracowanie szeregu raportów i analiz, m.in. odnośnie do narzędzi i metodologii na rzecz rozwoju 

innowacji stosowanych w Unii Europejskiej, raport z nowych rozwiązań wspierających działalność 

innowacyjną poprzez współpracę, raporty ze spotkania firm innowacyjnych i grup eksperckich. 

Opracowano także analizy identyfikacji zmian w interakcjach zachodzących pomiędzy podmio-

tami w regionalnym systemie innowacji, analizy identyfikacji i oceny trendów zachodzących w RSI, 

rozpoznania powiązań pomiędzy podmiotami w RSI, strategii rozwoju Śląskich JBR. Opracowania 

zostały przedstawione szerokiemu gronu odbiorców projektu. Większość opracowanych raportów 

udostępniono na stronie internetowej projektu.

W efekcie działań podjętych w ramach projektu do Urzędu Marszałkowskiego przekazano: ekspertyzy 

określające niezbędne warunki w regionie konieczne dla realizacji działań, celem skutecznego wdra-

żania 9 priorytetów Programu Wykonawczego; raporty z wizyt studyjnych przedstawiające rolę władz 

regionalnych w budowaniu Regionalnego Systemu Innowacji oraz raport „Identyfikacja i ocena tren-

dów zachodzących w Regionalnym Systemie Innowacji” (dokument roboczy określający najważniejsze 

wyzwania dla regionu w latach 2008−2013 oraz propozycje działań, które należy podjąć).
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Działania projektowe stworzyły ramy współpracy w regionie, w szczególności dla instytucji wsparcia 

MSP oraz instytucji sektora B+R (opracowano strategię rozwoju do 2015 roku). Dzięki realizacji projektu 

zainspirowano liczne środowiska do podejmowania nowych przedsięwzięć projektowych i biznesowych 

dotyczących foresightu regionalnego, utworzenia Śląskiej Sieci Inkubatorów, Parków Technologicznych 

i Przemysłowych, uruchomienia regionalnego programu promocji przedsiębiorczości akademickiej 

START, realizacji programów obserwatorium rynku pracy, rozwoju inicjatyw klastrowych i sieci współ-

pracy. Większość z tych przedsięwzięć usamodzielniła się w postaci projektów realizowanych ze środków 

publicznych lub projektów biznesowych. Doświadczenia JZ-RIS zostały wykorzystane przy tworzeniu 

założeń RPO województwa śląskiego oraz w opracowaniu projektu systemowego PO KL 8.2.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje do transferu projektu jako dobrej praktyki

Uwzględniając specyfikę każdego z regionów, projekt może zostać wykorzystany oraz zaadaptowany 

do realiów oraz mechanizmów funkcjonujących w innych regionach. Wykorzystując opisane wyżej metody 

oraz narzędzia zastosowane w projekcie, możliwe jest oddziaływanie oraz zarządzanie systemami wpływa-

jącymi na rozwój innowacji innych regionów Polski.

Proces budowania innowacyjnego regionu jest procesem długotrwałym, nie można określić jednego 

uniwersalnego modelu wspierania regionalnego systemu innowacji. W tworzeniu przyszłych projektów 

należy uwzględnić specyfikę regionalnego rynku, lokalne zasoby oraz szereg wewnętrznych powiązań 

określonego rynku. 

Aby zapewnić właściwą realizację praktyki w innych regionach, konieczne jest opracowanie dokumentu 

stanowiącego diagnozę wewnętrznych powiązań rynku w oparciu o pogłębioną analizę oraz konsul-

tacje z różnymi środowiskami funkcjonującymi w regionie. Opracowanie takiego dokumentu umoż-

liwi wypracowanie sposobu organizacji i monitoringu wdrażania poszczególnych strategii. Konsultacje 

i analizy umożliwią zidentyfikowanie obszarów, w których należy podjąć działania oraz pozwolą określić 

narzędzia umożliwiające poprawę innowacyjności i konkurencyjności regionu. 

Regionalny System Innowacji odnosi się do całości interakcji w otoczeniu gospodarczym i naukowym, 

które to wpływają na jego rozwój. Zachodzące w środowisku interakcje powinny być wspierane i roz-

wijane poprzez tworzenie przyjaznego klimatu, promowanie współpracy, wspieranie powstawania sieci 

i konsorcjów. Należy wspierać uwzględnianie takich zagadnień, jak kreatywność, przedsiębiorczość 

czy innowacyjność w strategicznych działaniach instytucji sektora badawczo-rozwojowego, instytucji 

wsparcia biznesu, samorządów lokalnych oraz przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie.

W inicjowaniu współpracy partnerskiej oraz promowaniu nowych działań szczególne znaczenie odgrywa 

dobór osób/Instytucji, które zdecydują się podjąć działania zmierzające do realizacji RSI. Skuteczność pod-

jętych działań przez osoby/Instytucje realizujące postanowienia RSI w znaczny sposób wpływa na tworze-

nie synergii współpracy środowiska gospodarczego i badawczo-rozwojowego. Ważne jest, aby jednostka 

zajmująca się realizacją tego typu projektu, była w regionie postrzegana jako lider, który posiada nie tylko 
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odpowiedni potencjał kadrowy, ale i doświadczenie w realizacji innych projektów oraz w kontaktach z róż-

nymi środowiskami. Dlatego warunkiem koniecznym, który należy stworzyć, aby zapewnić właściwą reali-

zację praktyki w innym regionie/organizacji, jest wyznaczenie regionalnych liderów.

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA 
Aleksandra Kulisz 
ul. Astrów 10, 40-045 Katowice
tel.: +48 32 730 48 42
faks: +48 32 251 58 31 
e-mail: aleksandra.kulisz@gapp.pl; sekretariat@gapp.pl
www.gapp.pl 
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Konkurs Innowator Mazowsza 

O projekcie
Region: Województwo Mazowieckie 

Realizator Typ Instytucji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Instytucja wsparcia finansowego

Partnerzy Brak 

Wartość projektu ok. 130 000 zł

Źródła finansowania
Budżet Samorządu 
Województwa 
Mazowieckiego

Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Doktoranci 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Geneza konkursu związana jest z pracami nad projektem RIS MAZOVIA, którego finalnym rezultatem było 

opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Ideą konkursu było wyłonienie najbardziej 

innowacyjnych rozwiązań w biznesie, a także stymulacja współpracy na styku sektorów biznesu i nauki. 

Cel projektu

Celem projektu była promocja postaw proinnowacyjnych wśród społeczeństwa regionu Mazowsza, 

w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora małych i średnich przed-

siębiorstw. Celem konkursu było wyłonienie najbardziej innowacyjnych rozwiązań na poziomie przed-

siębiorstw oferujących nowe produkty i usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, 

organizacyjne i marketingowe w praktyce biznesowej oraz wyłonienie twórczo myślących, kreatywnych 

autorów najlepszych osiągnięć naukowych udokumentowanych w postaci prac doktorskich, zawierają-

cych innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce. Ponadto pomysłodawcom kon-

kursu zależało na integracji otoczenia zainteresowanego rozwojem innowacyjności, tj. środowisk nauki, 

biznesu i administracji. 

Opis działań w projekcie

Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach: „Młoda Innowacyjna Firma” i „Innowacyjny Młody 

Naukowiec”. Nad prawidłową realizacją konkursu czuwała Kapituła, w skład której weszli: Marszałek Woje-

wództwa, przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
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Ocena prac konkursowych odbywała się w dwóch etapach: formalnym i merytorycznym. Do oceny wnio-

sków Przewodniczący Kapituły Konkursu powołał dwie Grupy Robocze, po jednej dla każdej kategorii. 

W celu pobudzenia współpracy do udziału w pracach GR zaproszono przedstawicieli m.in. PKPP Lewia-

tan, KIG, PARP, MJWPU, UMWM, NCBIR, PW, SGGW, WS im. P. Włodkowica, WAT im. J. Dąbrowskiego i PAN. 

Ogłoszeniu konkursu towarzyszyła kampania medialna obejmująca tradycyjne kanały — prasa lokalna, 

rozgłośnie radiowe, uczestnictwo w seminariach, targach, imprezach plenerowych, promocja poprzez 

udostępnianie ulotek i plakatów w szkołach wyższych, JBR, JST i innych urzędach. Dodatkowo konkurs był 

promowany w komercyjnych mediach elektronicznych i na branżowych portalach. Ważną rolę w proce-

sie promocji projektu odegrały Delegatury UMWM w pięciu subregionach, tj.: Ciechanów. Ostrołęka, Płock, 

Radom, Siedlce. Łącznie zaangażowano do współpracy ok. 300 partnerów na Mazowszu.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Projekt przyniósł następujące rezultaty: 

	 realizacja postulatów RSI, tj.: wzrostu współpracy w procesach rozwoju innowacyjności i innowacji 

oraz promowania postaw proinnowacyjnych i proprzedsiębiorczych,

	podczas trwania projektu na konkurs wpłynęły 33 prace (15 w kategorii „Młoda Innowacyjna Firma” 

i 18 w kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec”), 

	 integracja środowisk Mazowsza zainteresowanych wspieraniem innowacyjności — współpraca 

z ponad 300 partnerami lokalnymi reprezentującymi środowisko nauki, IOB, instytucji centralnych, JST,

	wzrost roli i znaczenia UMWM jako instytucji stymulującej rozwój innowacyjności w regionie, 

jak również pobudzenie wzrostu aktywności samorządów lokalnych w promocji innowacyjności,

	wykorzystanie doświadczeń prac laureatów konkursu na arenie międzynarodowej.

Miękkim rezultatem realizacji projektu jest pobudzenie świadomości proinnowacyjnej wśród mieszkań-

ców całego Mazowsza. Dzięki partnerom, kampanii informacyjnej i pracy Delegatur w subregionach udało 

się rozpropagować ideę konkursu na całym Mazowszu. 

Na uwagę zasługuje fakt, że była to pierwsza tego typu inicjatywa w 100% nadzorowana i koordynowana przez 

służby UMWM. Inicjatywa konkursu jest jedną z nielicznych tego typu w Polsce i pierwszą na Mazowszu. 

Determinantów sukcesu projektu było kilka:

	 liczba zgłoszonych prac konkursowych w pierwszej edycji — jak pokazują doświadczenia innych 

regionów, wynik (33 prace) można uznać za wysoce zadowalający,

	przygotowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej mającej stworzyć „dobry klimat wokół ini-

cjatywy konkursu” — ok. 500 000 wejść na zakładkę tematyczną traktującą o konkursie podczas 

przeprowadzonej kampanii na jednym z największych w Polsce portali internetowych (przy zasto-

sowaniu ograniczeń tylko do odwiedzających z regionu Mazowsza),

	zaangażowanie do współpracy ponad 300 partnerów reprezentujących m.in. media, instytucje oto-

czenia biznesu, JBR, szkoły wyższe, JST, urzędy.

Realizacja wszystkich ww. czynników pozwala mówić o sukcesie pierwszej edycji konkursu. Wartością dłu-

gookresową są prace konkursowe złożone w kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec”, których rezultaty 

będą wykorzystane w praktyce, a których wartość merytoryczna jest już dostrzegana na arenie międzyna-

rodowej. Rezultaty I edycji pozwalają mieć nadzieję, iż II edycja konkursu Innowator Mazowsza będzie cie-

szyła się jeszcze większą popularnością wśród mieszkańców Mazowsza.
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Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Opisywany konkurs jest prostym instrumentem promującym postawy proinnowacyjne i proprzedsiębior-

cze, angażując przy tym stosunkowo niewielkie nakłady finansowe. Przedmiotowa inicjatywa może być 

wzorem i przykładem dobrej praktyki dla innych regionów naszego kraju, wprost implementowanym przez 

JST lub inne instytucje czy organizacje. Obecna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza sprawia, że nagrody 

finansowe oraz towarzysząca konkursowi darmowa kampania promocyjna stanowią istotne czynniki 

zachęcające do udziału grupy docelowe (przedsiębiorcy, naukowcy). Specyfika projektu nie pozwala 

na rzetelną ocenę skuteczności projektu, ale w celu zachowania wysokiego poziomu warto dokonywać 

ewaluacji inicjatywy, co powinno skutkować zwiększeniem liczby aplikacji w kolejnych edycjach konkursu. 

Jeśli chodzi o weryfikację wartości nagrodzonych projektów — ocena powinna nastąpić poprzez ich zaist-

nienie w codziennej praktyce biznesowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Marcin Postawka/Kamila Kuleska 
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa 
tel.: +48 22 5979777
faks: +48 22 5979752
e-mail: m.postawka@mazovia.pl; k.kuleska@mazovia.pl 
www.mazovia.pl
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Lubuski Portal Innowacji 

O projekcie
Region: Województwo Lubuskie 

Realizator Typ Instytucji
Agencja Rozwoju Regionalnego SA Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Partnerzy Brak

Wartość projektu 414  637,15 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt polegał na utworzeniu i utrzymaniu portalu internetowego Lubuskiego Portalu Innowacji (LPI) 

promującego innowacje w województwie lubuskim. Zakładał wypromowanie postaw proinnowacyjnych 

i wywołanie zapotrzebowania na innowacje ze strony świata biznesu. 

Na portalu omawiane były przede wszystkim informacje nt. funduszy, które przeznaczone są na wdraża-

nie innowacji. Doświadczenie Agencji Rozwoju Regionalnego SA wskazywało bowiem na obawy przed-

siębiorców związane z wdrażaniem innowacji, a skoncentrowana informacja o dostępnych bezzwrotnych 

środkach finansowych jest narzędziem pobudzającym przedsiębiorstwa do działania. 

Cel projektu

Celem projektu była promocja i wspieranie działalności proinnowacyjnej, jak również pomoc w kojarzeniu 

instytucji B+R z przedsiębiorcami, a także promocja dobrych praktyk poprzez zbieranie informacji o zreali-

zowanych inwestycjach innowacyjnych w regionie. 

Opis działań w projekcie

Głównym działaniem projektu było utworzenie portalu internetowego będącego platformą informacji 

o innowacjach realizowanych i możliwych do realizacji w regionie oraz wymiany doświadczeń w zakre-

sie innowacji pomiędzy sektorem nauki a sektorem biznesu. Treści zawarte na portalu, obok aktualności 

z regionu dotyczących innowacji i promocji RSI, koncentrowały się na kwestii pozyskiwania zewnętrznych 

środków na finansowanie innowacji. 
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Projekt adresowany był do przedsiębiorców, jednak z portalu LPI korzystały również inne instytucje 

(naukowe, B+R, otoczenia biznesu, JST), które wdrażają i/lub pośredniczą we wdrażaniu innowacji w regio-

nie lubuskim.

W celu promocji portalu oraz możliwie najlepszego dostosowania jego treści do potrzeb użytkowników 

zorganizowano dwie konferencje.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Mierzalne rezultaty projektu odpowiadają liczbie wejść na portal i przedstawiają się następująco:

	 liczba odwiedzin portalu przez pracowników podmiotów gospodarczych — 7192,

	 liczba odwiedzin portalu przez pracowników podmiotów gospodarczych zatrudniających  

1−9 osób — 2518,

	 liczba odwiedzin portalu przez pracowników podmiotów gospodarczych zatrudniających 

10−49 osób — 3438,

	 liczba odwiedzin portalu przez pracowników podmiotów gospodarczych zatrudniających 

50−249 osób — 986.

Z powyższych danych wynika, że LPI cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów. Liczba 

beneficjentów ostatecznych, którzy skorzystali z portalu stanowiła blisko sześciokrotność liczby zakładanej 

(7192 w odniesieniu do zakładanej wielkości 1200). 

LPI stanowił źródło skoncentrowanej informacji o możliwościach finansowania innowacji z bezzwrotnych 

środków przeznaczonych przede wszystkim dla przedsiębiorców, był również platformą do rozwiązywa-

nia problemów, które pojawiały się na różnych etapach wnioskowania i rozliczania środków. Z informacji 

zamieszczonych na portalu korzystali nie tylko przedsiębiorcy, ale także instytucje czy osoby fizyczne, które 

dopiero planowały zostać przedsiębiorcami.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Projekt jest w pełni powtarzalny i modyfikowalny dla innych regionów, szczególnie tam, gdzie nie jest 

prowadzona przejrzysta polityka informacyjna w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania projektów 

(w szczególności innowacyjnych). Najbardziej istotnym zasobem, którym należy dysponować przy realiza-

cji takiego projektu, jest doświadczona kadra, dobrze orientująca się w tematyce pozyskiwania zewnętrz-

nych źródeł finansowania (jak również w tematyce innowacyjności). Od jakości tych informacji zależy 

bowiem możliwość przyciągnięcia użytkownika końcowego do portalu, co decyduje o sukcesie projektu.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Michał Rzepecki 
ul. Chopina 11/13, 65-001 Zielona Góra 
tel.: +48 68 3297842, 068 3297844
faks: +48 68 3297840
e-mail: agencja@region.zgora.pl; m.rzepecki@region.zgora.pl 
www.region.zgora.pl
www.mazovia.pl
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Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny  
dla województwa dolnośląskiego do 2020 roku 

O projekcie
Region: Województwo Dolnośląskie 

Realizator Typ Instytucji
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Partnerzy 1

Politechnika Wrocławska Uczelnia wyższa

Wartość projektu 1 200  000 zł

Źródła finansowania

SPO WKP  
Poddziałanie 1.4.5. 
Budżet  
województwa

Udział  
w projekcie (%)

50% 

50%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia 

Małe lub średnie przedsiębiorstwa 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt odpowiadał na potrzeby badawcze regionu w zakresie prognoz odnoszących się do rozwoju 

gospodarki innowacyjnej w regionie. Dzięki jego realizacji dokonano szeregu analiz regionu pod wzglę-

dem jego potencjału rozwojowego, naukowego, dotychczasowego dorobku i specjalizacji, na które nale-

żałoby postawić na Dolnym Śląsku.

Cel projektu

Celem projektu było podniesienie innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska poprzez opracowanie tzw. 

regionalnego foresightu technologicznego zapewniającego możliwość podejmowania przez lokalne 

samorządy, organizacje gospodarcze, przedsiębiorców oraz placówki naukowe, B+R i edukacyjne opty-

malnych decyzji w przyjmowanych strategiach rozwojowych. 

Cele szczegółowe projektu obejmowały: 

	analizę możliwości rozwoju w zakresie technologii z dziedziny tzw. high technology oraz informatyki,

	 szczegółowe rozeznanie możliwości w celu wdrożenia uchwalonej Dolnośląskiej Strategii Innowacji 

(DSI) i jej systematycznego uaktualniania,
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	zgromadzenie danych do opracowania szczegółowych branżowych regionalnych strategii innowa-

cyjnych, a także ich stałą aktualizację, przechowywanie i udostępnianie.

Opis działań w projekcie

Projekt zapewnił zebranie i udostępnienie informacji, które stały się materiałem wyjściowym do prac nad 

foresightem regionalnym. Kryterium selekcji tych informacji była ich przydatność regionalna. 

Informacje były pozyskiwane i gromadzone w ramach następujących działań:

	analiza prognoz: japońskiej, amerykańskiej, europejskiej (niemiecka, francuska), a także przez zało-

żenie zbioru danych o publikowanych prognozach i umieszczenie ich na serwerze z zapewnieniem 

dostępu dla wszystkich zainteresowanych, 

	analiza potencjału rozwojowego regionu obejmująca w szczególności potencjał naukowy, pla-

cówki naukowe, placówki rozwojowe oraz naturalne bogactwa regionu, 

	analiza dorobku innowacyjnego regionu, 

	 typowanie specjalizacji regionu, 

	ocena ekspansywności innowacyjnej środowisk społeczno-gospodarczych w regionie, 

	opracowanie scenariusza zagrożeń społecznych Dolnego Śląska, 

	 stworzenie prognozy rozwoju sieci osiedleńczej i komunikacyjnej oraz analiza wpływu tych sieci 

na sytuację społeczną i rynek pracy oraz podatność innowacyjną.

Prace zespołów roboczych i ich rezultaty zostały szeroko rozpowszechnione przez środki przekazu i na róż-

nego rodzaju konferencjach, seminariach gospodarczych, naukowych i politycznych oraz na spotkaniach 

społeczności lokalnych. Ponadto utworzony został powszechnie dostępny bank informacji planistycznych 

oraz specjalny bank informacji dla MSP o potencjalnych możliwościach wdrożeń (bank innowacji).

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Projekt miał charakter badawczy i przyniósł następujące wyniki:

	przeprowadzono badania i prace rozwojowe z udziałem wiodących naukowców i zespołów badaw-

czych,

	zorganizowano 3 duże konferencje i 8 seminariów branżowych,

	opublikowano 14 raportów, 2 publikacje pokonferencyjne oraz materiały seminaryjne,

	założono portal internetowy (www.foresight.wroc.pl) zawierający wszystkie raporty, publikacje, pre-

zentacje i inne materiały związane z projektem i jego tematyką. Informacja o portalu została roz-

powszechniona wśród dolnośląskich firm, jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów), 

instytucji wspierających rozwój regionalny (izb, stowarzyszeń, agencji) oraz jednostek naukowych.

W oparciu o prace prowadzone w ramach projektu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

oraz Politechnika Wrocławska podjęły szereg działań na rzecz dalszego proinnowacyjnego rozwoju regionu. 

Jedną z nich było powołanie Biura Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji (BW DSI) — pro-

jektu będącego wspólną inicjatywą obu podmiotów. Podjęto również prace nad zbudowaniem strategii 

dla Dolnego Śląska w zakresie szkolnictwa (w tym szkolnictwa wyższego). 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała
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Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Projekt miał charakter uniwersalny i jego założenia mogą być przeniesione do innych regionów. Podmioty 

chcące adaptować wyniki projektu powinny dysponować przede wszystkim odpowiednią kadrą posiada-

jącą kompetencje w zakresie budowania długofalowych strategii rozwojowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Mieczysław Ciurla 
Wybrzeże Słowackiego 12−14, 50-411 Wrocław
tel.: +48 71 7769655
faks: +48 71 7769087
e-mail: mieczyslaw.ciurla@umwd.pl
www.umwd.dolnyslask.pl 
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Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji  
— platforma współpracy nauki i gospodarki,  
nowych technologii i wsparcia eksperckiego  
dla rozwoju Podlasia 

O projekcie
Region: Województwo Podlaskie 

Realizator Typ Instytucji
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  
w Białymstoku Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy Brak

Wartość projektu 998 625 zł 

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry 

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii 

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Potrzeba utworzenia Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji (MWCI) wynikała z założeń 

Regionalnej Strategii Innowacji województwa podlaskiego. W ramach projektu zbudowano międzyna-

rodową sieć współpracy oraz powołano grupę ekspertów w zakresie identyfikacji potrzeb regionalnych 

i wsparcia absorpcji funduszy strukturalnych w regionie. Wartością dodaną projektu była spójność pod-

jętych działań prowadząca do uzyskania efektu synergii w obszarach takich jak integracja środowiska 

lokalnego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, współpraca międzynarodowa w transferze 

technologii oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. 

Cel projektu

Celem projektu było wsparcie podniesienia poziomu innowacyjności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

Podlasia poprzez stworzenie platformy współpracy, transferu technologii i pomocy eksperckiej przy wyko-

rzystaniu współpracy krajowej i międzynarodowej. 
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Opis działań w projekcie

Działania w ramach projektu obejmowały:

	utworzenie systemu informacji i sieci współpracy krajowej i zagranicznej w obszarze działalności 

MWCI,

	współpracę z jednostkami otoczenia biznesu polskimi i zagranicznymi, m.in. dla upowszechniania 

dobrych praktyk w regionie,

	przygotowanie baz danych inwestorów dla regionu północno-wschodniego w obszarze zaawanso-

wanych technologii, bazy technologii oraz wiedzy i informacji dla przedsiębiorców o innowacjach 

i transferze technologii,

	przygotowanie materiałów promocyjnych (foldery, ulotki, materiały wystawiennicze) i przeprowa-

dzenie kampanii informacyjno-promocyjnej MWCI,

	zbudowanie Grupy Ekspertów dla Podlasia, którzy:

–	 określili obszary eksperckiego wsparcia działań regionalnych, wynikających z przygotowywa-

nych przez region podlaski projektów na lata 2007−2013, 

–	 zdefiniowali obszary najbardziej prorozwojowe dla Podlasia i przygotowali koncepcje rozwoju 

pięciu laboratoriów technologicznych możliwych do uruchomienia w ramach obecnie budo-

wanych parków naukowo-technologicznych,

–	 przygotowali strategię rozwoju i współpracy parków, inkubatorów oraz innych instytucji oto-

czenia biznesu na Podlasiu,

–	 opracowali strategię rozwoju Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji,

–	 przygotowali strategię budowy i rozwoju Grupy Ekspertów dla Podlasia,

	przygotowanie pakietu usług dla przedsiębiorstw oraz jednostek otoczenia biznesu,

	przygotowanie interaktywnej strony internetowej MWCI,

	przygotowanie Międzynarodowego Forum — Innovative Technologies for Medicine (Białystok 

2007), Forum DNI Nauki i Technologii Polska−Wschód (Białystok i Białowieża, 2007), konferencji 

dot. klastrów na Podlasiu.

Rezultaty projektu upowszechniane były za pośrednictwem strony internetowej (informacje o działa-

niach i rezultatach projektu, dokumentacja filmowa i fotograficzna) oraz przygotowanych wydawnictw: 

ulotki i foldery wydane w końcowej fazie projektu, katalogi ITMED 2007 oraz Dni Nauki i Technologii 

Polska−Wschód, wydawnictwo zawierające opracowania przygotowane przez Grupę Ekspertów.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Po zakończeniu projektu rozpoczęte działania koordynuje Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia, 

które jest także liderem powstałego w marcu 2009 r. Polskiego Wschodniego Klastra Medycznego. Misją 

klastra jest wspieranie rozwoju szeroko rozumianego sektora biotechnologii, technologii medycznych 

i ochrony zdrowia jako regionalnej szansy województwa podlaskiego. Beneficjenci projektu — uczelnie 

wyższe (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Bia-

łymstoku) oraz kilku podlaskich przedsiębiorców nawiązało współpracę w zakresie transferu technologii 

i nowych rozwiązań oraz wymiany wiedzy i dobrych praktyk z partnerami z Białorusi, Rosji i Ukrainy.

O innowacyjnym charakterze projektu świadczy kompleksowość zadań, a także zintegrowane podejście 

do rozwoju regionalnego. Zrealizowano szereg przedsięwzięć innowacyjnych, przedsiębiorcom i naukow-

com stworzono możliwości spotkania i wymiany dobrych praktyk z partnerami z Europy Środkowej 

i Wschodniej.
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Powstała międzynarodowa sieć współpracy, w ramach której ponad 30 partnerów współdziała przy realiza-

cji projektów, m.in. przy organizacji cyklicznych już forów i konferencji Innovative Technolgies for Medicine 

ITMED 2008, II Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód 2009. 

W projekcie wzięło udział 143 beneficjentów instytucjonalnych (uczelni wyższych, instytucji promocji 

innowacji, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw). Ponad 400 osób uczestniczyło w forach 

i konferencjach, ponad 100 w inicjatywach proinnowacyjnych. Grupa Ekspertów (26 osób) przygotowała 

5 opracowań, określających obszary prorozwojowe dla Podlasia. Opracowania te zostały wydane w formie 

publikacji, która jest rozpowszechniana wśród partnerów współpracujących z Radą FSNT NOT i Stowarzy-

szeniem Innowacyjna Polska Wschodnia.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Działania rozpoczęte podczas trwania projektu mogą być i są kontynuowane w ramach sieci współpracy, 

Grupy Ekspertów, organizacji forów i konferencji. Każde z tych działań może być dostosowane do konkretnych 

potrzeb innych regionów i podmiotów, które będą je realizować, zwłaszcza regionów Polski Wschodniej. 

Podmioty chcące adaptować wyniki projektu powinny dysponować odpowiednio przygotowaną kadrą, 

znać potrzeby regionu, mieć dostęp do osób, które mogą być potencjalnymi ekspertami oraz nawiązać 

współpracę z lokalnymi i ogólnopolskimi uczelniami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku
Wacław J. Białkowski
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok
tel.: +48 85 742 12 12
fax: +48 85 742 12 12
e-mail: adm@notbial.com.pl
http://www. not.bialystok.pl
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Opracowanie systemu transferu informacji  
dla potrzeb regionalnej strategii gospodarki energetycznej  

w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) 

O projekcie
Region: Województwo Opolskie

Realizator Typ Instytucji
Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu  
(aktualna nazwa: Instytut Szkła Ceramiki Materiałów  
Ogniotrwałych i Budowlanych, Oddział Inżynierii Materiałowej 
Procesowej i Środowiska)

Publiczna instytucja badawcza

Partnerzy Brak

Wartość projektu 354 878,62 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Jednostki samorządu terytorialnego 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii 

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Prawo energetyczne nałożyło na urzędy gmin obowiązek uwzględnienia udziału OZE w planach zaopatrze-

nia w energię, ciepło i gaz. Tylko część gmin województwa opolskiego posiadała takie programy, a w istnie-

jących programach gospodarki energetycznej niemal zupełnie pominięto zagadnienia OZE.

Realizacja projektu pozwoliła na zbilansowanie możliwości produkcji energii elektrycznej i ciepła z OZE 

w gospodarce małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim oraz pozwoliła dokonać 

oceny możliwości zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem specyfiki stosowa-

nych technologii.

Przy zachowaniu poufności informacji, uzyskanych w ramach projektu, udało się zbilansować w skali 

województwa wykorzystanie odnawialnych źródeł oraz określić potencjał tych form energii, dostarczając 

niezbędnych danych do opracowania strategii rozwoju energetyki odnawialnej na poziomie gmin i uzu-

pełnienia istniejących programów o udział OZE w bilansie energetycznym.
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Cel projektu

Celem projektu jest utworzenie systemu umożliwiającego transfer informacji pomiędzy jednostkami reali-

zującymi regionalne strategie gospodarki energetycznej a ośrodkami naukowymi i badawczymi oraz MSP 

w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w praktyce przemysłowej, opracowa-

nie wytycznych do regionalnych strategii gospodarki energetycznej gmin oraz promocja tematyki OZE 

w regionie.

Opis działań w projekcie

Cel projektu został zrealizowany poprzez następujące działania:

	utworzenie ośrodka prowadzącego działalność informacyjną i doradczą, a także promującego OZE 

w gospodarce MSP,

	utworzenie banku danych o MSP regionu w zakresie produkcji i wykorzystania OZE, o dostawcach 

technologii, producentach maszyn i urządzeń, ośrodkach OZE,

	pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami zainteresowanymi wdraża-

niem innowacji a jednostkami badawczymi, projektantami, dostawcami technik i technologii OZE,

	utworzenie witryny internetowej do przekazywania wybranych informacji z bazy danych oraz bie-

żących informacji dla beneficjentów projektu,

	opracowanie założeń do gminnych planów zaopatrzenia w energię w zakresie wykorzystania odna-

wialnych form energii w gospodarce regionu.

Działalność w ramach projektu skupiła się na przeprowadzeniu w zakładach sektora MSP, które wyraziły 

gotowość uczestnictwa w projekcie, badań ankietowych w zakresie gospodarki energetycznej ze szczegól-

nym uwzględnieniem możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto przeprowadzono 

analizę regionalnej strategii rozwoju gospodarki energetycznej w gminach województwa opolskiego oraz 

analizę gospodarki energetycznej MSP Opolszczyzny, która skupiła się w szczególności na:

	 inwentaryzacji MSP w zakresie gospodarki energetycznej, w tym uzyskanej z odnawialnych źródeł 

energii oraz z ciepła odpadowego,

	określeniu potrzeb MSP w zakresie gospodarki energetycznej z odnawialnych źródeł energii,

	obliczeniach potencjału technicznego wszystkich rodzajów OZE dla każdej z gmin regionu, 

	ocenie aktualnego poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycz-

nej przedsiębiorstw.

Działania realizowane w ramach projektu skoncentrowały się również na pośrednictwie w zakresie trans-

feru technologii w gospodarce energetycznej MSP, a w szczególności na:

	organizacji seminariów dla przedstawicieli gmin i MSP w zakresie możliwości wsparcia (prawnego, 

finansowego) wdrażania innowacji w gospodarce energetycznej oraz prezentacji technik i stosowa-

nych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii,

	pośrednictwie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy poszczególnymi gminami, małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami a specjalistami z zaplecza naukowo-badawczego w celu rozwiązywania kon-

kretnych problemów związanych z gospodarką energetyczną.
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Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W drodze realizacji projektu powstał system transferu informacji w zakresie możliwości wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w praktyce przemysłowej.

