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WSTĘP 

Sytuacja gospodarcza Polski w coraz większym stopniu uzaleŜniona jest od zmieniających się 
warunków otoczenia międzynarodowego. Zmiana struktury i kierunków wymiany handlowej, 
dynamika postępu technologicznego przy jednoczesnym kurczeniu się zasobów naturalnych, 
wyzwania związane z przekształcaniem się klimatu oraz trendy demograficzne wymuszają 
potrzebę modernizacji polityki gospodarczej państwa w kierunku poszukiwania nowych 
źródeł przewag konkurencyjnych oraz trwałych podstaw rozwoju gospodarczego w długim 
horyzoncie czasowym. Wyzwania te skłaniają do poszukiwania moŜliwości uzupełnienia 
przyjętych reguł funkcjonowania gospodarki o dodatkowe mechanizmy, które pozwolą w 
dłuŜszej perspektywie na bardziej trafne identyfikowanie szans oraz zagroŜeń rynkowych. 
Pozwoli to podejmować działania wyprzedzające, uwzględniając właściwą alokacją aktywów 
gospodarczych i społecznych. 

Sektor prywatny stanowi najsilniejszą grupę tworzącą gospodarkę, przy czym naraŜony jest 
na negatywne skutki przemian społeczno-gospodarczych. W związku z tym niezbędne jest 
kreowanie odpowiednich warunków adaptacji przedsiębiorstw do globalnych wyzwań. Prócz 
systemu dostosowań do wyzwań długoterminowych, konieczne jest zapewnienie 
bezpieczeństwa gospodarczego w krótkim okresie. Ma to szczególne znaczenie w kontekście 
wciąŜ odczuwalnych skutków ostatniego kryzysu finansowego na rynkach europejskich. 
Mimo utrudnionych warunków współpracy sytuacja polskiej gospodarki przedstawiała się 
stosunkowo korzystnie na tle innych krajów europejskich. Dodatni wzrost gospodarczy nie 
byłby moŜliwy bez wysiłku przedsiębiorców, którzy mimo niepewnych perspektyw 
gospodarczych, zwiększali sprzedaŜ (zwłaszcza w sektorze przemysłu) oraz osiągali 
zadawalające wyniki finansowe. Istotny wpływ na taką sytuację miał silny popyt wewnętrzny 
wynikający m.in. z stosunkowo niskiego poziomu bezrobocia oraz utrzymującej się dynamiki 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kluczowe znaczenie miały takŜe relatywnie 
niskie, w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej koszty pracy, co stanowiło zachętę 
dla inwestorów zagranicznych. Dodatkowo m.in. deprecjacja złotego pozwoliła na utrzymanie 
przewagi konkurencyjnej na rynkach europejskich, tym samym poprawiając znacząco bilans 
handlu zagranicznego. Nie bez znaczenia okazały się takŜe zmiany dokonywane w samych 
przedsiębiorstwach optymalizujących struktury zarządzania, produkcyjne i pozaprodukcyjne. 
Kluczowe znaczenia miało efektywne wykorzystanie potencjału pracowniczego związane  
z rozpowszechnieniem elastycznych form zatrudnienia i wydłuŜeniem okresu 
rozliczeniowego.  

Wyniki, osiągane przez przedsiębiorstwa pokazują, Ŝe okres transformacji przyczynił się do 
ukształtowania gospodarki opartej na solidnych podstawach i regułach funkcjonowania. 
Polska gospodarka jest jednak w duŜym stopniu uzaleŜniona od krajów strefy euro, w których 
sytuacja gospodarcza wciąŜ jest niestabilna. Utrzymanie wzrostu gospodarczego wymaga 
zwiększania potencjału ekonomicznego, przede wszystkim poprzez wzrost produktywności 
i innowacyjności przedsiębiorstw.  

Wykorzystując mocne strony i przewagi gospodarcze krajowego rynku (m.in. duŜy potencjał 
rynkowy i znaczący popyt wewnętrzny, wzrost poziomu kapitału ludzkiego, korzystne 
gospodarczo połoŜenie geograficzne sprzyjające inwestycjom zagranicznym) 
przedsiębiorstwa w Polsce, w tym szczególnie branŜe przemysłowe, mogą wciąŜ odgrywać 
znaczącą rolę w globalizującej się gospodarce. System wsparcia opracowany w Programie 
Rozwoju Przedsiębiorstw dostarcza przedsiębiorstwom narzędzia do przeciwdziałania 
zagroŜeniom społeczno-gospodarczych, a takŜe instrumenty przyczyniające się do budowy 
nowych przewag konkurencyjnych wzmacniające potencjał rozwojowy całej gospodarki  
w długim horyzoncie czasowym.   



 

 

6  

I  PRP W STRUKTURZE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 
1.1 PRP a SIEG 

Zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 
2020 r. (PRP) stanowi program rozwoju – program wykonawczy do Strategii Innowacyjności 
i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG).   

SIEG jest jedną z 9 sektorowych strategii zintegrowanych, które na poziomie krajowym mają 
zapewnić realizację celów rozwojowych polskiej Gospodarki, określonych w Długookresowej 
Strategii Rozwoju Kraju oraz Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Cel główny SIEG, 
to wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i 
współpracy. Działania strategiczne podporządkowane są realizacji czterech celów 
operacyjnych, dotyczących: 

1) dostosowania otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej 
gospodarki, 

2) stymulowania innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, 

3) wzrostu efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców, 

4) wzrostu umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 

W Strategii określono, iŜ realizacja SIEG opierać się będzie na czterech zasadach 
horyzontalnych: kreowania wiedzy, partnerskiej współpracy, efektywnej alokacji zasobów 
oraz zarządzaniu strategicznym i odpowiedzialnym przywództwie. Zasady te znalazły 
przełoŜenie na system wdraŜania instrumentów zaplanowanych w ramach PRP. Budując 
system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, wykorzystano nakreśloną w SIEG definicję 
innowacyjności, ze względu na jej uniwersalność. 

Zgodnie z zapisami SIEG „Przez innowacyjność gospodarki naleŜy rozumieć zdolność i 
motywację podmiotów gospodarczych do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w 
praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i 
wynalazków. Innowacyjność oznacza równieŜ doskonalenie i rozwój istniejących technologii 
produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących sfery usług, wprowadzanie nowych rozwiązań 
w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwłaszcza dotyczącej 
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. W odniesieniu do sektora 
publicznego innowacje definiowane są na wiele sposobów, m.in. jako wprowadzanie nowych 
usług lub zasadniczo zmienionych sposobów organizacji oraz świadczenia tych usług dla 
obywateli i przedsiębiorstw – z zachowaniem wysokiej jakości – w szczególności w celu 
sprostania wyzwaniom globalizacji i demografii.1 Innowacyjność jest więc pojęciem szerokim 
i obecnym we wszystkich dziedzinach Ŝycia gospodarczego, warunkowanym przez bardzo 
róŜnorodne czynniki.”   

Definicja ta jest zgodna z najczęściej stosowanym przewodnikiem po innowacjach Oslo 
Manual z 2005 r., opracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) i Eurostat, dotyczącym zasad gromadzenia i interpretacji danych dotyczących 
innowacji.2 

                                                 
1 Za: Albury, D.: Fostering Innovation in Public Services, Public Money and Management, Styczeń 2005, s. 51 – 
56, oraz za raportem ONZ: People Matter, Civic Engagement in Public Governance, World Public Sector 
Report, ONZ, Nowy Jork 2008. 
2 Pierwsza edycja ukazała się w 1992 r., druga edycja w 1997, zaś trzecia w 2005 r. (trzecia wersja została 
przetłumaczona na język polski i wydana przez MNiSW w 2008 r.). 
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Zakłada się, Ŝe bezpośrednimi skutkami realizacji SIEG będą przede wszystkim: osiągnięcie 
w 2020 r. poziomu nakładów na B+R wynoszącego 1,7% PKB (z czego prawie połowa 
dokonywana będzie przez przedsiębiorstwa), zwiększenie udziału wyrobów wysokiej techniki 
oraz usług innowacyjnych w strukturze produkcji i eksportu, zwiększenie współpracy 
pomiędzy podmiotami gospodarki z róŜnych sektorów, równieŜ zagranicznymi, a w efekcie 
awans Polski w międzynarodowych rankingach innowacyjności i konkurencyjności. 

PRP będzie realizować szereg celów SIEG. Struktura PRP odnosi się do poszczególnych 
celów nakreślonych w SIEG proponując konkretne instrumenty i działania ich realizacji. PRP 
tworzy kompleksowy system instrumentów wsparcia dostosowanych do potrzeb i oczekiwań 
przedsiębiorstw. Tabela prezentująca spójność PRP z celami Strategii stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego dokumentu. 

NaleŜy podkreślić, iŜ równolegle do PRP cele SIEG realizuje Narodowy Program Gospodarki 
Niskoemisyjnej (NPRGN). NPRGN skupiać się będzie przede wszystkim na działaniach 
ukierunkowanych na wyzwania zmian klimatu, potrzeby modernizacji gospodarki w kierunku 
niskoemisyjnym, a takŜe tworzenia potencjalnych szans rynkowych dla sektora 
przedsiębiorstw w tym procesie. NPRGN w szerszym kontekście odnosić się będzie do 
tworzenia warunków rynkowych dla rozwoju technologii środowiskowych, czy zmian 
wzorców produkcji i konsumpcji. Zgodnie z podejściem bottom-up w NPRGN, na podstawie 
zidentyfikowanych obszarów, które mogą przyczynić się do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, opracowane zostaną narzędzia promujące najbardziej efektywne obszary tj. te, 
które nie tylko przyczynią się do redukcji emisji, ale takŜe przyczynią się do tworzenia miejsc 
pracy oraz wzrostu gospodarczego. Oznacza to, Ŝe w niniejszym programie działania będą 
mieć charakter bardziej złoŜony i zostaną zaadresowane wyłącznie do przedsiębiorstw na 
poziomie horyzontalnym. 