Wyniki projektu są następujące:

	badania ankietowe objęły swym zasięgiem wszystkie urzędy gmin województwa opolskiego oraz 

wszystkie zakłady wykorzystujące lub wytwarzające energię z OZE: 21 małych elektrowni wodnych, 

1 elektrownie wiatrową, 4 zakłady energetyczne oraz 135 przedsiębiorstw sektora MSP w regionie,

	opracowano 71 raportów pt. „Odnawialne źródła energii w gospodarce gmin Województwa Opol-

skiego”, które rozesłano do wszystkich gmin województwa opolskiego. Każda z gmin otrzymała 

raport przedstawiający rzeczywisty obraz wykorzystania OZE w gospodarce energetycznej oraz 

obliczenia potencjału OZE na jej terenie, 

	utworzono bazę danych zawierających dane z ankietyzacji gmin i zakładów, wykaz dostawców 

technologii, maszyn i urządzeń OZE, oferty projektantów,

	przeprowadzono 8 spotkań informacyjnych dla beneficjentów, w tym 4 o charakterze seminaryj-

nym (18 referatów), zorganizowano 2 wyjazdy techniczne związane z wizytacją instalacji wykorzy-

stującej OZE. Na spotkaniach prezentowano nowe rozwiązania oraz praktyczną wiedzę związaną 

z realizacją, eksploatacją oraz pozyskiwaniem finansów dla obiektów OZE. Łącznie w spotkaniach 

informacyjnych udział wzięło 150 osób, przedstawicieli gmin, środowisk naukowych, przedsiębior-

ców z MSP, osób zainteresowanych podjęciem działań w kierunku wykorzystania energii odnawial-

nej oraz firm i producentów urządzeń dla potrzeb energetyki odnawialnej,

	przeprowadzono akcję informacyjną (TV, radio). W ramach akcji reklamowej informowano media o orga-

nizacji spotkań typu seminaryjnego. Przygotowano również materiały do produkcji reklamy w TV. 

Projekt był jednym z pierwszych przedsięwzięć związanych z promowaniem czystych technologii bazują-

cych na odnawialnych źródłach energii. 

Wartością dodaną niniejszego projektu jest utworzenie ośrodka, który może przejąć rolę koordynatora 

działalności w zakresie tworzenia współpracy nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gospo-

darce energetycznej MSP. Obserwuje się ponadto wyraźny wzrost zainteresowania tematyką OZE, o czym 

świadczą inwestycje realizowane obecnie w regionie (energetyka wiatrowa, plany budowy biogazowni rol-

niczych, wykorzystanie biomasy w ciepłownictwie).

Rezultaty wypracowane w projekcie zostały wykorzystane podczas prac nad budową strategii rozwoju 

energetyki odnawialnej, aktualnie realizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Długoterminowymi rezultatami projektu są: wzrost poziomu innowacji firm, wzrost udziału OZE w bilansie 

energetycznym gmin, a także lepszy dostęp do informacji w dziedzinie finansowania przedsięwzięć zwią-

zanych z wykorzystaniem OZE oraz racjonalnej gospodarki energią. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała
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Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Dzięki uzyskaniu zakładanych rezultatów projektu istnieje możliwość upowszechnienia projektu w innych 

regionach kraju. Upowszechnienie działalności może odbywać się dwiema drogami. Pierwsza droga 

polega na rozszerzeniu zasięgu działalności poza region opolski. Drugą drogą jest przedstawienie efektów 

regionalnej działalności jako wzoru do naśladowania podczas tworzenia na poziomie innych regionów 

podobnych struktur wspierających transfer innowacji. W tym przypadku firmy powinny dysponować spe-

cjalistami zajmującymi się m.in. racjonalną gospodarką energetyczną, sporządzaniem programów ochrony 

środowiska itp. Upowszechnieniu projektu jako dobrej praktyki w innych regionach będzie sprzyjać przede 

wszystkim zbliżona do Opolszczyzny struktura agrarno-przemysłowa regionu.

Instytut Szkła Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
dr inż. Wojciech Kalinowski
ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole
tel.: +48 77 456 32 01
faks: +48 77 456 26 61
e-mail: immb@immb.opole.pl 
http://www.immb.opole.pl
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Opracowanie wieloparametrowego systemu monitoringu  
i oceny efektywności wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji  

Województwa Małopolskiego i innowacyjnych projektów  
będących ich składowymi w oparciu o opracowanie narzędzi  

do skutecznego monitorowania, analizy i oceny postępu w realizacji RSI

O projekcie
Region: Województwo Małopolskie 

Realizator Typ Instytucji
Politechnika Krakowska Uczelnia wyższa

Partnerzy Brak

Wartość projektu 231 400 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Prywatne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Jednostki samorządu terytorialnego 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Prowadzone w 2005 roku badania podaży i popytu na innowacje w województwie małopolskim oraz 

doświadczenia zespołu realizującego program RSI wykazały brak kompleksowego systemu oceny inno-

wacyjnych strategii, systemu oceny poszczególnych projektów realizowanych w ramach RSI oraz opraco-

wanych wskaźników i metod analizy projektów o charakterze innowacyjnym różnych typów, tj.: projektów 

infrastrukturalnych, edukacyjnych, innowacji techniczno-technologicznych. 

Potrzebne było zatem zintegrowane narzędzie do analizy i oceny projektów innowacyjnych umożliwiające 

skuteczne monitorowanie i ocenę postępu w realizacji RSI województwa małopolskiego. Funkcję tę spełnił 

opracowany w ramach projektu program RIS Monitor.
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Cel projektu

Celem projektu jest rozwój innowacyjnego potencjału regionu Małopolski oraz podniesienie konkuren-

cyjności jej gospodarki poprzez wspieranie i budowanie systemu monitoringu innowacji w oparciu o RSI. 

Realizacji tego celu posłużyło opracowanie metod i narzędzi wspomagających monitoring, analizę i ocenę 

efektywności wdrażania RSI i innowacyjnych projektów w regionie małopolskim. 

Opis działań w projekcie

Podczas realizacji projektu podjęto działania związane przede wszystkim z badaniem rynku innowacji 

Małopolski. W wyniku realizacji projektu zostały opracowane:

	program komputerowy RIS Monitor, wspomagający w sposób sformalizowany i jednolity ocenę 

innowacyjnych projektów realizowanych w ramach RSI oraz analizę istotności kryteriów wyboru,

	baza danych dotycząca rozwoju innowacyjnego potencjału Małopolski będąca podstawą do pla-

nowania kierunków rozwoju i ustalenia związanym z tym planów,

	 raport zawierający zbiór wskaźników do identyfikacji, monitorowania i oceny projektów RSI oraz 

pomoc dla użytkowników programu RIS Monitor,

	poradnik dla beneficjentów ostatecznych zawierający informacje o projekcie, zasadach opracowa-

nych narzędzi, metodach oceny projektów.

W ramach projektu zostały zorganizowane 2 dni informacyjne i 4 warsztaty szkoleniowe, w których 

udział wzięło ok. 200 osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo- 

-rozwojowe, szkoły wyższe oraz przedsiębiorstwa działające w regionie.

Informacje dotyczące rezultatów projektu były przekazywane w trakcie dni informacyjnych oraz warsz-

tatów szkoleniowych poprzez: prelekcje, stoisko informacyjne, ulotki informacyjne, Poradnik dla BO oraz 

szkolenia z zakresu obsługi programu RIS Monitor. Dodatkowo powstała strona internetowa projektu 

http://www.pk.edu.pl/ocena_ris/, a także opracowano artykuły dotyczące metodyki i badań realizowanych 

w RIS Monitorze (tytuły: INTELTRANS, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zarządzanie przedsiębior-

stwem — teoria i praktyka, Bazy Danych: Aplikacje i Systemy), które zostały wygłoszone podczas międzyna-

rodowych i krajowych konferencji, a następnie opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Program komputerowy oraz zbiór wskaźników opracowany w ramach projektu wspomaga pracę zespołów 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakresie jasnej 

i klarownej oceny projektów, zapewniając skuteczne monitorowanie i ocenę postępu w realizacji RSI. 

Jest on produktem innowacyjnym z uwagi na różnorodność możliwości zastosowania, umożliwia klasyfikację 

projektów pod względem zgodności z preferencjami jednostki oceniającej, jak również klasyfikację kryteriów 

wyboru, które przyczyniają się do tej oceny. Program ten jest interaktywnym systemem webowym, dzięki 

czemu może go zdalnie użytkować wiele osób pracujących w tym samym czasie nad innowacyjnym przed-

sięwzięciem, pod warunkiem dostępu do Internetu. Szczegółowa Pomoc (HELP) dla użytkowników, jak rów-

nież zakładki wspomagające interpretację licznych wykresów i tabel analizy generowanych przez program 

umożliwiają nawet początkującym użytkownikom skorzystanie z programu RIS Monitor. Program ten umożli-

wia definiowanie ankiet i ich wielokryterialną analizę dla różnego typu przedsięwzięć innowacyjnych.
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Po prezentacji na konferencji INTELTRANS zainteresowanie programem RIS Monitor wykazały inne ośrodki 

naukowe, podejmując działania nad zastosowaniem go do badania oczekiwań klientów i możliwości ich 

zaspokajania przez przemysł samochodowy. 

W ramach realizacji projektu zrealizowano badania do dwóch prac doktorskich (aktualnie zakończonych). 

Obecnie powstaje kolejna praca dotycząca branży samochodowej z wykorzystaniem programu RIS Monitor.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

W celu zagwarantowania pomyślności realizacji projektu należy:

	opracować odpowiednią metodologię (lub skorzystać z już istniejącej w Województwie Małopolskim), 

która zawierałaby odpowiednie wskaźniki do identyfikacji, monitorowania i oceny projektów RSI,

	 stworzyć bazę danych dotyczącą rozwoju innowacyjnego regionu,

	 stworzyć (lub skorzystać z gotowego rozwiązania w Województwie Małopolskim) program kompu-

terowy do monitorowania projektów realizowanych w ramach RSI,

	zadbać o zapewnienie odpowiednich informacji dla beneficjentów ostatecznych projektu (np. w for-

mie poradników).

Projekt powinien być realizowany przez instytucje, które są zainteresowane monitorowaniem RSI na szcze-

blu regionalnym (w szczególności Urzędy Marszałkowskie). Dodatkowo należy wskazać na fakt, że osoby, 

które realizują projekt, powinny być odpowiednio przeszkolone z zagadnień dotyczących metodologii 

projektu

Politechnika Krakowska 
Józef Gawlik 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 607318655
faks: +48 12 3743202
e-mail: j.gawlik@chello.pl
www.pk.edu.pl
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Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny 

O projekcie
Region: Województwo Opolskie

Realizator Typ Instytucji
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Publiczna instytucja badawcza

Partnerzy 5

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN Publiczna instytucja badawcza

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Publiczna instytucja badawcza

Politechnika Opolska Uczelnia wyższa

Politechnika Śląska Uczelnia wyższa

Politechnika Krakowska Uczelnia wyższa

Wartość projektu 1 150 000 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Środki własne

Udział  
w projekcie (%)

91,5%
8,5%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje wsparcia finansowego 

Stowarzyszenia, izby, kluby, urzędy 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt jest próbą kompleksowego podejścia do problemu innowacyjności technologicznej gospodarki 

regionu. Założono, że wielopłaszczyznowa współpraca między podmiotami gospodarczymi, placówkami 

naukowo-badawczymi i organizacjami wspierającymi przedsiębiorców będzie inicjować działania służące 

modernizacji i rozwojowi przemysłu lokalnego. 

Integracja środowisk w regionie, zwiększenie dostępu do informacji naukowej i technologicznej oraz umoż-

liwienie promocji działalności firm na szerszym forum w ramach portalu informacyjnego Pitro.pl utworzo-

nego w ramach projektu pozwoliło wykorzystać silne strony regionu, zmniejszyć zagrożenia i pozytywnie 

wpłynąć na rozwój gospodarki oraz stan środowiska. 

Główną barierą, na którą napotykają beneficjenci ostateczni w zakresie transferu wiedzy i innowacyjno-

ści, jest odizolowanie społeczne środowisk biznesu i nauki oraz ich pasywność (brak zainteresowania, 

planowanie krótkoterminowe, brak czasu, brak pieniędzy na badania, wdrożenia i inwestycje). Projekt 
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gwarantował stałą płaszczyznę kontaktu (portal Pitro.pl) oraz spotkania bezpośrednie przedstawicieli obu 

środowisk (na 2-dniowych targach). Umożliwiał ponadto wielopoziomowy przepływ informacji naukowo- 

-technicznej i danych o działalności poszczególnych podmiotów. Dostarczył beneficjentom informa-

cji technologicznej, ale również informacji na temat możliwości dofinansowania badań i wdrożeń oraz 

na temat wsparcia ze strony organizacji okołobiznesowych.

Cel projektu

Celem projektu była integracja środowisk naukowo-badawczych i przedsiębiorców, zwłaszcza branży chemicz-

nej, przeróbki węgla i ropy, farb i lakierów, przetwórstwa tworzyw sztucznych i energetyki. Platforma Pitro.pl 

utworzona w ramach projektu umożliwiła rozpoznanie potrzeb technologicznych firm, a przedsiębiorcy zinte-

growani w ramach platformy poznali trendy światowej technologii i tematykę prowadzonych badań. 

Opis działań w projekcie

Projekt obejmował następujące działania: 

	organizacja Targów Wiedzy Technologicznej — cykliczne spotkania przedsiębiorców, przedsta-

wicieli sfery badawczo-rozwojowej oraz organizacji okołobiznesowych wspierających inicjatywy 

innowacyjne w regionie w formie seminariów, połączone z prezentacją firm na stoiskach firmo-

wych. Tematyka spotkań: innowacyjne technologie, rozwiązania proekologiczne, światowe trendy 

i wyniki prac badawczych,

	utworzenie portalu internetowego Pitro.pl (www.pitro.pl), który zapewnił stały kontakt obu środo-

wisk (nauki i biznesu). Stanowił także bazę danych o instytutach i katedrach zajmujących się techno-

logią i badaniami na rzecz przemysłu, o organizacjach otoczenia biznesu i przedsiębiorcach, a także 

stwarzał możliwość promocji firm i instytucji oraz bezpośredniego kontaktu z pozostałymi uczestni-

kami platformy poprzez forum dyskusyjne,

	zapewnienie dostępu do baz informacji naukowej — w ramach projektu udostępniono zasoby 

biblioteki ICSO „Blachownia” oraz wykupiono dostęp do naukowych baz danych, z których można 

korzystać w czytelni Instytutu.

Podjęte na kanwie współpracy prace badawcze i wdrożenia pozwoliły unowocześnić stosowane technolo-

gie, ograniczyć ilość odpadów i zmniejszyć koszty produkcji przedsiębiorców działających w regionie.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W projekcie osiągnięto następujące wskaźniki i stopień ich realizacji: 

	 liczba ostatecznych beneficjentów instytucjonalnych projektu — 22, 

	utworzona struktura wspierająca sieć współpracy, 

	utworzona baza danych,

	191 osób biorących udział w inicjatywach organizowanych w ramach sieci współpracy,

	165 osób korzystających z usług publicznie udostępnionych baz danych, 

	w I Targach Wiedzy Technologicznej uczestniczyło 101 osób, a w II Targach 136 osób. 

W kolejnej edycji projektu uzyskano następujące wskaźniki: 

	230 osób biorących udział w inicjatywach, 

	102 osoby korzystające z usług publicznie udostępnianych baz.



227

Dane te potwierdzają aktywizację środowisk branży chemicznej, które przed realizacją projektu były izolo-

wane, i stworzenie trwałej platformy współpracy. Dzięki projektowi nastąpiła widoczna integracja różnych 

środowisk branży chemicznej. 

Realizacja projektu zakończyła się pełnym sukcesem. Inicjatywa platformy spotkała się z uznaniem wśród 

naukowców i badaczy, a także wśród firm i przedsiębiorstw branży chemicznej. Targi Wiedzy Technologicz-

nej zyskały renomę na forum krajowym, o czym świadczy zainteresowanie udziałem w imprezie podmio-

tów z całej Polski, zarówno instytucji badawczych, jak i przemysłu oraz organizacji i stowarzyszeń. Stworzona 

płaszczyzna współpracy oraz zapewnienie dostępu do światowych baz danych naukowych umożliwia 

obecnie beneficjentom podjęcie prac badawczych, które są odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie 

przemysłu i prowadzą do powstania innowacyjnych rozwiązań. Nawiązana współpraca w ramach projektu 

platformy jest kontynuowana — od 2008 r. realizowany jest projekt PITRO II (Poddziałanie 8.2.1 PO Kapi-

tał Ludzki). Projekt ulega stałej ewaluacji, np. w drugim projekcie oprócz Targów Wiedzy Technologicznej 

zostało zorganizowanych pięć jednodniowych seminariów zamawianych podejmujących tematykę aktu-

alnych problemów występujących w branży chemicznej, a w trzecim projekcie do komitetu sterującego 

projektu zostali włączeni przedstawiciele przemysłu regionu, aby projekt odpowiadał potrzebom benefi-

cjentów ostatecznych. Projekt został wyróżniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako najlepszy 

projekt zrealizowany w Działaniu 2.6 RSI i transfer wiedzy ZPORR 2004−2006. W 2006 roku projekt był pre-

zentowany na konferencji „Best practice” oraz w publikacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Idea projektu platformy i rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu są stale prezentowane przez 

ICSO „Blachownia” na każdych Targach Wiedzy, na konferencjach i seminariach organizowanych w regionie, 

jak również na łamach prasy branżowej. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Bez większych przeszkód ideę i rozwiązania organizacyjne projektu PITRO można upowszechnić zarówno 

w innych działach gospodarki, jak i innych regionach. Łatwo również można poszerzyć oddziaływanie pro-

jektu poprzez uczestnictwo w nim podmiotów gospodarczych danej branży z terenu całego kraju. Zasto-

sowane w projekcie PITRO i zweryfikowane w praktyce rozwiązania, czyli „model platformy współpracy 

i transferu wiedzy” najłatwiej będzie zaadaptować organizacjom działającym na styku środowiska naukowo- 

-badawczego i przemysłu. Takimi organizacjami są jednostki badawczo-rozwojowe. Współpraca może sta-

nowić podstawę dla klastra.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
dr inż. Renata Kulesza
ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 
tel.: +48 77 4873199
faks: +48 77 4873060
e-mail: info@icso.com.pl
www.icso.com.pl
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Platforma transferu wiedzy pomiędzy sektorem badawczo–rozwojowym  
a przedsiębiorstwami — projekt pilotażowy 

O projekcie
Region: Województwo Łódzkie 

Realizator Typ Instytucji
BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej Małe lub średnie przedsiębiorstwo

Partnerzy 5

Akcelerator Technologii 
Uniwersytet Łódzki

Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Centrum Transferu Technologii 
Uniwersytet Łódzki

Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Katedra Informatyki 
Uniwersytet Łódzki

Uczelnia wyższa

Katedra Informatyki Stosowanej 
Politechnika Łódzka

Uczelnia wyższa

Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym 
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Prywatna instytucja badawcza

Wartość projektu 397 000 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia 

Instytucje otoczenia biznesu 

Jednostki samorządu terytorialnego 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego 

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt polegał na stworzeniu portalu internetowego zawierającego szereg podsystemów informatycz-

nych agregujących informacje w systemie bazy danych. Użytkownicy w porozumieniu z administratorem 

portalu mogą funkcjonować jako partnerzy lub eksperci tematyczni kreujący na portalu trendy i opi-

nie. Każdy użytkownik może zgłaszać na portalu potrzeby i rozwiązania innowacyjne, komentować już 

zamieszczone i kontaktować się z ich autorami. Jeśli użytkownik posiada potrzeby innowacyjne lub inno-

wacyjne rozwiązanie, umieszcza je odpowiednio w bazie potrzeb lub innowacji. Określa słowa kluczowe 

najlepiej charakteryzujące problematykę rozwiązania, a system generowania powiadomień w skrzynkach 
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pocztowych użytkowników zainteresowanych taką problematyką umieszcza powiadomienia. Niezależnie 

od tego rozwiązania użytkownicy mogą subskrybować kanały RSS wybranych działów portalu. Partnerzy 

i eksperci portalu poprzez zamieszczanie artykułów, informacji i odpowiedzi na pytania innych użytkowni-

ków wytyczają nowe wątki w prowadzonej na łamach portalu dyskusji, przyczyniając się do jego rozwoju. 

Każda organizacja ma dostęp do modułu konferencyjnego, który generuje, publikuje i agreguje zapisy 

na jej konferencje (imprezy), a także do profilowanego modułu ankietyzacji, analogicznie organizującego 

ankiety firmowe. W ramach dostępnych rozwiązań technicznych są edytory tekstowe kategorii WYSIWYG, 

kreator stron internetowych z możliwością ich publikowania, autonomiczny system poczty elektronicznej 

i system e-learninig wraz z narzędziami wspomagającymi. 

Cel projektu

Głównym celem projektu było opracowanie narzędzi i metod realizujących priorytety RSI, a tym samym 

stworzenie platformy transferu wiedzy pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami. Tak powstał portal 

internetowy agregujący dane i monitorujący dynamikę rozwoju kontaktów na swej platformie poprzez 

statystyki ruchu i ankietowanie beneficjentów, reagujący na ewolucję ich oczekiwań. Jednym z celów pro-

jektu było bowiem dynamiczne tworzenie kompleksowej bazy informacyjnej, dającej obraz stanu innowa-

cji i czynności promujących innowacyjność w regionie oraz faktycznego zapotrzebowania na innowacje.

Projekt ściśle powiązano ze Strategią Rozwoju Innowacji Województwa Łódzkiego. Realizuje on jeden 

z celów tej strategii, którym jest wzrost udziału nauki i zaawansowanych technologii w regionalnych pro-

gramach rozwoju w ramach Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego.

Opis działań w projekcie

Zasadniczym zadaniem projektu było utworzenie internetowej platformy www.nauka-biznes.org.pl stano-

wiącej narzędzie tworzenia, rozwoju i udostępniania użytecznych zasobów dla działalności innowacyjnej 

i tworzenia sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. 

Portal umożliwia beneficjentom szybką i wygodną komunikację przy użyciu interaktywnych stron WWW, 

poczty elektronicznej, list dyskusyjnych, systemu zapytań, zapewniając jednocześnie szybki dostępu 

do informacji interdyscyplinarnych. Serwisy tematyczne prowadzone w ramach portalu projektowego, 

tworzone na podstawie wypadkowej działań beneficjentów, są cennym źródłem danych technologicz-

nych i biznesowych (zawierają przykłady wdrożeń, metodyki, opisy działań).

Technicznie konstrukcja portalu oparta jest na nowatorskich rozwiązaniach informatycznych i stosuje tech-

nologię JAVA i rozwiązania open-source. Know-how pozyskano z prac własnych i z ogólnie dostępnej doku-

mentacji technicznej. Portal jest systemem wieloserwerowym, do jego budowy wykorzystano system 

operacyjny Linux wraz z dostępnymi i niekomercyjnymi programami użytkowymi. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W wyniku realizacji projektu, poza stworzeniem platformy, opracowano dwa raporty. Zawarto także 

10 porozumień w zakresie dalszych wzajemnych działań promocyjnych i współpracy w ramach platformy 

internetowej. Jako narzędzie służące wymianie informacji i kojarzeniu partnerów na linii nauka – biznes 

portal posiadał w czasie realizacji projektu 265 zarejestrowanych użytkowników. Dokonano m.in. 16 wpi-

sów do bazy innowacji, 141 wpisów do bazy ofert, 10 wpisów do bazy ofert szkoleniowych. Rezultaty 

projektu rozpowszechniano na spotkaniach informacyjnych, konferencjach, poprzez ogłoszenia w prasie, 

wywiady w TV i radiu, mailing — newsletter, informacje na portalu.
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W wyniku realizacji projektu podpisano 12 listów intencyjnych w zakresie współpracy z uczelniami, insty-

tucjami okołobiznesowymi oraz instytucjami wsparcia transferu technologii.

Projekt otrzymał w 2007 r. wyróżnienie w konkursie new@poland realizowanym przez Polski Związek Pra-

codawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej pod 

patronatem MNiSW w dziedzinie „Nowa gospodarka”. W konkursie przyznawane są nagrody w zakresie 

rozwoju nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Projekt otrzymał również nominację 

do nagrody „Lider Nowoczesnych Technologii” w 2007 roku.

Platforma transferu wiedzy stanowiła pierwsze tego typu narzędzie w województwie łódzkim. Sukcesywny 

wzrost liczby użytkowników i odwiedzin portalu (obecnie ponad 850 tysięcy) świadczy o dużym zapotrze-

bowaniu na elektroniczne źródła informacji i wymiany wiedzy, szczególnie dziś, kiedy szczególny nacisk 

kładzie się na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jako niewątpliwie mocne strony realizowanego pro-

jektu wymienić należy m.in. wypełnienie niszy na rynku, elastyczność przyjętych rozwiązań — dostosowa-

nie funkcjonalności platformy do oczekiwań użytkowników, podjęcie szerokich kontaktów z organizacjami 

i instytucjami otoczenia biznesu, zniwelowanie niechęci środowisk naukowych do udostępniania prac 

badawczych i technologii.

Od 2006 roku BROst utrzymuje portal z własnych środków. Obecnie rejestruje on ponad 1000 odwiedzin 

dziennie. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Projekt ma charakter ponadlokalny ze względu na możliwość włączenia jednostek sektora badawczo- 

-rozwojowego i przedsiębiorców z całego kraju oraz z zagranicy. Zastosowane w projekcie technologie 

oraz programy pozwalają na dużą swobodę wykorzystania powstałych narzędzi na gruncie innych orga-

nizacji czy regionów. Projekt pilotażowy to w założeniach techniczno-eksploatacyjnych rozwiązanie skalo-

walne, adaptacyjnie regulujące wydajność podsystemów, poprzez modularność pozwalające na wymianę 

ich elementów funkcjonalnych. Zakłada on użycie ograniczonych zasobów sprzętowych (np. serwer jed-

noprocesorowy) oraz oprogramowania bazodanowego SQL open-source dla obniżenia kosztów wdrożenia 

bez ograniczeń późniejszej migracji systemu. Usługi oferowane przez portal są bezpłatne. Doświadczenie 

pokazuje, że sprawne funkcjonowanie tego typu narzędzi wymaga stałego zespołu redakcyjno-technicz-

nego. Warunkuje to dynamizację procesów przepływu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań z jednostek B+R 

i uczelni do sektora przedsiębiorstw. Niezbędne jest również wsparcie ze strony instytucji samorządowych 

i okołobiznesowych. 

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej
Beata Ostrowska
Wólczańska 210, 93-531 Łódź 
tel.: +48 42 633-68-24
faks: +48 42 633-68-99
e-mail: brost@brost.pl 
http://www.brost.pl
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Potencjał innowacyjny subregionu suwalskiego  
dla rozwoju infrastruktury nowych technologii  
i społeczeństwa informacyjnego eSudovia 

O projekcie
Region: Województwo Podlaskie 

Realizator Typ Instytucji
Stowarzyszenie Euroregion Niemen Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Partnerzy 1

Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu 339 600 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

85%
15%

Beneficjenci projektu
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Jednostki samorządu terytorialnego 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy) 

Sieci, klastry 

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt eSudovia miał charakter badawczy. Jego innowacyjność polegała na bardzo szerokim wykorzysta-

niu technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich działaniach oraz produktach powstałych 

w rezultacie projektu. System obiegu informacji, zarządzanie treścią i wiedzą oraz publikacja wyników zre-

alizowane zostały za pomocą portalu internetowego. 

Cel projektu

Celem projektu było pozyskanie materiałów oraz danych ankietowych dla opracowania analizy potencjału 

innowacyjnego i informacyjnego subregionu Sudovia (północnych powiatów województwa podlaskiego), 

wskazanie kierunków i priorytetów innowacyjnego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stworzenie 

sieci współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami publicznymi, organizacjami 

pozarządowymi i przedsiębiorcami działającymi na rzecz wykorzystania nowoczesnych technologii i narzę-

dzi, a ponadto popularyzacja idei innowacyjności wśród beneficjentów. 

Opis działań w projekcie

Podstawowym zadaniem w trakcie realizacji projektu było zdiagnozowanie stanu technologii, poziomu 

wiedzy i umiejętności społeczeństwa w celu określenia priorytetów rozwojowych i działań innowacyjnych 
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w regionie. Kolejnym krokiem było stworzenie sieci współpracy podmiotów uczestniczących w procesach 

wdrażania innowacji. Zrealizowane w projekcie działania edukacyjne i upowszechniające w formie warsz-

tatów pozwoliły na efektywny transfer wiedzy między jednostkami administracji samorządowej, podmio-

tami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi, przyczyniając się do wzrostu zaangażowania, wymiany 

doświadczeń i wzmocnienia potencjału innowacyjnego regionu. Głównym elementem projektu stał się por-

tal www.esudovia.pl, pełniący rolę integracyjną dla partnerów i beneficjentów, oraz stworzona tam baza wie-

dzy dostępna wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Uczestnicy prac badawczych posiadali 

pełny dostęp do bazy danych, formularzy ankietowych, wprowadzając tam m.in. wyniki prac badawczych 

i ankietowanych podmiotów. Powstało wiele analiz i raportów. Powołano do życia Inicjatywę eSudovia 2010 

— sieć współpracy i transferu wiedzy dla jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy utworzą konsor-

cjum samorządów, które będzie brało udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych innowacyjnej infrastruktury 

dostępu do Internetu oraz usług elektronicznej administracji, nauki i biznesu. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Wymierne rezultaty projektu:

	138 osób biorących udział w inicjatywach organizowanych w ramach sieci współpracy, 

	ponad 90 000 osób korzystających z usług publicznie udostępnionych baz danych. 

Miarą efektów jest również ilość przygotowanych wniosków aplikacyjnych z działań POIG oraz Programu 

Polska–Litwa w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Do rezultatów projektu należą także spotka-

nia warsztatowe, konferencje oraz korzystanie ze strony portalu www.esudovia.pl. Korzyścią dla regionu 

jest osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu świadomości władz lokalnych oraz motywacji dla zaan-

gażowania się w procesy inwestycyjne w obszarze innowacyjnej gospodarki społeczeństwa opartego 

na wiedzy, współpracy podmiotów gospodarczych z władzami samorządowymi oraz uczelni i podmiotów 

badawczych (w tym Parku Naukowo-Technologicznego Polska–Wschód).

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Efekty i rezultaty projektu będą mogły zostać wykorzystane w innych regionach kraju, w tym również 

w regionach transgranicznych współpracujących w ramach Euroregionu Niemen, gdzie występuje niedo-

syt i potrzeby w zakresie rozwijania infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Dla zaadaptowania zmo-

dyfikowanej wersji projektu do warunków lokalnych podmioty powinny przeprowadzić na swoim terenie 

badania według metodyki, którą zaproponowano w projekcie eSudovia, stworzyć bazę informacyjną oraz 

doprowadzić do zbudowania sieci współpracy w sposób analogiczny do ścieżki działania przeprowadzo-

nej w subregionie suwalskim.

Stowarzyszenie Euroregion Niemen 
Cezary Cieślukowski
Małgorzata Dudzińska
Stanisław Ceran 
ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki 
tel.: +48 87 5653671, 512492912
faks: +48 87 5653672
e-mail: euroregion@niemen.org.pl ; www.niemen.org.pl; www.esudovia.pl
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Priorytetowe technologie  
dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego 

O projekcie
Region: Województwo Podkarpackie 

Realizator Typ Instytucji
Politechnika Rzeszowska Uczelnia wyższa

Partnerzy 11

Asseco Poland SA (duże przedsiębiorstwo) Przedsiębiorstwo

WSK PZL Rzeszów SA (duże przedsiębiorstwo) Przedsiębiorstwo

Uniwersytet Rzeszowski Uczelnia wyższa

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rzeszowie Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Huta Stalowa Wola SA (duże przedsiębiorstwo) Przedsiębiorstwo

ICN Polfa Rzeszów SA (duże przedsiębiorstwo) Przedsiębiorstwo

Krośnieńskie Huty Szkła Przedsiębiorstwo

Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna SA Przedsiębiorstwo

Urząd Statystyczny w Rzeszowie Publiczna instytucja badawcza

Podkarpacka Izba Rolnicza Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu 1 256 360 zł

Źródła finansowania SPO WKP 1.4.5 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Grupa/grupy przedsiębiorstw (klastry) 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Duże przedsiębiorstwa 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt posiadał charakter kompleksowy. Jego wyróżniającą cechą było zwrócenie szczególnej uwagi 

na zagadnienia zrównoważonego rozwoju (w odniesieniu do technologii, jak i regionu). Przyjęta metodyka 

miała charakter innowacyjny — szczególny nacisk położono na ekologiczne aspekty technologii (ekoinno-

wacyjność), wychodząc z założenia, że zachowanie jakości i zasobów ekosytemu jest bazą funkcjonowania 

każdego systemu gospodarczego, a także każdego społeczeństwa. Uznanie technologii za priorytetową 

oznaczało zarazem w pełni pozytywną ocenę jej aktualnego lub przyszłego oddziaływania na środowisko. 