Przewidywane działania, wspierające tworzenie, rozwój, a takŜe wdraŜanie technologicznych 
rozwiązań środowiskowych, obejmować będą: B+R prowadzone przez przedsiębiorców w 
zakresie środowiskowych technologii, instrumenty zwrotne dla przedsiębiorstw 
zainteresowanych absorpcją technologii środowiskowych, a takŜe instrumenty związane z 
doradztwem na wdraŜanie technologii poprawiających efektywność energetyczną, 
materiałową czy optymalizujące procesy produkcyjne i zmniejszające ich negatywny wpływ 
na środowisko.   

Działania na rzecz technologii środowiskowych ujęte będą w ramach ogólnego systemu 
wsparcia w ujęciu horyzontalnym, a ich realizacja zostanie zapewniona przez kryteria oceny 
takie jak: innowacyjność rozwiązania, kwalifikowalność tematyczna, parametry 
środowiskowe. 

PRP powiązane jest teŜ ze strategia „Sprawne Państwo 2020”, w szczególności w obszarach 
dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania sporów, rozwoju partnerstwa publiczno-
prywatnego, zintegrowania procesu oceny wpływu regulacji krajowych z procesem oceny 
skutków ekonomicznych, rozwoju świadczenia usług drogą elektroniczną, udziału podmiotów 
ekonomii społecznej w rynku usług publicznych. 

PRP odnosi się ponadto do innych programów mających charakter wykonawczy, i które w 
szczególny sposób rozpatrują kwestie zmiany uwarunkowań gospodarczych prowadzenia 
biznesu. W pierwszym rozdziale PRP odnosi się do potrzeby modernizacji polityki 
regulacyjnej państwa, ograniczania restrykcji i obowiązków administracyjnych dla 
przedsiębiorców poprzez proces deregulacji. Zagadnienie to szerzej ujęte jest w 
realizowanym przez Ministerstwo Gospodarki Programie „Lepsze Regulacje”, jak równieŜ w 
działaniach prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie deregulacji 
zawodów. Ponadto w ramach priorytetu tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorstw 
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PRP odwołuje się do programu „Polityka Nowej Szansy”, którego celem jest stworzenie 
zestawu instrumentów wspierających przedsiębiorców, którzy ponownie chcą rozpocząć 
działalność gospodarczą na rynku. Dokumenty te mają charakter uzupełniający do PRP i 
uszczegółowiają zestaw działań w ramach problematyki stanowiącej przedmiot osobnych 
dokumentów. 

Kierunki wsparcia określone w PRP sprzyjać będą rozwojowi gospodarczemu zgodnie z 
celami określonymi m.in. w Strategii Rozwoju Kraju 2020 „Aktywne społeczeństwo, 
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo”. PRP przyczyni się do realizacji celów 
określonych w Strategii, jak: 

���� Cel 1.1 Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem w ramach obszaru 
strategicznego I – Sprawne i efektywne państwo. W ramach celu przewiduje się 
wyznaczenie kierunków zmian w polityce stanowienia prawa, kontynuacji procesów 
deregulacji i rozwoju stanowienia prawa opartego na dowodach. 

���� Cele od 2.1 do 2.6 w ramach obszaru strategicznego II – Konkurencyjna gospodarka. W 
ramach tych obszarów zapewni istotne wsparcie poprzez m.in. projektowanie 
instrumentów ukierunkowanych na rozwój sektora usług i handlu czy promocję 
przedsiębiorczości i tworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności 
gospodarczej, zwiększenia innowacyjności gospodarki poprzez szereg instrumentów 
wspierających cały cykl powstawania innowacji i ich ostatecznego wdroŜenia na rynek, 
rozwój kapitału ludzkiego poprzez liczne działania ukierunkowane na kształcenie kadr i 
ugruntowanie kompetencji zarządczych i organizacyjnych w gospodarce, zwiększenie 
wykorzystania technologii cyfrowych poprzez dedykowany w PRP priorytet e-
gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne oraz środowisko znajduje odzwierciedlenie w 
PRP poprzez dedykowane instrumenty rozwoju technologii niskoemisyjnych czy teŜ 
promocji zrównowaŜonej produkcji i konsumpcji.   

���� Cel 3.1 Integracja społeczna w ramach obszaru strategicznego III – spójność społeczna i 
terytorialna poprzez skonstruowanie dedykowanego instrumentu ukierunkowanego na 
rozwijanie potencjału przedsiębiorstw społecznych, a takŜe instrument nakierowany na 
rozwój innowacji społecznych oraz szerzenie odpowiedzialności społecznej wśród 
biznesu.   

Zawarte w PRP cele wpisują się w szerszy kontekst polityki rozwoju nie tylko szczebla 
krajowego, ale takŜe europejskiego. Cele nakreślone w PRP są zgodne z kluczowymi 
wyzwaniami wskazanymi w Strategii „Europa 2020 – strategia na rzecz wzrostu 
inteligentnego, zrównowaŜonego oraz zapewniającego włączenie społeczne”. W dokumencie 
istotną rolę odgrywa poprawa produktywności gospodarki poprzez rozwój innowacyjności 
przedsiębiorstw. Wiele instrumentów skierowanych jest na wsparcie całego procesu 
powstawania innowacji w przedsiębiorstwie, a takŜe jej ostateczne wdroŜenie na rynek. 
Dodatkowo dokument uwzględnia propozycję instrumentów, dzięki którym przedsiębiorstwa 
będą mogły zwiększyć swój potencjał adaptacji do wyzwań związanych ze zrównowaŜonym 
rozwojem czy rosnącą skalą wykluczenia społecznego. Dokument jest przy tym spójny  
z planem działań Polski na rzecz realizacji celów strategii „Europa 2020” wyraŜonym w 
corocznie aktualizowanym Krajowym Programie Reform.  
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Schemat 1: PRP pośród dokumentów strategicznych 

 
Źródło: opracowanie własne MG 

Tworząc system instrumentów realizujących cele SIEG, PRP stanowi ponadto odpowiedź na 
potrzeby sektora prywatnego wskazane w dokumencie „Wizja zrównowaŜonego rozwoju dla 
polskiego biznesu”. Dokument opracowany został z inicjatywy i przez sektor prywatny.  
W dokumencie, w perspektywie do 2050 r. zidentyfikowano kluczowe wyzwania rozwojowe 
dla sektora prywatnego i całej gospodarki. Wśród priorytetowych obszarów znalazły się: 
kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastruktura, zasoby naturalne, energia oraz jakość 
państwa i instytucji. Oprócz identyfikacji wyzwań rozwojowych najbliŜszych lat, środowiska 
biznesowe określiły takŜe swoją rolę w procesie, jako aktywnego aktora kształtowania 
przemian społeczno-gospodarczych kraju.  

Obszary wskazane w dokumencie Wizja zrównowaŜonego rozwoju dla polskiego biznesu” są 
spójne z wyzwaniami zidentyfikowanymi w rządowych dokumentach strategicznych, co 
potwierdza wspólne oczekiwania, co do kierunków niezbędnych działań oraz tworzy 
przestrzeń dla wzmocnienia współpracy i zwiększenia partycypacji biznesu w kształtowaniu 
polityki gospodarczej kraju. 

PRP tworzy system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości z uwzględnieniem dostępnych 
instrumentów finansowych. Finansowany będzie głównie z programów operacyjnych 
współfinansowanych ze środków polityki spójności UE na szczeblu krajowym, 



 

 

10  

ponadregionalnym i regionalnym oraz ze środków budŜetowych w przypadku instrumentów o 
charakterze krajowym, jednakŜe na poziomie PRP nie jest moŜliwe oszacowanie udziału 
środków pochodzących z budŜetu krajowego i unijnego dla poszczególnych instrumentów 
wsparcia. Projektowane w PRP instrumenty zapewnią pomoc przedsiębiorcom w rozwoju ich 
produktywności poprzez wzrost innowacyjności, budowanie korzystnej pozycji 
konkurencyjnej na rynku i stawienie czoła globalnym wyzwaniom, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zrównowaŜonego rozwoju kraju i wysokiego poziomu zatrudnienia.  

Celem głównym PRP jest wysoki i zrównowaŜony wzrost produktywności w sektorze 
przedsiębiorstw prowadzący do wzrostu ich konkurencyjności międzynarodowej. 

Będzie to osiągane poprzez rozwój wszystkich przedsiębiorstw (niezaleŜnie od etapu ich 
rozwoju) i pomoc w uzyskaniu korzystnej pozycji konkurencyjnej. Instrumenty 
Programu ukierunkowane są w głównej mierze na zwiększanie potencjału 
innowacyjnego polskich przedsiębiorstw. Realizowane działania będą słuŜyć osiąganiu 
przez przedsiębiorstwa wysokiego przyrostu obrotów, wartości dodanej, zysków,  
a jednocześnie zatrudnienia, wdraŜając w tym celu innowacje, zwiększając 
produktywność i aktywnie wychodząc na rynki międzynarodowe. 

Głównym adresatem PRP jest administracja szczebla centralnego i jej jednostki podległe,  
a takŜe samorządy lokalne. Program pokazuje, jakiego rodzaju rozwiązania, instrumenty będą 
realizowane na szczeblu centralnym. PRP będzie realizowany takŜe poprzez działania 
podejmowane przez samorządy województw, w ramach ich kompetencji np.: poprzez 
programowanie i wdraŜanie regionalnych programów operacyjnych realizujących inteligentne 
specjalizacje regionu. Ostatecznym beneficjentem Programu będą przedsiębiorcy, którzy będą 
korzystać z przygotowanych przez administrację instrumentów wsparcia.  

Realizacja PRP pozwoli na ograniczenie wyzwań dla stabilnego rozwoju gospodarczego 
wynikających m.in. ze stopniowego wyhamowania inwestycji infrastrukturalnych, 
starzejącego się społeczeństwa, trudności w osiągnięciu równowagi finansów publicznych, 
niedostatecznego wykorzystywania w praktyce potencjału B+R, czy wyzwań związanych ze 
stanowieniem i egzekwowaniem prawa. PRP zapewni przede wszystkim wsparcie dla 
przedsiębiorstw w podejmowaniu działalności w obszarach B+R oraz zwiększy ich skłonność 
do podejmowania współpracy zarówno ze środowiskiem naukowym, ale takŜe zwiększania 
wspólnych potencjałów m.in. w ramach klastrów czy platform technologicznych. Efektem 
tych działań będzie wytwarzania lepszej jakości i bardziej dopasowanych do potrzeb 
konsumentów produktów i usług rynkowych.  

Dodatkowo instrumenty ukierunkowane na wzmacnianie kadr dla gospodarki pozwolą na 
stałe podniesienie kompetencji kadr w gospodarce, dzięki czemu nastąpi zwiększenie 
produktywności i efektywności pracy. Ponadto PRP stworzy warunki do adaptacji 
przedsiębiorstw do wyzwań związanych zarówno ze zrównowaŜonym rozwojem, jak  
i rosnącą skalą wykluczenia społecznego.   

Realizacja PRP pozwoli ostatecznie na podniesienie pozycji Polski w międzynarodowych 
rankingach innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. 

1.2 PRP warunkiem ex ante dla polityki spójności na lata 2014-2020 

PRP ma istotny wpływ na proces programowania Nowej Perspektywy Finansowej na lata 
2014-2020. W przyszłym okresie programowania korzystanie ze środków unijnych w ramach 
funduszy Wspólnych Ram Strategicznych (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMR3) będzie 

                                                 
3 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski 
Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki 
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uzaleŜnione od spełnienia, przez państwa członkowskie lub regiony odpowiednich warunków. 
Rozpoczynając proces planowania budŜetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020, Komisja 
Europejska wskazała najwaŜniejsze jego zasady, wśród których znalazła się zasada 
warunkowości: „wypłaty środków w ramach programów i instrumentów powinny być 
obwarowane odpowiednimi warunkami”4, a państwa członkowskie powinny wykazać, „ Ŝe 
otrzymane finansowanie przeznaczone jest na wspomaganie działań w celu osiągnięcia 
priorytetów politycznych UE”. Uszczegółowieniem tej zasady jest tzw. warunkowość ex ante, 
tzn. zestaw warunków, które państwo członkowskie musi spełnić dla kaŜdego z celów 
tematycznych polityki spójności, aby moŜliwe było zawarcie umowy partnerskiej KE z 
państwem członkowskim, a następnie uruchomienie programów operacyjnych.  

W zakresie poszczególnych celów tematycznych, odnoszących się do funkcjonowania 
przedsiębiorstw warunki ex-ante zostały sformułowane następująco: 

Cel tematyczny 1: priorytet 1.1 - Badania naukowe i innowacje: istnienie strategii 
inteligentnych specjalizacji zgodnej z Krajowym Programem Reform, której celem jest 
podniesienie prywatnych wydatków na Badańia i rozwój, zgodnej z dobrze funkcjonującym 
krajowym i regionalnymi systemami innowacji. 

Cel tematyczny 3: priorytet 3.1 - Przeprowadzenie konkretnych działań wspierających 
promowanie przedsiębiorczości z uwzględnieniem Small Business Act.  

Jednocześnie naleŜy mieć na uwadze, iŜ monitorowanie wdraŜania działań w obszarach 
priorytetowych wyszczególnionych w Small Business Act5 w poszczególnych państwach 
członkowskich odbywa się na podstawie SBA Fact Sheet.  Dokument przygotowywany jest 
corocznie przez grupę ekspertów ds. Badań nad Przedsiębiorczością oraz Sektorem MŚP 
(Policy-relevant Research on Entrepreneurship and SMEs), działającą pod przewodnictwem 
Komisji Europejskiej. Dla kaŜdego z państw członkowskich przygotowana jest odrębna 
publikacja dokumentu SBA Fact Sheet. Monitoring stanowi podstawę dla wzajemnych ocen i 
wymiany dobrych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie polityki 
konkurencyjności6. 

Ponadto w celu skuteczniejszego monitorowania wdraŜania Small Business Act (SBA), 
zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, w ramach Przeglądu SBA7 została 
powołana instytucja Pełnomocnika ds. MŚP (ang. SME Envoy). 

Formalne ustanowienie mechanizmu słuŜącego realizacji SBA moŜe nastąpić wyłącznie z 
inicjatywy Komisji Europejskiej po uzgodnieniu z pozostałymi państwami członkowskimi. 

Cel tematyczny 8: priorytet 8.2 - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw: istnienie strategicznych ram polityki na rzecz nowych przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu. 

Program Rozwoju Przedsiębiorstw, jako program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i 
Efektywności Gospodarki, której elementem jest Krajowa inteligentna specjalizacja, określa 
system instytucjonalny oraz zestaw instrumentów wsparcia w obszarze innowacyjności i 
przedsiębiorczości. 

                                                 
4 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów KOM(2011)500„BudŜet z perspektywy „Europy 2020”, z dn. 29 czerwca 2011 r., s.10 
5 Komunikat „Think Small First. A Small Business Act for Europe COM(2008) 394 

6 Komunikat Przegląd programu “Small Business Act” for Europe (KOM(2011) 78) 

7 Ibidem 
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Oprócz wyŜej wspomnianych celów tematycznych, w PRP przewidziano takŜe instrumenty 
wpisujące się w realizację innych celów tematycznych nowej polityki spójności. PRP tworzy, 
bowiem moŜliwości wsparcia przedsiębiorstw np. w adaptacji do wyzwań gospodarki 
niskoemisyjnej we wszystkich sektorach (Cel tematyczny 4) czy inwestowania w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe Ŝycie (Cel 10).  

Ponadto, program „Lepsze Regulacje 2015” uwzględniony w PRP przyczyni się do realizacji 
Celu tematycznego 11. Po zakończeniu jego wdraŜania zostaną podjęte dalsze działania 
mające na celu zapewnienie rozwiązań systemowych niezbędnych dla tworzenia i oceny 
prawa. 

Zakres projektowanej w PRP interwencji na rzecz przedsiębiorców uwzględnia zatem dostęp 
do źródeł finansowania, w tym budŜetowych, ponadregionalnych i regionalnych programów 
operacyjnych współfinansowanych ze środków polityki spójności UE. Dzięki zastosowaniu 
horyzontalnego podejścia, PRP umoŜliwia kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw na 
kaŜdym z etapów jego rozwoju gwarantując przy tym komplementarność i synergię 
interwencji realizowanej ze środków unijnych.  

Potrzeba wskazania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym wynika 
takŜe z konieczności spełnienia przez Polskę  warunku ex-ante, określonego w odniesieniu do 
Celu Tematycznego (CT) 1: Zwiększenie nakładów na Badania naukowe, rozwój 
technologiczny i innowacje, ujętego w Umowie Partnerstwa tj.  istnienie krajowych lub 
regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie  
z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na Badania i innowacje ze 
środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych 
systemów badań i innowacji i jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary  
w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Efektem opracowania strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji jest wskazanie 
inteligentnych specjalizacji, a następnie na ich podstawie zidentyfikowanie priorytetów 
krajowych w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej oraz zdefiniowanie celów i działań 
do realizacji do roku 2020. Tak określona wizja rozwoju polskiej gospodarki pozwoli 
ukierunkować wsparcie finansowe na specjalizacje charakteryzujące się potencjałem 
rozwojowym, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy innowacyjności i 
konkurencyjności polskiego przemysłu oraz do budowania gospodarki opartej na wiedzy. 
Krajowa inteligentna specjalizacja stanowi załącznik nr 4 do PRP. 

1.3 Proces powstawania PRP 

Mając na względzie wagę PRP, proces powstawania dokumentu opierał się na szerokich 
konsultacjach eksperckich. Szereg kwestii związanych z ukierunkowaniem dokumentu, 
takimi jak cele, zostało podyktowane w SIEG. Natomiast na potrzeby efektywnego 
zaplanowania instrumentów przeprowadzono szereg konsultacji, analiz i ekspertyz 
rynkowych. Prace nad PRP prowadzone były wieloetapowo. 

Pierwszym etapem prac nad dokumentem była ocena aktualnego systemu wsparcia8 
dostępnego dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju innowacyjności. Toczono debaty 
eksperckie związane z oceną istniejącego systemu oraz potrzebami wprowadzenia zmian. W 
dyskusje zaangaŜowani byli zarówno przedstawiciele resortów, agencji rządowych oraz 
partnerów społeczno-gospodarczych. 

                                                 
8 Głównie Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006”, 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 
2007-2013, Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 
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Równolegle prace koncentrowały się nad identyfikacją i oceną skuteczności obecnie 
funkcjonujących instrumentów. Analizie poddane zostały najlepsze praktyki międzynarodowe 
w zakresie wspierania innowacyjności. Rozpoczęto prace projektowe nad nowymi 
instrumentami. Proces ten wsparty był konsultacją ekspercką Banku Światowego. Ponadto na 
potrzeby opracowania propozycji ulgi podatkowej dla przedsiębiorstw podejmujących 
działania w obszarach B+R podjęto współpracę z firmą konsultingową Deloitte, która 
opracowała Analizę uwarunkowań fiskalnych związanych z prowadzeniem prac B+R. 

Dodatkowo przeprowadzono analizę istniejących ekspertyz, ewaluacji, badań oraz innych 
dokumentów z zakresu wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności. Prace te prowadzone 
były we współpracy ze środowiskiem naukowym. Na kształt PRP wpłynęła takŜe dyskusja na 
temat nowych kierunków finansowania polityki spójności m.in. propozycje pakietu 
rozporządzeń unijnych dotyczących Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 oraz 
propozycji zmian dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej w UE. 