Sposób zarządzania projektem posiadał charakter autorski. 
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Cel projektu

Celem projektu było wskazanie i ocena przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem 

gospodarczym oraz przedstawienie koncepcji odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki 

i techniki. 

Opis działań w projekcie

Przyjęta metodyka uwzglęniała przede wszystkim założoną konieczność zwrócenia szczególnej uwagi 

na zagadnienia i technologie zrównoważonego rozwoju. Bazowymi metodami wykorzystanymi były: 

techniki delfickie, identyfikacje kluczowych technologii, panele eksperckie, scenariusze, wywiady, warsz-

taty studialne. Następstwo przyjętych metod pozwoliło na systematyczne precyzowanie i uszczegóło-

wianie zgłaszanych rozwiązań, a także na ocenę ekonomicznych, społecznych i ekologicznych aspektów 

technologii. Uwzględniono także regionalny potencjał badawczy, decydujący o możliwości rozwoju istnie-

jących oraz kreowania nowych, przyszłościowych technologii. Uznanie jako wiodących założeń zrówno-

ważonego rozwoju zadecydowało o wykorzystaniu metod pozwalających na ocenę wykonalności, ocenę 

atrakcyjności oraz ocenę wpływu na zrównoważony rozwój priorytetowych technologii. Wykonane bada-

nia socjometryczne oraz wywiady pogłębione pozwoliły na zaangażowanie w realizację projektu szeroko 

rozumianych interesariuszy — przedstawicieli społeczeństwa regionu, w tym także przedstawicieli MSP. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Projekt był nie tylko spojrzeniem w przyszłość, ale pozwolił określić możliwości wpływu na bieg wydarzeń 

oraz umożliwił wyznaczenie optymalnych kierunków wsparcia rozwoju techniczno-technologicznego 

województwa podkarpackiego. Analiza regionalnego potencjału intelektualno-społeczno-gospodarczego 

w stosunku do światowych prognoz i tendencji pozwoliła wypracować konkretny model działań, nadając 

mu bardziej aktywny i przemyślany charakter, zmierzający do minimalizacji ryzyka związanego z przyszłym 

ekonomiczno-społecznym i ekologicznym rozwojem regionu. Opracowanie Raportu Foresight Wiodących 

Technologii dla województwa podkarpackiego pozwoliło udoskonalić narzędzia przyszłych inwestycji.

Realizacja projektu zintegrowała podmioty z regionu. Partnerami w realizacji projektu były wiodące przed-

siębiorstwa województwa (Asseco Poland SA, Huta Stalowa Wola SA, ICN Polfa Rzeszów SA, Krośnieńskie 

Huty Szkła, WSK PZL Rzeszów SA, Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna SA) oraz inne ważne organizacje i 

instytucje (Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regio-

nalnego, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Podkarpacka Izba Rolnicza). Partnerstwo to pozwo-

liło na wygenerowanie najlepszych rozwiązań, a zarazem zaowocowało innymi wspólnymi działaniami, 

systematycznie realizowanymi na rzecz podniesienia konkurencyjności i innowacyjności regionu. Rezul-

taty projektu zamieszczono w raporcie końcowym, który rozesłano do wiodących instytucji oraz przed-

siębiorstw regionu. Cały proces realizacji projektu, raporty wstępne i raport końcowy zamieszczono 

na powszechnie dostępnej stronie internetowej (link do strony znajduje się na stronie Politechniki Rze-

szowskiej). Rezultaty projektu prezentowano na wielu konferencjach i sympozjach, zarówno w trakcie jego 

realizacji, jak i po zakończeniu, w celu popularyzacji wyników, a także wypracowanej metodyki działania. 

Rezultaty projektu posłużą do aktualizacji założeń Regionalnej Srategii Innowacji Województwa Podkar-

packiego. Działania takie już rozpoczęto.
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Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Wypracowana metodyka może być bezpośrednio kopiowana przez realizatorów tego typu projektów, 

jak i modyfikowana. Wyznaczona droga postępowania jest logicznym ciągiem kolejno wykorzystywa-

nych działań i metod zmierzającym do uzyskania ostatecznego rezultatu. Szczególny akcent położono 

na kwestie zrównoważonego rozwoju, a więc koncepcję rozwoju gospodarek i społeczeństw, która będzie 

zapewne coraz ważniejszym elementem działań politycznych i gospodarczych w skali regionu i świata — 

oznacza możliwość włączenia rezultatów projektu w codzienną praktykę, także w kontekście dalekiej przy-

szłości. Rezultaty projektu powinny być podstawą kolejnych tego typu działań podejmowanych w regionie, 

są bazą rozwoju koncepcji lub — w miarę potrzeby — jej korygowania. Należy podkreślić, że w trakcie 

realizacji projektu szczególny nacisk położono także na artakcyjność i wykonalność technologii, co nadaje 

jego rezultatom praktyczny charakter.

Politechnika Rzeszowska 
prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 8651165
faks: +48 17 8651182
e-mail: lwozniak@prz.edu.pl 
http://www.prz.edu.pl/foresight/
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Priorytetowe technologie  
dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego 

O projekcie
Region: Województwo Świętokrzyskie 

Realizator Typ Instytucji
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Uczelnia wyższa

Partnerzy 5

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach Uczelnia wyższa

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Uczelnia wyższa

Urząd Statystyczny w Kielcach Publiczna instytucja badawcza

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  
w Kielcach Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu 1 196  099 zł

Źródła finansowania SPO WKP 1.4.5 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Realizacja projektu polegała na opracowaniu Raportu Foresight Wiodących Technologii Województwa 

Świętokrzyskiego, wyznaczającego najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju technologii w regionie. 

Wyniki foresightu wskazały kluczowe dla regionu ścieżki rozwoju, najbardziej akceptowane społecznie sek-

tory gospodarki i działania, na których powinna się koncentrować finansowa pomoc państwa. Ponadto 

wyniki zawarte w Końcowym Raporcie Foresight pozwoliły na ukierunkowanie regulacji prawnych w spo-

sób służący poprawie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw i zachowaniu lub zwiększeniu korzyści 

ekonomicznych państwa (wyniki raportu, zgodnie z założeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego, będą wykorzystane w opracowywaniu Narodowego Programu „Foresight dla Polski”).
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Cel projektu

Celem projektu było wskazanie i ocena potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem gospodarczym 

regionu oraz przedstawienie koncepcji odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki. 

Projekt umożliwił wyznaczenie optymalnych kierunków wsparcia rozwoju techniczno-technologicznego 

regionu świętokrzyskiego. 

Opis działań w projekcie

W pierwszym etapie projektu opracowano wstępną analizę regionu oraz analizę trendów rozwojowych 

podmiotów w powiatach. Wytypowano branże i technologie uważane przez ekspertów i samorządy 

za istotne. Następnie wyłoniono 7 grup tematycznych branż, dla których opracowano ekspertyzy oraz 

przeprowadzono konsultacje społeczne, czego wynikiem był wydany w formie książkowej „Raport kluczo-

wych branż regionu”. Następnie powołano 7 paneli, które w wyniku kilku spotkań, również z wykorzysta-

niem metody delfickiej, wyłoniły wiodące technologie dla poszczególnych grup. Na konferencji z udziałem 

ekspertów reprezentujących władze samorządowe, przedstawicieli organizacji wspierania biznesu oraz 

przedsiębiorców, uszczegółowiono zaproponowane technologie, co stanowiło podstawę wydania raportu 

„Identyfikacja kluczowych technologii w województwie świętokrzyskim”. Następnie przeprowadzono 

badania socjometryczne, badania ankietowe oraz wywiady indywidualne i grupowe, jak również zorgani-

zowano spotkania grup ekspertów. Wyniki tych prac zostały poddane ocenie Panelu Głównego, w wyniku 

czego wytypowano 20 technologii, zaznaczając 5 najistotniejszych dla rozwoju regionu. Wyniki tych prac 

opublikowano w raporcie „Foresight wiodących technologii województwa świętokrzyskiego”, zaś projekt 

zakończono konferencją naukową. Końcowa publikacja została rozesłana do 260 odbiorców.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Opracowanie raportu „Foresight wiodących technologii województwa świętokrzyskiego” stanowi podstawę 

kształtowania polityki gospodarczej władz regionu oraz finansowania rozwoju gospodarczego, umożliwia 

także wyłonienie przyszłych liderów lokalnego i regionalnego zrównoważonego rozwoju regionu. Raport 

jest też istotnym wkładem do Narodowego Programu Foresight, który zakłada określenie kierunków badań 

naukowych i prac rozwojowych, które wpłyną na rozwój społeczno-gospodarczy, racjonalne wykorzysta-

nie wyników badań w praktyce i określenie preferencji w przydziale środków.

Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu z opracowanych prognoz skorzysta ok. 860 podmiotów oraz 

powstanie 10 sieci współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą a przedsiębiorstwami. Rezultaty pro-

jektu przyczynią się do stworzenia koncepcji proekologicznego rozwoju regionu.

Innowacyjny charakter projektu wynika z zastosowanej metodologii foresight pozwalającej na określenie naj-

bardziej perspektywicznych kierunków rozwoju technologii w województwie świętokrzyskim. Ten sposób 

działania pozwolił na wykorzystanie uporządkowanej, kolegialnej wiedzy na temat przyszłości oraz zbudo-

wanie wizji średnio- i długoterminowych, dotyczących rozwoju technologii w woj. świętokrzyskim. Projekt 

objął szerokie grono kreatorów działań społecznych w regionie, takich jak: naukowcy, politycy, przedsiębiorcy, 

przedstawiciele administracji organizacji rządowych, samorządowych i społecznych. W realizacji projektu 

brało udział łącznie ponad 600 osób. Efektem projektu było określenie perspektywicznych kierunków rozwoju 

nowoczesnych technologii, dotyczących systemów technologicznych: procesowych (technologia w wąskim 

znaczeniu), podsystemów technicznych (maszynowo-rzeczowych) oraz podsystemów organizacyjnych.
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Przewiduje się, że wskazanie wytypowanych technologii zostanie wykorzystane dla zrównoważonego 

rozwoju województwa świętokrzyskiego. Ponadto wyniki projektu są wykorzystywane przy realizacji 

innych działań dotyczących strategii innowacji w regionie (np. projekt „Perspektywy RSI województwa 

świętokrzyskiego”).

Publikacja raportu „Foresight wiodących technologii województwa świętokrzyskiego”, zawierająca osta-

teczne wyniki projektu, została rozesłana do osób i instytucji z innych województw, które wyraziły takie 

życzenie.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Projekty typu foresight realizowane były i są jako projekty technologiczne, regionalne i narodowe. Projekty 

dotyczące technologii realizowane były również w innych województwach. 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 
Leszek Płonecki 
Aleja Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
tel.: +48 41 3424101
faks: +48 41 3442306
e-mail: plonecki@tu.kielce.pl
www.tu.kielce.pl
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Przeniesienie najlepszych europejskich doświadczeń  
w zakresie poprawy kultury i umiejętności innowacyjnych  
do pięciu regionów NAC — 5SCHEMES 

O projekcie
Region: Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Realizator Typ Instytucji
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Partnerzy 4

Urząd Miasta Ljubljana, Słowenia Uczelnia wyższa

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

ARC Fund, Bułgaria Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

RTD Talos Ltd., Cypr Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu W części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego  
— 246 659 zł

Źródła finansowania
6. PR
Budżet  
Województwa

Udział  
w projekcie (%)

99,07%
0,93%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie partnerów, którzy połączyli swoje wysiłki 

i utworzyli konsorcjum w celu przygotowania konkretnych programów polityki regionalnej w zakresie 

innowacji i wspólnego skorzystania z najbardziej odpowiedniej formy pomocy i doświadczenia regionów 

Unii Europejskiej. 

Cel projektu

Celem projektu było zaprojektowanie określonych schematów regionalnej polityki innowacyjności dla 

5 regionów pracujących nad implementacją strategii innowacyjności. 

Cele szczegółowe zdefiniowano następująco: poprawa aktywnego wprowadzania założeń RSI, dostęp 

do dobrych doświadczeń regionów EEA, użycie ekspertyz europejskich do zaprojektowania innowacyj-

nych środków wsparcia, transfer najlepszych procedur od członków Unii Europejskiej (zwłaszcza tych, 
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którzy z sukcesem wprowadzili RSI), stymulowanie współpracy międzyregionalnej w obszarze polityki 

innowacyjnej przez uzyskiwanie wymaganego wsparcia eksperckiego na temat praktyk w Europie.

Opis działań w projekcie

Działania w projekcie obejmowały następujące grupy zadań: identyfikację, obserwację i przejmowanie 

najlepszych praktyk w regionach UE, wykorzystanie pomocy najlepszych ekspertów europejskich w dzie-

dzinie odpowiednich planów wsparcia innowacyjności, planowanie programów z udziałem podmiotów 

liczących się w regionach oraz przy wykorzystaniu połączonych wysiłków partnerów i ekspertów w spra-

wach ogólnej metodologii działań, współpracę z innymi programami sieci Innowacyjne Regiony Europy 

(IRE), rozpropagowanie wyników projektu we wszystkich regionach europejskich. 

Projekt promowany był w skali regionalnej i krajowej oraz podczas wydarzeń na skalę europejską, takich 

jak konferencje dotyczące polityki innowacyjności. Utworzono stronę WWW projektu oraz wydano publi-

kację prezentującą opracowane w ramach projektu metodologie 5 programów, najlepsze doświadczenia 

regionów Unii Europejskiej, jak również doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu. W wojewódz-

twie warmińsko-mazurskim odbyto szereg spotkań z ekspertami zewnętrznymi, którzy współpracowali 

przy realizacji projektu. Spotkania przeznaczone były dla wszystkich zainteresowanych instytucji biorących 

czynny udział w propagowaniu innowacyjności w regionie.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Projekt 5SCHEMES miał charakter informacyjno-badawczy. W ramach projektu opracowano następujące 

programy z zakresu polityki innowacyjności: 

	poprawa zarządzania innowacyjnością w przedsiębiorstwach,

	pobudzanie sektora badawczo-rozwojowego, 

	usługi konsultingowe dot. innowacyjności,

	promocja kultury innowacyjności, 

	wsparcie klastrów.

Uzyskano więc konkretne programy wdrażania RSI przystosowane do potrzeb regionu, a jednocześnie 

na tyle uniwersalne, by móc stosować je w warunkach zmieniającego się otoczenia polityki innowacyjno-

ści. Istotne z punktu widzenia regionu było również nawiązanie współpracy z innymi regionami. Projekt 

pomógł doskonalić umiejętności organizacji odpowiedzialnych za rozwój polityki innowacyjności poprzez 

czerpanie wzorów z najlepszych praktyk i dostosowywanie ich do rzeczywistego kontekstu regionalnego. 

Osiągnięte rezultaty wymierne projektu to:

	5 wspólnych metodologii programów,

	5 dokumentów przeglądowych prezentujących stan bieżący, opartych na rezultatach RSI, 

	5 opracowań prezentujących przegląd najlepszych praktyk europejskich w odpowiednich dziedzi-

nach polityki innowacyjności,

	10 edycji warsztatów z udziałem organizacji odpowiedzialnych za wdrożenie regionalnej strategii 

innowacyjności,

	5 wizyt studyjnych w regionach Unii Europejskiej o najlepszych doświadczeniach w zakresie odpo-

wiednich środków wsparcia, 

	zmobilizowanie ok. 125 podmiotów regionalnych do prac w regionie, mających na celu przygoto-

wanie metodologii programów.
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Jednym z rezultatów uzyskanych po zakończeniu projektu jest opracowanie Planu Działań dla wdrażania 

Regionalnej Strategii Innowacji, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w lipcu 2008 roku. Plan ten opracowany został w wyniku wnikliwych badań przeprowadzonych przez zagra-

nicznych ekspertów specjalizujących się w pięciu obszarach dotyczących polityki innowacyjności i objętych 

projektem. Jest to rezultat prac nie tylko obserwatorów zewnętrznych, ale w głównej mierze regional-

nych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacyjności. Efektem Planu Dzia-

łań są powstające w województwie projekty mające na celu dalsze wdrażanie innowacyjności w regionie, 

w tym również projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „RIS Warmia Mazury 

Plus”, przyjęty przez MRR do realizacji w styczniu 2009 roku i mający na celu zaktualizowanie Regionalnej Stra-

tegii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W województwie powstają także inne projekty 

odpowiadające wypracowanemu w wyniku realizacji projektu Planowi Działań i zmierzające do podniesienia 

świadomości, kultury innowacyjnej oraz jakości usług proinnowacyjnych w regionie.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Projekt 5SCHEMES już na etapie budowania założeń był projektem adaptowalnym i uniwersalnym. Jego 

specyfiką było właśnie to, iż zastosowana metodologia może być wykorzystana do dowolnych badań nad 

polityką rozwoju, zaś wyniki badań i prac prowadzonych podczas projektu są wypracowane w sposób uła-

twiający ich dostosowanie do potrzeb poszczególnych regionów. Współpraca 5 różnych regionów nad 

opracowaniem wspólnych narzędzi prowadzenia polityki w zakresie innowacyjności oraz wykorzystanie 

do tego najlepszych europejskich praktyk, ich dostosowanie i zmodyfikowanie do własnych potrzeb świad-

czą niezbicie o uniwersalnym charakterze projektu. Projekt może być kopiowany przez dowolne organiza-

cje bądź regiony bez potrzeby spełniania szczególnych warunków. Wykorzystuje on bowiem połączoną 

wiedzę ekspertów zewnętrznych oraz doświadczenia i najlepsze praktyki wysoko rozwiniętych regionów 

europejskich.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Lidia Wójtowicz 
ul. Emilii Plater 1, 10-522 Olsztyn 
tel.: +48 89 5219300
faks: +48 89 5219309
e-mail: dpr@warmia.mazury.p
www.wrota.warmia.mazury.pl 
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Przygotowanie koncepcji utworzenia Systemu Wdrażania RIS–P 
i uruchomienie działalności Biura Wdrażania RIS–P (BW RIS–P) — I etap 

O projekcie
Region: Województwo Pomorskie 

Realizator Typ Instytucji
Politechnika Gdańska Uczelnia wyższa

Partnerzy 3

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP Grupy przedsiębiorstw (klaster)

Gdański Związek Pracodawców Grupy przedsiębiorstw (klaster)

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu 1 210 383 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje wsparcia finansowego 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy) 

Sieci, klastry 

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii 

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności i sprawności wdrażania strategii RIS-P konieczne było zbudo-

wanie systemu współpracy z jasnym określeniem kompetencji i odpowiedzialności partnerów. Kluczową 

jednostką tego systemu stało się utworzone w ramach projektu Biuro Wdrażania Strategii (BW RIS-P). Było 

to wyspecjalizowane biuro, skoncentrowane na programowaniu, planowaniu, koordynacji działań i moni-

toringu wyników działań wdrożeniowych oraz wdrażaniu wybranych działań określonych w regionalnej 

strategii innowacji. Oddziaływanie projektu miało charakter regionalny, ale położono też bardzo duży 

nacisk na budowanie lokalnego partnerstwa, którego zadaniem było generowanie własnych lokalnych 

inicjatyw proinnowacyjnych (np. Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, inkubator technolo-

giczny w Słupsku itp.).

Cel projektu

Celem projektu było zapewnienie systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji (RIS-P) jako doku-

mentu strategicznego województwa pomorskiego. Jądrem koordynującym tego systemu w latach 

2005−2007 stało się właśnie Biuro Wdrażania RIS-P (BW RIS-P). 
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Opis działań w projekcie

Projekt, obok utworzenia BW RIS-P, objął następujące działania:

	 stworzenie systemu i procedur dla tworzenia kompleksowego Systemu Wdrażania RIS-P, 

	budowanie konsensusu i kultury innowacyjnej dla rozwoju innowacyjności w regionie jako pod-

staw tworzenia Pomorskiej Sieci Innowacji,

	organizacja przemysłowych grup branżowych firm,

	 stworzenie regionalnej bazy danych ofert technologicznych i badawczo-rozwojowych regionu,

	promocja RIS-P i postaw proinnowacyjnych.

Działania informacyjne projektu skupiły się na publikacji cyklicznych dodatków do lokalnej prasy (np. doda-

tek „Innowacje na Pomorzu”), bieżącej aktualizacji portalu internetowego, druku ulotek oraz innych opraco-

wań i publikacji dotyczących projektu.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Dotychczas w regionie nie istniał nawet zalążek systemu pozwalający na konsekwentne i spójne realizowa-

nie działań proinnowacyjnych w regionie. W efekcie nie można było w sposób zorganizowany planować, 

monitorować, wdrażać i usprawniać zachodzących procesów proinnowacyjnych. Realizacja Projektu BW 

RIS-P pozwoliła w sposób rzeczywisty realizować zapisy Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 

Pomorskiego (RIS-P). 

Do największych sukcesów działalności Biura Wdrażania RIS-P należy zaliczyć:

	utworzenie 10 grup branżowych współpracujących przedsiębiorstw, dla których opracowano 

5 branżowych strategii innowacji,

	utworzenie 4 zespołów współpracujących naukowców z różnych uczelni i jednostek B+R — zespoły 

przygotowują ofertę dla przemysłu i deklarują chęć dalszej współpracy,

	opracowanie koncepcji Pomorskiej Sieci Innowacji, w tym m.in.:

– opracowanie Programu tworzenia infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych w różnych loka-

lizacjach województwa pomorskiego (centra edukacyjno-wdrożeniowe, inkubatory),

–	 projekt regionalnej sieci transferu technologii (Regionalne Centrum Transferu Innowacji 

POMORZE),

	utworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz wdrażania strategii innowacji w powiatach (m.in. Słupsk, 

Kwidzyn, Lębork, Starogard Gdański),

	 inicjacja kolejnych projektów wdrażających strategię RIS-P (m.in. Strategiczne doradztwo technolo-

giczne i innowacyjne dla MSP),

	uruchomienie profesjonalnego portalu internetowego (a w nim m.in. rozwijana interaktywna baza 

ofert technologicznych i B+R regionu oraz baza proinnowacyjnych usług regionalnych instytucji 

wsparcia),

	 inicjacja konkursów: Pomorski Lider Innowacji (2005 r.) oraz Innowacyjna Gmina (2006 r.),

	organizacja Regionalnego Forum Innowacji (X 2005 r.; III 2007 r.).

Projekt BW RIS-P zainicjował szereg istotnych inicjatyw proinnowacyjnych w regionie, a w wyniku jego reali-

zacji opracowano kilka kluczowych dokumentów programowych, które mogą stanowić podstawy do dal-

szego konsekwentnego budowania Pomorskiej Sieci Innowacji. Wypracowany model Pomorskiej Sieci 

Innowacji, tj. współpracy uczelni, biznesu i samorządu, ma charakter trwały. Na podstawie doświadczeń 

projektu BW RIS-P w regionie pomorskim planowane jest utworzenie Pomorskiego Centrum Innowacji.
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Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Zaproponowane w projekcie działania w sposób dość łatwy byłyby możliwe do uruchomienia w innych 

województwach. Metodologia przyjęta do realizacji projektu związana jest ściśle z opracowaną operacyjną 

strategią innowacji. Zatem wymogiem uruchomienia projektu w innych regionach kraju byłoby zapew-

nienie funkcjonowania struktur koordynacyjno-monitorujących cały proces wdrażania strategii innowa-

cji. Sam projekt jednostki koordynującej wdrażanie strategii innowacji bez realnego powiązania z polityką 

regionalną i odpowiednimi instytucjami może nie oddziaływać w sposób efektywny na budowanie gospo-

darki opartej na wiedzy w sposób kompleksowy. Może jednak niewątpliwie wpłynąć na budowanie współ-

pracy przedsiębiorców i naukowców w danym regionie.

Politechnika Gdańska 
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski
dr inż. Tomasz Klajbor 
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
tel.: +48 58 3472091
faks: +48 58 3415821
e-mail: wosa@mif.pg.gda.pl; tomasz.klajbor@gmail.com
www.ris-pomorskie.pg.gda.pl
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REFORM  
— Regional Economic RTD Policy through Foresight & Mentoring 

O projekcie
Region: Województwo Dolnośląskie 

Realizator Typ Instytucji
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 5

Coventry University Enterprises Ltd. 
Wielka Brytania

Uczelnia wyższa

MIGAL
Izrael

Publiczna instytucja badawcza

Zurich University of Applied Sciences Winterthur
Szwajcaria

Publiczna instytucja badawcza

University Politechnica Bucharest
Rumunia

Uczelnia wyższa

South East Regional Authority
Irlandia

Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Wartość projektu 1 799 645 zł

Źródła finansowania 6. PR Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje wsparcia finansowego 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Bazując na mechanizmie foresightu i nowym programie mentorskim, w ramach projektu opracowano sze-

reg indywidualnych planów działania. Plany te adresowane są do partnerów posiadających infrastrukturę 

umożliwiającą wdrożenie nowej strategii B+R, a przez to zwiększenie wzrostu ekonomicznego państw Unii 

Europejskiej, traktowanych jako całości. Dodatkowe działania podjęte w projekcie, takie jak wizyty studyjne, 

warsztaty i konferencje, przyczyniły się do zwiększenia transferu dobrych praktyk i wiedzy do regionów 

będących w fazie rozwoju i absorpcji inwestycji B+R.
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W drodze realizacji projektu wypracowano mechanizmy i środki umożliwiające rozwój, zrozumienie i inte-

grację regionalnej strategii B+R na poziomie regionów UE. Projekt REFORM objął koordynację inwestycji 

prywatnych i publicznych oraz zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi infrastrukturami B+R. 

Cel projektu

Celem projektu REFORM było inicjowanie, wspieranie i wdrażanie działań mających pomóc poszczegól-

nym regionom w zdefiniowaniu ich potrzeb, aby docelowo umożliwić im zwiększenie działalności B+R 

i inwestycji. 

Podstawowym instrumentem realizacji celu były takie narzędzia foresightu regionalnego, jak identyfika-

cja kluczowych dla danego regionu kierunków rozwoju, identyfikacja kluczowych organizacji potrzeb-

nych do osiągnięcia zamierzonych kierunków, stworzenie sieci współpracy pomiędzy jednostkami, które 

podejmą zaplanowane działania, oraz budowa scenariuszy foresightu.

Opis działań w projekcie

Projekt był realizowany w ramach ośmiu pakietów działań:

	ocena obecnej polityki i regionalnych atutów w zakresie B+R (przeprowadzenie analizy regionalnej 

i opublikowanie jej rezultatów w formie broszury „Regional R&D Investment Programmes. Compar-

ing, Evaluating & Benchmarking activities in the REFORM partner regions”, opracowanie przewod-

nika benchmarkingu),

	 rozwój i ocena europejskich i regionalnych scenariuszy foresightu (przegląd globalnych metodo-

logii foresightu, pilotażowe działania w ramach foresightu w regionach, opracowanie regionalnych 

raportów nt. oceny foresightu, opracowanie 6 globalnych i 6 regionalnych scenariuszy foresightu 

w oparciu o metodologię stosowaną w Winterthur w Szwajcarii, opracowanie 6 regionalnych pla-

nów działań w zakresie foresightu, sporządzenie raportu nt. scenariusza metodologii oraz ocena 

rezultatów z działań),

	prezentacja inicjatyw tzw. dobrych praktyk w innych regionach (w Szwajcarii, Irlandii, Izraelu) reali-

zowana poprzez organizację wizyt studyjnych oraz towarzyszących im regionalnych imprez pro-

mocyjnych,

	gromadzenie i prezentacja informacji: utworzenie strony internetowej projektu http://www.re4m.

eu, wydawanie elektronicznego biuletynu, wydanie materiałów promocyjnych (ulotki), opracowa-

nie i upublicznienie na stronie internetowej projektu bazy danych — zasobów wiedzy (knowledge 

pool) o projektach i inicjatywach podejmowanych w poszczególnych regionach w zakresie RSI,

	organizacja publicznie otwartych warsztatów (dostępnych dla szerokiego gremium, przede wszyst-

kim pośredników w transferze wiedzy i technologii oraz instytucji systemu zarządzania polityką 

wsparcia, ale również dla MSP), utworzenie sieci instytucji zaangażowanych w tworzenie polityki 

oraz działania ewaluacyjne — ocena warsztatów,

	 realizacja programu mentorskiego (wsparcie ekspertów z Wielkiej Brytanii dla instytucji na Dolnym 

Śląsku i w Rumunii mające formę dwudniowych zindywidualizowanych warsztatów). W programie 

uczestniczyło 11 lokalnych ekspertów z Dolnego Śląska,

	organizacja konferencji rozpowszechniającej wyniki projektu (międzynarodowa dwudniowa konfe-

rencja we Wrocławiu. W konferencji wzięło udział 97 osób reprezentujących pośredników w trans-

ferze wiedzy i technologii, instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia, publiczne instytucje 

badawcze oraz MSP),

	zarządzanie, koordynacja i ocena realizacji projektu.
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Promocja projektu była realizowana poprzez ww. stronę internetową, jak również poprzez prezentację pro-

jektu na konferencjach, które odbywały się w poszczególnych regionach (np. na konferencji „Jak skutecz-

nie stosować narzędzia SPI w zarządzaniu regionem — europejskie doświadczenia i możliwości wspierania 

innowacji na Dolnym Śląsku”) oraz w skali europejskiej na tzw. Open Forum Workshop w Brukseli.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Dla regionów partnerskich objętych projektem ogromną szansą była możliwość bliskiej współpracy z koor-

dynatorami, a także bezpośrednie współdziałanie z innymi regionami partnerskimi dające głębsze zrozumie-

nie istoty projektu, jego struktury, określenie potrzeb i szans dla własnego regionu. Stały mentoring umożliwił 

tym regionom otrzymanie wsparcia we wdrożeniu, rozwinięciu i ewentualnej ocenie strategii B+R.

Najważniejszym aspektem projektu było wspieranie i mentoring tych regionów, które znajdują się w fazie 

rozwojowej w kontekście określenia środków umożliwiających realizację poszczególnych etapów inwesty-

cji B+R. Poprzez wsparcie i poradnictwo projekt pomógł w zwiększeniu przepływu dobrych praktyk. Dzięki 

temu regiony objęte programem są w stanie przyswajać niezbędną wiedzę znacznie szybciej. Regiony 

pełniące rolę mentorów w projekcie dostarczały informacji dotyczących czynników mogących wpływać 

na rozwój, wdrażanie i inwestycje B+R.

Wymiernym sukcesem projektu jest to, że gremium lokalnych ekspertów zaangażowanych we wdrażanie 

RSI zapoznało się z foresightem jako narzędziem, które może być wykorzystane do prognozowania przy-

szłości. Poza tym opracowane w ramach projektu robocze scenariusze (w każdym z sześciu regionów jeden 

scenariusz) opisujące pewien stan obecny i docelowy mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych prac nad 

wypracowaniem scenariuszy docelowych. 

Niezaprzeczalnym wkładem projektu w realizację działań dotyczących wdrażania RSI jest przeprowadzenie 

szczegółowej analizy potencjału B+R w regionie oraz upowszechnianie działań dotyczących RSI w regio-

nach posiadających zasoby wiedzy dotyczące realizacji RSI. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Podstawowym elementem, który może być zastosowany przez inne organizacje lub regiony, jest meto-

dologia opracowywania regionalnych scenariuszy rozwoju, którą zastosowano w projekcie. Jest to meto-

dologia oparta o narzędzie wykorzystywane przez Zurich University of Applied Sciences Winterthur. Jej 

założenia są udostępnione na stronie projektu: http://www.re4m.eu/regional-foresight-model.asp. Zaadap-

towanie tej metodologii do warunków innych organizacji/regionów wymagałoby nawiązania współpracy 

z ekspertami z Zurich University of Applied Sciences Winterthur, którzy przeprowadziliby cały proces opra-

cowania scenariuszy z odpowiednimi lokalnymi aktorami, czyli takimi ekspertami z danego regionu, którzy 

posiadają odpowiednią wiedzę i są zaangażowani w politykę wsparcia w realizacji RSI.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Barbara Buryta
ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel.: +48 74 88809 21-23
faks: +48 74 888 09 23
e-mail: eic@darr.pl; http://www.darr.pl
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Rozwój współpracy w zakresie transferu wiedzy  
między Uniwersytetem Jagiellońskim a przedsiębiorcami 

Projekt nominowany w konkursie  

„Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”

O projekcie
Region: Województwo Małopolskie 

Realizator Typ Instytucji
Centrum Innowacji, Transferu Technologii  
i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uczelnia wyższa

Partnerzy Brak

Wartość projektu 729 740 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Koncepcja realizacji projektu powstała w wyniku zaobserwowanego niewystarczającego poziomu wymiany 

informacji pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami. Z jednej strony firmy mają trudności w znalezieniu 

naukowców, którzy mogą wziąć udział w rozwiązaniu technicznych problemów związanych z ich działalno-

ścią, z drugiej strony naukowcy mają trudności z dotarciem do przedsiębiorców ze swoimi odkryciami. Ponadto 

obserwuje się niechęć naukowców wobec komercjalizacji wyników ich pracy. Rozwój współpracy w zakresie 

transferu wiedzy między Uniwersytetem Jagiellońskim a przedsiębiorcami wydał się zatem nieodzowny.