Efektem podjętych wysiłków jest propozycja kompleksowego systemu wsparcia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie podnoszenia ich innowacyjności. 
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II  DIAGNOZA INNOWACYJNO ŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W 
POLSCE 

Rozdział skupia się na analizie uwarunkowań społeczno-gospodarczych związanych 
z generowaniem potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce. Analizuje przede 
wszystkim czynniki mające wpływ na skłonność przedsiębiorstw do podejmowania 
działalności B+R. Przedmiotowy rozdział stanowi syntezę diagnozy zawartej w SIEG oraz 
raportu ewaluacyjnego, przygotowanego na potrzeby PRP, w których przedstawiono ocenę 
innowacyjności polskiej gospodarki oraz analizę korzyści i efektywności dotychczas 
funkcjonujących instrumentów finansowanych w ramach polityki spójności na lata 2007-
2013. 

Strategia Rozwoju Kraju wskazuje, Ŝe ograniczanie dystansu dzielącego Polskę od wysoko 
rozwiniętych państw UE wymaga prowadzenia polityki rozwoju stymulującej wzrost 
gospodarczy, który będzie wspierany przez innowacyjność.9 Polska wciąŜ pozostaje w tyle 
pod względem ogólnych wydatków na innowacje i B+R w UE. Poziom rozwoju Polski jest 
zbliŜony do Republiki Czeskiej i Węgier, co znajduje odzwierciedlenie w PKB na 
mieszkańca. Od czasu transformacji, Polska przeznacza jednak mniej środków na innowację i 
B+R niŜ jej najbliŜsi sąsiedzi w regionie.  

Obecnie poziomy wydatków na innowacje w Polsce są podobne jak w mniej 
rozwiniętych częściach Europy Środkowo-Wschodniej. Ogólna wartość nakładów na 
działalność badawczą i rozwojową (B+R) w 2011 r. wynosiła w cenach bieŜących 11,69 mld 
zł, co oznacza przyrost w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 1,27 mld zł. Stopniowy 
wzrost środków przeznaczonych na Badańia przyniósł pewną poprawę w finansowaniu sfery 
B+R. Średni wskaźnik nakładów na B+R w relacji do PKB (GERD/PKB) wzrósł z 0,57% w 
2007 r. do 0,77% w 2011 r., ale jest to zaledwie 1/3 GERD/PKB dla 27 krajów Unii 
Europejskiej, który osiągnął w 2007 r. 1,85%, a w 2011 r. przekroczył 2%.10 Polskie wydatki 
na B+R mimo stopniowego wzrostu nakładów publicznych w latach 2007-2011 (zmiany 
budŜetu nauki w latach 2007-2012 przedstawia Wykres 1), są niŜsze od docelowych 1,7% 
PKB, które Polska zobowiązała się osiągnąć do 2020 r. na rzecz realizacji europejskiego 
poziomu 3% PKB na B+R określonego w Strategii Europa 2020.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Strategia Rozwoju Kraju “Aktywne społeczeństwie, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo”, Warszawa 
2012 
10 Nauka i Technika w 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 49.  
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Wykres 1. Środki wydatkowane na naukę w latach 2007-2012. 
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Źródło: MNiSW 

Szczególnie duŜym wyzwaniem w tym kontekście będzie wzrost nakładów prywatnych na 
B+R. Pozytywnym aspektem w tym kontekście jest wzrost wydatków deklarowanych przez 
przedsiębiorców na B+R w ramach programów NCBR w latach 2010-2016 (Wykres 2). 

 

Wykres 2. Wydatki deklarowane przez przedsiębiorców na B+R w programach NCBR. 

  Źródło: Nauka w Polsce 2013, Warszawa 2013, str. 5. 
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Z ogólnej kwoty 11,69 mld zł przeznaczonych na działalność B+R, przypadało w 2011 r. na 
sektory: rządowy 34,6% środków (35,9% w 2010 r.), szkolnictwa wyŜszego 35,1% (37,2% w 
2010 r.) oraz przedsiębiorstw 30,1% (26,6% w 2010 r.). Niepokojącym zjawiskiem w Polsce 
jest niski udział środków przedsiębiorstw w nakładach ogółem przeznaczonych na działalność 
B+R oraz brak istotnych zmian w wielkościach tego wskaźnika.11  
W ostatniej edycji raportu Innovation Union Scoreboard (IUS) 2013 Polska po dwuletnim 
utrzymaniu się w grupie umiarkowanych innowatorów (moderate innovators), spadła w 
rankingu do grupy najsłabszej (modest innovators). Polska charakteryzuje się niŜszym niŜ 
przeciętna dla wszystkich państw Unii Europejskiej poziomem Sumarycznego Wskaźnika 
Innowacyjności (Sumary Innovation Index – SII) i w rankingu IUS 2013 zajęła 4. miejsce od 
końca. W 2012 r. jedynie zasoby ludzkie oceniono względnie dobrze, wskazując na słabości 
systemu innowacji stojące po stronie niezadowalającego poziomu zaangaŜowania w 
działalność innowacyjną przedsiębiorstw, w tym współpracy, zwłaszcza sektora MŚP. W 
2012 r., podobnie jak w 2011 r. wysoki wzrost zaobserwowano w odniesieniu do udziału 
zgłoszonych wynalazków w trybie międzynarodowym, udziału nowych wspólnotowych 
znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W 2012 r. do niekorzystnych zaliczono 
spadek udziału doktorantów spoza UE jako % udziału w ogólnej liczbie doktorantów i niski 
poziom współpracy z innymi podmiotami. Natomiast poprawę obserwowano w dostępie do 
finansowania sektora B+R+I. 

Wykres 3: Potencjał innowacyjny państw członkowskich UE 

 
Źródło: Raport KE Innovation Union Scoreboard 2013  
 
Wynik wskaźnika jest niepokojący, tym bardziej, iŜ w latach 2006-2010 nastąpił wzrost 
potencjału innowacyjnego Polski o 1.6%. Natomiast juŜ w latach 2008-2012 zaobserwowano 
wyraźne wyhamowanie trendu – wzrost zaledwie 0.4%. Ranking z 2013 r. wskazuje na 
spadek o -1,1%. 
 
 
 

                                                 
11 Ibidem, s. 53 
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2.1 Innowacyjność polskich przedsiębiorstw 

Struktura wydatków polskich przedsiębiorstw na innowacje róŜni się od tej w państwach 
sąsiadujących i w UE-15. Absorpcja technologii zazwyczaj wypiera innowacyjną działalność 
badawczą i rozwojową.  Obecnie absorpcja technologii poprzez inwestycje w środki trwałe 
stanowi główną część wydatków na innowacje w polskich przedsiębiorstwach (87%). 
Wydatki związane z B+R, w tym na zewnętrzne i wewnętrzne B+R oraz pozyskiwanie 
wiedzy zewnętrznej, wynoszą jedynie 13% całkowitych wydatków na innowacje w sektorze 
prywatnym.   

 

Wykres 4: Struktura wydatków przedsiębiorstw na innowacje w Polsce  

 

Źródło: „Przegląd środków wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw: kwestia 10 miliardów Euro” 
Bank Światowy Działalność innowacyjna została sklasyfikowana według typów wydatków. Dane pochodzą z 
2008 r. 

Wydatki przedsiębiorstw na B+R w Polsce są równieŜ znacznie niŜsze niŜ w sąsiednich 
państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W odniesieniu do PKB, wydatki polskich 
przedsiębiorstw na B+R – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – są znacznie skromniejsze 
niŜ w Republice Czeskiej i na Węgrzech. W Europie Środkowo-Wschodniej, polskie wydatki 
na B+R są porównywalne jedynie do wydatków dwóch najmniej rozwiniętych państw UE-12, 
czyli Bułgarii i Rumunii.  
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Wykres 5: Wydatki przedsiębiorstw na innowacje w wybranych państwach członkowskich UE  

  

Źródło: „Przegląd środków wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw: kwestia 10 miliardów Euro”  
Bank Światowy w oparciu o dane Eurostatu (Badańie wspólnotowe na temat innowacji). 

Nakłady wewnętrzne na B+R na 1 zatrudnionego w sektorze przedsiębiorstw wynosiły w 
2011 r. 180,3 tyś. zł.  

Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych w 
przemyśle spadły o 12,4% (r/r) i wyniosły w 2011 r. 20,8 mld zł, natomiast w sektorze usług 
11,0 mld zł.12  Nadal nakłady nie osiągnęły poziomu z 2008 r., kiedy to w przemyśle 
wyniosły 25,4 mld zł, a w sektorze usług 12,6 mld zł. Zdecydowaną większość nakładów 
poniosły jednostki sektora prywatnego (w sektorze przemysłu 79,6%, a w sektorze usług 
79,4% nakładów).  

Po okresie wzrostu wartości nakładów na działalność innowacyjną przypadających na 1 
podmiot prowadzący działalność innowacyjną, w 2011 r. zaobserwowano załamanie tego 
trendu wśród przedsiębiorstw przemysłowych, natomiast wśród usługowych poziom pozostał 
zbliŜony do 2010 r. W przemyśle wyniosły one w 2011 r. 5.167,8 tys. zł (w 2010 r. było to 
5.749,7 tys. zł), a w sektorze usług 5.004,1 tys. zł (w 2010 r. było to 5.007,1 tys. zł). 

Efektywność działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach mierzy m.in. struktura 
sprzedaŜy produktów nowych i istotnie ulepszonych. Dlatego teŜ za niekorzystne naleŜy 
uznać informacje nt. spadku udziału przychodów netto ze sprzedaŜy produktów 
innowacyjnych wprowadzonych na rynek w latach 2009-2011 w przychodach sprzedaŜy 
ogółem, który w ubiegłym roku dla przedsiębiorstw przemysłowych był o 2,4 pkt. proc. 
niŜszy niŜ w poprzedzającym okresie 2008-2010. (8,9% w 2011 r. wobec 6,5% w 2010 r.), 
podobnie dla usługowych o 0,8 pkt proc. (3,3% w 2011 r. wobec 2,5% w 2010r.). 