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału regionu w sferze innowacji poprzez wzmocnienie 

współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim (UJ) i innymi szkołami wyższymi a przedsiębiorcami 

i instytucjami otoczenia biznesu zajmującymi się transferem technologii w regionie.

Cele szczegółowe to: rozwój istniejącej na UJ bazy danych naukowców i aparatury, nawiązanie współpracy 

naukowców i przedsiębiorców w konkretnych branżach, powstanie klubu zrzeszającego firmy współpra-

cujące z UJ oraz promocja branżowych prac magisterskich.
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Opis działań w projekcie

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

	 rozbudowa i zasilanie istniejącej na UJ bazy danych naukowców i aparatury,

	 stworzenie strony internetowej projektu (Innowacyjna Baza Danych  

http://www.cittru.uj.edu.pl/ibd/),

	organizacja konferencji dotyczących transferu wiedzy i technologii,

	organizacja spotkań branżowych dla poszerzenia współpracy naukowców i przedsiębiorców z danej 

dziedziny,

	organizacja spotkań „skrojonych na miarę” mających na celu wspólne rozwiązywanie problemów 

przez naukowców i przedsiębiorców,

	powstanie klubu zrzeszającego firmy współpracujące z Uniwersytetem Jagiellońskim,

	promowanie branżowych prac magisterskich i komercjalizacja wyników prac naukowych.

Czynniki sukcesu projektu to aktywne uczestnictwo w projekcie pracowników naukowych i studentów 

z UJ i innych uczelni małopolskich oraz skuteczne dotarcie do przedsiębiorstw w regionie.

Niezwykle istotne jest również praktyczne wykorzystanie przez przedsiębiorców potencjału stworzonego 

w wyniku realizacji projektu — poprzez nawiązywanie kontaktów z autorami innowacyjnych prac, ich 

zatrudnianie, podejmowanie współpracy z uczelniami, na których prace były realizowane, a przede wszyst-

kim — poprzez praktyczne wdrażanie innowacji będących przedmiotem tych prac.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

	utworzono Klaster Life Science Kraków, który od czasu zakończenia realizacji projektu znacząco się 

rozwinął (obecnie ma ok. 50 członków), oraz Jagielloński Klub Biznesu (zrzeszający kilkanaście firm 

współpracujących z UJ),

	ponad 3000 osób wzięło udział w różnorodnych inicjatywach proinnowacyjnych, 

	zanotowano ponad 23000 odsłon strony IBD i ponad 1800 wpisów do bazy (informacje zebrane 

podczas realizacji projektu o potencjale UJ, pracownikach nauki, projektach badawczych oraz apa-

raturze),

	opracowano 2 ścieżki edukacyjne we współpracy z firmami (jedna z dziedziny informatyki, druga 

z dziedziny inżynierii farmaceutycznej),

	zorganizowano 8 spotkań branżowych, 3 spotkania „skrojone na miarę” oraz 2 konferencje promo-

cyjne pt. „Uniwersytet dla przemysłu”,

	zainicjowano działalność Klubu Eureka (klub doktorantów, studentów oraz absolwentów UJ dzia-

łający w celu stworzenia dogodnych warunków do inkubacji innowacyjnych pomysłów, które 

mogłyby być komercyjnie wykorzystane) oraz zorganizowano 2 edycje warsztatów innowacyjności 

i Szkoły Letniej,

	utworzono Uniwersytecki Klub Firm i Instytucji — bazę przedsiębiorców zainteresowanych inno-

wacjami.

Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia wydatków na działalność innowacyjną w regio-

nie poprzez promocję pozytywnych skutków współpracy sfery B+R i przedsiębiorców. Miała więc pozy-

tywny wpływ na tworzenie regionalnego systemu innowacji.
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Wynikiem nawiązania bezpośrednich kontaktów przez pracowników naukowych UJ z firmami podczas 

spotkań organizowanych w ramach projektu jest realizacja wielu wspólnych prac badawczych na zasadzie 

partnerstwa lub pracy zleconej. Można też zaobserwować wzrost liczby patentów zgłaszanych do ochrony 

przez UJ lub instytucje z nim współpracujące. 

Dzięki realizacji projektu przedsiębiorcy zostali poinformowani o potencjale innowacyjnym UJ, nawiązane 

zostały kontakty pomiędzy firmami z konkretnej dziedziny i naukowcami (np. w dziedzinie biotechnologii). 

W dalszej perspektywie, w konsekwencji realizacji projektu możliwe jest stworzenie dodatkowych miejsc 

pracy dla studentów, którzy wezmą udział w ścieżkach edukacyjnych opracowanych przez firmy wspólnie 

z naukowcami UJ.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Doświadczenia zdobyte w ramach tworzenia Innowacyjnej Bazy Danych dają duże pole adaptacji tego 

narzędzia do specyficznych potrzeb instytucji, które chciałyby je wdrożyć, a także możliwość rozszerzenia 

funkcjonalności na cały region małopolski. Także metodologia przygotowania i przeprowadzania spotkań 

branżowych oraz „skrojonych na miarę” może być przedmiotem adaptacji przez instytucje zainteresowane 

podejmowaniem się realizacji tego rodzaju działań. Do adaptacji wyników realizacji projektu niezbędne 

są inwestycje w gruntowne przygotowanie osób, a także w zaplecze instytucjonalno-finansowe. Ponadto 

w przypadku tworzenia bazy danych niezbędne jest stworzenie odpowiedniego systemu informatycznego 

lub adaptacja posiadanego przez UJ oprogramowania, które może zostać udostępnione na zasadzie licencji. 

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU),  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Maciej Czarnik
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
tel.: +48 12 633832
faks: +48 12 663831
e-mail: maciej.czarnik@uj.edu.pl 
http://www.cittru.uj.edu.pl
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Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w województwie śląskim 
INNOBSERVATOR SILESIA I 

O projekcie
Region: Województwo Śląskie 

Realizator Typ Instytucji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Partnerzy Brak

Wartość projektu 700 000 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt odpowiadał na potrzebę realizowania monitoringu innowacji określoną w przyjętej przez Sejmik 

Województwa Śląskiego „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003–2013”. 

Dokument ten, określając strukturę zarządzania i monitoringu strategii, zobowiązuje Urząd Marszałkowski 

do utworzenia jednostki koordynacyjnej odpowiedzialnej m.in. za monitoring wdrażania zadań w ramach 

strategii. Ze względu na brak krajowych wzorów monitorowania innowacji projekt zakładał współpracę 

w tym zakresie z ekspertami regionów UE. Podpisano również porozumienia o współpracy z Urzędem 

Statystycznym w Katowicach, Politechniką Śląską oraz Politechniką Częstochowską. Eksperci zewnętrzni 

projektu pochodzili z regionu Lorraine we Francji, Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz 

z Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach.

Cel projektu

Celem ogólnym projektu było zwiększanie poziomu wiedzy instytucji realizujących RSI poprzez stworzenie 

i bezpłatne udostępnienie kompleksowej bazy informacyjnej w zakresie innowacji. Dostarczając wiedzę 

w zakresie innowacji, projekt miał się przyczynić do poprawienia procesów koordynacji rozwoju innowa-

cji w województwie śląskim. Projekt zakładał zapewnienie w województwie śląskim regionalnego moni-

toringu innowacji realizowanego przez utworzoną w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Jednostkę 
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Koordynującą Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego przy współpracy part-

nerów regionalnych.

Opis działań w projekcie

Zasadniczym działaniem w projekcie było utworzenie Jednostki Koordynującej Wdrażanie Regionalnej 

Strategii Innowacji w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego UM, która stwarza podstawy 

do prowadzenia, w sposób nowoczesny i kompleksowy, regionalnego systemu monitoringu innowacji. 

Nawiązano pilotażową w skali kraju współpracę z Urzędem Statystycznym w Katowicach oraz GUS-em 

i utworzono bazę regionalnych danych statystycznych w zakresie innowacji w oparciu o metodologię 

European Innovation Scoreboard. W ramach projektu przeprowadzono także kompleksowe regionalne 

analizy w zakresie rozwoju innowacyjnego. Utworzono serwis informacyjny dla osób oraz instytucji wdra-

żających RSI w województwie śląskim INNOBSERVATOR SILESIA — www.ris.silesia-region.pl (334 zareje-

strowane osoby korzystające z serwisu, 258 bieżących informacji krajowych i zagranicznych, w eBibliotece 

zgromadzono 288 opracowań i linków do specjalistycznych informacji, publikowano cykliczny eBiuletyn). 

Przeprowadzono także regionalne roczne badania ankietowe w zakresie wdrażania Regionalnej Strategii 

Innowacji oraz dotyczące potrzeb informacyjnych instytucji i przedsiębiorstw w zakresie innowacji.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Materiał opracowany w ramach realizacji projektu pt. „Analiza sektorów wzrostowych województwa ślą-

skiego” był przedmiotem obrad Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Ślą-

skiego (KS RIS). Dokument ten aktualizuje zapisy zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Śląskiego na lata 2003−2013” definiujące sześć obszarów specjalizacji technologicznych regionu (tj. tech-

nologie informacyjne i telekomunikacja, biologia i medycyna, energetyka, ochrona środowiska, metalurgia, 

przemysł samochodowy). Rekomendowane w „Analizie sektorów wzrostowych województwa śląskiego” 

kierunki rozwoju technologicznego stały się częścią uchwały Komitetu Sterującego RIS Nr 4/2007 z dnia 

7 maja 2007 roku w sprawie identyfikacji kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego 

do roku 2020. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

W wyniku realizacji INNOBSERVATORA SILESIA I zostały stworzone mechanizmy do prowadzenia procesu 

monitorowania innowacji w regionie. Projekt zakładał kilka poziomów działań: zbieranie danych pierwot-

nych, opracowanie syntetycznych raportów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia zintegrowanych 

ze sobą analiz oraz wnioski z tych analiz (rekomendacje). Projekt umożliwił przeprowadzenie takich analiz 

w sposób zharmonizowany z metodologią European Innovation Scoreboard. 

Istnieje konieczność upowszechnienia projektów regionalnego monitoringu innowacji w Polsce, ponie-

waż każdy region posiada Regionalne Strategie Innowacji, które są wdrażane i monitorowane. Efektywność 

regionalnego systemu monitoringu będzie zależeć w głównej mierze od jakości pozyskiwanych danych 

wyjściowych. Istnieją następujące uwarunkowania w realizacji transferu powyższej dobrej praktyki:

	dostępność regionalnych danych statystycznych w zakresie innowacji,

	 stała współpraca z Urzędem Statystycznym, 
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	pozyskiwanie odpowiednich danych w regionalnych badaniach ankietowych,

	 rzetelne wypełnianie ankiet przez instytucje i przedsiębiorstwa, 

	korzystanie przez instytucje i przedsiębiorstwa z dostępu do informacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Bogumiła Kowalska
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel.: +48 32 2078390
faks: +48 32 2552518
e-mail: ris-jk@silesia-region.pl
http://www.ris.silesia-region.pl
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TEICO–Net  
(Technology, Enterprises, Innovation,  

Cooperation — Network) 

O projekcie
Region: Województwo Zachodniopomorskie 

Realizator Typ Instytucji
Investitionsbank Berlin Instytucja wsparcia finansowego

Partnerzy 15

ZARR SA w Szczecinie Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

InvestitionsBank des Landes Brandenburg, Podstdam Instytucja wsparcia finansowego

Stiftelsen Teknikdalen Borlaenge (Szwecja) Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Lietuvos Inovaciju Centras (Litwa) Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Riga City Council (Łotwa) Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Senate Department for Economics, Labour and Women’s Issues Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Berlin Business Development Corporation Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Ministry of Economic of the State of Brandenburg Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Wrocławska

Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia

Technikdalen Foundation Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

City Council Borlänge Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Instytucja systemu zarządzania polityką wsparcia

Regional Cooperation Council of Dalarna (Szwecja) Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Confederation of Employers’ and Business Association of Berlin 
and Brandenburg Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Wartość projektu 6 000 000 zł

Źródła finansowania

INTERREG III C
Budżet państwa
Środki własne 
ZARR SA

Udział  
w projekcie (%)

75%
10%
15%

Beneficjenci projektu
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry 

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną
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Krótka charakterystyka projektu

W 2004 roku, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, zaistniała potrzeba praktycznego sprawdzenia nowych 

możliwości współpracy na poziomie regionów oraz przedsiębiorstw działających w nowo przyjętych pań-

stwach członkowskich. Regiony uzyskały możliwość wymiany doświadczeń, szczególnie w zakresie prze-

noszenia instrumentów dla stosowania dobrych praktyk. 

Lokalizacje w projekcie były rozmieszczone w regionach INTERREG (IIIC) Północ i Wschód. Umiejscowienie 

działań projektu w wybranych regionach (np. w miastach Polski zachodniej) stawiało na poprawę dostępu 

do finansowania innowacyjnych MSP poprzez tworzenie krytycznej masy specjalistycznej wiedzy, zapew-

niając niskie ryzyko biznesowe oraz wysoką stopę zwrotu. 

Projekt generował rozwój współpracy przedsiębiorstw zorientowanych na technologie na szczeblu mię-

dzynarodowym. Biorąc pod uwagę olbrzymi potencjał we wzajemnej wymianie handlowej i współpracy, 

głównym założeniem projektu TEICO-Net był rozwój struktur i wyznaczenie kierunku dla głębszej współ-

pracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści, tworząc przez to centra 

kompetencji Wschód−Zachód w uczestniczących regionach. Efekt strukturalny został uzyskany poprzez 

dwupoziomowe działania: poziom pierwszy — władze regionalne, poziom drugi — MSP, które to poziomy 

zostały połączone w projekcie. 

Cel projektu

Celem projektu był wzrost handlu przedsiębiorstw zorientowanych na technologię (Technology Oriented 

SMEs, tzw. TO-SMEs) oraz promowanie technologii i wymiany wiedzy poprzez poprawę oraz unowocze-

śnianie instrumentów, programów i polityk 8 regionów uczestniczących w projekcie. Projekt umożliwił 

intensywną międzyregionalną współpracę mającą na celu transfer instrumentów oraz rezultatów istnie-

jących projektów pomiędzy partnerami posiadającymi zróżnicowane doświadczenia w zakresie dobrych 

praktyk oraz wspólne opracowanie nowych podejść z wyraźnym oddziaływaniem na wszystkich zaanga-

żowanych partnerów prowadzących do wdrożenia nowych produktów i instrumentów.

Opis działań w projekcie

Działania partnerów projektu skupiały się na pięciu głównych komponentach: 

	zarządzanie i koordynacja,

	oszacowanie potrzeb i barier związanych z innowacyjnością,

	proces kojarzenia partnerów handlowych i instrumenty pomocy,

	wizualizacja, promocja, rozpowszechnienie rezultatów,

	 synteza, ewaluacja i rekomendacje do polityk.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty dla przedsiębiorców i polityków (w 8 regionach), wydano 

9 numerów newslettera oraz ulotki informacyjne o projekcie, wyprodukowano długopisy, listowniki, teczki 

konferencyjne i papierowe oraz inne gadżety promujące projekt. We wszystkich regionach do promocji 

zaangażowano media publiczne: prasę, w której ukazały się artykuły, udzielano wywiadów do radia i tele-

wizji promujących projekt i informujących o jego przebiegu.
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Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Projekt zajął 1 miejsce w Europie (1/66) w konkursie edycji wiosennej 2004 INTERREG (IIIC). Produktem pro-

jektu stały się rekomendacje do polityk regionów dla perspektywy tworzenia lepszych ram do międzyna-

rodowej współpracy przedsiębiorstw zorientowanych na technologie.

Projekt TEICO-Net przyczynił się do wzrostu świadomości partnerów i stał się kanwą dla kolejnych ini-

cjatyw innowacyjnych podejmowanych w regionie. Kontynuacją projektu TEICO-Net jest projekt JOSEFIN 

— Joint SME Finance for Innovation. Projekt realizowany jest w okresie od 1.01.2009−31.12.2011 przez 

24 partnerów (z których większość to partnerzy biorący udział w TEICO-Net) z 8 krajów basenu Morza Bałtyc-

kiego. Region zachodniopomorski w projekcie reprezentuje Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Głównym 

celem projektu jest wsparcie wdrożenia Strategii Lizbońskiej poprzez inwestycje w infrastrukturę innowa-

cyjną w krajach Morza Bałtyckiego — wsparcie innowacyjne MSP poprzez dwa instrumenty: indywidu-

alne doradztwo w projektach międzynarodowych oraz Transnarodowy Fundusz Gwarancyjny. Do zadań 

Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości należy wyłanianie międzynarodowych innowacyjnych przedsięwzięć, 

które realizowane są z udziałem MSP z regionu zachodniopomorskiego, i doradztwo dla tych MSP. Ponadto 

Fundacja jest aktywnym uczestnikiem tworzenia koncepcji Transnarodowego Funduszu Gwarancyjnego 

ułatwiającego pozyskiwanie zewnętrznego finansowania dla przedsięwzięć innowacyjnych. Obszar reali-

zacji projektu obejmuje 8 krajów basenu Morza Bałtyckiego. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Projekt ma charakter uniwersalny, a jego idea jest możliwa do kopiowana. U podstaw zróżnicowanego 

stanu legislacyjnego i wdrożeniowego polityk regionów (państw) wobec sektora MSP leżą bowiem różnice 

kulturowe, mentalnościowe i rozwojowe regionów Europy. 

Istotnymi czynnikami decydującymi o właściwej realizacji podobnych projektów są:

	opracowanie odpowiednich, dobrze dopasowanych tematów, w ramach których partnerzy mogliby 

współdziałać,

	zgromadzenie odpowiednich zasobów intelektualnych i instytucjonalnych u poszczególnych part-

nerów konsorcjum,

	opracowanie odpowiedniego modelu teoretycznego przed przystąpieniem do realizacji projektu,

	nieprzekraczanie krytycznej liczby regionów — uczestników projektu (ok.10), co pozwoli sprawnie 

nim zarządzać.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Jacek Scheibe (Z-ca Kierownika Projektu)
ul. Stoisława nr 2, 70-223 Szczecin
tel.: +48 91 4882488
faks: +48 91 4882626
e-mail: zarzad@zarr.com.pl
http://www.zarr.com.pl
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Transformacja przemysłu tekstylno–odzieżowego  
z pracochłonnego w naukochłonny (LORIS TEX) 

O projekcie
Region: Województwo Łódzkie

Realizator Typ Instytucji
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Łodzi Uczelnia wyższa 

Partnerzy 2

Politechnika Łódzka Uczelnia wyższa

Wartość projektu 1 604 000 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Publiczne instytucje badawcze 

Prywatne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Grupa/grupy przedsiębiorstw (klastry) 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii 

Usługi dla innowacji 

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt posiadał charakter badawczy. W myśl diagnozy zawartej w Regionalnym Programie Operacyjnym 

„Gospodarka województwa łódzkiego, zdominowana przez przemysł lekki, reprezentowała starą, mało 

rentowną dziedzinę gospodarczą. Przestarzały i zdekapitalizowany park maszynowy, niskie zatrudnienie 

i niska wydajność pracy sprawiały, iż wytwarzane w tym przemyśle z przerostami wyroby nie były konku-

rencyjne ani cenowo, ani jakościowo z produktami zagranicznymi. Spadek produkcji przy stałych kosztach 

wytwarzania spowodował utratę zdolności kredytowej, narastanie spirali zadłużeń, co wymusiło urucho-

mienie procesów restrukturyzacji: majątkowej, finansowej, produktowo-technologicznej i organizacyj-

nej oraz przekształcenia własnościowe. Proces głębokiej restrukturyzacji, któremu towarzyszyło rosnące 

bezrobocie, trwał do końca dekady lat 90. minionego wieku. Dzięki zaangażowaniu środków krajowych 

i przedakcesyjnych (PHARE-STRUDER, PHARE SSG 2001–2003) oraz funduszy strukturalnych, jak również 

prywatyzacji gospodarki, procesy recesji dało się przezwyciężyć. Zmniejszyła się ranga przemysłu lekkiego 

w województwie, choć nadal odgrywa on istotną rolę w kształtowaniu rynku pracy (produkcja odzieży). 

Ta gałąź przemysłu poddana jest szczególnie ostrej konkurencji międzynarodowej, głównie z rynków 
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dalekowschodnich. Kontynuacja procesu restrukturyzacji technologicznej w tym przemyśle jest zatem 

nieodzowna, choć w ramach globalizacji gospodarki trudno zakładać, że sytuacja w tym sektorze jest sta-

bilna.” (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2007).

Stąd narodził się pomysł projektu LORIS TEX, stawiającego sobie za cel przygotowanie rzetelnego gruntu 

pod szybką transformację regionalnego przemysłu włókienniczo-odzieżowego w nowoczesną, nauko-

chłonną gałąź gospodarki będącą jedną z lokomotyw przyszłego rozwoju gospodarczego województwa 

łódzkiego. 

Cel projektu

Głównym celem projektu było przygotowanie rzetelnego gruntu pod szybką transformację regionalnego 

przemysłu włókienniczo-odzieżowego w nowoczesną, naukochłonną gałąź gospodarki będącą jedną 

z lokomotyw przyszłego rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego. Do celów szczegółowych pro-

jektu należały: 

	ocena i diagnoza potrzeb innowacyjnych firm przemysłu włókienniczo-odzieżowego dokonana 

w ujęciu dynamicznym, uwzględniającym perspektywiczne trendy w rozwoju poszczególnych 

branż tego przemysłu w Polsce i w świecie, technologiczne, organizacyjne i kwalifikacyjne tych 

firm,

	opracowanie systemu (modelu współpracy) pozwalającego na efektywny przepływ informacji 

i wiedzy pomiędzy nauką a gospodarką,

	określenie i rozwinięcie koncepcji systemu komunikacji i współpracy między sferą badawczo- 

-rozwojową, przemysłem i administracją w celu stymulowania rozwoju przemysłu włókienniczo- 

-odzieżowego i wzrostu konkurencyjności tego przemysłu i całego regionu,

	usprawnienie funkcjonowania otoczenia biznesu działającego na rzecz podnoszenia poziomu 

innowacyjności i konkurencyjności firm włókienniczo-odzieżowego, a zwłaszcza sektora MSP,

	usprawnienie systemu wprowadzania radykalnych innowacji i osiągnięcie przełomu technologicz-

nego w przemyśle włókienniczo-odzieżowym, w tym także stopniowego przejścia od produkcji 

masowej niskiej jakości wyrobów do produkcji produktów wielofunkcyjnych, wysokiej jakości, przy-

jaznych dla człowieka i podatnych na utylizację po ich zużyciu.

Opis działań w projekcie

Projekt objął zadania badawcze, wdrożeniowe i wspomagające. Zadania badawcze to: (1) Pogłębiona ana-

liza barier (prawnych, finansowych, organizacyjnych, społeczno-kulturowych, kwalifikacyjnych itd.) limitu-

jących otwartość firm na nowe rozwiązania techniczne, technologiczne i produktowe (bariery absorpcji 

wiedzy) i ograniczających zakres produkcyjnego wykorzystania rezultatów prac badawczych (bariery 

komercjalizacji wiedzy). Wiąże się to z analizą klastra, audytem technologicznym i elementami foresightu 

technologicznego do określenia potrzeb innowacyjnych; (2) Przygotowanie wzorcowych rozwiązań szero-

kopasmowych kanałów dyfuzji i transferu technologii. 

Zadania wdrożeniowe to rozbudowa systemu innowacji poprzez przygotowanie dwóch projektów pilo-

tażowych (np. Transfer wiedzy do gospodarki poprzez asystenta innowacyjnego; Dni innowacyjne — dia-

log między nauką, gospodarką i administracją; Współpraca — droga podnoszenia konkurencyjności firm  

tekstylno-odzieżowych).
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Zadania wspomagające to: (1) zarządzanie; (2) wykorzystanie doświadczeń francuskiego Nord Pas de Calais 

i hiszpańskiego Catalonia w transformacji przemysłu T/Ob; (3) promocja i komunikacja społeczna.

Podstawowe ryzyko projektu związane było z jego kompleksowym charakterem. Dlatego projekt podzielony 

został na 3 etapy: definicji, analizy i wdrożenia. Etap definicji był skoncentrowany na ukonstytuowaniu peł-

nej struktury zarządzania, przygotowaniu i wdrożeniu działań informacyjno-promocyjnych, przygotowaniu 

szczegółowej metodologii projektu, przygotowaniu dojrzałego systemu monitoringu i ewaluacji. W ramach 

każdego z tych zadań w pełni wykorzystane były doświadczenia już zdobyte w trakcie prac nad RSI.

Etap analizy poświęcony został pracom analityczno-diagnostycznym (seminaria branżowe, foresight tech-

nologiczny, audyt innowacyjny i technologiczny, analiza sektorowego systemu innowacji, scenariusze 

transformacji przemysłu włókienniczo-odzieżowego itd.) oraz pracom koncepcyjnym, a zakończony był 

przygotowaniem modelowych rozwiązań systemu innowacji dla przemysłu włókienniczo-odzieżowego, 

sprawdzanych pod kątem przydatności w fazie wdrożeniowej. Ten etap wykorzystywał doświadczenia 

regionów, które albo mają za sobą długą drogę transformowania przemysłu włókienniczo-odzieżowego, 

albo stanowią wzór dobrze działających systemów innowacji. 

Etap wdrożenia miał za zadanie przygotowanie długookresowej wizji systemu innowacji, planu akcji, pro-

jektów pilotażowych. W ramach projektów pilotażowych wdrożono koncepcję dualnego kształcenia i sek-

torowego centrum transferu technologii. 

Czynnik krytyczny, warunkujący sukces projektu to dotarcie do szerokiego grona ostatecznych beneficjen-

tów, co było zagwarantowane przez włączenie w każdy etap projektu wszystkich środowisk działających 

w obrębie i na rzecz przemysłu włókienniczo-odzieżowego. W tym celu w strukturze zarządzania projek-

tem wyodrębniono Branżowe Forum Innowacyjne obejmujące organizacje przedsiębiorców, stowarzysze-

nia i organizacje techniczne, organizacje szkoleniowe, związki zawodowe, stowarzyszenia pracodawców, 

firmy z regionu, uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje infrastruktury biznesowej. 

Dodatkowymi czynnikami gwarantującymi dotarcie do ostatecznych beneficjentów były: przyjęta w pro-

jekcie strategia promocji i komunikacji; kontakty z instytucjami otoczenia biznesu, rozwinięte i utrwalone 

w ramach prac nad Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego; współpraca ze szkołami 

wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz firmami włókienniczo-odzieżowymi.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące efekty: 

	30 przeprowadzonych badań, analiz i ekspertyz,

	10 seminariów, spotkań i warsztatów, 

	10 inicjatyw innego rodzaju,

	10 inicjatyw podjętych na rzecz współpracy świata nauki i biznesu w zakresie Regionalnych Strategii 

Innowacyjnych,  

	2 projekty pilotażowe, 

	35 instytucji objętych wsparciem, 

	ponad 100 osób biorących udział w inicjatywach proinnowacyjnych, 

	ponad 40 MSP, które rozpoczęły współpracę z instytucjami innowacyjnymi.
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Projekt miał wpływ na dynamikę zmian w tworzeniu regionalnego systemu innowacji poprzez zainicjowa-

nie budowy silnych sektorowych systemów innowacji działających w obrębie regionalnego systemu inno-

wacji, umożliwiających dostosowywanie ogólnych procedur/instytucji/mechanizmów do newralgicznych 

obszarów zmian technologicznych i organizacyjnych wynikających z indywidualnych słabych i mocnych 

stron każdego z transformowanych przemysłów/usług. Dzięki temu możliwe jest:

	 lepsze zrozumienie różnic i podobieństw w strukturach różnych przemysłów/usług, ich organizacji, 

dynamice i tempie transformacji,

	 trafne zidentyfikowanie reżimów technologicznych charakterystycznych dla poszczególnych prze-

mysłów/usług rzutujących na rodzaj powiązań między uczestnikami systemu oraz na intensywność 

i charakter innowacji (radykalne innowacje vs udoskonalenia vs imitacje). Reżim technologiczny 

pokazuje poziom dojrzałości, ścieżkę transformacji dominujących technologii i determinuje obfi-

tość okazji innowacyjnych, wzrastających równolegle z procesem zastępowania dojrzałych tech-

nologii technologiami nowymi, znajdującymi się we wczesnych etapach życia. Znajduje to swoje 

wyjaśnienie na gruncie teorii cyklu życia produktu, pokazujących, jak wczesne fazy rozwoju techno-

logii zwiększają liczbę okazji będących pożywką dla innowacji technologicznych,

	prawidłowe określenie czynników determinujących intensywność innowacji, potencjał ekono-

miczny i międzynarodową konkurencyjność firm działających w poszczególnych przemysłach/

usługach,

	bardziej precyzyjne i adekwatne do potrzeb i możliwości zdefiniowanie siły, kierunków i zakresu 

pomocy publicznej (polityki wsparcia).

Oddziaływanie projektu na region, przejawia się w unowocześnieniu regionalnego przemysłu włókienniczo- 

-odzieżowego, który może być przemysłem na wskroś nowoczesnym, opartym na wiedzy, wpisującym 

się w pozytywny wizerunek regionu opartego na wiedzy, mającym duży potencjał generowania dynamiki 

wzrostu gospodarczego i zasługującym na rozsądne wsparcie. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że: 

	nie wszystkie (aktualnie działające) firmy będą chciały i mogły (z różnych względów) podążać 

ścieżką wyznaczoną przez macierz transformacji,

	nie jesteśmy w stanie konkurować na wszystkich polach (podążanie w kierunku specjalizacji),

	część firm (pytanie, jak duża?) albo sama opuści rynek, albo zostanie z niego wypchnięta.

To oznacza, że w ramach wsparcia transformacji sektora włókienniczo-odzieżowego obok instrumentów 

aktywnie wspierających transformację trzeba równolegle wdrożyć pakiet działań:

	osłonowych (dla tych, którzy nie mają szans na odnalezienie się w innych obszarach),

	aktywnych instrumentów rynku pracy (przekwalifikowanie, szkolenie itd.).

Rezultaty projektu:

	 rzuciły nowe światło na rolę polityki i władz regionalnych. Ich interwencja okazała się potrzebna nie 

tylko wtedy, gdy mieliśmy do czynienia z zawodnością rynków, ale również wtedy, gdy zaistniała 

potrzeba redukcji deficytu relacji i/lub związków w obrębie systemów innowacji,

	wskazały, że istotą interwencji powinno być uzupełnianie, nie zaś zastępowanie lub dublowanie 

mechanizmów rynkowych,

	podkreśliły konieczność budowania interwencji publicznej na bazie systematycznej diagnozy 

i w odpowiedzi na rzeczywiście występujące problemy (orientacja na beneficjenta).
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Podmioty, które zaadaptują kopię/zmodyfikowaną wersję projektu uzyskają trwałe podstawy do budowy 

zdolności innowacyjnej i zamierzonych przewag dzięki instrumentom aplikowanym równolegle w kilku 

powiązanych ze sobą obszarach:

	w gospodarce (regionalizacja rozwoju gospodarczego, „otwarte systemy” współdziałania firm, 

integracja produkcji wiedzy i jej komercjalizacji, inteligentne infrastruktury, silne lokalne i glo-

balne sieci),

	w zarządzaniu (wielopoziomowe zarządzanie relacjami różnorodnych interesariuszy, silna poli-

tyka wsparcia dla innowatorów, zwiększone nakłady na badania i rozwój, polityczne przywództwo 

mające na celu realizację określonej wizji, pozycjonowanie lokalnych zasobów w globalnej prze-

strzeni),

	w kształtowaniu infrastruktury wiedzy (uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje pośred-

niczące, profesjonalne doradztwo itd. i ich rola w produkcji oraz komercjalizacji wiedzy oraz w pod-

noszeniu zdolności absorpcyjnych gospodarki),

	w zmianie warunków społeczno-kulturowych (kapitał ludzki, kultura i normy społeczne itd. modyfi-

kujące zachowania jednostek i instytucji oraz relacji między nimi).