Nadal głównym źródłem finansowania działalności innowacyjnej są środki własne 
przedsiębiorstw. W 2011 r. 73,4% nakładów przedsiębiorstw przemysłowych i 83,0% 

                                                 
12 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013. 
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usługowych było finansowane w ten sposób. Niedostateczna jest wiedza przedsiębiorstw nt. 
alternatywnych moŜliwości finansowania działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

2011 rok był kolejnym z rzędu, w którym nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze 
przychodów netto ze sprzedaŜy produktów przedsiębiorstw według poziomów techniki. Dalej 
dominującymi w sprzedaŜy produktów były przedsiębiorstwa średnio-niskiej i niskiej 
techniki. W 2011 r. udział sektorów przetwórstwa przemysłowego wysokiej techniki wyniósł  
5,4%, średnio-wysokiej techniki 27,5%, średnio-niskiej techniki 35,8%, a niskiej techniki 
wynosił 31,3%.  

Natomiast za pozytywne naleŜy uznać sygnały w zakresie eksportu przedsiębiorstw wysokiej 
techniki. ChociaŜ w 2011 r. w porównaniu z 2010 r. nastąpił spadek udziału eksportu 
produktów wysokiej techniki w eksporcie ogółem z 6,0% do 5,2% oraz importu wyrobów 
wysokiej techniki w imporcie ogółem z 11,6% do 10,3%, to porównując dane eksportowe z 
2007 roku (3,0%), oraz uwzględniając, Ŝe spadki nominalne były nieznaczne, naleŜy uznać, 
Ŝe poprawa sytuacji na przestrzeni ostatnich lat była znacząca. Eksport wyrobów high-tech w 
cenach bieŜących spadł z 29,1 mld zł do 28,8 mld zł, import natomiast wzrósł z 62,3 mld zł 
do 63,6 mld zł.  

WaŜną miarą procesów innowacyjnych są wskaźniki obrazujące ochronę własności 
przemysłowej w danym kraju. W 2011 r. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 
dokonano 3.878 zgłoszeń krajowych wynalazków, tj. o 21% więcej w stosunku do roku 
poprzedniego oraz udzielono 1.989 patentów na wynalazki krajowe, tj. o 43,6% więcej niŜ 
przed rokiem (1.385 w 2010 r. i 1.536 w 2009 r.)13  

ZróŜnicowanie regionalne wskaźników dotyczących prac badawczych i rozwojowych jest 
często dwukrotnie wyŜsze niŜ zróŜnicowanie PKB. Analizowane wskaźniki osiągają 
zazwyczaj wartości najwyŜsze dla województwa mazowieckiego, w którym w 2011 r. 
alokowane było 40,3% bezpośrednich dotacji budŜetowych ma prace B+R. W województwie 
tym znajdowała się blisko jedna czwarta wszystkich podmiotów sfery B+R oraz 39,2% 
ogólnej liczby jednostek naukowych. W województwach, w których nie ma Ŝadnej naukowo-
badawczej jednostki resortowej wskaźniki osiągają zazwyczaj wartości najniŜsze bądź 
poniŜej przeciętnej dla kraju. Pomimo to w województwie podkarpackim osiągnięto w 2011 r. 
najwyŜszy poziom udziału przedsiębiorstw w finansowaniu prac badawczych i rozwojowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Bank Danych Lokalnych GUS. 
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Mapa 1: Nakłady środków prywatnych na działalność B+R według województw w 2010 r. 

 
Źródło: Nauka i Technika w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie   

Na poziom innowacyjności polskich regionów istotny wpływ ma m.in. napływ inwestycji 
zagranicznych, które pośrednio słuŜą transferowi wiedzy i nowoczesnych praktyk 
zwiększając poziom innowacyjności i konkurencyjności, zarówno w wymiarze 
międzynarodowym, krajowym, jak i regionalnym. Udział nowych inwestycji zagranicznych 
koncentruje się w najbardziej konkurencyjnych pod względem ekonomicznym regionach 
Polski - w województwach mazowieckim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim. 
Województwo wielkopolskie, mimo duŜej ilości inwestycji z udziałem kapitału 
zagranicznego, zanotowało ich ujemne saldo powstawania, co jest związane z relatywnie 
niskim poziomem wzrostu produktywności. Regiony Polski wschodniej, za wyjątkiem 
województwa podkarpackiego i lubelskiego, notują najniŜszy poziom wzrostu nowych 
inwestycji zagranicznych, przy jednoczesnej niskiej liczbie nowopowstałych przedsiębiorstw 
z udziałem kapitału zagranicznego w stosunku do reszty regionów Polski.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020.: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. 
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Mapa 2: Wybrane ośrodki B+R w Polsce 

 
Źródło: Sektor B+R w Polsce 2013, Informator dla inwestorów, Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych  

Przestrzenna koncentracja ośrodków atrakcyjnych dla działalności zaawansowanej 
technologicznie zaleŜy przede wszystkim od preferencji jednostek zdolnych do kreowania 
innowacji, które podejmując decyzję lokalizacyjną biorą pod uwagę regiony o najwyŜszym 
potencjale do rozwoju i absorpcji innowacji. Jak wskazuje powyŜsza mapa, ośrodki innowacji 
koncentrują się w bardziej rozwiniętych regionach, w tym na obszarach miejskich, w których 
skoncentrowana jest przewaŜająca część infrastruktury oraz kadry badawczo-rozwojowej. 

Ośrodki te kształcą jednocześnie specjalistów zasilających lokalny rynek pracy. Ponadto, 
duŜe miasta oferują dobre warunki Ŝycia i tworzą atmosferę sprzyjającą kreatywności. 
Obecnie jednak w Polsce procesy dyfuzji innowacji są ograniczone, co wynika z braku 
kooperacji i synergii realizowanych działań pomiędzy poszczególnymi podmiotami. 

Wzmocnienie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami jest 
szczególnie istotne pod kątem optymalnego wykorzystania na rzecz przedsiębiorstw 
dostępnej, nowoczesnej infrastruktury badawczej finansowanej ze środków UE w latach 
2007-2013. Mapa inwestycji w naukę i szkolnictwo wyŜsze przedstawia Wykres 6 
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Wykres 6. Mapa inwestycji w naukę i szkolnictwo wyŜsze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MNiSW 

 

Wyzwaniem polityki regionalnej jest dalsze wspieranie koncentracji potencjału tworzenia 
innowacji w najsilniejszych polskich ośrodkach wzrostu, względem innych regionów i 
metropolii w UE i na świecie, przez uruchomienie trwałych procesów rozwojowych. 
Szczególny nacisk powinien być połoŜony na wzrost finansowania B+R przez sektor 
prywatny, co sprzyjać będzie tworzeniu właściwych warunków dla kooperacji jednostek 
naukowych z przedsiębiorcami oraz kierowanie zwiększonych środków na Badańia 
stosowane, co poprawi efektywność aplikacyjną i wdroŜeniową badań naukowych w Polsce. 
Działania muszą się koncentrować na rozwoju czynników determinujących przekształcenia 
struktury gospodarczej na rzecz innowacyjności, takich jak: zwiększenie efektywności 
kształcenia, zwiększenie aktywności społecznej oraz zwiększenie dostępności terytorialnej i 
mobilności wahadłowej. Przekształcenie regionów w regiony innowacyjne wymaga takŜe 



 

 

23  

konsolidacji lokalnych i regionalnych systemów innowacji, skoncentrowanych na 
komparatywnych przewagach regionów, potencjale i aktywności sektora prywatnego.15  

W tym kontekście wyzwaniem polityki regionalnej jest budowanie potencjału do absorpcji 
innowacji przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjałów lokalnych opartych na 
regionalnych inteligentnych specjalizacjach.  

2.2 Funkcjonuj ące instrumenty wsparcia przedsiębiorstw 

W chwili obecnej polscy przedsiębiorcy mają moŜliwość skorzystania z obszernego portfolio 
instrumentów wsparcia w obszarze B+R+I.  

Analiza dostępnych programów wspierających innowacyjność w latach 2007-2013 
wykazała funkcjonowanie 60 instrumentów wsparcia skierowanych bezpośrednio lub 
pośrednio na rozwój innowacji. Instrumenty te są bardzo róŜnorodne, a ich cechami 
charakterystycznymi są: zasięg (regionalny/ogólnokrajowy), źródło finansowania (budŜet 
państwa/fundusze strukturalne/inne programy międzynarodowe), grupa docelowa 
(przedsiębiorcy/inne podmioty), forma, instytucja wdraŜająca (np. PARP, MG, NCBR, 
BGK, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie; regionalne podmioty utworzone w 
celu realizacji programów wsparcia np. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca). Wśród nich 
25 instrumentów wsparcia to instrumenty realizowane w ramach regionalnych 
programów operacyjnych, finansowanych w ramach funduszy strukturalnych, w 
perspektywie finansowej 2007–2013. Kolejne, ok. 30 instrumentów to instrumenty 
realizowane w ramach ogólnokrajowych programów operacyjnych. 

Funkcjonujące programy obejmują działania wspierające zarówno B+R+I, kapitał ludzki, jak i 
wyspecjalizowane usługi dla przedsiębiorstw (parki i inkubatory technologiczne, doradztwo). 
Sam system udzielania wsparcia finansowego zdominowany jest przez dotacje przydzielane 
niezaleŜnie od stopnia ryzyka związanego z realizacją projektu. 