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje do transferu projektu jako dobrej praktyki

Głównym wyzwaniem, które stoi przed podmiotem zamierzającym realizować podobne przedsięwzię-

cie, jest posiadanie (lub możliwość zbudowania) przez decydenta politycznego potencjału (kompetencyj-

nego, kwalifikacyjnego, organizacyjnego, finansowego) gwarantującego rozwiązanie problemu zarówno 

na poziomie koncepcji, jak i wdrożenia.

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Kazimierz Kubiak
ul. Gdańska 121, 90-513 Łódź
tel.: +48 42 66 42 240
faks: +48 42 66 42 246
e-mail: sekretariat@swspiz.pl
http://www.eedri.pl
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Uwarunkowania rozwoju  
gron przedsiębiorczości w agrobiznesie  

na terenie województwa mazowieckiego 

O projekcie
Region: Województwo Mazowieckie 

Realizator Typ Instytucji
Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Uczelnia wyższa

Partnerzy Brak 

Wartość projektu 343 050 zł

Źródła finansowania
ZPORR 2.6
Budżet Państwa

Udział  
w projekcie (%)

75%
25%

Beneficjenci projektu
Administracja publiczna 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry 

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt posiadał charakter badawczy. W ramach projektu postanowiono zwrócić uwagę na znaczenie 

gron przedsiębiorczości w pobudzaniu rozwoju lokalnego w obszarze agrobiznesu, tym bardziej że jest 

to istotna branża z punktu widzenia gospodarki województwa mazowieckiego (poza obszarem metropo-

litarnym stolicy). 

Cel projektu

Celem projektu była identyfikacja i analiza powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami reprezentującymi sek-

tory związane z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym i innymi instytucjami na terenie woje-

wództwa mazowieckiego. Celem szczegółowym projektu było zbadanie, czy na terenie województwa 

mazowieckiego występują grona przedsiębiorczości w sektorach związanych z rolnictwem i przetwór-

stwem rolno-spożywczym,  identyfikacja czynników i barier nawiązywania współpracy w agrobiznesie oraz 

rozpowszechnienie wiedzy na temat dobrych praktyk — skutecznych sieci współpracy rolników lub firm. 

Wartością dodaną projektu było przygotowanie rekomendacji dotyczących wspierania gron przedsię-

biorczości w agrobiznesie województwa mazowieckiego oraz zaproponowanie systemu wsparcia gron 

w odniesieniu do regionalnego systemu innowacji.
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Opis działań w projekcie

W ramach projektu zidentyfikowano istniejące sieci powiązań pomiędzy rolnikami, przedsiębiorstwami 

oraz przedsiębiorstwami a jednostkami badawczo-rozwojowymi, rozpoznano czynniki i bariery powstawa-

nia sieci przedsiębiorstw oraz bariery dyfuzji innowacji z sektora B+R do przedsiębiorstw. Projekt był reali-

zowany w następujących etapach:

	analiza koncentracji przedsiębiorstw agrobiznesu oraz analiza przestrzennego zróżnicowania 

wybranych upraw na terenie województwa mazowieckiego,

	badania terenowe z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu i ankiety wśród rolników i liderów 

grup producenckich, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, insty-

tucji badawczo-rozwojowych i uczelni wyższych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego i innych organi-

zacji branżowych działających na rzecz sektora rolnego, 

	opracowanie wyników badań celem wskazania istniejących oraz potencjalnych sieci współpracy, 

a także określenia czynników i barier warunkujących ich powstawanie i funkcjonowanie.

Jako podsumowanie realizacji projektu wydano publikację „Uwarunkowania rozwoju gron przedsiębior-

czości w agrobiznesie na Mazowszu” pod redakcją koordynatora projektu, prof. dra hab. Mieczysława Ada-

mowicza. Książka zawiera przegląd koncepcji teoretycznych dotyczących gron przedsiębiorczości i sieci 

współpracy oraz artykuły prezentujące wyniki badań empirycznych, w tym analizę barier nawiązywania 

współpracy przez rolników oraz studia przypadku — prezentację dobrych praktyk kooperacji w agrobiz-

nesie. Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję podsumowującą wyniki badań. Zaprezento-

wano na niej koncepcje teoretyczne dotyczące gron przedsiębiorczości, analizę koncentracji przestrzennej 

w agrobiznesie na terenie województwa mazowieckiego oraz zidentyfikowane i potencjalne sieci współ-

pracy w agrobiznesie na Mazowszu.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Wnioski z badań realizowanych w ramach niniejszego projektu zostały wykorzystane na potrzeby opra-

cowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego. Zidentyfikowane podczas badań 

bariery rozwoju gron (i współpracy w ogóle) pozwoliły zidentyfikować konieczne zmiany istniejących roz-

wiązań i stworzyć politykę wspierania gron, jak również wkomponować ją w politykę wspierania innowa-

cyjności na Mazowszu. Promocja idei gron przedsiębiorczości i prezentacja dobrych praktyk oraz korzyści 

ze współpracy mogą doprowadzić do wzrostu poziomu zorganizowania producentów, co poprawi ich 

pozycję konkurencyjną na rynku.

W związku z badawczym typem projektu jego efekty można wskazać głównie za pomocą powstałej publi-

kacji podsumowującej projekt, która przyczyniła się do promowania idei gron przedsiębiorczości, wzrostu 

poziomu zorganizowania producentów, ukazała potencjalne kierunki i korzyści z kooperacji, a zamiesz-

czone przykłady stanowią wzorce do naśladowania dla tych, którzy chcą osiągnąć korzyści poprzez współ-

pracę i współdziałanie. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała
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Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Projekt, dzięki badawczemu charakterowi, może zostać zrealizowany w innych regionach Polski, w szcze-

gólności w regionach, gdzie struktura gospodarki zbliżona jest do struktury gospodarki województwa 

mazowieckiego. Ze względu na swoje nowatorskie podejście do tematyki gron przedsiębiorczości i inno-

wacyjności jest to zasadne, tym bardziej że podobne projekty nie były dotąd realizowane. Projekt może 

zatem być kopiowany bądź modyfikowany i realizowany w innych regionach Polski.

Jako że jednym z celów projektu było promowanie powstawania gron przedsiębiorczości oraz prezentacja 

dobrych praktyk, wyniki projektu mogą zostać zaadaptowane przez rolników i przedsiębiorców z innych 

regionów Polski, co poprzez wzrost poziomu zorganizowania producentów przyczyni się do powstawania 

przewag konkurencyjnych, a w efekcie pobudzi rozwój obszarów wiejskich.

Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Maciej Stawicki 
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 
tel.: +48 22 5934064
faks: +48 22 5934077
e-mail: maciej_stawicki@sggw.pl 
http://kpaim.sggw.waw.pl
www.grona.eu 
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Wizualizacja instytucji wsparcia innowacji i technologii Hanse VisITs 

O projekcie
Region: Województwo Lubelskie 

Realizator Typ Instytucji
Lubelska Fundacja Rozwoju Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Partnerzy 5

Bremen-Uni Transfer (Niemcy) — lider projektu Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Łotewskie Centrum Technologiczne (Łotwa) Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

ANVAR Haute Normandy (Francja) Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Beta Technology Ltd. (W. Brytania) Pośrednik w transferze wiedzy i technologii

Fundacja Polskiej Akademii Nauk (o/Lublin) Publiczna instytucja badawcza

Wartość projektu 70 000 zł (budżet na województwo lubelskie) 

Źródła finansowania
Interreg III C
Budżet Państwa
Środki własne

Udział  
w projekcie (%)

75%
10%
15%

Beneficjenci projektu
Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego 

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt wynikał z potrzeby identyfikacji instytucji wsparcia innowacji i transferu technologii w regionach 

partnerskich projektu (w tym w województwie lubelskim) i skatalogowania ich w jednym miejscu o łatwym 

dostępie dla potencjalnych zainteresowanych. Wizualizacja tego typu instytucji osiągnięta w drodze reali-

zacji projektu okazała się pomocnym narzędziem dla wielu podmiotów w poszukiwaniu praktycznej oferty 

wsparcia w działalności innowacyjnej, np. lokalnych przedsiębiorstw, administracji regionalnej czy konsul-

tantów biznesu. Wcześniej w regionie lubelskim nie było podobnych inicjatyw, tym bardziej więc inicja-

tywa ta — jako pierwsza tego rodzaju w regionie — miała istotne znaczenie dla RSI Lubelszczyzny. 

W wydanych w ramach projektu publikacjach oraz w strukturach utworzonej na stronie WWW projektu 

bazy danych znalazły się informacje o województwie lubelskim i jego polityce proinnowacyjnej, stanowiąc 

jeden z praktycznych kanałów promocji regionu w skali krajowej i międzynarodowej.

Cel projektu

Celem projektu był przegląd i identyfikacja instytucji istniejących w regionach partnerskich projektu świad-

czących usługi związane ze wsparciem innowacji i transferu technologii i stworzenie tzw. geograficznej „mapy 

transferu technologii” oraz „katalogu transferu technologii” dla każdego z regionów partnerskich projektu. 
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Celem równorzędnym było nawiązanie współpracy instytucjonalnej oraz wymiana doświadczeń pomię-

dzy instytucjami z regionów partnerskich, wzajemne uczenie się w zakresie form wsparcia działalności 

innowacyjnej oraz transferu technologii na poziomie regionu. 

Opis działań w projekcie

Projekt miał charakter międzyregionalny. Realizowany był w partnerstwie z innymi instytucjami zagranicz-

nymi zaangażowanymi w transfer technologii. Głównym zadaniem było zidentyfikowanie w regionach 

partnerskich instytucji zajmujących się wspieraniem innowacji i transferem technologii oraz umiejscowie-

nie ich w wirtualnej, międzyregionalnej bazie danych, a także wydanie lokalnych katalogów. Dla wszyst-

kich partnerów projektu opracowano jednolity formularz aplikacyjny przeznaczony do wypełnienia przez 

instytucje zainteresowane umieszczeniem w katalogu swojego profilu. Wydana w ramach projektu publi-

kacja pt. „Katalog instytucji wsparcia innowacji i transferu technologii w województwie lubelskim” zawie-

rała ostatecznie 21 profili instytucji z województwa lubelskiego. Celem publikacji było zidentyfikowanie 

i zaprezentowanie lubelskich instytucji i organizacji, w głównej mierze instytucji publicznych i instytucji 

typu non-profit, posiadających ofertę wsparcia rozwiązań innowacyjnych oraz transferu technologii dla 

sektora przedsiębiorstw. Wydanie pierwszej edycji katalogu było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowa-

nie przedsiębiorstw na informacje w zakresie poszukiwania możliwości wsparcia finansowego działalności 

innowacyjnej, oferty naukowo-badawczej lubelskich uczelni czy oferowanych możliwości wdrożeń lokal-

nych ośrodków naukowo-badawczych do sektora przedsiębiorstw. Katalog był dystrybuowany podczas 

szeregu imprez promocyjnych.

W ramach projektu odbywały się ponadto warsztaty regionalne dla partnerów projektu, gdzie prezento-

wane były m.in. regionalne i lokalne systemy innowacji, metody i instrumenty skutecznego wspomagania 

innowacji, w tym najlepsze praktyki w tym zakresie. 

Partnerstwo na poziomie regionu lubelskiego odbywało się poprzez bieżącą współpracę z lubelskim 

oddziałem Fundacji PAN, która była szczególnie przydana w identyfikacji instytucji transferu technologii 

wywodzących się ze środowisk naukowych.

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Publikacja „Katalog instytucji wsparcia innowacji i transferu technologii w województwie lubelskim” była 

pierwszą tego typu pozycją w regionie. Z odebranych sygnałów i informacji z lokalnych środowisk wyni-

kało, że katalog spotkał się z dużą przychylnością ze strony lokalnych podmiotów zaangażowanych we 

wdrażanie RSI (przedsiębiorstwa, administracja regionalna, instytucje konsultingowe) jako cenne źródło 

informacji. W regionie rozdysponowano cały nakład publikacji (blisko 1000 egzemplarzy).

W wyniku realizacji projektu oferta lubelskich instytucji została włączona do ogólnej bazy projektu (w sumie 

ponad 300 profili) na stronie www.hanse-passage.net, dzięki czemu jest promowana nie tylko w skali kraju, 

ale i za granicą.

Wartością dodaną w projekcie był również efekt synergii we współpracy lokalnych partnerów projektu 

na Lubelszczyźnie (Lubelskiej Fundacji Rozwoju jako doświadczonej instytucji otoczenia biznesu i Oddziału 

Fundacji PAN w Lublinie — instytucji związanej ze środowiskiem naukowym, z którego wywodzą się insty-

tucje z potencjalną ofertą dla innowacyjnych firm).
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Projekt umożliwił poznanie i wypracowywanie najlepszych praktyk w zakresie regionalnych polityk inno-

wacyjnych w Europie poprzez wymianę doświadczeń partnerów projektu w tym zakresie. 

Ponadto dzięki realizacji projektu zostały nawiązane trwałe kontakty z partnerami projektu, których efek-

tem było przygotowanie kolejnych wspólnych projektów z udziałem funduszy UE, stając się podstawą 

do utworzenia nieformalnej, międzyregionalnej sieci współpracy instytucjonalnej. 

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Z uwagi na swoją specyfikę projekt jako projekt międzyregionalny może być bez żadnych przeszkód powie-

lany w innych regionach. Szczególnie istotne znaczenie dla sukcesu tego typu projektów ma odpowiedni 

dobór partnerów, silna motywacja do działań każdego z partnerów oraz wybitne zdolności menedżer-

skie lidera projektu. Warto też zapewnić właściwą strukturę udziału w projekcie regionów „uczących się” 

(z mniejszym doświadczeniem) i tzw. regionów doświadczonych, dzięki którym w większości dokonywany 

jest transfer wiedzy i doświadczeń. Instytucje, które chciałyby adaptować podobne projekty w swoich 

regionach, powinny przede wszystkim mieć ugruntowaną i silną pozycję zarówno w lokalnym środowisku 

naukowo-badawczym, jak i okołobiznesowym. 

Lubelska Fundacja Rozwoju
Cezary Pasternak 
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel.: +48 81 743 68 26
fax: +48 81 743 73 26
e-mail: bic@lfr.lublin.pl
http://www. lfr.lublin.pl/innowacje
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Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju  
— Foresight Regionalny do 2020 roku 

O projekcie
Region: Województwo Opolskie

Realizator Typ Instytucji
Politechnika Opolska
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Uczelnia wyższa

Partnerzy Brak

Wartość projektu 1 775 000 zł

Źródła finansowania SPOWKP 1.4.5 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Publiczne instytucje badawcze 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Pośrednicy w transferze wiedzy i technologii 

Instytucje systemu zarządzania polityką wsparcia 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Narzędziem wspomagającym efektywność zarządzania regionem, które współcześnie nabiera znaczenia 

w warunkach polskich, jest foresight regionalny. Wyniki foresightu rzucają światło na istotę i stopień pil-

ności technologicznych procesów prorozwojowych w długiej perspektywie. Wcześniejsza niż u konkuren-

tów koncentracja na przyszłych obszarach kluczowych sprzyja wzrostowi konkurencyjności województwa. 

Dlatego w ramach projektu dokonano analizy czynników i kół zamachowych rozwoju regionu opolskiego, 

sytuując je w układzie STEEP, w którym uwzględnione zostały wszystkie łady rozwoju zrównoważonego 

(S — społeczny, E — ekonomiczny, E — ekologiczny, P — polityczno-instytucjonalny) oraz potencjał tech-

nologiczny regionu — T).

Badania foresightowe mają charakter komplementarny wobec procesu programowania rozwoju, umoż-

liwiając nowelizowanie kluczowych dokumentów strategicznych na poziomie regionu. W ramach pro-

jektu powołany został panel ekspertów, którego członkowie zostali poproszeni o wytypowanie oraz ocenę 

kluczowych czynników sprawczych sukcesu o znaczeniu priorytetowym dla zrównoważonego rozwoju 

regionu. Kluczowe czynniki rozwoju województwa opolskiego podzielono według kryteriów ważności 

danego czynnika i pilności jego realizacji.
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Cel projektu

Celem projektu była identyfikacja i ocena kluczowych technologii mających wpływ na zrównoważony 

i trwały rozwój regionu opolskiego, a w szczególności wyznaczenie priorytetów w dziedzinie badań i roz-

woju w zakresie dopasowania rynku podaży technologii do uwarunkowań regionalnych.

Zapewnienie celu głównego było możliwe poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, wśród których 

wymienić należy:

	wyznaczenie strategicznych obszarów badawczych mających wpływ na rozwój regionu,

	 sporządzenie schematu wskaźników obrazujących dynamikę branż w strategicznych obszarach,

	opracowanie poziomu interakcji priorytetowych technologii z ładami rozwoju regionalnego.

Opis działań w projekcie

Działania w projekcie zostały rozłożone na cztery etapy:

	W ramach etapu 1 dokonano analizy regionalnej. Była to analiza porównawcza prognoz regional-

nych, w ramach której wyselekcjonowano 25 foresightów i prognoz regionalnych, które wykorzy-

stano jako bazę wzorcową do dalszej realizacji projektu. Następnie dokonano wyboru kluczowych 

obszarów badawczych, koncentrując się na analizie strategicznej regionu ze szczególnym uwzględ-

nieniem znaczenia obszarów dotychczas uważanych za kluczowe dla rozwoju regionu. W wyniku 

badań zidentyfikowano dwa kluczowe działy badawcze podlegające dalszej pracy projektowej.

	W 2 etapie realizacji projektu utworzono Opolską Radę Projektu Foresight (ORP Foresight) oraz 

opracowano projekt jej regulaminu, a także zakres i harmonogram prac. 2 etap objął także budowę 

internetowego serwisu informacyjnego w zakresie foresightu oraz konsultacje społeczne w zakresie 

wyników prac wykonanych w projekcie.

	W 3 etapie panel ekspertów zidentyfikował kluczowe czynniki wpływające na rozwój poszczegól-

nych obszarów, a także napędzające je koła zamachowe. Wyniki tak przygotowanych danych wej-

ściowych posłużyły do przygotowania scenariusza rozwoju regionu.

	W 4 etapie dokonano syntezy badań i opracowano prognozę zmian sieci osiedleńczej i komunika-

cyjnej w regionie, prawdopodobne scenariusze rozwoju wyselekcjonowanych obszarów badaw-

czych oraz raport nt. koncepcji zrównoważonego rozwoju w ujęciu regionalnym (dwa opracowania 

książkowe odnoszące się do dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektu).

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Przykładem pierwszych efektów prawidłowej implementacji wyników projektu jest wprowadzenie zapi-

sów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007−2013 o uprzywilejo-

waniu projektów wpisujących się w wyniki foresightu.

Rezultatem zrealizowanego projektu było ponadto wskazanie rozwiązań umożliwiających ukierunkowany 

i sprawny rozwój regionu opolskiego. Możliwe stało się to dzięki wyznaczeniu odpowiednio długiego 

horyzontu badania prognostycznego zweryfikowanego i zaakceptowanego przez społeczeństwo regionu. 

Dodatkowym efektem stał się bezpośredni wpływ realizowanego projektu na aktualizację dokumentów 

o znaczeniu strategicznym i operacyjnym. 

Czynnikiem sukcesu projektu była prawidłowa identyfikacja obszarów kluczowych dla rozwoju regionu 

oraz wyznaczenie istotnych czynników warunkujących prawidłowość tego rozwoju. Wyniki projektu 

stanowią podstawę do ciągłej aktualizacji opracowanych strategii rozwoju województwa opolskiego 
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(2000−2015) i regionalnej Strategii Województwa Opolskiego na lata 2004−2013, jak również Programów 

Operacyjnych.

Materialnym efektem podejmowanych działań są ponadto liczne opracowania i raporty opublikowane 

w formie pozycji zwartych, jak również zamieszczone na stronie internetowego serwisu informacyjnego. 

Panel ekspertów uczestniczących w pracach grup roboczych przekształcił się w Bank Informacji (baza 

danych) obejmujący liderów, inicjatorów i specjalistów branżowych mogących w przyszłości realizować 

zadania wynikające nie tylko z założeń projektu, ale przede wszystkim mogących stymulować dalsze dzia-

łania zmierzające do zbudowania regionalnej gospodarki opartej na wiedzy.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża  Średnia Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Zgodnie z przyjętym założeniem realizowany projekt o charakterze foresightu ma formę ciągłą i stanowi swo-

isty proces budowania wspólnej wizji myślenia społeczeństwa o przyszłości. Przyjęte rozwiązania pozwa-

lają na okresową ocenę i ewaluację prawidłowości otrzymanych wyników. Zrealizowany projekt wyznacza 

nowe kanony współpracy pomiędzy sferą wdrożeniową, naukową a decydentami regionalnymi, stanowi uni-

wersalną platformę do wymiany poglądów i spostrzeżeń w zakresie swego przedmiotu. Wyniki otrzymane 

w ramach projektu stanowią powszechnie dostępny zasób wiedzy o kluczowych szansach rozwoju woje-

wództwa. Wykorzystanie otrzymanych wyników pozwoli nie tylko lepiej zrozumieć kierunek, w jakim dokony-

wane są w regionie przemiany społeczne, środowiskowe i gospodarcze, ale również ukaże konkretny wymiar 

proponowanych rozwiązań. Wyniki mogą i powinny być wykorzystane nie tylko przez decydentów admini-

stracyjnych szczebla regionalnego i centralnego, ale również przez animatorów zrównoważonego rozwoju. 

Wskazane jest przenoszenie projektu jako dobrej praktyki do innych regionów.

Politechnika Opolska — Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
prof. dr hab. Krystian Heffner
ul.Waryńskiego 4, 45-047 Opole 
tel.: +48 77 454 35 33 w. 34
faks: +48 77 453 04 71
e-mail: wziip@po.opole.pl 
www.foresight.opole.pl
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Zbadanie potencjału innowacyjnego  
subregionu radomskiego 

O projekcie
Region: Województwo Mazowieckie 

Realizator Typ Instytucji
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uczelnia wyższa

Partnerzy Brak

Wartość projektu 1 120 050 zł

Źródła finansowania ZPORR 2.6 Udział  
w projekcie (%) 100%

Beneficjenci projektu
Uczelnie wyższe 

Jednostki samorządu terytorialnego 

Instytucje otoczenia biznesu 

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa 

Ośrodki wspierania przedsiębiorczości 

Obszar wsparcia
Dominujący Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną 

Pozostałe *** ** *

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)

Sieci, klastry

Technologie społeczeństwa informacyjnego

Transfer wiedzy i technologii

Usługi dla innowacji

Finanse na innowacje

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną

Krótka charakterystyka projektu

Projekt posiadał charakter badawczy. Przesłanki dla realizacji projektu wynikały z faktu, że do momentu 

realizacji przedsięwzięcia żadna instytucja/urząd/jednostka z płd. Mazowsza nie posiadała informacji 

na temat wykorzystania i wdrażania innowacyjności w firmach/instytucjach/jednostkach. Z tego względu 

projekt skoncentrował się na analizie, identyfikacji i diagnozie potrzeb proinnowacyjnych w celu określenia 

kierunków i rodzaju niezbędnych działań służących utworzeniu RSI dla Mazowsza. Dla zapewnienia spraw-

nego procesu realizacji projektu powołana została rada naukowa składająca się z przedstawicieli otoczenia 

biznesu, przedsiębiorców i naukowców.

Cel projektu

Celem projektu było zbadanie poziomu potencjału innowacyjnego w subregionie radomskim (południowe 

Mazowsze) poprzez analizę i diagnozę stanu innowacyjności 1000 beneficjentów instytucjonalnych 

w regionie. Wyniki badań pozwoliły na identyfikację słabych i mocnych stron potencjału innowacyjnego 

południowego Mazowsza, co było niezbędne do opracowania i stworzenia założeń spójnej regionalnej 

strategii innowacyjnej. Z tego względu projekt skoncentrował się na analizie, identyfikacji i diagnozie 

potrzeb proinnowacyjnych w celu określenia kierunków i rodzaju niezbędnych działań służących utworze-

niu Regionalnej Strategii Innowacji dla płd. Mazowsza. 
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Opis działań w projekcie

Proces badawczy został podzielony na cztery części. W ramach pierwszej dokonano diagnozy stop-

nia innowacyjności subregionu (analiza na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 1000 

przedsiębiorstwach działających w subregionie). Część druga objęła dokonanie diagnozy potrzeb 

w zakresie innowacyjności (zapotrzebowanie na innowacje produktowe, procesowe, istniejący poten-

cjał innowacyjny). Do diagnozy w tej części zostało wytypowanych 100 firm najprężniej wykorzystują-

cych innowacje w subregionie radomskim. W ramach części drugiej opisany został również potencjał 

badawczo-rozwojowy w ujęciu 7 powiatów. Część trzecią stanowiło dokonanie diagnozy potencjału 

badawczo-rozwojowego w subregionie. Czwarty element obejmował przeprowadzenie analizy SWOT, 

dzięki której stworzone zostały warunki dla ustalenia obszarów i dziedzin wysokich szans rozwojowych 

w subregionie. Opracowane zostały również 3 typy scenariusza rozwoju innowacyjnego Mazowsza Połu-

dniowego: proinnowacyjny, kooperacyjny oraz integracyjny.

Ogółem w ramach projektu w pierwszym etapie przebadanych zostało 658 firm, 60 JST, 10 szkół wyższych 

i 4 instytucje otoczenia biznesu. Do drugiego etapu zakwalifikowały się 122 firmy. Badania były przeprowa-

dzone metodą ankietową. Ponadto została przeprowadzona akcja promocyjna i uświadamiająca benefi-

cjentów o korzyściach płynących z włączenia się w sieć współpracy na rzecz wdrażania nowych technologii 

i innowacji. W tym celu na zakończenie projektu została zorganizowana konferencja prezentująca wyniki 

badań i mająca na celu wypracowanie wspólnej strategii innowacyjnej dla Mazowsza Południowego. 

Wartość projektu dla rozwoju innowacyjnego regionu

Realizacja projektu przyczyniła się do określenia potencjału innowacyjnego firm, zapotrzebowania 

na wdrażanie nowych procesów innowacyjnych, rozpoznania popytu na innowacje w subregionie, wska-

zania obszarów innowacyjności subregionu i pozwoliła na uświadomienie konieczności podejmowania 

procesów innowacyjnych.

Ponadto, dzięki realizacji projektu, została stworzona baza danych ok. 3700 beneficjentów z terenu sub-

regionu radomskiego. Na podstawie szczegółowo przeprowadzonych badań powstały 2 publikacje pre-

zentujące wyniki badań, które zostały upowszechnione wśród wszystkich uczestników projektu. Podczas 

konferencji prezentującej wyniki projektu przedstawiciele najbardziej innowacyjnych firm zaprezentowali 

swoje wdrożone innowacyjne pomysły. Zebrany materiał konferencyjny oraz wywiady z kierownictwem 

innowacyjnych firm prezentowane były w lokalnej TV jako przykład dobrych praktyk. Zbadanie kondycji 

potencjału innowacyjnego w subregionie radomskim przyczyniło się do pobudzenia i wyrównania sys-

temu innowacyjnego i możliwości w zakresie innowacyjności.

Możliwość włączenia projektu w codzienną praktykę w innych organizacjach 

Duża Średnia  Mała

Rekomendacje w zakresie zastosowania dobrej praktyki 

Projekt może być kopiowany zarówno przez pojedynczych przedsiębiorców, jak i w odniesieniu do określo-

nego sektora gospodarki. W całości można wykorzystać dwa rodzaje kwestionariuszy ankiet do zbadania 

aktualnej sytuacji innowacyjnej w danym segmencie oraz dla przygotowania „mapy drogowej” w zakresie 

zmian koniecznych do wprowadzenia pod kątem wdrożenia nowych form innowacyjnych w firmach. Pod-
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mioty chcące zaadaptować wyniki badań powinny posiadać środki na zlecenie ekspertyzy dot. konkret-

nego wdrożenia innowacyjności w danym obszarze, a także środki na przygotowanie i rozpoczęcie tego 

procesu w praktyce gospodarczej (przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej).

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
Biuro Projektu
ul. Malczewskiego 20 A, 26-600 Radom
tel.: +48 48 3617806
faks: +48 48 3617012
e-mail: innowacje@pr.radom.pl 
www.pr.radom.pl 





3. Informacje o regionach

 





277

Województwo  
Dolnośląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12–14

50-411 Wrocław

tel.: + 48 71 776 90 53

faks: + 48 71 776 93 13

e-mail: marszalek@dolnyslask.pl

http://umwd.dolnyslask.pl/

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Wrocław

Powierzchnia (km2) 19 946,77

Liczba mieszkańców (tys.) 2877,3 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 3108,53 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 96,7 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 3865,24 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 3024,77 (styczeń 2009)

Stopa bezrobocia (%) 11,3 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 29 739

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 3/26

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 169 (36/54/79)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS — Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa 
Dolnośląskiego; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_komunikat_styczen_2009.pdf oraz GUS  
— Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

Dolny Śląsk to jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski. Pod względem udziału w tworze-

niu PKB całej gospodarki narodowej województwo sytuuje się na czwartym miejscu w kraju (8,1% ogółu). 

Niemal 60% dolnośląskiego PKB jest wytwarzane przez sektor usług, 32% przez przemysł (co plasuje 

województwo na drugiej pozycji w skali kraju), 6% przez budownictwo, a mniej niż 2% przez rolnictwo.1 

To również region, który plasuje się na trzeciej pozycji w kraju pod względem wartości nakładów inwesty-

cyjnych ogółem w sektory gospodarki (ponad 7%).2

Biorąc pod uwagę strukturę pracujących w trzech głównych działach gospodarki, widoczna jest przewaga 

usług (59,2%). Kolejne działy — rolnictwo oraz przemysł — charakteryzują się odpowiednio 7,8-procento-

wym i 33,1-procentowym udziałem pracujących.3

1  GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006; 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
2  GUS, Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2007 roku;  
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pbs_sr_tr_w_gos_nar_w_r_2007.pdf
3  GUS, Pracujący w gospodarce narodowej — stan na rok 2007;  
 http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=350522&p_typ=HTML
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Do najlepiej zagospodarowanych regionów Dolnego Śląska należą okolice Wrocławia oraz Lubina, a najsła-

biej — Wałbrzycha.4 Duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego województwa mają inwestycje zagraniczne 

— inwestorzy chętnie rozwijają swoją działalność w istniejących w województwie specjalnych strefach eko-

nomicznych: Kamiennogórskiej SSEMP, Legnickiej SSE , TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Wałbrzyskiej SSE.

Województwo dolnośląskie zajmuje czwarte miejsce w kraju pod względem liczby osób zatrudnionych 

w instytucjach o charakterze badawczo-rozwojowym, a innowacje generowane w regionie są w znacznym 

stopniu finansowane przez przedsiębiorstwa. Ich udział w nakładach inwestycyjnych na badania i rozwój 

w roku 2004 kształtował się na poziomie 35%.5

Poziom innowacyjności regionu mierzony w oparciu o European Regional Innovation Scoreboard pozwolił 

na sklasyfikowanie województwa na 151 pozycji w rankingu 208 regionów europejskich.6 

Dolnośląska Strategia Innowacji

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2005 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

KBN

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 10,5 mln zł*

Dodatkowe źródła finansowania:

1. SPO WKP 1.1.2, 1.3, 1.4, 

2. SPO RZL 2.3 schemat a

3. ZPORR 2.5

4. 6 PR

5. INTERREG III C

6. Leonardo da Vinci

7. Wieloletni Program dla Przedsiębiorstw 
    i Przedsiębiorczości UE

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Głównym celem postawionym przed Dolnośląską Strategią Innowacji było określenie działań oraz czyn-

ności nakierowanych na powstanie regionalnego systemu innowacji, w skład którego wejdą przedsiębior-

stwa, instytucje naukowe i badawcze, podmioty sfery obsługi biznesu, a także szkolnictwo (w szczególności 

uczelnie wyższe). Misję, jaka przyświeca wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacji w województwie dol-

nośląskim, zawarto w haśle Innowacyjność odpowiedzią na wyzwania przyszłości.

W ramach Strategii wyznaczono osiem głównych celów strategicznych, które określają obszary mogące 

uzyskać wsparcie władz wojewódzkich. 

Jako cele strategiczne określono:

	wzmacnianie regionalnych bloków kompetencji — w tym przede wszystkim wsparcie w zakresie 

rozwoju klastrów,

	
4 Źródło: www.money.pl/gospodarka/regiony-polski/dolnoslaskie/
5 Kalinowski T. (red.), Wpływ organizacji EXPO 2012 we Wrocławiu na gospodarki krajów członkowskich  
 Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Czech i Niemiec, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 
 Gdańsk, 2006, http://www.ibngr.edu.pl/pdf/publikacje/raporty/EXPO2012_IBnGR_raport.pdf
6 Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, 2007 
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	aktywizację środowiska badawczego — w formie pozwalającej na wykorzystanie potencjału zaple-

cza badawczego na potrzeby wspierania budowy regionalnego systemu innowacyjnego, 

	budowę infrastruktury innowacyjnej — dzięki której będzie możliwe wspieranie przedsięwzięć inno-

wacyjnych zarówno na etapie inkubacji, jak również komercjalizacji wypracowanych rozwiązań,

	finansowanie innowacji — w obliczu zdiagnozowanego w Strategii niskiego poziomu rozwoju sys-

temu finansowania innowacji w regionie podkreślono m.in. konieczność wykorzystania środków 

z funduszy strukturalnych oraz instrumentów typu venture capital, a także niezbędność wsparcia 

przez samorządy wybranych projektów innowacyjnych,

	obniżanie barier dla działań innowatorów — poprzez stworzenie systemu umożliwiającego inno-

watorom koncentrację na rozwoju pomysłów, bez konieczności angażowania ich czasu na zadania 

możliwe do wykonania przez inne podmioty,

	edukację dla innowacji — w Strategii stwierdzono, iż kształtowanie postaw innowacyjnych powinno 

rozpoczynać się już na pierwszych etapach edukacji. W tym celu założono podjęcie działań ukierun-

kowanych na wprowadzenie możliwych zmian w systemie edukacyjnym, 

	krzewienie postaw proinnowacyjnych — w tym zakresie autorzy Strategii położyli szczególny nacisk 

na promowanie (w szczególności przez samorządy) najlepszych inicjatyw innowacyjnych, 

	akumulację kapitału społecznego — autorzy Strategii dostrzegli konieczność wzmocnienia sieci 

powiązań pomiędzy regionalnymi aktorami, w oparciu o które w przyszłości powstanie regionalny 

system innowacyjny. 

Streszczenie opracowane na podstawie:  
Dolnośląska Strategia Innowacji — (Uchwała XXXIX/509/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego),  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, styczeń 2005.  

http://www.bwdsi.dolnyslask.pl/images/stories/mosdl/dsi.pdf
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Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

tel.: +48 56 6218255

faks: +48 56 6218553

e-mail: gabinet@kujawsko-pomorskie.pl

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Podstawowe informacje o regionie

Siedziba Wojewody Bydgoszcz

Siedziba Sejmiku Toruń

Powierzchnia (km2) 17 971,69 

Liczba mieszkańców (tys.) 2067,6 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 2707,90 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 84,2 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 3439,75 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 2625,02 (styczeń 2009)

Stopa bezrobocia (%) 14,5 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 24 301

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 4/19

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 144 (17/35/92)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego; 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bydgosz/ASSETS_komunikat_0109.pdf oraz GUS  
— Rocznik Statystyczny Województw, 2008

Gospodarka regionu 

Pod względem społeczno-gospodarczym region kujawsko-pomorski zajmuje środkową pozycję w kraju 

— ma 4,7% udziału w tworzeniu polskiego PKB. Ponad 63% PKB w regionie wytwarza sektor usług, 

a 24% sektor przemysłowy, który dzięki różnorodności odgrywa ważną rolę, skupiając 5,5% krajowego 

zatrudnienia w przemyśle i dostarcza 5% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu.7

Analiza struktury pracujących w województwie kujawsko-pomorskim w trzech głównych działach gospo-

darki wykazuje przewagę zatrudnienia w usługach (52,6%). W rolnictwie pracuje 17%, a w przemyśle 

30,5% ogółu pracujących.8 

7 GUS, Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
8 Źródło: Tabela: Pracujący w gospodarce narodowej — stan na rok 2007;  
 http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=350232&p_typ=HTML
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Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Włocławek, Świecie i Kruszwica to ważne ośrodki przemysłowe 

regionu. Do najważniejszych gałęzi przemysłu należą: przemysł chemiczny, elektromaszynowy, spożywczy, 

tekstylny, celulozowy, mineralny i poligraficzny. Biorąc pod uwagę wartość produkcji przemysłowej, klu-

czową pozycję zajmują przedsiębiorstwa działające w przemyśle spożywczym, których większość produkcji 

kierowana jest na eksport.9 W regionie działa Pomorska SSE obejmująca swoim zasięgiem tereny inwesty-

cyjne również w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Poziom innowacyjności regionu mie-

rzony w oparciu o European Regional Innovation Scoreboard pozwolił na sklasyfikowanie województwa razem 

z województwem pomorskim (region północny) na 162 pozycji w rankingu 208 regionów europejskich.10 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2005 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

KBN

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 8,1 mln zł*

Dodatkowe źródła finansowania:

1. SPO WKP 1.1.2, 1.3, 1.4,

2. SPO RZL 2.3 schemat a

3. ZPORR 1.5, 2.5

4. Inne środki publiczne samorządu  
    terytorialnego

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Cel główny Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego określono jako: Kujawsko-

-Pomorskie regionem wysokiej innowacyjności gospodarki. Realizacja tak postawionego celu, zgodnie z założe-

niami autorów Strategii, opiera się na trzech priorytetach. Dla każdego z priorytetów określone zostały cele 

strategiczne oraz operacyjne, wyznaczające metodę ich realizacji. W ten sposób stworzony został plan działań, 

dodatkowo uzupełniony o wskazanie kluczowych przedsięwzięć (projektów), czas ich realizacji, źródła finan-

sowania oraz podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie. Termin realizacji działań ustalono na rok 2015. 

	Priorytet 1: Rozwój gospodarki opartej na wiedzy 

 W celu zapewnienia warunków dla tworzenia i wykorzystywania wiedzy założono w priorytecie 

wsparcie rozwoju e-gospodarki oraz infrastruktury wspierającej restrukturyzację tradycyjnych sek-

torów. Założono również rozwój e-gospodarki i infrastruktury wspierającej restrukturyzację tradycyj-

nych sektorów gospodarki, a także wspieranie sektorów charakteryzujących się dużym potencjałem 

innowacyjnym oraz sektora wysokich technologii. 

	Priorytet 2: Efektywny system współpracy gospodarki i nauki w regionie

 W priorytecie drugim położono nacisk na stymulowanie powiązań pomiędzy sferą nauki a sferą 

gospodarki w celu ukierunkowania prac badawczych na rozwiązywanie określonych problemów sek-

tora gospodarczego. W tym kontekście nacisk został położony na konieczność rozwoju infrastruktury 

i zasobów ludzkich oraz konieczność zmian w zasadach organizacji podmiotów sektora B+R. 

  9 Źródło: http://www.uwoj.bydgoszcz.pl/index.php?Itemid=41&id=48&option=com_content&task=view
10 Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, 2007 
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	Priorytet 3: Proinnowacyjne otoczenie biznesu 

 Priorytet trzeci zakłada wsparcie instytucji otoczenia biznesu (IOB) w zakresie podnoszenia poten-

cjału organizacyjnego, jak również merytorycznego (zasobów ludzkich), co umożliwi IOB skuteczną 

realizację zadania w postaci pośrednictwa pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Zadeklarowano 

także zapewnienie instrumentów wsparcia finansowego przeznaczonego na realizację działań 

innowacyjnych oraz prowadzenie bieżących analiz dotyczących potrzeb i aktywności innowacyjnej 

w regionie. 

Streszczenie powstało na podstawie:  

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku przyjęta uchwałą  

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 roku;  

Załącznik do Uchwały Nr XLI/587/05.  

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia/downloads/pstrateg/regionalna%20strategia%20innowacji.pdf
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Województwo  
Lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4

20-074 Lublin

tel.: +48 81 4416611

faks: +48 81 4416613

e-mail: marszalek@lubelskie.pl

http://www.lubelskie.pl/um/

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Lublin

Powierzchnia (km2) 25 122,50 

Liczba mieszkańców (tys.) 2163,0 (listopad 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 2639,99 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 82,1 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 3274,20 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 2491,38 (styczeń 2009)

Stopa bezrobocia (%) 12,2 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 18 779

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 4/20

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 213 (20/21/172)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa Lubelskiego;  
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_Komunikat_styczen_2009.pdf oraz GUS  
— Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

Województwo lubelskie to region rolniczo-przemysłowy. Ze względu na dogodne warunki klimatyczne 

i urodzajne gleby (użytki rolne stanowią 68% powierzchni regionu, a w skali kraju 9,4%11) zalicza się 

do najważniejszych ośrodków produkcji rolnej w kraju. Udział w tworzeniu przez Lubelszczyznę PKB całej 

gospodarki narodowej wynosi 4% ogółu. Sektor usług wytwarza 68% wartości dodanej brutto, zaś 19% 

wytwarzane jest przez przemysł i 7% przez rolnictwo.12 Jedną z kluczowych gałęzi gospodarki województwa 

lubelskiego jest przemysł spożywczy (cukrowniczy, mleczarski, mięsny, piwowarski, młynarski, tytoniowy, 

spirytusowy, zielarski oraz owocowo-warzywny).13 Do głównych ośrodków przemysłowych województwa 

należą: Lublin, Świdnik, Puławy, Chełm, Krasnystaw, Zamość, Biłgoraj, Biała Podlaska i Kraśnik. 

11  Źródło: Rocznik statystyczny województw GUS 2006
12  GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
  http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
13  Źródło: www.money.pl/gospodarka/regiony-polski/lubelskie
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W regionie bardzo dobrze rozwinięte są także przemysły: elektromaszynowy, metalowy, wydobywczy, 

samochodowy, lotniczy, chemiczny i drzewno-papierniczy — funkcjonujące w ramach SSE EURO-PARK- 

-MIELEC. W produkcji samochodów ciężarowych i ciągników drogowych (prawie 12-procentowy udział 

w produkcji krajowej) województwo zajmuje drugie miejsce w kraju (po Wielkopolsce).14

Na terenie województwa znajdują się ponadto bogate złoża węgla kamiennego oraz minerałów wykorzy-

stywanych w produkcji budowlanej (węgiel, wapień, margiel, kreda, glina, piasek budowlany i szklarski).15 

Podobnie jak w innych regionach w strukturze pracujących w województwie lubelskim widoczna jest prze-

waga zatrudnienia w usługach (44,6%). Zatrudnieni w rolnictwie stanowią aż 36,8% (obok regionu podla-

skiego i świętokrzyskiego największy procent zatrudnionych w tym sektorze), a w przemyśle — 18,6% ogółu 

pracujących. Przemysł województwa skupia 3,5% krajowego zatrudnienia i dostarcza 2,7% ogólnej warto-

ści produkcji sprzedanej przemysłu.16 

Poziom innowacyjności regionu mierzony w oparciu o European Regional Innovation Scoreboard pozwolił 

na sklasyfikowanie województwa na 161 pozycji w rankingu 208 regionów europejskich.17

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Lubelskiego na lata 2008−2015

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2004 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

KBN

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 10,5 mln zł*

Dodatkowe źródła finansowania:

1. SPO WKP 1.1.2, 1.3, 1.4, 

2. SPO RZL 2.3 schemat a i b

3. ZPORR 2.5

4. 6 PR

5. INTERREG III C

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Wizją Regionalnej Strategii Innowacji jest ukierunkowanie gospodarki województwa w taki sposób, aby 

region ten opierał swoją przewagę konkurencyjną na przedsiębiorczości, nowoczesnym rolnictwie, walo-

rach ekologicznych oraz potencjale naukowo-badawczym i edukacyjnym. Misję Strategii określono sfor-

mułowaniem Innowacyjna Lubelszczyzna – przeobrażanie pomysłów w działanie.

Jako cele szczegółowe Strategii wskazano:

	Wzrost przedsiębiorczości w regionie. W tym zakresie wskazano na konieczność rozwoju współpracy 

z firmami globalnymi, rozwój usług wysokospecjalistycznych, aktywne pozyskiwanie zewnętrznych 

źródeł finansowania oraz na działania ukierunkowane na rozwój kapitału ludzkiego.

	Poprawę efektywności rolnictwa klasycznego. W tym zakresie założono wspomaganie tworzenia 

grup producenckich oraz stymulowanie wzrostu wartości dodanej sektora rolnego.

14 Źródło: www.money.pl/gospodarka/regiony-polski/lubelskie
15 Źródło: http://www.lubelskie.pl/um/o_regionie_gos.php
16 Źródło: Tabela: Pracujący w gospodarce narodowej — stan na rok 2007;  
 http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=350316&p_typ=HTML
17 Hollanders H., 2006 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, 2007 
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	Rozwój sektora produktów ekologicznych. W odniesieniu do tego celu, założono podejmowanie 

działań mających na celu wzrost produkcji ekologicznej żywności oraz zwiększenie znaczenia alter-

natywnych źródeł energii w gospodarce energetycznej regionu. W ramach działań odnoszących się  

do tego zagadnienia, zaplanowano także wsparcie promocji i rozwoju sektora agroturystycznego.

	Wzrost konkurencyjności oferty naukowo-dydaktycznej. W tym aspekcie autorzy Strategii wskazali 

na konieczność rozwoju współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu oraz na zwiększenie elastycz-

ności oferty dydaktycznej i naukowo-badawczej. Ponadto podkreślono konieczność prowadzenia 

badań naukowych w dziedzinach strategicznych. 

Streszczenie powstało na podstawie:  
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa  

Lubelskiego Nr XXIX/413/04 z dnia 28 grudnia 2004 r.  

http://www.rsi.lubelskie.pl/str.php?wsk=ind
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Województwo  
Lubuskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

tel.: +48 68 4565200

faks: +48 68 4565386

e-mail: gabinet@um.lubuskie.pl

http://www.lubuskie.pl

Podstawowe informacje o regionie

Siedziba Wojewody Gorzów Wielkopolski

Siedziba Sejmiku Zielona Góra

Powierzchnia (km2) 13 987,88

Liczba mieszkańców (tys.) 1009,3 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 2558,89 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 79,6 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 3074,04 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 2509,99 (styczeń 2009)

Stopa bezrobocia (%) 14,1 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 24 733

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 2/12

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 83 (9/33/41)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS — Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej  
Województwa Lubuskiego;  
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/zg/ASSETS_kom_stycz2009.pdf oraz GUS — Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

W województwie lubuskim jest wytwarzane 2,4% PKB Polski. Ponad 62% lubuskiego PKB jest wytwa-

rzane przez sektor usług, 28% przez przemysł, 5,6% przez budownictwo i prawie 4% przez rolnictwo18. 

Nakłady inwestycyjne w regionie w poszczególne sektory gospodarki nie są wysokie (4,5% w skali kraju).19 

Do głównych sektorów przemysłu województwa lubuskiego należą: przemysł przetwórstwa drzewnego, 

tekstylny oraz rolno-spożywczy. Spośród dużych firm poważną rolę w gospodarce regionu odgry-

wają zakłady z branż: chemicznej, budowlanej, celulozowo-papierniczej oraz elektronicznej. Istotne zna-

czenie mają także przedsiębiorstwa meblarskie, przemysłu spożywczego oraz prowadzące działalność 

wydawnicząi poligraficzną.20 Największymi ośrodkami przemysłowymi regionu są: Gorzów Wielkopolski, 

Zielona Góra i Żary. Istotne znaczenie w aspekcie rozwoju gospodarczego mają utworzone w regionie 

dwie specjalne strefy ekonomiczne: Kostrzyńsko-Słubicka SSE i Wałbrzyska SSE. W porównaniu z innymi 

18 GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
19 GUS, Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2007 roku 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pbs_sr_tr_w_gos_nar_w_r_2007.pdf
20 Źródło: http://www.lubuskie.pl/



287

województwami charakteryzuje się ono małą liczbą zatrudnionych w przemyśle (2,3% krajowego zatrud-

nienia) i dostarcza 2,2% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu, co lokuje region na przedostat-

nim miejscu w kraju. Struktura pracujących w trzech głównych sektorach gospodarki w województwie 

przedstawia się następująco: usługi 58,3%, przemysł 32,9% i rolnictwo 8,9%.

Lubuska Regionalna Strategia Innowacji

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2005 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

KBN

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 4,6 mln zł*

Dodatkowe źródła finansowania:
1. SPO WKP 1.1.2 

2. PHARE

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Jako misję Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji wskazano Tworzenie warunków stwarzających pod-

stawy trwałej przewagi konkurencyjnej Regionu. Wizję określoną w Strategii odniesiono natomiast do kształ-

towania proinnowacyjnej kultury i edukacji rozwijającej kreatywność i innowacyjność oraz do tworzenia 

form instytucjonalnej współpracy w celu wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorców i gospodarki 

województwa lubuskiego wobec innych regionów kraju i UE. 

Realizacji założeń Strategii podporządkowany został cel ogólny zdefiniowany jako Wzrost konkurencyjności 

i innowacyjności regionu lubuskiego, którego osiągnięcie zostało uzależnione od realizacji trzech celów stra-

tegicznych: 

	Wykorzystania potencjału nauki i B+R dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu. W ramach 

powyższego celu sformułowano dodatkowo cele ogólne oraz odpowiadające im działania (cele 

operacyjne) odnoszące się do kształtowania innowacyjnych postaw i umiejętności w edukacji 

na poziomie wyższym, wspierania przepływu dorobku naukowo-badawczego z uczelni do przed-

siębiorstw, a także podniesienia poziomu infrastruktury naukowej.

	Budowania systemu wspierania innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie. 

W ramach tego celu, zdefiniowane cele główne i operacyjne odnosiły się do budowy społeczeń-

stwa informacyjnego, rozwoju infrastruktury dla działalności innowacyjnej, rozwoju otoczenia biz-

nesu działającego na rzecz innowacji, a także wspierania rozwiązań innowacyjnych o charakterze 

komunikacyjnym i przestrzennym.

	Wspierania przedsiębiorczości i aktywności innowacyjnej firm. Cele i działania na tym poziomie 

odnosiły się do wspierania rozwoju kapitału intelektualnego w firmach, zwiększania zdolności 

przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji oraz wspierania działań w zakresie unowocześniania 

produktów i technologii. 

Streszczenie powstało na podstawie: 
Lubuska Regionalna Strategia Innowacji przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 

11 kwietnia 2005 roku; Nr XXVIII/207/2005. 

http://www.lubuskie.pl/pl/indeksphp?action2=show_subcategory&category_name=STRATEGIA& 

category_id=11&action=show_subsubcategory_info&subsubcategory_id=436
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Województwo  
Łódzkie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

tel.: +48 42 6633380

faks: +48 42 6633002

e-mail: info@lodzkie.pl

http://www.lodzkie.pl

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Łódź

Powierzchnia (km2) 18 218,96

Liczba mieszkańców (tys.) 2550,7 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 2719,69 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 84,6 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 5980,55 (grudzień 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 2571,30 (grudzień 2009)

Stopa bezrobocia (%) 14,1 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 25 521

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 3/21

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 177 (18/25/134)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS — Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa 
Łódzkiego; 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_komunikat_1_2009.pdf oraz GUS  
— Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu

Województwo łódzkie znane w przeszłości z produkcji włókienniczej i odzieżowej w wyniku przemian eko-

nomicznych ostatnich dekad zróżnicowało i rozwinęło swój profil gospodarczy, na co wpływ miała również 

bardzo dobra dostępność komunikacyjna regionu.

W województwie tworzy się 6,2% PKB Polski. 62,4% łódzkiego PKB jest wytwarzane przez sektor usług, 

25,8% przez przemysł (7 miejsce w skali kraju), 5,7% przez budownictwo i 6,1% przez rolnictwo21. Naj-

bardziej rozwiniętymi gałęziami przemysłu są przemysł lekki włókienniczy i odzieżowy, elektrotechniczny, 

elektromaszynowy i chemiczny. Z regionu pochodzi 70% krajowej produkcji wyrobów włókienniczych 

wytwarzanych na bazie surowców naturalnych oraz sztucznych oraz ponad 60% maszyn pralniczych typu 

domowego, dzięki czemu w tym zakresie region zajmuje pierwsze miejsce w kraju. Łódzkie jest także klu-

czowym producentem płytek ceramicznych (ok. 70% polskiej produkcji płytek). 

21 GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
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Bogate zasoby węgla brunatnego pozwoliły na rozwinięcie w regionie przemysłu wydobywczego i ener-

getycznego. Kompleks paliwowo-energetyczny ,,Bełchatów SA” produkuje ponad 20% całej energii elek-

trycznej kraju, należąc jednocześnie do najbogatszych polskich przedsiębiorstw.22

Region łódzki charakteryzuje się również znacznymi w skali kraju nakładami inwestycyjnymi w poszcze-

gólnych sektorach gospodarki (szóste miejsce w Polsce).23 W województwie łódzkim przemysł skupia 

7,3% krajowego zatrudnienia i dostarcza 5,8% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu, co lokuje 

region na szóstym miejscu w Polsce. Struktura zatrudnienia w Łódzkiem przedstawia się następująco: 

49,9% zatrudnionych pracuje w usługach, 30% w przemyśle, a 20,1% w rolnictwie.24 

W regionie funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne, które wspomagają rozwój regionu: Łódzka SSE 

oraz SSE Starachowice (podstrefa Mniszków). 

Poziom innowacyjności regionu mierzony w oparciu o European Regional Innovation Scoreboard pozwolił 

na sklasyfikowanie województwa na 155 pozycji w rankingu 208 regionów europejskich.25 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2005 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

KBN

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 8,6 mln zł*

Dodatkowe źródła finansowania:
1. SPO WKP 2.3, 2.2, 1.4

2. SPO RZL 2.3 schemat a i b

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Wizją określoną w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego jest przekształcenie woje-

wództwa w region oparty na wiedzy, w którym:

	 innowacje postrzegane są jako fundament, na którym firmy budują przewagi konkurencyjne, 

a województwo postęp cywilizacyjny, 

	zapewniony jest wysoki standard infrastruktury, sprawność zarządzania, przewidywalność postaw 

i decyzji, zaufanie oraz inne czynniki decydujące o sprawności lokalizacji, 

	 istnieją społeczne warunki kreowania innowacji, 

	 istnieje rozwinięty węzeł informatyczny.

Dodatkową cechą charakterystyczną regionu jest jego pozytywny wizerunek jako centrum innowacji. 

Zakres zadań merytorycznych określonych w RSI LORIS ukierunkowany został na budowę trwałego part-

nerstwa między przemysłem, samorządem regionu i administracją rządową, jednostkami naukowo- 

-badawczymi oraz infrastrukturą biznesową. 

22 Źródło: www.money.pl/gospodarka/regiony-polski/lodzkie
23 GUS, Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2007 roku 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pbs_sr_tr_w_gos_nar_w_r_2007.pdf
24 Źródło: GUS — Tabela: Pracujący w gospodarce narodowej; stan na rok 2007;  
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_08w_pracujacy_w_gosp_narodowej.pdf
25 Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, 2007 
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Realizacja założeń RSI LORIS została oparta na trzech filarach:

	Filar 1. Gospodarka regionu oparta na wiedzy. 

 Celem wskazanym w ramach tego elementu jest przekształcenie województwa łódzkiego w region 

oparty na wiedzy i w centrum innowacji. W tym celu jako działania priorytetowe wskazuje się zwięk-

szenie nakładów (w szczególności publicznych na B+R), zwiększenie regionalnego potencjału B+R 

i efektywności działalności jednostek naukowo-badawczych, tworzenie warunków sprzyjających 

rozwojowi przemysłów wysokich technologii oraz wzrost poziomu naukochłonności tradycyjnych 

przemysłów. Dodatkowo zaplanowano rozbudowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 

opartej na wiedzy.

	Filar 2. Kultura innowacyjna. 

 Celem określonym w ramach tego elementu jest poprawa niematerialnego otoczenia sprzyjają-

cego innowacyjności. W tym zakresie działania priorytetowe odnoszą się do promocji innowacji 

i przedsiębiorczości oraz edukacji na rzecz innowacji.

	Filar 3. Innowacyjne zarządzanie regionem. 

 Jako cel przyporządkowany dla tego filaru określono wzrost sprawności i innowacyjności we wspie-

raniu procesów rozwojowych. Zakres priorytetów objął: budowę trwałego partnerstwa w regionie, 

uwzględnianie mogących wystąpić w przyszłości zjawisk oraz zapewnienie sprawnego wdrażania 

założeń Strategii. 

Streszczenie powstało na podstawie: 
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS 2005−2013, B. Piasecki, A. Rogut,  

A. Rostocki, P. Żuromski; (publikacja finansowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi), Łódź 2004. Strate-

gia została przyjęta uchwałą nr XLI/612/2005 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2005.  

http://www.rislodzkie.lodz.pl/doc/RSI_LORIS.pdf
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Województwo 
Małopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56

30-017 Kraków

tel.: +48 12 6303107, +48 12 6303507

faks: +48 12 6303126

e-mail: urzad@malopolska.mw.gov.pl

http://www.malopolskie.pl

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Kraków

Powierzchnia (km2) 15 182,79

Liczba mieszkańców (tys.) 3286,4 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 2939,21 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 91,4 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 3370,32 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 2880,68 (styczeń 2009)

Stopa bezrobocia (%) 8,3 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 24 111

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 3/19

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 182 (15/41/126)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa Małopolskiego;  
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/krak/ASSETS_2009_01_komunikat.pdf oraz GUS  
— Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

Małopolska należy do silnych gospodarczo regionów Polski, w którym wytwarza się 7,4% PKB kraju, jej przemysł 

skupia 7% krajowego zatrudnienia i dostarcza 6,9% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu (pod tym 

względem region plasuje się na piątym miejscu w Polsce). Ponad 66% małopolskiego PKB jest wytwarzane 

przez sektor usług, 24% przez przemysł, 6,8% przez budownictwo i niecałe 3% przez rolnictwo.26

Do głównych gałęzi gospodarki województwa małopolskiego należy sektor technologii informatycznych 

(wytwarzanie systemów komputerowych i mikrokomputerowych stanowi ponad 87% produkcji krajo-

wej) oraz bankowość. Jako istotną należy wskazać także produkcję spożywczą, w tym przemysł tytoniowy 

(w regionie produkuje się ponad 46% papierosów w Polsce). Ponadto w województwie istnieje silnie roz-

winięty sektor chemiczny (Dwory Oświęcim) i petrochemiczny, a także metalurgiczny (w regionie wytwa-

rza się około 20% produkcji krajowej stali surowej oraz ponad 26% wyrobów z metali).27 

26 GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
27 Źródło: www.money.pl/gospodarka/regiony-polski/malopolskie
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Nakłady na inwestycje w Małopolsce wynoszą 15 184 291 tys. zł, co sprawia, że województwo znajduje 

się na piątym miejscu w skali kraju.28  W strukturze zatrudnienia w regionie dominującą rolę odgrywa sek-

tor usług (zatrudnia 56% ogółu pracujących), następnie przemysł (27,2%) oraz rolnictwo (16,8%)29. Biorąc 

pod uwagę podstawowy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, największa liczba podmio-

tów działała w sekcjach: handel i naprawy — 86,4 tys. (28,8% ogółu jednostek), obsługa nieruchomości 

i firm — 45,2 tys. (15,1%), budownictwo — 37,2 tys. (12,4%) oraz przetwórstwo przemysłowe — 32,9 tys. 

(11,0%).30 Rozwojowi regionu sprzyjają specjalne strefy ekonomiczne, które znajdują się na jego terenie: 

Krakowski Park Technologiczny, SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

Poziom innowacyjności regionu mierzony w oparciu o European Regional Innovation Scoreboard pozwolił 

na sklasyfikowanie województwa na 134 pozycji w rankingu 208 regionów europejskich31.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2008−2013

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2005 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

KBN;

Aktualizacja — Budżet województwa 
małopolskiego

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 9,7 mln zł*

Dodatkowe źródła finansowania:

1. SPO WKP 1.1.2 

2. 6 PR

3. INTERREG III C

4. Środki własne Samorządu 

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Misję Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego określono jako umożliwienie 

zwiększenia poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm, poprzez uaktywnienie ich współpracy z sze-

rokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technolo-

gii. Współpraca określona w misji ma pozwolić na realizację wizji, zgodnie z którą region Małopolski 

będzie regionem zaawansowanym technologicznie, charakteryzującym się występowaniem konku-

rencyjnych firm, których rozwój następuje dzięki wykorzystaniu efektywnie działającego Regionalnego Sys-

temu Innowacji. 

W ramach Strategii określono trzy główne cele strategiczne, ukierunkowane na realizację postawionych 

w dokumencie zamierzeń. Cele strategiczne zostały rozdzielone na cele taktyczne, a dla każdego z celów 

taktycznych opracowany został katalog działań, pozwalających na ich osiągnięcie. 

Do celów strategicznych zaliczono: 

	Podniesienie poziomu innowacyjności firm w województwie. W zakresie celu przewidziano m.in. 

rozwój narzędzi wspierających finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, zwiększe-

nie udziału firm i instytucji badawczych w programach międzynarodowych, poprawę dostępu firm 

28 GUS, Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2007 roku 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pbs_sr_tr_w_gos_nar_w_r_2007.pdf 
29 Źródło: Tabela: Pracujący w gospodarce narodowej; stan na rok 2007 
 http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_ cechter.nowe_okno?p_zest_id=727066&p_typ=HTM
30 Źródło: www.wrotamalopolski.pl
31 Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, 2007 
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 do innowacyjnych technologii i infrastruktury koniecznej dla rozwoju nowych technologii i usług, 

a także pogłębienie współpracy pomiędzy uczelniami a podmiotami gospodarczymi. 

	Wzmocnienie kontaktów sieciowych instytucji związanych z innowacyjnością regionu i lepsze wyko-

rzystanie ich potencjału. W zakresie powyższego celu założono rozbudowę sieci współpracy pomię-

dzy uczelniami, przedsiębiorstwami i podmiotami JBR, wprowadzenie zmian w systemie wsparcia 

przedsiębiorstw w zakresie doradztwa i szkoleń w dziedzinie innowacyjnych technologii, a także pod-

niesienie potencjału instytucjonalnego podmiotów wspierających rozwój innowacyjności. 

	Wzrost znaczenia innowacyjności w polityce regionalnej. W ramach tego celu zaplanowano stwo-

rzenie systemu gromadzenia danych dotyczących stanu innowacyjności w regionie, przeprowa-

dzenie działań promujących innowacyjność w regionie, a także promocję regionu Małopolski jako 

regionu innowacyjnego. Ponadto założono prowadzenie działań w zakresie rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego. 

Streszczenie powstało na podstawie: 
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2008−2013 przyjęta uchwałą  

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 2008; Nr 831/08. 

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2008/RSI_18%2009%202008.pdf
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Województwo 
Mazowieckie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

tel.: +48 22 5979100

faks: +48 22 5979290

e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

http://www.mazovia.pl/

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Warszawa

Powierzchnia (km2) 35 558,14

Liczba mieszkańców (tys.) 5201,8 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 4071,16 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 126,6 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 3457,96 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 4271,22 (styczeń 2009)

Stopa bezrobocia (%) 7,8 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 44 381

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 5/37

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 314 (35/50/229)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS — Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa 
Mazowieckiego; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_komunikat_01_2009.pdf oraz GUS  
— Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

Województwo mazowieckie wytwarza prawie 22% krajowego PKB, będąc najszybciej rozwijającym 

się regionem kraju. Najwięcej mazowieckiego PKB (prawie 75%) wytwarzane jest przez sektor usług, 

16,6% przez przemysł, 5% przez budownictwo oraz prawie 4% przez rolnictwo32, jednak biorąc pod uwagę 

fakt, że w województwie znajduje się największy procent powierzchni użytków rolnych w skali kraju (13%), 

zajmując 67% powierzchni województwa, wartość dodana brutto tego sektora nie jest wysoka, a potencjał 

przetwórstwa spożywczego niewykorzystany.33

Do głównych sektorów gospodarki regionu należą handel, telekomunikacja, usługi finansowe, ubez-

pieczenia, IT, przemysł samochodowy i petrochemiczny, którego najważniejszym zakładem jest naj-

większa w kraju rafineria ropy naftowej w Płocku.34 Na terenie Mazowsza działa ponad 500 tysięcy firm  

32 GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
33 Źródło: Rocznik statystyczny województw GUS 2006
34 Źródło: www.money.pl/gospodarka/regiony-polski/mazowieckie 
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z sektora prywatnego. W strukturze zatrudnienia najważniejszą rolę odgrywają sektory przemysłu oraz han-

dlu i napraw, w których w 2007 roku zatrudnionych było odpowiednio 16,3% oraz 18% ogółu pracujących 

w województwie. Istotną rolę odgrywa także sektor obsługi nieruchomości i firm (12,5%). Należy przy tym 

dodać, że w sektorze usług zatrudnionych było jednocześnie ponad 63% pracujących, co świadczy o wyso-

kim poziomie rozwoju regionu.35 Tak wysoki wskaźnik wynika z istnienia silnego na terenie regionu ośrodka 

gospodarczego i decyzyjnego, jakim jest Warszawa. Potwierdza to fakt, iż poza Warszawą, struktura gospo-

darki województwa jest zdominowana przez rolnictwo.36 Rozwój regionu ma również swoje odzwierciedle-

nie w nakładach na inwestycje, które wynoszą najwięcej w Polsce — 41 545 405 tys. zł, co stanowi ponad 

21% w skali kraju.37 W Warszawie oraz w przyległych miastach jest zatrudnionych 14% wszystkich pracow-

ników w kraju, a na terenie regionu ma siedzibę prawie 30% inwestorów zagranicznych prowadzących 

działalność w Polsce. Do głównych przesłanek decydujących o podejmowaniu inwestycji na Mazowszu 

należą infrastruktura i komunikacja (dobrze funkcjonująca sieć połączeń z innymi regionami kraju i między-

narodowy port lotniczy Okęcie). Do zalet regionu należy także dobrze wykształcona siła robocza oraz spe-

cjalne strefy ekonomiczne: Łódzka SSE, SSE Starachowice oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.38

Region mazowiecki charakteryzuje się również najwyższym — wśród innych polskich regionów — pozio-

mem innowacyjności regionu mierzonym w oparciu o European Regional Innovation Scoreboard. W ran-

kingu sklasyfikowano województwo na 65 pozycji wśród 208 regionów europejskich.39

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2008 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

6 PR
Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 10,6 mln zł*

1. Budżet Samorządu  
     Województwa Mazowieckiego

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Jako wizję regionu mazowieckiego, w kontekście Strategii, określono hasło: Mazowsze — najlepsze w Euro-

pie Środkowej i Wschodniej środowisko dla innowacji. Za główny cel Strategii określono natomiast wzrost 

innowacyjności przedsiębiorstw Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyj-

ności w skali UE. Osiągnięcie tak sformułowanego celu głównego będzie możliwe, według autorów Strate-

gii, poprzez realizację czterech celów strategicznych, w ramach których określone zostały cele operacyjne.