Głównym filarem obecnego systemu w zakresie finansowania działalności badawczo-
rozwojowej i innowacyjnej w ramach środków unijnych jest Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG), skierowany w większości do 
przedsiębiorców. W PO IG wspierane są projekty o znaczeniu ponadregionalnym z zakresu 
innowacji technologicznych dotyczących produktów i procesów oraz innowacji w zakresie 
wzornictwa w sektorach produkcyjnych i usługowych, które w sposób bezpośredni lub 
pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. 
Wspierane i promowane są działania innowacyjne o takim charakterze i zasięgu, które 
generują najwyŜszą wartość dodaną dla gospodarki i przedsiębiorstw, a co za tym idzie w 
największym stopniu przyczyniają się do umacniania zdolności konkurencyjnej polskiej 
gospodarki w wymiarze międzynarodowym.  

Ponadto, wsparcie ukierunkowane na szeroko rozumiany wzrost innowacyjności gospodarki 
udzielane jest za pomocą innych programów operacyjnych: 

���� Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) - inwestycje w doskonalenie 
zawodowe kadr oraz poprawę jakości działań wspierających rozwój usług szkoleniowo-
doradczych w przedsiębiorstwach); 

���� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - istotne wsparcie dla 
innowacyjnych inwestycji MŚP m.in. w odnawialne źródła energii; 

                                                 
15 Ibidem 



 

 

24  

���� Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - dodatkowy element 
wsparcia z funduszy strukturalnych, wzmacnia działanie innych programów na obszarze 
Polski Wschodniej, celem wywołania efektów synergii i realizację wyodrębnionych 
działań stymulujących rozwój ekonomiczny i społeczny; 

���� Regionalne Programy Operacyjne (RPO) realizowane w kaŜdym z województw, jako 
uzupełnienie instrumentów zaplanowanych w ramach centralnych programów 
operacyjnych wspierających innowacyjność na poziomie ponadregionalnym. 

Istotne znaczenie mają takŜe Specjalne Strefy Ekonomiczne, czyli wyodrębnione 
administracyjnie obszary Polski, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą 
na preferencyjnych warunkach. Celem funkcjonowania tego instrumentu wsparcia jest 
przyspieszenie rozwoju regionów m.in. poprzez: 

– rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie 
w gospodarce narodowej; 

– rozwój eksportu; 
– zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług; 
– tworzenie nowych miejsc pracy. 

 DuŜe znaczenie odgrywa równieŜ opracowany przez MG „Program wspierania inwestycji 
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”, przyjęty przez Radę 
Ministrów 5 lipca 2011 r., którego celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności 
polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i 
zagraniczne firmy16.  

WaŜną rolę w kontekście wspierania szeroko rozumianych innowacji odgrywa teŜ Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten wspólnie z wojewódzkimi 
funduszami angaŜuje się w finansowanie przedsięwzięć związanych z ekoinnowacjami. 
Ponadto w ramach krajowych środków budŜetowych pozostających w dyspozycji 
poszczególnych resortów realizowanych jest szereg programów wsparcia skierowanych do 
przedsiębiorców (np. środki budŜetowe MNISW skierowane na B+R, środki MG na projekty 
pilotaŜowe realizowane przez PARP np. Bon na innowacje). 

Działania MNiSW obejmują reformy słuŜące rozwojowi innowacyjności m.in. rosnąca rola 
finansowania konkursowego w zakresie działalności B+R, zmiana systemu oceny jednostek 
naukowych ukierunkowana na wzrost roli efektów związanych z komercjalizacją wyników 
prac B+R oraz ich wdroŜeniem, obowiązek współpracy uczelni z przedsiębiorcami w 
przygotowywaniu programów studiów i ich realizacji. Ponadto, działania MNiSW obejmują 
m.in. wsparcie kierunków zamawianych kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy oraz programy ukierunkowane na wzmocnienie powiązania uczelni z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym na na wsparcie przedsiębiorczości akademickiej 
i transferu technologii w ramach takich programów jak TOP 500 Innovators, Brokerzy 
Innowacji czy Inkubatory Innowacyjności. W zakresie wspierania rozwoju innowacji 
technologicznych poprzez współfinansowanie prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorców 
istotna rolę pełni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencja wykonawcza 
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 

                                                 
16 BudŜet programu wynosi ok. 686 mln zł w latach 2011-2020 – środki budŜetu państwa przeznaczone na 
wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy i realizacji nowych inwestycji. W jego ramach wsparcie uzyskać mogą 
wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w określonych sektorach priorytetowych (motoryzacyjny, sektor 
elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD, lotniczy, biotechnologii, nowoczesnych usług, badawczo-
rozwojowy) oraz planujący nowe znaczące inwestycje produkcyjne w innych niŜ ww. sektorach. 
. 
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło w latach 2011-2013 szereg 
róŜnego rodzaju nowych programów wsparcia ukierunkowanych na wzmacnianie sfery B+R 
w gospodarce. Są to m.in.: 

� Działania 1.4 oraz 1.3.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
ukierunkowane na Badańia o charakterze aplikacyjnym (w pierwszym przypadku 
realizowane przez przedsiębiorców, w drugim przez konsorcjum jednostki naukowej i 
przedsiębiorców), których rezultaty mają zakończyć się wdroŜeniem nowych technologii. 

� Program Badań Stosowanych (budŜet 1,2 mld zł na lata 2012-2017) - jest horyzontalnym 
programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań 
stosowanych, czyli w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania 
praktyczne. 

� Program InnoLot (budŜet 500 mln zł, w tym 200 mln zł ze środków prywatnych, na lata 
2013-2017) - ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. 

� Program INNOMED (budŜet 300 mln zł) - ma na celu finansowanie badań naukowych 
oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny 
innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy NCBR, a grupą 
przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej 
Medycyny. 

� Program GEKON - Generator koncepcji ekologicznych (budŜet 400 mln zł, po 200 mln zł 
z NCBR i NFOŚiGW) - ma na celu wsparcie rozwoju i wdraŜania technologii w obszarze 
ekoinnowacji. 

� Program Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy (budŜet 1 mld zł, w tym 500 mln zł  ze środków 
prywatnych) - jest ukierunkowany na wsparcie duŜych zintegrowanych przedsięwzięć 
badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w 
skali pilotaŜowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych 
technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego. 

� Program GRAF-TECH (budŜet 60 mln na lata 2012-2015) - obejmuje wsparcie badań 
naukowych, prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdroŜenia produktów 
opartych na wykorzystaniu unikalnych właściwości grafenu. 

� Przedsięwzięcie pilotaŜowe BRIdge VC (budŜet 240 mln zł) - jest instrumentem 
inwestycyjnym, które ma celu wspieranie komercjalizacji projektów innowacyjnych. 

� Program STRATEGMED (budŜet 800 mln zł na lata 2012-2017) - Celem głównym jest 
uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz 
medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii, 
medycynie regeneracyjnej. 

� Program BIOSTRATEG – program będzie stymulował wzrost innowacyjności i 
konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza w rolnictwie, leśnictwie i 
powiązanych z nimi przemysłach: rolno-spoŜywczym i drzewnym. Wynikiem 
realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie 
wdroŜenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań 
mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu. 
Uruchomienie programu jest planowane na 2014 r. 
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� Demonstrator +, którego celem jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki 
poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej 
technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali 
demonstracyjnej. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie duŜych, 
zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, nakierowanych na 
komercjalizację wyników badań, obejmujących wszystkie etapy:  
od badań naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu (technologii) 
przetestowanej na instalacji pilotaŜowej/demonstracyjnej. Dofinansowaniu podlega takŜe 
budowa instalacji pilotaŜowych/demonstracyjnych słuŜących testowaniu nowych 
rozwiązań technologicznych, wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w 
przedsiębiorstwach. Adresatami Przedsięwzięcia są przedsiębiorcy, organizacje badawcze 
oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy. 

W 2013 r. uruchomiony został takŜe program dotyczący wsparcia innowacji społecznych oraz 
instrumentu wsparcia w obszarze tzw. zamówień przedkomercyjnych. W ramach wsparcia 
zamówień przedkomercyjnych do udziału zaproszeni zostali wszyscy interesariusze -  
zainteresowane podmioty - do składania propozycji potencjalnych potrzeb społecznych, 
których rozwiązanie moŜna byłoby osiągnąć poprzez przeprowadzenie procesu zamówienia 
przedkomercyjnego. Podmiot składający propozycję identyfikuje potrzebę, która moŜe stać 
się rozwiązaniem specyficznego problemu będącego w interesie publicznym, dla którego nie 
ma jeszcze „na rynku gotowego lub prawie gotowego” rozwiązania, a które wymaga znacznej 
ilości inwestycji w prace badawczo-rozwojowe. 

Programy NCBR w sposób bezpośredni przyczyniają się do realizacji celów strategicznych 
SIiEG związanych ze wzrostem nakładów na badania i rozwój, głównie za pośrednictwem 
wydatków przedsiębiorców (i znacząco oddziałują na wysokość wskaźników GERD i BERD 
dla Polski). 

BudŜet NCBR w 2012 r. wyniósł ponad 4,6 mld zł. Wśród podmiotów objętych wsparciem 
dominowały przedsiębiorstwa oraz konsorcja z ich udziałem, które otrzymały wsparcie na 
prace B+R na poziomie ok. 2,7 mld zł. Obok wzrostu aktywności NCBR w zakresie 
wspierania działalności B+R przedsiębiorstw wyraŜającego się m.in. wzrostem ich 
deklarowanych wydatków na ten cel, istotne znaczenie ma takŜe zmiana podejścia do 
tworzenia i wdraŜania programów wsparcia przez NCBR, która opiera się na aktywnym 
udziale róŜnych interesariuszy i środowisk społeczno-gospodarczych w przygotowywaniu 
programów wsparcia (zwłaszcza platform technologicznych i klastrów), koncentracji środków 
na duŜych programach badawczych integrujących jednostki naukowe i przedsiębiorstwa (np. 
INNOLOT, INNOMED, STRATEGMED), a takŜe uproszczeniu ścieŜki aplikacyjnej oraz 
skróceniu czasu związanego z prowadzeniem procedur konkursowych (tzw. szybka ścieŜka 
wsparcia). 

Kluczową instytucją wspierającą rozwój przedsiębiorczości innowacyjności, 
internacjonalizacji, e-biznesu, rozwoju regionalnego i zasobów ludzkich w Polsce w obszarze  
w latach 2007-2013 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Agencja 
udziela w tym celu wsparcia finansowego oraz prowadzi działania szkoleniowo-doradcze i 
informacyjno-promocyjne. Na lata 2007-2013 PARP dysponuje łącznym budŜetem na 
realizację programów operacyjnych w wysokości ponad 7 mld EUR, co stanowi 8,4% 
budŜetu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. W ramach tej kwoty najwięcej 
środków przypada na realizację działań w ramach POIG – 3,9 mld EUR, następnie na PO 
RPW – 2,67 mld EUR oraz na POKL – 672 mln EUR. PARP realizuje takŜe działania 
finansowane z budŜetu państwa (np. Wsparcie na uzyskanie grantu, czy Bon na innowacje). 
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Działania na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw są realizowane przez PARP w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W PO IG wspierane są projekty 
innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym, związane głównie z 
zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji. 
Zadaniem PARP jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć oraz 
zachęcenie firm do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z 
sektora nauki do biznesu, zakupu i wdroŜenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a 
następnie ich realizacji. W ramach PO IG realizowane są równieŜ działania promocyjne na 
rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla 
inwestorów. Z działań wdraŜanych przez PARP w ramach PO IG mogą korzystać zarówno 
przedsiębiorcy, jak i instytucje otoczenia biznesu.   

W latach 2012-2013 w ramach POIG uruchomiono nowe instrumenty wsparcia: 

- pierwsze wdroŜenie wynalazku (budŜet 147,5 mln EUR) – dofinansowanie udzielane na 
projekty inwestycyjne polegające na wdroŜeniu w działalności gospodarczej wynalazku 
objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na który zostało 
sporządzone sprawozdanie o stanie techniki (bądź równowaŜny dokument w procedurze 
międzynarodowej) uprawdopodabniające spełnienie kryterium nowości, poziomu 
wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania, 

- fundusz poŜyczkowy na innowacje (budŜet ok. 40 mln PLN) – wsparcie finansowe mikro i 
małych firm posiadające umowę inwestycyjną zawartą z aniołem biznesu lub funduszem 
kapitału podwyŜszonego ryzyka typu venture capital przeznaczone na uruchomienie 
działalności przedsiębiorcy, opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie 
ich na rynek lub wzrost i rozszerzenie działalności polegające na zwiększeniu mocy 
produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług.  

Poza PO IG współfinansowanym ze środków unijnych, Agencja wdraŜa instrumenty 
finansowane z budŜetu państwa, a dotyczące innowacyjności, tj.: 

• Bony na innowacje – wsparcie dla MSP na inwestycje o charakterze innowacyjnym na 
zakup usługi B+R realizowanej przez jednostkę naukową mającą na celu opracowanie 
nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego 
przedsiębiorstwa. 

• PoŜyczka na innowacje – poŜyczki dla MSP na realizację inwestycji o charakterze 
innowacyjnym na zakup i wdroŜenie wyników prac B+R, zakup licencji, zakup  
i montaŜ maszyn lub urządzeń, budowę, rozbudowę i modernizację budynków lub 
instalacji, zakup usług doradczych, 

• Wsparcie na uzyskanie grantu – wsparcie udziału MSP w międzynarodowych 
programach innowacyjnych. Program kierowany jest do przedsiębiorców, którzy 
złoŜyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego 
(Program ten daje moŜliwość refundacji części kosztów związanych  
z przygotowaniem projektu). 

PARP wdraŜa działania edukacyjne na rzecz przedsiębiorstw mające na celu poprawę ich 
adaptacyjności rozumianej, jako profesjonalizacja przedsiębiorstw, zarówno menedŜerów, 
właścicieli, jak i pracowników, która ma słuŜyć rozwojowi firm. Działania te są realizowane 
za pomocą szeregu instrumentów, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Celem tych działań jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. 
Działania koncentrują się na obszarach dotyczących m.in.: zatrudnienia, edukacji, integracji 
społecznej, ułatwienia w dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw do zmian 
zachodzących w gospodarce, a takŜe zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów 
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ludzkich na terenach wiejskich, budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej 
wszystkich szczebli oraz promocji zdrowia. 

Jednym z priorytetów działań Agencji jest takŜe zwiększanie zainteresowania wybranych 
grup społecznych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, promowanie postaw 
innowacyjnych oraz zachęcanie przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w 
swoich firmach. W tym celu PARP realizuje Narodowy Program Przedsiębiorczości, czy 
organizuje konkurs Polski Produkt Przyszłości, którego zadaniem jest promocja i 
upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają szansę 
zaistnieć na rynku polskim. PARP prowadzi równieŜ portal poświęcony tematyce 
innowacyjnej www.pi.gov.pl, którego zadaniem jest propagowanie wiedzy na temat 
wspierania innowacyjności i transferu technologii. MoŜna w nim znaleźć informacje 
dotyczące m.in. dostępności nowych technologii, źródeł finansowania innowacji, instytucji, a 
takŜe programów wspierających innowacyjność.  

PARP realizuje takŜe działania mające na celu popularyzację idei społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W tym celu PARP prowadzi stronę 
internetową Wspieramy e-biznes (www.web.gov.pl), której zadaniem jest upowszechnienie 
wiedzy na temat zasad prowadzenia firmy w internecie, w tym o dotacjach na e-usługi oraz 
technologie B2B finansowanych z działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Agencja prowadzi równieŜ od 2010 r. E-punkt dla usługodawców i 
usługobiorców e-usług, zadaniem którego jest wspieranie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego przez świadczenie usług informacyjno-doradczych polskim  
i zagranicznym usługodawcom oraz usługobiorcom e-usług na tematy prawne związane  
z obrotem elektronicznym. 

Promując dostęp do wiedzy biznesowej w formie e-learningu, PARP prowadzi portal 
edukacyjny Akademia PARP (www.akademiaparp.gov.pl) umoŜliwiający osobom 
rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do 
bezpłatnych szkoleń. Celem portalu jest upowszechnienie dostępu do zdalnej edukacji (e-
learningu) wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących własną 
działalność gospodarczą. Na portalu udostępnione są 23 szkolenia internetowe w ramach 5 
bloków tematycznych: Zarządzanie strategiczne i operacyjne, Umiejętności menedŜerskie i 
osobiste, Marketing i sprzedaŜ, Zagadnienia finansowe i prawne, Wiedza ogólna i otoczenie 
biznesu. Uczestnicy szkoleń internetowych Akademii PARP mają równieŜ moŜliwość 
doskonalenia umiejętności pracy zespołowej przez branie udziału w pracach grupowych.  

PARP realizowała kampanię promującą postawy proinnowacyjne. Istotą przedsięwzięcia było 
wykreowanie postaw proinnowacyjnych wśród grup docelowych kampanii – głównie 
przedsiębiorców i środowiska naukowego, ale takŜe instytucji otoczenia biznesu, w tym 
administracji, oraz kształtowanie ich świadomości na temat roli innowacji  
w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Szczegółowe cele kampanii to: budowa wartości 
pojęcia „innowacyjność”, kreowanie postaw proinnowacyjnych wśród kadry zarządzającej 
i pracowników przedsiębiorstw, zwiększenie zainteresowania mediów innowacyjnością, 
zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców współpracą z sektorem nauki. 

PARP rozwija w swoich pracach problematykę umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 
poprzez prace analityczne i eksperckie oraz działania informacyjno-szkoleniowe na rzecz 
obecnych i potencjalnych przedsiębiorców zaangaŜowanych w wymianę międzynarodową. 
Działania szkoleniowo-informacyjne mają zasięg ogólnokrajowy i adresowane są do 
przedsiębiorców. Ich celem jest zwiększenie kompetencji polskich przedsiębiorców, w 
szczególności małych i średnich, w zakresie prowadzenia działalności eksportowej. Agencja 
działa równieŜ w ramach sieci Enterprise Europe Network. 
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Przy realizacji programów UE PARP współpracuje z ośrodkami Krajowego Systemu Usług 
(KSU), których zadaniem jest świadczenie kompleksowych usług oraz komunikacja 
z przedsiębiorcami na poziomie regionalnym. Jest to koordynowany przez PARP system 
usług dla przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Działalność KSU koncentruje się na usługach informacyjnych i doradczych w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, działalności innowacyjnej oraz usługach 
finansowych, polegających na udzielaniu poŜyczek i poręczeń kredytowych. 

2.3 Ocena obecnie funkcjonującego systemu wsparcia  

Instrumenty nakierowane na rozwój przedsiębiorczości stanowią przewaŜającą część (prawie 
60%) dostępnego budŜetu PO IG. Obejmują one bezzwrotne dotacje, poŜyczki, gwarancje 
oraz fundusze podwyŜszonego ryzyka. Przeznaczane są m.in. na inwestycje kapitałowe (38%) 
oraz prowadzenie B+R (prawie 11% wszystkich środków). Pozostałe 40% jest dystrybuowane 
wśród róŜnych instytucji otoczenia biznesu (Krajowy System Usług, publiczne instytucje 
naukowo-badawcze). Wśród nich, prawie połowa została przeznaczona na uniwersytety i inne 
organizacje zaangaŜowane w B+R na budowę i modernizację infrastruktury badawczej. 

Dotacje na inwestycje kapitałowe, które w przewaŜającym stopniu wspierają zakup nowych 
technologii, maszyn i urządzeń stanowią prawie 40% wszystkich dostępnych środków. 
Wsparcie na działalność badawczo-rozwojową B+R w przedsiębiorstwach jest mniejsze i 
wynosi 12,4% budŜetu PO IG, koncentrując się równieŜ na dotacjach. 17 

Analiza wydatków publicznych skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorstw w Polsce 
wskazuje, Ŝe większość (56%) funduszy wspiera absorpcję technologii. Pierwsze dwie 
fazy, badania oraz wynalazek, otrzymuje około 30% całkowitego budŜetu przeznaczanego na 
innowacje, zaś etap wczesnego rozwoju technologii – 7% całości, co ilustruje rysunek 
poniŜej. 