Jako pierwszy cel strategiczny wskazano „Zwiększenie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowa-

cyjności”. W ramach realizacji celu zaplanowano realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój form 

współpracy w relacjach biznesu, nauki i otoczenia, a także na wzrost aktywności MSP w sieciach kooperacji  

35 Źródło: Tabela: Pracujący w gospodarce narodowej — stan na rok 2007;  
 http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_cechter.nowe_okno?p_zest_id=727183&p_typ=HTML
36 Źródło: http://www.mazovia.pl/?a=book1&kat=2&id=17&gm=38&sm=46
37 GUS, Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2007 roku 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pbs_sr_tr_w_gos_nar_w_r_2007.pdf
38 Źródło: www.money.pl/gospodarka/regiony-polski/mazowieckie
39 Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, 2007 
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z najbardziej innowacyjnymi firmami krajowymi i zagranicznymi. Ponadto założono realizację działań pobu-

dzających tworzenie i rozwój klastrów i innych struktur o charakterze sieciowym oraz intensyfikację badań 

naukowych nakierowanych na definiowanie obszarów współpracy w obrębie regionu i poza nim.

Drugim wskazanym w Strategii celem jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw województwa. Cele 

operacyjne służące jego osiągnięciu odnoszą się do wzrostu przedsiębiorstw Mazowsza na rynku między-

narodowym i zwiększenia wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych z sektorów wysokich tech-

nologii. Położono także nacisk na wzrost liczby ośrodków badawczo-rozwojowych zakładanych przez 

inwestorów zagranicznych oraz zwiększenie liczby realizowanych na Mazowszu projektów międzynarodo-

wych o charakterze badawczym i rozwojowym. Uzupełnieniem działań w tym zakresie ma być promowa-

nie Mazowsza jako regionu o charakterze innowacyjnym.

Trzeci cel strategiczny odnosi się do wzrostu środków i efektywności finansowania działalności proinnowa-

cyjnej w regionie. W zakresie celów operacyjnych określono: stworzenie trwałych mechanizmów komer-

cjalizacji działalności badawczej i wsparcie mazowieckich firm w zakresie korzystania ze środków Funduszy 

Strukturalnych oraz udziału w międzynarodowych programach badawczych i projektach ukierunkowa-

nych na podniesienie konkurencyjności. Ponadto założono wzrost wydatków na innowacyjne projekty 

realizowane przez MSP, a także podjęcie działań zapewniających wzrost skuteczności administracji samo-

rządowej w zakresie wydatkowania środków funduszy strukturalnych na cele związane ze Strategią.

Czwartym celem wskazanym w Strategii jest kształtowanie i promowanie w regionie postaw proinnowa-

cyjnych oraz przedsiębiorczości. Dla tego celu określono cztery cele operacyjne: promocję postaw przed-

siębiorczych związanych z innowacyjnością, aktywizację działań samorządu regionu w promocji Mazowsza 

jako regionu innowacyjnego, a także wspieranie inicjatyw promujących pozytywne doświadczenia zwią-

zane z realizacją projektów o charakterze innowacyjnym oraz wykorzystanie Internetu. 

Streszczenie zapisów na podstawie:  
Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007−2015 przyjęta uchwałą  

Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2008 roku; Nr 72/08.  

http://www.mazovia.pl/news_pliki/2/2245.pdf
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Województwo 
Opolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

tel.: +48 77 5416541

faks: +48 77 5416411

e-mail: umwo@umwo.opole.pl

http://umwo.opole.pl/

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Opole
Powierzchnia (km2) 9411,67
Liczba mieszkańców (tys.) 1033,9 (wrzesień 2008)
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 2812,60 (styczeń 2009)
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 87,5 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 3626,81 (grudzień 2008)
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 2729,46 (grudzień 2008)
Stopa bezrobocia (%) 11,1 (styczeń 2009)
PKB na 1 mieszkańca (zł) 22 347
Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 1/11
Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 71 (3/32/36)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS — Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej  
Województwa Opolskiego; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_kom_01_2009.pdf, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_kom_12_2008.pdf oraz GUS — Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

Udział Opolszczyzny w tworzeniu PKB całej gospodarki narodowej wynosi 2,2% ogółu. Niemal 61% warto-

ści dodanej wytwarza sektor usług (co nie odbiega od tendencji ogólnokrajowej); 27,7% — przemysł; 6,2% 

— budownictwo; 5,3% — rolnictwo.40

Ośrodki przemysłowe rozmieszczone są na terenie Opolszczyzny równomiernie i posiadają zróżnicowaną 

strukturę branżową. Najważniejszą rolę odgrywają branże: paliwowo-energetyczna i elektromaszynowa, 

cementowo-wapiennicza, spożywcza, mineralna, chemiczna, motoryzacyjna oraz meblarska. W woje-

wództwie produkuje się 22,6% produkcji krajowej cementu oraz 38,6% koksu i półkoksu.41

W strukturze zatrudnienia regionu dominują usługi, w których zatrudnionych jest ponad 52% ogółu pracu-

jących. Kolejne miejsce zajmuje przemysł (ponad 31%) oraz rolnictwo.42 Sektor prywatny na koniec stycznia 

reprezentował ponad 95% wszystkich zarejestrowanych w regionie podmiotów gospodarki. Wśród ogółu 

podmiotów prowadzących działalność na terenie województwa 28,2% prowadziło działalność zaliczoną 

do sekcji handel i naprawy; 18,8% — w zakresie obsługi nieruchomości i firm; 12,6% — budownictwa; 9% 

40 GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
41 Źródło: www.money.pl/gospodarka/regiony-polski/opolskie
42 Źródło: GUS — Tabela: Pracujący w gospodarce narodowej — stan na rok 2007;  
 http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=335577&p_typ=HTML
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— przetwórstwa przemysłowego.43 Istotne znaczenie dla gospodarki regionu mają złoża zasobów natural-

nych, dzięki którym funkcjonują ważne przedsiębiorstwa branży cementowo-wapienniczej.44

W regionie funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne: SSE Starachowice (podstrefa) oraz Wałbrzyska SSE, 

które wpływają pozytywnie na jego rozwój. 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego 2004–2013

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2004 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

5 PR

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 6,8 mln zł*

Dodatkowe źródła finansowania:
1. SPO WKP 1.3, 1.4

2. INTERREG III C

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Misją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego jest hasło Innowacyjność filarem wzrostu kon-

kurencyjności województwa opolskiego. Wizja rozwojowa przedstawiona w Strategii obejmuje natomiast zało-

żenie, że gospodarka województwa będzie oparta na wiedzy wskutek trwałego partnerstwa pomiędzy podmiotami 

gospodarczymi, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami okołobiznesowymi, administracją publiczną 

i partnerami społecznymi. Założono, że stworzony zostanie klimat sprzyjający rozwojowi badań naukowych, inno-

wacyjności i wspieraniu przedsiębiorczości w duchu zrównoważonego rozwoju, oraz że nastąpi wzrost jakości 

życia mieszkańców regionu, a on sam będzie konkurencyjny na arenie europejskiej i światowej. 

Realizacja założeń Strategii oparta została na trzech priorytetach, w ramach których zostały wyznaczone 

cele strategiczne, a następnie — cele operacyjne.

W priorytecie pierwszym, pn. „Efektywny regionalny system wsparcia innowacyjności”, jako cele strate-

giczne określono: rozwój partnerstwa na rzecz innowacji, stworzenie nowoczesnej struktury wdrażania 

innowacji oraz promocję innowacji i innowacyjności.

W ramach priorytetu drugiego — „Zwiększenie wykorzystania potencjału instytucji naukowo-badawczych 

w województwie” — założono, że cele strategiczne będą obejmować rozwój systemu badań naukowych 

ukierunkowanych na wzrost gospodarczy regionu oraz wprowadzenie mechanizmów wykorzystywania 

badań naukowych w przedsiębiorstwach.

W priorytecie trzecim — „Wzmocnienie konkurencyjności firm regionu” — cele strategiczne określone 

zostały jako: tworzenie warunków do powstawania nowych firm innowacyjnych oraz zwiększenie innowa-

cyjności MSP województwa. 

Streszczenie powstało na podstawie: 
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego 2004–2013 przyjęta uchwałą Nr XXII 196/2004  

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku.  

http://umwo.opole.pl/docs/strategia.pdf

43 Źródło: GUS - Komunikat o sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa opolskiego;  
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_kom_01_2009.pdf
44 Źródło: http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=1898 oraz http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=1877
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Województwo 
Podkarpackie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 8501700

faks: +48 17 8501701

e-mail: urzad@podkarpackie.pl

http://www.si.podkarpackie.pl

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Rzeszów

Powierzchnia (km2) 17 844

Liczba mieszkańców (tys.) 2098,7 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 2527,67 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 65,3 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 2728,82 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 2501,01 (styczeń 2009)

Stopa bezrobocia (%) 14,1 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 19 024 

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 4/21

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 159 (16/29/114)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS — Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa 
Podkarpackiego;  
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/rzesz/ASSETS_sygnal_1_09.pdf oraz GUS — Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

Region podkarpacki tworzy 3,2% PKB całej gospodarki narodowej. Podobnie jak w innych regionach naj-

większy udział podkarpackiego PKB jest wytwarzany przez sektor usług (64%), a prawie 27% przez przemysł, 

(co stawia województwo podkarpackie na szóstym miejscu w kraju), 6,2% przez budownictwo, a mniej niż 

3,1% przez rolnictwo45.

Dominującymi gałęziami są przemysł spożywczy i chemiczny. Przemył rolno-spożywczy skupiony jest 

w branżach: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej.46 Głównymi 

ośrodkami przemysłu elektromaszynowego są Rzeszów, Mielec i Stalowa Wola, które znajdują się na terenie 

specjalnych stref ekonomicznych. W regionie funkcjonują dwie specjalne strefy: EURO-PARK MIELEC oraz 

Wisłosan Tarnobrzeg, w których rozlokowały się zakłady przemysłowe. Regionalne nakłady na inwestycje 

45 GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
46 Źródło: www.money.pl/gospodarka/regiony-polski/podkarpackie
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wynoszą ogółem 7 028 699 tys. zł (w tym najwięcej na przemysł).47 W strukturze zatrudnienia województwa 

podkarpackiego kluczową pozycję na równi z przemysłem zajmuje rolnictwo (po około 24% ogółu zatrud-

nionych). Trzecie miejsce pod względem liczby zatrudnionych zajmuje handel i naprawy (około 14%).48 

Główne gałęzie gospodarki to przemysł spożywczy i chemiczny.49 Ponadto w województwie silnie rozwi-

nięty jest przemysł farmaceutyczny, informatyczny i spożywczy. 

Poziom innowacyjności regionu mierzony w oparciu o European Regional Innovation Scoreboard pozwolił 

na sklasyfikowanie województwa na 187 pozycji w rankingu 208 regionów europejskich.50 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005–2013

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2004 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

KBN

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 11,6 mln zł*

Dodatkowe źródła finansowania:
1. SPO WKP 1.1.2, 1.3, 1.4

2. SPO RZL 2.3 schemat a i b

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Wizja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego przewiduje nowoczesną, konku-

rencyjną gospodarkę regionalną, będącą liderem w kreowaniu innowacji i jednocześnie nieoddziałującą 

negatywnie na środowisko. Wizja obejmuje więc zarówno aspekty ekologiczne, jak i społeczne rozwoju. 

Misją Strategii jest prowadzenie działań wspierających rozwój innowacyjnej gospodarki regionu nastawio-

nej na dobro społeczne, dzięki czemu zakłada się m.in. możliwość powrotu do tradycyjnych form prowa-

dzenia działalności gospodarczej. 

Realizacja założeń Strategii ma przebiegać w oparciu o dążenie do osiągnięcia celu generalnego, określo-

nego jako Zbudowanie skutecznego i sprawnego regionalnego systemu innowacji dla osiągnięcia trwałego, 

zrównoważonego rozwoju. Realizacji celu głównego podporządkowane zostały trzy priorytety, w ramach 

których wyróżniono cele strategiczne i odpowiadające im cele operacyjne. 

Jako pierwszy priorytet wskazano stworzenie otwartej i efektywnej sieci kreowania i wspierania innowacyjno-

ści. Celami strategicznymi w tym zakresie są: wzmocnienie i rozwój podkarpackiego regionalnego systemu 

innowacji oraz stworzenie struktury finansowego wsparcia innowacji.

Jako priorytet drugi wskazano Zwiększenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczo-

 -rozwojowych regionu w zakresie kreowania innowacji. Cele strategiczne w ramach tego priorytetu objęły 

zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego dla wzrostu innowacyjności gospodarki 

województwa oraz zbudowanie i rozwijanie kultury innowacyjnej mieszkańców regionu. 

47 GUS, Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2007 roku 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pbs_sr_tr_w_gos_nar_w_r_2007.pdf
48 Źródło: GUS — Struktura pracujących w 2007 r. — województwo podkarpackie;  
 http://www.stat.gov.pl/rzesz/69_707_PLK_HTML.htm
49 Źródło: http://www.si.podkarpackie.pl/Gospodarka/K7/index.aspx
50 Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, 2007 
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Priorytet trzeci został określony jako wzmocnienie istniejących i kreowanie nowych innowacyjnych firm 

w regionie. Dla tego priorytetu określono cele strategiczne w postaci stworzenia warunków powstawania 

nowych firm innowacyjnych i rozwoju istniejących, a także wykorzystanie współpracy z regionami i z innymi 

krajami, zwłaszcza ościennymi, w promowaniu innowacyjnej gospodarki.

Streszczenie powstało na podstawie: 
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005−2013, A. Sobkowiak, L. Woź-

niak, T. Pasterz, M. Cierpiał-Wolan, B. Trala, K. Drozd, S. Dziedzic, M. Woźniak, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004. Strategia przyjęta uchwałą nr XXXIII\369\04 z dnia 30.12.2004 r.  

http://www.rsi.podkarpackie.pl/pliki/reg_str_innow_2005_2013.pdf
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Województwo 
Podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

tel.: +48 85 7485120

faks: +48 85 7497567

e-mail: kancelaria@umwp-podlasie.pl

http://www.wrotapodlasia.pl

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Białystok

Powierzchnia (km2) 20 187

Liczba mieszkańców (tys.) 1191,8 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 2639,49 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 82,1 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 2588,04 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 2109,87 (styczeń 2009)

Stopa bezrobocia (%) 10,9 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 20 396 

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 3/4

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 118 (13/25/80)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS — Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej  
Województwa Podlaskiego; 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bialystok/ASSETS_komunikat_2009_01.pdf oraz GUS  
— Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

Udział województwa podlaskiego w tworzeniu PKB całej gospodarki narodowej to 2,3%, przy czym w sek-

torze rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa oraz rybactwa region podlaski wytwarza 6,3% wartości dodanej 

(5 miejsce w kraju, obok województwa lubelskiego), co silnie wskazuje na specyfikę regionu posiadającego 

dużą powierzchnię użytków rolnych (6,8% w skali kraju51). Sektor rolnictwa wytwarza 11,6% PKB regionu, 

co jest najlepszym wynikiem w Polsce. Struktura wytwarzania PKB przez pozostałe sektory jest podobna 

do innych regionów: 65% podlaskiego PKB jest wytwarzane przez sektor usług; 17,8% przez przemysł; 5,7% 

przez budownictwo.52

Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. 

Największy potencjał przemysłowy reprezentują miasta — Białystok, Suwałki i Łomża. Poza przemysłem 

spożywczym, który odgrywa istotną rolę w gospodarce regionu, wskazać należy ważną dla gospodarki  

51 Źródło: Rocznik statystyczny województw GUS 2006
52 GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
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regionu produkcję maszyn i urządzeń, a także przemysł drzewny. W regionie znajduje się również specjalna 

strefa ekonomiczna Suwalska SSE, która jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki lokalnej. 

Biorąc pod uwagę strukturę pracujących w trzech głównych działach gospodarki, widoczna jest przewaga 

zatrudnienia w usługach (45,7%). Kolejne działy — rolnictwo oraz przemysł — charakteryzują się odpo-

wiednio 34-procentowym i 20,3-procentowym udziałem pracujących.53 Z punktu widzenia poszczegól-

nych sekcji działalności gospodarczej dominującą rolę odgrywa rolnictwo (34%), a następnie przemysł 

(16,2%) oraz handel i naprawy (13,6%).54 

Poziom innowacyjności regionu mierzony w oparciu o European Regional Innovation Scoreboard pozwolił 

na sklasyfikowanie województwa na 208 pozycji w rankingu 208 regionów europejskich.55 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego 

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2005 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

KBN
Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 5,9 mln zł*

1. 6 PR

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Misja, jaka została określona w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego, odnosi się 

do aktywnego wspierania rozwoju województwa podlaskiego poprzez innowacje. Wypełnianie misji odby-

wać się będzie poprzez realizację trzech celów strategicznych i odpowiadających im kierunków działań.

Jako pierwszy cel strategiczny wskazano Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki Podlasia poprzez inno-

wacje. Kierunki działań określone dla tego celu to wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć w przedsiębior-

stwach (szczególnie MSP) województwa podlaskiego, tworzenie warunków do powstawania nowych firm 

innowacyjnych, a także podniesienie konkurencyjności regionu poprzez rozwój społeczeństwa informacyj-

nego i wspieranie wykorzystania technik informatycznych w kluczowych dziedzinach aktywności społecznej 

i gospodarczej. Ponadto założono aktywny udział instytucji administracji i otoczenia biznesu w przygotowa-

niu MSP do absorpcji funduszy strukturalnych i lepszego konkurowania na rynku zewnętrznym.

Drugim celem określonym w Strategii jest Ustanowienie instytucjonalnych mechanizmów wsparcia inno-

wacyjności województwa podlaskiego. W tym zakresie przewidziano prowadzenie działań, których celem 

będzie aktywizacja samorządów, tworzenie konsensusów oraz rozwój partnerstwa na rzecz innowacyjno-

ści jako mechanizmu rozwoju lokalnego; stworzenie efektywnej struktury wdrażania innowacji; promocja 

innowacji; wykorzystanie transgranicznego charakteru województwa na rzecz międzynarodowego trans-

feru innowacji oraz stworzenie platformy wymiany informacji.

53 Źródło: Tabela: Pracujący w gospodarce narodowej — stan na rok 2007;  
 http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=335700&p_typ=HTML
54 Źródło: GUS — Struktura pracujących w 2007 r. — województwo podlaskie;  
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bialystok/ASSETS_08w_10.pdf
55 Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, 2007 
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W ramach trzeciego celu strategicznego — Proinnowacyjna transformacja potencjału instytucji naukowo-

badawczych w województwie podlaskim — założono, że priorytetowo traktowane będą badania naukowe 

ukierunkowane na wzrost gospodarczy regionu, szczególnie w kluczowych dziedzinach decydujących 

o jego konkurencyjności. Ponadto założono ustanowienie mechanizmów współpracy jednostek naukowo-

badawczych z przedsiębiorstwami oraz wspieranie kierunków studiów zorientowanych na rozwój inno-

wacyjny regionu i podniesienie jego potencjału konkurencyjności oraz działań edukacyjnych w zakresie 

innowacyjności.

Streszczenie powstało na podstawie:  
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego przyjęta uchwałą  

Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2005 r., Nr XXVI/297/05.  

http://www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/7C095F3A-57CE-4449-9CA6-16A31CDDB5B3/0/RIS.pdf
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Województwo 
Pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

tel.:  +48 58 3261555

faks: +48 58 3261556

e-mail: marszalek@woj-pomorskie.pl

www.woj-pomorskie.pl

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Gdańsk

Powierzchnia (km2) 18 310,22

Liczba mieszkańców (tys.) 2218,1 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 3234,53 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 100,6 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 3948,25 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 3121,56 (styczeń 2009)

Stopa bezrobocia (%) 9,4 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 29 497

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 4/16

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 123 (25/17/81)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS — Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa 
Pomorskiego; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gdansk/ASSETS_komunikat_50.pdf oraz GUS  
— Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

Potencjał gospodarczy województwa tradycyjnie związany był z przemysłem stoczniowym. Obecnie 

łączy się w szczególności z takimi dziedzinami, jak przemysł rafineryjny, spożywczy, maszynowy, meblowy, 

transport i usługi portowe.

Udział Pomorza w tworzeniu PKB całej gospodarki narodowej wynosi 5,7%. Na poziomie regionu 67% PKB 

jest wytwarzane przez sektor usług; 23,6% przez przemysł; 6,7% przez budownictwo (jeden z lepszych 

wyników w skali kraju) i 2,6% przez rolnictwo.56

Pomorskie to również region o dużych nakładach inwestycyjnych w gospodarkę (siódma pozycja w skali 

kraju).57Najważniejszą rolę z punktu widzenia potencjału gospodarczego województwa, odgrywa prze-

mysł stoczniowy i rafineryjny, a także spożywczy, maszynowy, meblowy, oraz transport i usługi portowe. 

56 GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
57 GUS, Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2007 roku 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pbs_sr_tr_w_gos_nar_w_r_2007.pdf
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Na terenie województwa zlokalizowane są także dwie specjalne strefy ekonomiczne — Słupska Specjalna 

Strefa Ekonomiczna oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.58 Charakterystyczna dla Pomorza jest 

również struktura podmiotów gospodarczych — prawie wszystkie (96,5%) podmioty prowadzące działal-

ność na terenie województwa należą do sektora prywatnego. Wśród podmiotów tego sektora dominują 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a działalność ta posiadała przede wszystkim profil 

handlowy, napraw oraz obsługi nieruchomości, wynajmu i usług związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej.59 Struktura zatrudnienia w trzech głównych działach gospodarki, wskazuje na usługowo-

przemysłowy charakter województwa (zatrudnienie w usługach i przemyśle odpowiednio 59,8% i 31,5%) 

oraz niewielkie zatrudnienie w rolnictwie.60 Rozpatrując strukturę zatrudnienia według sekcji, jako najważ-

niejsze sekcje wskazać można: przetwórstwo przemysłowe (30,3%) oraz edukację (13%).61 

Poziom innowacyjności regionu mierzony w oparciu o European Regional Innovation Scoreboard pozwolił 

na sklasyfikowanie województwa razem z województwem kujawsko-pomorskim (oba województwa two-

rzą region północny) na 162 pozycji w rankingu 208 regionów europejskich.62 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego RIS-P

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2004 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

KBN

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 6,6 mln zł*

Dodatkowe źródła finansowania:

1. SPO WKP 1.1.2, 1.4, 

2. SPO RZL 2.3 schemat a 

3. ZPORR 1.5, 2.5

4. PHARE 2003

5. INTERREG III A

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Misją Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego jest rozwój konkurencyjnej gospo-

darki opartej na innowacjach w celu podniesienia poziomu życia społeczności regionu. 

Celem generalnym Strategii jest zbudowanie skutecznego i sprawnego systemu wspomagania rozwoju inno-

wacji dla osiągnięcia wysokiej konkurencyjności Regionu. Osiągnięciu celu głównego ma służyć realizacja 

czterech celów głównych, które w sposób horyzontalny odnoszą się do opracowanych na potrzeby Strate-

gii priorytetów (w ramach których wskazano z kolei konkretne działania). 

58 Źródło: http://www.woj-pomorskie.pl/Pages/Lang/pl/Article/wojewodztwo_pomorskie,o_regionie.html
59 Źródło: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON 
 w województwie pomorskim - stan na koniec 2008 r.;  
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gdansk/ASSETS_sygnalne_162.pdf
60 Źródło: Tabela: Pracujący w gospodarce narodowej — stan na rok 2007;  
 http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=335795&p_typ=HTML
61 Źródło: GUS, Informacje sygnalne, Pracujący w województwie pomorskim — stan na rok 2007;  
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gdansk/ASSETS_sygnalne_144.pdf
62 Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, 2007 
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Jako cele główne wskazano:

	budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności 

w regionie,

	kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna,

	wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje,

	wsparcie rozwoju MSP w regionie poprzez szerokie wykorzystanie potencjału innowacyjnego aglo-

meracji trójmiejskiej. 

Wśród priorytetów określonych w Strategii można wyróżnić:

	Priorytet 1 — Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji — m.in. poprzez wsparcie 

organizacji otoczenia biznesu prowadzących działania proinnowacyjne, wspólne inwestycje firm 

i upowszechnienie certyfikacji oraz tworzenie nowoczesnych obszarów przemysłowych i klastrów. 

	Priorytet 2 — Wzrost wykorzystania i rozwój regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego 

(B+R) — obejmujący m.in. rozwój oraz wzrost komercyjnej aktywności publicznych podmiotów 

B+R, prowadzenie działań B+R, których wyniki będą podlegać późniejszej komercjalizacji, powsta-

wanie nowych podmiotów sfery B+R oraz zwiększanie udziału w przedsięwzięciach o skali między-

narodowej. 

	Priorytet 3 — Utworzenie systemu wdrażania RIS-P jako podstawowego warunku wykonalności 

celu generalnego Strategii. W ramach tego elementu zaplanowano położenie nacisku na kreowa-

nie rozwiązań systemowych — m.in. w drodze budowy instytucji finansujących przedsięwzięcia 

innowacyjne oraz wsparcie tworzenia instytucji pośredniczących w procesie transferu innowacji. 

Streszczenie powstało na podstawie:  
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) uchwalona przez  

Sejmik Województwa Pomorskiego, zatwierdzona uchwałą nr 489/XXX/04 z dnia 22 grudnia 2004 r., 

Gdańsk 2004.  

http://www.woj-pomorskie.pl/downloads/RSIWP.pdf
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Województwo 
Śląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

tel.: +48 32 2555518 

faks: +48 32 2564276

e-mail: kancelaria@silesia-region.pl

http://www.silesia-region.pl

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Katowice

Powierzchnia (km2) 12 333,51

Liczba mieszkańców (tys.) 4648,6 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 3406,12 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 105,9 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 4779,53 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 2941,40 (styczeń 2009)

Stopa bezrobocia (%) 7,7 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 29 497

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 19/17

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 167 (49/22/96)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS — Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa Śląskiego; 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_komunikat12009.pdf oraz GUS  
— Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

Województwo śląskie należy do najsilniejszych pod względem gospodarczym regionów Polski i do najbar-

dziej uprzemysłowionych regionów nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Zajmuje pierwsze miejsce pod 

względem infrastruktury łączności, dostępności komunikacyjnej oraz zaplecza przemysłowego, co wpływa 

na atrakcyjność regionu. Śląsk dysponuje bogatymi złożami zasobów naturalnych (węgiel kamienny, złoża 

cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także 

wody lecznicze, termalne i mineralne). W regionie zlokalizowanych jest kilkadziesiąt kopalń węgla kamien-

nego, hut i zakładów hutniczych oraz kilkadziesiąt elektrowni i elektrociepłowni.63 

Udział Śląska w tworzeniu PKB całej gospodarki narodowej wynosi 13%, w tym aż 17,6% to wartość dodana 

wytwarzana w sektorze przemysłu. Podobnie na poziomie regionu — mimo że najwyższą wartość regionalnego 

PKB wytwarza sektor usług (60%), to przemysł wytwarza prawie 33% regionalnego PKB, co jest najlepszym wyni-

kiem w kraju. 6,2% PKB wytwarzane jest przez budownictwo, a tylko 1% przez rolnictwo.64

63 Źródło: http://silesia-region.pl/gosp.php?kat=0_07_08&katrodzic=0_07;  
 http://www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?wojewodztwo/gospodarka 
64 GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
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To także drugi region (po Mazowszu) z największymi nakładami inwestycyjnymi na gospodarkę ogółem, jed-

nak pierwszy pod względem inwestycji w przemysł.65 Biorąc pod uwagę dobra naturalne Śląska, konsekwent-

nie w gospodarce województwa dominują branże: węglowa (60 kopalń wytwarzających 91,2% produkcji 

sprzedanej górnictwa węgla kamiennego w Polsce) i hutnicza (18 hut żelaza i stali), a także przemysł elektro-

maszynowy, metalowy, chemiczny oraz spożywczy. Województwo ma największy udział w produkcji samo-

chodów osobowych (82,7%) i stali surowej (68,7%)66. Nie bez znaczenia dla rozwoju gospodarki regionu było 

utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej Katowicka SSE, w której funkcjonuje 172 inwestorów. 67

Sektor prywatny skupiał w 2008 roku 232,2 tys. podmiotów, czyli zdecydowaną większość (96,5%) podmiotów 

w regionie. Wśród nich dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przede wszystkim 

w takich sekcjach, jak: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artyku-

łów użytku osobistego i domowego. 

Zdecydowaną przewagę w strukturze zatrudnienia w województwie śląskim posiada dział usług i prze-

mysłu (odpowiednio 57,5 oraz 38,1%).68 W podziale na sekcje dominującą rolę odnotować można w przy-

padku przetwórstwa przemysłowego i górnictwa oraz wydobywania (odpowiednio 39,2 i 16,3%).69

Poziom innowacyjności regionu mierzony w oparciu o European Regional Innovation Scoreboard pozwolił 

na sklasyfikowanie województwa na 156 pozycji w rankingu 208 regionów europejskich.70 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Śląskiego na lata 2003−2013

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2003 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

5 PR

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 14,3 mln zł*

1. SPO WKP 1.1.2, 1.3, 1.4

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Misja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Śląskiego została zawarta w sformułowaniu: Wyobra-

żenia tworzą rzeczywistość. Jako wizję Strategii określono wspieranie rozwoju przyjaznego klimatu dla innowacji 

w województwie tak, aby kreatywność oraz synergia współpracy przy tworzeniu, ulepszaniu i wdrażaniu innowa-

cji prowadziły do zwiększenia poziomu innowacyjności w środowisku gospodarczym i badawczo-rozwojowym 

wzmacniając konkurencyjność gospodarki województwa wobec innych regionów w Unii Europejskiej.

65 GUS, Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2007 roku  
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pbs_sr_tr_w_gos_nar_w_r_2007.pdf
66 Źródło: http://www.money.pl/gospodarka/regiony-polski/slaskie/artykul/sytuacja; 
 gospodarcza;wojewodztwa;slaskiego;w;2007;roku,43,0,320811.html
67 Źródło: http://www.ksse.com.pl/inwestorzy/
68 Źródło: Tabela: Pracujący w gospodarce narodowej — województwo śląskie – stan na rok 2007; 
 http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=335949&p_typ=HTML
69 Źródło: GUS — Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego —  
 styczeń 2009; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_komunikat12009.pd
70 Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, 2007 
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Realizację założeń przedstawionych w Strategii ma zapewnić określenie trzech obszarów strategicznych. 

Dla każdego z obszarów strategicznych określono dwa cele strategiczne, natomiast każdemu z celów strate-

gicznych przyporządkowano katalog celów szczegółowych. 

Jako obszary strategiczne i odpowiadające im cele strategiczne wskazano:

	Zwiększenie udziału firm o wysokiej innowacyjności w ogólnej liczbie małych i średnich firm — 

w tym przypadku na poziomie strategicznym wyróżniono wzrost poziomu zaufania wśród firm 

poprzez polepszenie klimatu biznesu oraz wspieranie doskonałości w MSP.

	Zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego. W tym przypadku na poziomie 

strategicznym wskazano wzmacnianie doskonałości w sektorze B+R i wprowadzanie do sektora B+R 

technologii niezbędnych dla rozwoju gospodarki regionu.

	Zapewnienie skutecznego Regionalnego Systemu Innowacji opartego na wzajemnym zaufaniu, 

kreatywności i doskonałości. Jako cele strategiczne określono rozwój współpracy partnerskiej na rzecz 

innowacji oraz wspieranie powstawania nowych innowacyjnych produktów i firm. 

Streszczenie powstało na podstawie: 
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003–2013,  

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA. Strategia przyjęta uchwałą  

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku, Nr II/11/2/2003. 

http://ris.silesia-region.pl/zalaczniki/2005/12/22/1135285109.pdf
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Województwo 
Świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Aleja IX Wieków Kielc 3 

25-516 Kielce 

tel.: +48 41 3421878

faks: +48 41 3445265

e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl

www.sejmik.kielce.pl

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Kielce

Powierzchnia (km2) 11 710,20

Liczba mieszkańców (tys.) 1273,1 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 2657,83 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 82,7 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 2966,11 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 2605,63 (styczeń 2009)

Stopa bezrobocia (%) 14,8 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 21 130

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 1/13

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 102 (5/26/71)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS — Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa 
Świętokrzyskiego; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/kielce/ASSETS_komunikat-1-2009(1).pdf oraz GUS  
— Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

Województwo świętokrzyskie ze względu na bogactwa naturalne (zasoby surowców skalnych, chemicz-

nych i energetycznych) posiada wielowiekową tradycję hutnictwa, metalurgii i obróbki metali oraz ceramiki 

i kamieniarstwa, a obecnie słynie z produkcji cementu i gipsu.71

Udział województwa świętokrzyskiego w tworzeniu PKB całej gospodarki narodowej wynosi 2,6%. Ponad 

63% świętokrzyskiego PKB jest wytwarzane przez sektor usług; 24,2% przez przemysł (środkowy wynik 

w skali kraju); 6,5% przez budownictwo i 6,2% przez rolnictwo72.

Główne ośrodki przemysłowe województwa to Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Kielce, Kielce, Pińczów, 

Małogoszcz, Ożarów, Ćmielów, Ostrowiec Świętokrzyski, Połaniec. Przemysł województwa ściśle powią-

zany jest z zasobami naturalnymi regionu — w województwie wytwarza się: 100% produkcji krajowej  

71 Źródło: http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/web/guest/171
72 GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf



312

kamienia gipsowego, 85,7% spoiw gipsowych, 35% cementu oraz 42,5% wapna.73 W województwie funk-

cjonują dwie strefy ekonomiczne (SSE Starachowice i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN), w których znajdują się 

szczególnie firmy z branży metalowej.

Struktura zatrudnienia w głównych działach gospodarki narodowej, wskazuje na usługowo-rolniczy cha-

rakter regionu. Największa część pracujących zatrudniona jest w usługach (44,2%) i rolnictwie (31,5%). 

W przemyśle zatrudnienie znajduje 24% pracujących.74 

Poziom innowacyjności regionu mierzony w oparciu o European Regional Innovation Scoreboard pozwolił 

na sklasyfikowanie województwa na 207 pozycji w rankingu 208 regionów europejskich.75 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005−2013

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2004 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

KBN

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 9,1 mln zł*

1. SPO WKP 1.1.2, 1.4, 

2. SPO RZL 2.3 schemat a i b

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Jako misję Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego określono podniesienie 

konkurencyjności regionu oraz tworzenie nowych, stałych miejsc pracy poprzez zwiększenie zdolności przedsię-

biorstw i podmiotów naukowo-badawczych do innowacyjności, absorpcji i inicjowania nowych technologii. 

Wizja rozwoju województwa do roku 2013, określona w Strategii, wskazuje na województwo Świętokrzy-

skie jako dynamicznie rozwijający się region, otwarty i przyjazny dla przedsiębiorczych ludzi, zdolny do tworze-

nia i absorbowania innowacji, dysponujący rozwiniętą sferą badawczo-rozwojową o szerokich powiązaniach 

z przemysłem, o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej, i sprzyjający rozwojowi innowacyjności podmiotów 

gospodarczych.

Celem głównym wyznaczonym w Strategii jest tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji w postaci trwa-

łego partnerstwa pomiędzy przemysłem, instytucjami otoczenia biznesu, podmiotami sfery JBR, administracją 

rządową oraz samorządową, ukierunkowanego na zwiększenie dynamiki działań innowacyjnych w regionie. 

Realizacji tak określonego celu ma służyć osiągnięcie sześciu celów warunkujących, którym odpowiadają 

działania o charakterze operacyjnym pogrupowane w priorytety. Jako cele warunkujące określono:

	Doskonalenie systemu edukacji kształtującego postawy otwarte, innowacyjne i przedsiębiorcze 

— w tym zakresie działania skoncentrowane będą na: doskonaleniu systemów nauki języków 

obcych, upowszechnianiu technologii informatycznych w procesach edukacyjnych, rozwoju form 

działalności gospodarczej w trakcie edukacji i rozwoju kształcenia ustawicznego.

73 Źródło: http://www.money.pl/gospodarka/regiony-polski/swietokrzyskie/
74 Źródło: Tabela: Pracujący w gospodarce narodowej — województwo świętokrzyskie - stan na rok 2007;  
 http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=336056&p_typ=HTML
75 Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, 2007 
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	Rozwój działalności badawczej na rzecz wyzwalania wewnętrznych czynników rozwoju regionu — 

działania skoncentrowane będą m.in. na rozwoju instytucjonalnym, badaniu skuteczności różnych 

form przeciwdziałania bezrobociu oraz warunków rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności 

przedsiębiorstw.

	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. W tym zakresie działania skoncentrowane 

będą na budowie regionalnych i lokalnych rozwiązań teleinformatycznych, w tym na wdrażaniu 

projektów elektronicznego obiegu dokumentów.

	Rozwój instytucji otoczenia biznesu — działania skoncentrowane będą m.in. na rozwoju inkuba-

torów/preinkubatorów przedsiębiorczości, tworzeniu przedsiębiorstw opartych na wiedzy, upo-

wszechnieniu technik informatycznych w działalności instytucji publicznych i gospodarczych oraz 

na wspieraniu klastrów.

	Budowa instytucjonalnych form współpracy środowiska akademickiego, władz regionalnych 

i gospodarki. W tym zakresie działania skoncentrowane będą m.in. na rozwoju Świętokrzyskiego 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii, organizowaniu targów nowych technologii i wiedzy 

oraz staży dla absolwentów szkół wyższych służących transferowi wiedzy i innowacji oraz prowa-

dzeniu badań służących wdrażaniu założeń Strategii.

	Optymalne wykorzystanie funduszy UE dla realizacji RSI. W tym zakresie działania skoncentro-

wane będą na przygotowaniu projektów i pełnym wykorzystaniu przez instytucje województwa 

świętokrzyskiego funduszy strukturalnych, wspieraniu w województwie rozwoju instytucji usług 

poradnictwa, służących organizowaniu nowych przedsiębiorstw oraz na przygotowaniu projektów 

wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Streszczenie powstało na podstawie: 
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005–2013,  

Zespół Redakcyjny: Olesiński Z., Grysa K., Kuleszyński Z., Szczepańczyk Z., Molenda-Grysa I., Predygier 

A., Kielce 2004. Strategia przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 

2004 r., Nr XXIII/227/04 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/data/Pliki/95_Regionalna_Strategia_Innowacji_Wojew_dztwa__ 

wi_tokrzyskiego_na_lata_2005-2013.pdf\
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Województwo 
Warmińsko-Mazurskie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

tel.: +48 89 5219130

faks: +48 89 5211260

e-mail: dum@warmia.mazury.pl

http://www.warmia.mazury.pl/

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Olsztyn

Powierzchnia (km2) 24 173,32

Liczba mieszkańców (tys.) 1426,7 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 2541,46 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 79 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 2637 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 2736 (styczeń 2009)

Stopa bezrobocia (%) 18,1 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 29 277

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 2/19

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 116 (16/33/67)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS — Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/olsz/ASSETS_komunikat_1_2009.pdf oraz GUS  
— Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

Udział województwa warmińsko-mazurskiego w tworzeniu PKB całej gospodarki narodowej wynosi 2,8%. 

Na poziomie regionu 64% PKB jest wytwarzane przez sektor usług; 21,8% przez przemysł; 8,2% przez rol-

nictwo (drugie miejsce wśród wszystkich regionów), a 5,8% przez budownictwo.76 Dobry wynik wartości 

dodanej sektora rolnictwa związany jest również z dużą powierzchnią użytków rolnych (6,8% w skali kraju).77

Zaletą województwa jest niskie zanieczyszczenie środowiska i liczne walory przyrodnicze. Stąd ważną rolę 

w gospodarce odgrywa działalność w postaci produkcji zdrowej żywności, przemysł drzewny, proekolo-

giczna gospodarka leśna i ekoturystyka. Struktura produkcji w regionie zdominowana jest przez produkcję 

artykułów spożywczych (przemysł napojów alkoholowych, z prawie 8-procentowym udziałem w pro-

dukcji krajowej, lokuje województwo na czwartym miejscu), produkcję maszyn do obróbki plastycznej  

76 GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
77 Źródło: Rocznik statystyczny województw GUS 2006
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metali i aparatury elektrycznej. Ponadto region posiada istotne znaczenie jako producent wyrobów gumo-

wych (fabryka w Olsztynie) oraz mebli i wyrobów stolarskich.78 

Biorąc pod uwagę najważniejsze sekcje, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, najbardziej 

liczną kategorię stanowi handel i naprawy (27%) oraz obsługa nieruchomości i firm (17,3%). Kolejne miej-

sce zajmuje budownictwo (11,4%).79

W latach 60. ubiegłego wieku w regionie powstały zakłady przemysłu maszynowego i chemicznego 

(fabryka opon w Olsztynie); w 70. minionego wieku poważnie rozbudowano przemysł spożywczy 

(Ełk, Ostróda, Pasłęk, Mrągowo, Olsztyn); w 90. minionego wieku, po zmianie systemu politycznego, rozpo-

częto intensywne procesy prywatyzacyjne. Obecnie najważniejszą rolę odgrywają branże rolno-spożyw-

cza i drzewna. 

W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego województwo przystąpiło do Euroregionu Bałtyk. Ponadto 

powstały specjalne strefy ekonomiczne: Warmińsko-Mazurska oraz Suwalska, które stały się jednym z jego 

atutów. Do najważniejszych działów gospodarki Warmii i Mazur należy rolnictwo. Użytki rolne stanowią 

ponad połowę obszaru województwa (7% areału kraju). Przeciętna powierzchnia gospodarstw (16,5 ha) 

ponad dwukrotnie przekracza średnią ogólnopolską. Gleby najwyższych klas znajdują się na północy 

regionu. W strukturze upraw dominują zboża, rzepak, ziemniaki oraz buraki cukrowe.80

Struktura zatrudnionych w głównych działach gospodarki wskazuje na wyrównany udział w gospodarce 

regionu usług (31,5%) oraz przemysłu (30,7%). W rolnictwie zatrudnionych jest 16% pracujących w regionie.81 

Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych wpłynęło na pojawienie się większej liczby inwesto-

rów zwiększających zatrudnienie, w tym m.in. Michelin, Texel, Safilin, Philips, Heineken, Ikea, Campofrio 

oraz Provimi. 

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2004 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

5 PR

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 9,0 mln zł*

1. SPO WKP 1.1.2

2. 6 PR

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

78 Źródło: http://www.wm.24.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1172
79 Źródło: GUS — Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w województwie 
 warmińsko-mazurskim - stan na koniec 2008 r.;  
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/olsz/ASSETS_sygnalna_regon_2008.pdf
80 Źródło: www.klastry-efs.pl
81 Źródło: Tabela: Pracujący w gospodarce narodowej — województwo warmińsko-mazurskie  
 — stan na rok 2007;  
 http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=336182&p_typ=HTML
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Funkcją opracowania Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego była 

aktywizacja zasobów regionalnych w celu wzrostu konkurencyjności Warmii i Mazur. Zadaniem Strategii 

jest przyczynienie się do zwiększenia rangi innowacji w kontekście ponoszonych nakładów, przede wszyst-

kim w kontekście niskiego znaczenia innowacji w świadomości społecznej. Główny cel RSI województwa 

warmińsko-mazurskiego został sformułowany jako Zwiększenie konkurencyjności Warmii i Mazur w procesie 

budowania potencjału gospodarczego i tworzenia nowoczesnych miejsc pracy. Przypisane zostały do niego 

cztery cele strategiczne:

	Wzrost kwalifikacji. Osiągnięcie tego celu realizowane będzie m.in. poprzez wspieranie inicjatyw 

służących rozwojowi twórczego myślenia na wszystkich poziomach edukacji szkolnej i przygoto-

wania zawodowego, a także w drodze dofinansowania staży dla absolwentów szkół wyższych i pra-

cowników w wiodących firmach regionu. Ponadto założono możliwość podnoszenia kwalifikacji 

w drodze organizowania konkursów z zakresu innowacji oraz dostosowania infrastruktury teleinfor-

matycznej ułatwiającej dostęp do informacji.

	Promowanie wysokiej jakości. W tym zakresie zaplanowano stworzenie systemu badania jakości, 

którego celem będzie nie tylko dostarczanie informacji o rynku, ale również oferowanie podmio-

tom instrumentów umożliwiających podnoszenie pozycji konkurencyjnej poprzez jakość.

	Promocja współpracy. Działania o tym charakterze koncentrować się będą m.in. na promocji poli-

tyki wspierania klastrów na poziomie regionalnym i lokalnym oraz przeprowadzeniu regionalnych 

debat służących jako platforma dla wypracowania ścisłej współpracy między kluczowymi partne-

rami w regionie na rzecz budowy jego konkurencyjności. Ponadto założono promowanie inicjatyw 

służących podnoszeniu aktywności firm (szczególnie MSP) na rynkach zagranicznych.

	Budowanie potencjału innowacyjnego. W tym zakresie działania obejmą rozwój elementów infra-

struktury innowacyjności (parki technologiczne, centra badawczo-rozwojowe, centra kompe-

tencji, inkubatory przedsiębiorczości) oraz promowanie przedsięwzięć publicznych i prywatnych 

zwiększających zdolności absorpcyjne regionu w dziedzinie innowacji i środków przeznaczonych 

na finansowanie działalności o tym charakterze.

Streszczenie powstało na podstawie: 
Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęta uchwałą  

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r., uchwała Nr XXIV/336/04.  

http://www.rcb-olsztyn.pl/files/regional_innovation_strategy_of_warmia-mazury.pdf



317

Województwo 
Wielkopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

al. Niepodległości 18

61-713 Poznań

tel.: +48 61 8541799

faks: +48 61 8526007

e-mail: info@umww.pl

http://www.umww.pl/

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Poznań

Powierzchnia (km2) 29 826,51

Liczba mieszkańców (tys.) 3395,7 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 2881,43 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 89,6 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) B.d.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) B.d.

Stopa bezrobocia (%) 7,2% (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 29 297

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 4/31

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 226 (19/90/117)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS — Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa 
Wielkopolskiego;  
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_komunikat_01_09.pdf oraz GUS  
— Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się zarówno prężnym przemysłem, rozbudowaną siecią usług, 

jak i silnie rozwiniętym rolnictwem — region posiada prawie 11% powierzchni użytków rolnych w skali 

kraju (drugi pod tym względem po Mazowszu).82 Udział w tworzeniu PKB całej gospodarki narodowej 

wynosi 9,3%, co umieszcza województwo na trzecim miejscu w skali kraju. Niemal 59% wielkopolskiego 

PKB jest wytwarzane przez sektor usług, 32% przez przemysł, 7,1% przez rolnictwo (region jest liderem pro-

dukcji żywności) i 6,7% przez budownictwo.83

Wielkopolska znajduje się na czwartej pozycji w kraju pod względem wartości nakładów inwestycyjnych 

na regionalną gospodarkę.84

82 Źródło: Rocznik statystyczny województw GUS 2006 
83 GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
84 GUS, Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2007 roku 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pbs_sr_tr_w_gos_nar_w_r_2007.pdf
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W zróżnicowanej branżowo strukturze przemysłu województwa kluczową rolę odgrywa sektor przetwór-

stwa rolno-spożywczego. Rozwijające się gałęzie przemysłu to także produkcja pojazdów mechanicznych 

oraz przemysły: farmaceutyczny, meblarski, sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego, cera-

miczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, oponiarski, włókienniczy i odzieżowy. 

W regionie ważną rolę odgrywa również górnictwo węgla brunatnego, hutnictwo i wytwarzanie energii.85

W województwie wielkopolskim znajduje się 9,2% ogółu polskich przedsiębiorstw, które zatrudniają 

8,3% ogółu zatrudnionych w Polsce. Dominującą rolę wśród podstawowych działów gospodarki regionu 

zajmują usługi, w których zatrudnionych jest prawie 51% pracowników. W pozostałych działach zatrudnio-

nych jest odpowiednio — 33,2% w przypadku przemysłu oraz 15,9% — w przypadku rolnictwa.86 

Biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia w poszczególnych sekcjach, wyraźnie zarysowuje się przewaga 

zatrudnienia w handlu i naprawach (30,6%). Jako kolejne najważniejsze sekcje wskazać można obsługę nie-

ruchomości i firm (15,6%) oraz budownictwo (11,9%).87 

W regionie funkcjonują podstrefy specjalnych stref ekonomicznych: Kamiennogórskiej SSE (Ostrów Wiel-

kopolski), Kostrzyńsko-Słubickiej SSE (Chodzież, Swarzędz, Poznań), Łódzkiej SSE (Nowe Skalmierzyce, Koło, 

Turek i Ostrzeszów) i Wałbrzyskiej SSE „Invest Park” (Krotoszyn, Śrem, Leszno i Września). 

Regionalna Strategia Innowacji. Stwórzmy środowisko przyjazne innowacjom

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2004 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

5 PR

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 8,6 mln zł*

1. SPO WKP 1.3 

2. 6 PR

3. INTERREG III C

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

W wizji przedstawionej w Strategii region Wielkopolski określono jako wykorzystujący tradycję oraz współcze-

sny potencjał intelektualny i gospodarczy dla tworzenia innowacyjnych podstaw rozwoju, uznający innowacje 

za główny czynnik regionalnego wzrostu gospodarczo-społecznego i tworzący środowisko przyjazne innowa-

cjom oraz zdolny konkurować z innymi regionami europejskimi. W celu urzeczywistnienia tak zaplanowanej 

wizji przyjęte zostały 4 cele strategiczne wraz celami operacyjnymi i podporządkowanymi im działaniami. 

Jako pierwszy cel strategiczny określono Integrację środowisk społeczno-gospodarczych na rzecz innowacji. 

W ramach tego celu wskazano cele operacyjne odnoszące się do podniesienia kultury innowacyjnej śro-

dowisk regionu, wsparcia poprzez innowacje słabiej rozwiniętych obszarów Wielkopolski oraz tworzenia 

warunków i instrumentów dla wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.

85 Źródło: http://www.money.pl/gospodarka/regiony-polski/wielkopolskie/
86 Źródło: Tabela: Pracujący w gospodarce narodowej — województwo wielkopolskie — stan na rok 2007;  
 http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=336207&p_typ=HTML
87 Źródło: GUS — podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w województwie wielkopolskim 
 — stan na koniec 2007r.;  
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_podmioty_gospodarki_narodowej_koniec_2007.pdf
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Drugim celem strategicznym jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji. W tym 

przypadku cele operacyjne odnoszą się do przełamania mentalnych barier innowacji i współpracy, zwięk-

szenia umiejętności kadr w przedsiębiorstwach, rozwoju bazy technicznej przedsiębiorstw oraz rozwoju 

międzyregionalnej współpracy firm. 

Trzeci cel strategiczny określono jako wykorzystanie potencjału badawczego regionu dla wzrostu konkuren-

cyjności gospodarki. W ramach tego celu wskazano cele operacyjne w postaci kreowania przedsiębiorczych 

postaw w nauce i stworzenia oferty instrumentów finansowego wsparcia innowacji w MSP, utworzenia 

struktur i regulacji w nauce ułatwiających jej współpracę z gospodarką, a także wzrost udziału przychodów 

nauki ze współpracy z przedsiębiorstwami i dostosowanie jej oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnej 

gospodarki. 

Ostatni, czwarty cel strategiczny został zdefiniowany jako Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyj-

nej. W jego ramach założono działania ukierunkowane na rozwój instytucji otoczenia biznesu działających 

na rzecz innowacji, poprawę jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw, a także roz-

wój instrumentów finansowania innowacji. 

Streszczenie powstało na podstawie:  
Regionalna Strategia Innowacji, Stwórzmy środowisko przyjazne innowacjom, UMWW, Poznań 2004.  

Strategia została przyjęta na XX Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 29 marca 2004  

(uchwała nr XX/283/04).  

http://www.innowacyjnagospodarka.org/tmp/RSI_Wojewodztwo_Wielkopolskie.pdf
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Województwo 
Zachodniopomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

tel.: +48 91 4893969

faks: +48 91 4467134

e-mail: sekretariat.marszal@wzp.pl

http://www.um-zachodniopomorskie.pl/

Podstawowe informacje o regionie

Stolica województwa Szczecin

Powierzchnia (km2) 22 892,48

Liczba mieszkańców (tys.) 1692,9 (wrzesień 2008)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zł) 2905,92 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  
(% średniej płacy krajowej) 90,4 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym (zł) 3557,19 (styczeń 2009)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym (zł) 2778,65 (styczeń 2009)

Stopa bezrobocia (%) 14,8 (styczeń 2009)

PKB na 1 mieszkańca (zł) 25 324

Liczba powiatów (grodzkie/ziemskie) 3/18

Liczba gmin (miejskie/miejsko-wiejskie/wiejskie) 114 (11/51/52)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS — Komunikat o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa 
Zachodniopomorskiego;  
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/szczec/ASSETS_kom_1_2009a.pdf oraz GUS  
— Rocznik Statystyczny Województw 2008

Gospodarka regionu 

Województwo zachodniopomorskie wytwarza 4% PKB całej gospodarki narodowej. Na poziomie regionu 

71% PKB jest wytwarzane przez sektor usług, co jest drugim po Mazowszu wynikiem w kraju; 17,8% przez 

przemysł; 6,7% przez budownictwo i 4,5% przez rolnictwo.88

Podstawę potencjału przemysłowego województwa stanowi przemysł chemiczny, produkcja energii elek-

trycznej, przemysł stoczniowy, przemysł drzewny (bogactwem naturalnym województwa są lasy), przetwór-

stwo rolno-spożywcze (w tym przemysł browarniczy i rybołówstwo) oraz budownictwo. Główne gałęzie 

przemysłu skoncentrowane są w aglomeracji szczecińskiej oraz koszalińskiej.89 Znaczący jest udział w skali 

kraju produkcji: nawozów fosforowych (65,3%), płyt pilśniowych (36,8%), tarcicy iglastej (20,6%), nawozów 

azotowych (18,2%).90

88 GUS Produkt Krajowy Brutto — Rachunki Regionalne 2006 
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pkb_rachunki_regionalne_w_2006.pdf
89 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 2007-2013, Szczecin 2007.
90 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 2007-2013, Szczecin 2007.
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Pod względem zatrudnienia w strukturze gospodarki województwa zachodniopomorskiego dominują 

usługi (62,2% ogółu zatrudnionych). Zatrudnienie w przemyśle kształtuje się na poziomie 28,8% a w rol-

nictwie — 8,8%.91

W regionie funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne: Kostrzyńsko-Słubicka SSE oraz Słupska SSE, 

która sprzyja rozwojowi gospodarczemu, przyciąganiu inwestorów i innowacyjnych inwestycji, co ma swoje 

odzwierciedlenie w poziomie innowacyjności regionu. Poziom ten mierzony w oparciu o European Regional 

Innovation Scoreboard pozwolił na sklasyfikowanie województwa na 172 pozycji w rankingu 208 regionów 

europejskich.92 

 Zachodniopomorska Strategia Innowacji

Data przyjęcia RSI Aktualizacja

2005 nd

Źródło finansowania procesu tworzenia/
opracowywania RSI Źródła finansowania procesu wdrażania w latach 2004−2006 

5 PR

Główne źródło finansowania: ZPORR 2.6 — 7,3 mln zł*

Dodatkowe źródła finansowania:

1. SPO WKP 1.1.2, 1.3, 1.4, 2.3

2. SPO RZL 1.1

3. ZPORR 2.1, 2.5

4. 6 PR

5. INTERREG III A, B i C

6. PHARE 2001, PHARE 2002

7. SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 
    2004−2006

8. Program Współpracy Przygranicznej 
    PHARE Polska-Niemcy 2003  
    — Fundusz Małych Projektów  
    Infrastrukturalnych (SIPF)

* Wartość płatności dokonanych z rachunków programowych od momentu rozpoczęcia realizacji programu  
do końca stycznia 2009 r. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

W Zachodniopomorskiej Strategii Innowacji przedstawiono trzy cele strategiczne, których osiągnięcie 

pozwoli na przygotowanie do realizacji procesów innowacyjnych istniejących w regionie podmiotów sek-

tora MSP, jednostek sfery B+R oraz instytucji wsparcia wspomagających rozwój procesów innowacyjnych. 

Cele te zostały określone następująco:

	wzrost świadomości innowacyjnej MSP (działania skierowane do małych i średnich przedsię-

biorstw), 

	 stworzenie warunków do rozwoju rynku technologii i innowacji w regionie (działania skierowane 

przede wszystkim do instytucji związanych z tworzeniem i transferem technologii),

	 rozwój systemu wsparcia działań innowacyjnych w regionie (działania skierowane do instytucji 

wsparcia). 

Każdy z powyższych celów został podzielony na kilka celów operacyjnych, a te z kolei na działania, dzięki 

którym możliwa będzie ich realizacja. 

91 Źródło: Tabela: Pracujący w gospodarce narodowej — województwo zachodniopomorskie — stan na rok 2007;  
 http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=336282&p_typ=HTML
92 Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, 2007 
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W przypadku celu 1 założono, że cele operacyjne odnosić się będą do zapewnienia powszechnego 

dostępu do informacji o zasobach innowacyjnych, stworzenia systemu edukacji kreującego aktywność, 

przedsiębiorczość i innowacyjność oraz promocji innowacyjności. 

W odniesieniu do celu 2 przewidziano cele operacyjne w postaci stworzenia systemu transferu technolo-

gii i rozwiązań innowacyjnych, prowadzenia działań monitoringowych i identyfikujących potrzeby techno-

logiczne oraz innowacyjne MSP. Ponadto założono wzmocnienie obszarów badawczych, strategicznych 

z punktu widzenia regionu i wsparcie dla nowo powstających firm innowacyjnych. 

W ramach celu 3 zaplanowano dwa cele operacyjne w postaci stworzenia oferty instrumentów finanso-

wego wsparcia innowacji w MSP oraz dostosowania oferty instytucji wsparcia pozafinansowego do potrzeb 

tego sektora. 

Streszczenie powstało na podstawie: 
Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim opracowana w ramach 

Projektu „Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie  

zachodniopomorskim we współpracy z RITTS regionu Neubrandenburg/Greifswald w Niemczech  

oraz krajowymi i międzynarodowymi ekspertami” 3 stycznia 2005 ZARR SA. Strategia została uchwalona 

7 lutego 2005 r. przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr XIX/218/05. 

http://www.um-zachodniopomorskie.pl/zalaczniki/regionalna.pdf



323

Indeks dobrych praktyk 

Województwo dolnośląskie 
ABS — klaster. Utworzenie innowacyjnego klastra dla zapewnienia  

bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska. Analizy, badania, symulacje 169

Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji (BW DSI) 181

CEPRIN — Centrum Promowania Innowacji w energetyce na terenie Dolnego Śląska 189

Granty badawcze dla doktorantów zwiększające potencjał innowacyjny Dolnego Śląska 45

ISKRA — Internetowy System Kreowania Aktywności w Innowacji z Dolnego Śląska 199

Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 roku 212

REFORM — Regional Economic RTD Policy through Foresight & Mentoring 245

System stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 51

Województwo kujawsko-pomorskie
Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy 116

Bydgoski Klaster Przemysłowy 55

II faza budowy Regionalnego Centrum Eksportu — rozwój usług wspierających eksport 113

Innowacje dla przyszłości — od konkurencyjności przedsiębiorstw  

do rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego 196

Klastry szansą rozwoju regionu 60

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) — budowa nowej platformy elektronicznej 77

Regionalna Sieć Transferu Innowacji szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 134

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne  

w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych T-INFO-KOM 86

Województwo lubelskie
Kapitał intelektualny Lubelszczyzny — badania potencjału regionu 30

Klaster Kultury Lubelszczyzny — wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego  

środowisk kulturotwórczych i turystycznych Regionu 119

Lubelska sieć współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacji 122

Wizualizacja instytucji wsparcia innowacji i technologii Hanse VisITs 265

Województwo lubuskie
Lubuski Portal Innowacji 210

Województwo łódzkie
Pomoc firmom branży chemicznej województwa łódzkiego  

w funkcjonowaniu na rynku Unii Europejskiej 131

Platforma transferu wiedzy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym  

a przedsiębiorstwami — projekt pilotażowy 228

Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny (LORIS TEX) 257

Województwo małopolskie
Dobry staż szansą na regionalny rozwój współpracy w zakresie wiedzy  

i transferu innowacji z uczelni do przedsiębiorstw 27
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Energia odnawialna — transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych 91

Opracowanie wieloparametrowego systemu monitoringu  

i oceny efektywności wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 222

Rozwój współpracy w zakresie transferu wiedzy między Uniwersytetem Jagiellońskim  

a przedsiębiorcami 248

Sieć transferu innowacji poprzez system zamawianych prac magisterskich i doktorskich 35

Wzmacnianie Regionalnej Strategii Innowacji — RIS Małopolska (InnoRegioMalopolska) 192

Województwo mazowieckie
Konkurs Innowator Mazowsza 207

Mazowiecki Ośrodek Patentowy 94

Mazowieckie Centrum Zarządzania Wiedzą o Innowacyjnych Technologiach 125

Partnerstwo Technologiczne dla Mazowsza 97

SIRMA — Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza 80

Transfer wiedzy — szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie Mazowsza 147

Uwarunkowania rozwoju gron przedsiębiorczości w agrobiznesie  

na terenie województwa mazowieckiego 262

Wzrost świadomości proinnowacyjnej oraz inkubacja (pielęgnacja) innowacji  

wśród przedsiębiorców województwa mazowieckiego 159

Zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego 271

Województwo opolskie
Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji — Zarządzanie Innowacjami  

w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 186

Opracowanie systemu transferu informacji dla potrzeb regionalnej strategii  

gospodarki energetycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) 218

Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny 225

Regionalne Biuro Promocji Klastrów — etap I 66

Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju — Foresight Regionalny do 2020 roku 268

Województwo podkarpackie
Nowa jakość usług. Międzynarodowe Centrum Współpracy i Wspierania Przedsiębiorczości 127

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego 233

Województwo podlaskie
BIND — (B)aza (IN)nowacyjnych prac (D)yplomowych 178

Innowacyjny Podlaski Klaster Przetwórstwa Rolno-Spożywczego 57

Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji — platforma współpracy nauki i gospodarki,  

nowych technologii i wsparcia eksperckiego dla rozwoju Podlasia 215

Potencjał innowacyjny subregionu suwalskiego dla rozwoju infrastruktury  

nowych technologii i społeczeństwa informacyjnego eSudovia 231

Województwo pomorskie
Przygotowanie koncepcji utworzenia Systemu Wdrażania RIS-P  

i uruchomienie działalności Biura Wdrażania RIS-P (BW RIS-P) — I etap 242
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Strategiczne doradztwo technologiczne i innowacyjne (STDI) dla MSP  

jako moduł Regionalnego Centrum Transferu Innowacji Pomorze 139

Stworzenie transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji aktywnej edukacji  

w Gdyni i Kłajpedzie — creActive NET 38

Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego  

przez wspieranie klastrów — koncepcja polityki i działania pilotażowe 69

WiComm Innowacje 40

Województwo śląskie
Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji 203
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