 

Wykres 7. Struktura wsparcia innowacji w jej kolejnych fazach18  

                                                 
17 Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania. Raport końcowy, PAG 
Uniconsult, Warszawa 2011 r. 
18

 Badanie ewaluacyjne PARP dotyczące działania 1.4-4.1 pokazuje, Ŝe średnia proporcja wartości budŜetu 
części wdroŜeniowej (4.1) do wartości budŜetu części badawczo-rozwojowej B+R (1.4) wyniosła ogółem 6,3:1 
Wartość ta nie odbiega od przeciętnej wartości obserwowanej w tego typu projektach. Potwierdzają to analizy 
danych zebranych w ramach badań UE - Community Innovation Survey. Analiza ilościowa (próba – prawie 9 
tys. przedsiębiorstw) danych dotyczących innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, zebranych w kilku 
krajach UE o wiodących gospodarkach pokazała, Ŝe:  
- Średni udział wydatków na B+R w całkowitych wydatkach przedsiębiorstw przemysłowych na działalność 
innowacyjną wynosi 20%, a wydatki inwestycyjne związane z wdroŜeniem innowacji stanowią 50% 
całkowitych wydatków (proporcja wydatków inwestycyjnych do badawczo-rozwojowych, jak 2,5:1),  
- Wartość wskaźnika udziału wydatków na B+R zmienia się w zaleŜności od sektora przemysłu, kraju i 
wielkości przedsiębiorstwa, i przyjmuje wartości (wartości średnie dla grup przedsiębiorstw w sektorze 
przemysłu, w kraju, w grupie wielkościowej przedsiębiorstw) od 10% do 25%; analogiczny wskaźnik dla 
kosztów wdroŜenia innowacji waha się od 40% do 60% całkowitych wydatków; proporcja wydatków 
inwestycyjnych do badawczo-rozwojowych waha się od 6:1 do 1,6:1.  
Jeśli przyjrzymy się więc proporcjom PO IG na B+R to ich udział wynosi 44%, a na absorpcję 56%. W 
momencie gdy inwestycja (faza wdroŜeniowa) wymaga znacznie większych kosztów niŜ działania B+R, 
proporcja ta wychodzi bardzo korzystnie w przypadku wielkości środków na B+R. Nie rozstrzyga to oczywiście 
kwestii potrzeby jeszcze większego wzmacniania znaczenia B+R w przyszłej perspektywie. 
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Badania
16%

Koncepcja/wynalazek
14%

Absorpcja
56%

Wczesna faza 
rozwoju technologii

7%

Rozwój produktu
7%

 

Źródło: Innovation Diagnostics in Poland, Instytut Badań Strukturalnych, 2011 

W kończącym się okresie programowania instytucje odpowiedzialne za wdraŜanie 
instrumentów wsparcia przedsiębiorców koncentrowały się na wspieraniu najlepszych 
projektów, reagując na zmieniające się warunki i wprowadzając stosowne zmiany do zasad 
konkursów i kryteriów oceny projektów np. powaŜnej zmianie uległ katalog kryteriów 
wyboru projektów w działaniach wdraŜanych przez NCBR. W procesie oceny większy nacisk 
został połoŜony na jakość proponowanych rozwiązań (w tym w szczególności poziom 
innowacyjności rozwiązań). 

Absorpcja technologii powinna nadal pobudzać rozwój kraju, jednak nie ulega wątpliwości, iŜ 
Polska będzie musiała w znaczącym stopniu przesunąć punkt cięŜkości w kierunku B+R i 
tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Bezzwrotne dotacje są najbardziej 
popularnym obecnie instrumentem wsparcia publicznego, niezaleŜnie od rodzaju interwencji, 
grupy docelowej i ryzyka związanego z realizacją inwestycji. Rola kredytów, kapitału 
podwyŜszonego ryzyka i prywatnych instrumentów kapitałowych, jak równieŜ ulg 
podatkowych jest mniejsza. W przyszłej perspektywie finansowej zwiększy się znacznie 
znaczenie instrumentów zwrotnych tak, aby m.in. zwiększyć liczbę przedsiębiorców 
objętych wsparciem. Natomiast w przypadku instrumentów dotacyjnych naleŜy 
rozwaŜyć wprowadzenie mechanizmów premiujących projekty przedsiębiorców, którzy 
gotowi są na poniesienie większego niŜ wymagany wkładu własnego w projekcie. Takie 
rozwiązanie pozwoli zwiększyć liczbę przedsiębiorców objętych wsparciem.     

Generalnym wnioskiem z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych poszczególnych 
Programów Operacyjnych wdraŜanych na szczeblu centralnym (zwłaszcza PO IG) jest 
stwierdzenie, iŜ udzielane w ich ramach wsparcie prowadzi do podniesienia innowacyjności 
oraz poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje 
pozyskane od beneficjentów projektów, w zestawieniu z opiniami przedsiębiorców nie 
korzystających ze wsparcia, wyraźnie wskazują na pozytywny wpływ prowadzonych działań 
na kondycję i funkcjonowanie firm korzystających ze środków unijnych.19 

Na szczególną uwagę zasługują efekty projektów realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie w ramach programu oferowane jest 
według ośmiu osi priorytetowych:  

Oś I – Badanie i rozwój nowoczesnych technologii,  

                                                 
19 Na podstawie Innovation Diagnostics in Poland, Instytut Badań Strukturalnych, 2011. 
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Oś II – Infrastruktura sfery B+R,  

Oś III – Kapitał dla innowacji,  

Oś IV – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,  

Oś V – Dyfuzja innowacji,  

Oś VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,  

Oś VII – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji,  

Oś VIII – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.  

Dzięki udzielanemu w ramach osi priorytetowej III wsparciu, udało się doprowadzić do 
pojawienia się w Polsce nowych instrumentów inŜynierii finansowej, wcześniej praktycznie 
nieobecnych - działalność instytucji otoczenia biznesu w sferze preinkubacji nowych 
przedsiębiorstw, a następnie ich kapitalizacji. Udało się poprzez to wzmocnić sferę wsparcia 
finansowego wczesnych faz rozwojowych przedsiębiorstw. 

Ponadto, wymiernym efektem działań realizowanych w ramach II i VIII Priorytetu PO IG, jak 
pokazują wyniki badań prowadzonych przez PARP, jest m.in. wzrost skłonności 
pracowników do podnoszenia kwalifikacji przez całe Ŝycie. W wynikach badania wskazano 
takŜe na zwiększenie zaangaŜowania pracodawców do inwestowania w kształcenie siebie 
oraz pracowników, podniesienie wiedzy przedsiębiorców na temat korzyści, jakie płyną ze 
szkolenia pracowników oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw, które w ostatnim czasie 
szkoliły pracowników, w tym pracowników niewykwalifikowanych.  

Oprócz programów operacyjnych wdraŜanych na szczeblu centralnym, istotną rolę 
w pobudzaniu innowacyjności przedsiębiorstw odgrywają regionalne programy operacyjne 
(RPO). W perspektywie 2007-2013 na obszar Badania i rozwój technologiczny, innowacje, 
przedsiębiorczość przeznaczono prawie ¼ środków z RPO (24,5 %, tj. 17,3 mld zł). 
Interwencja realizowana jest w kilku kategoriach:  

1 – Działalność B+R prowadzona w ośrodkach badawczych,  

2 – Infrastruktura B+R oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych,  

3 – Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy pomiędzy MŚP, miedzy MŚP a 
innymi instytucjami,  

4 – Wsparcie na rzecz rozwoju B+R, w szczególności MŚP,  

5 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw,  

6 – Integracja niskoemisyjnych technologii w przedsiębiorstwach,  

7 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji,  

8 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa oraz  

9 – Inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP. 

W ramach RPO wspierane są zatem przedsiębiorstwa wdraŜające innowacje, w tym 
innowacje produktowe/usługowe, procesowe, organizacyjne, a takŜe przedsięwzięcia 
inwestycyjne firm związane z osiąganiem uznanych standardów nowoczesności, m.in. 
certyfikacji wytwarzanych produktów i świadczonych usług, certyfikacji w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny procesów produkcyjnych, organizacji i zarządzania oraz ochrony 
własności przemysłowej. 

Wzmacniane są równieŜ zdolności regionalnego sektora badań i rozwoju nowych technologii 
(B+R) w zakresie jego innowacyjnego oddziaływania na gospodarkę. Wspierane są 



 

 

32  

przedsięwzięcia oparte na współpracy podmiotów B+R z przedsiębiorcami, ukierunkowanej 
zarówno na gospodarcze wykorzystanie innowacyjnych osiągnięć badań naukowych, jak i na 
stymulowanie takich badań dla bezpośredniego wykorzystania ich wyników w praktyce 
gospodarczej m.in. w ramach projektów celowych20. W tym kontekście waŜne miejsce 
zajmują równieŜ klastry. Jako skupiska przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz instytucji 
otoczenia biznesu, klastry mogą otrzymać wsparcie m.in. na inicjowanie współpracy, rozwój 
innowacyjnych technologii oraz promocję, w tym udział w targach międzynarodowych. 

W RPO wsparcie skierowane jest takŜe do instytucji otoczenia biznesu, w zakresie 
zwiększania i zróŜnicowania oferty ich usług adresowanych do przedsiębiorców oraz 
wzmocnienia infrastruktury technicznej świadczenia usług. Ponadto wspierany jest rozwój 
wyspecjalizowanych podmiotów innowacyjnej aktywności, jak centra transferu technologii 
czy parki technologiczne. Początkujący przedsiębiorcy mogą równieŜ uzyskać wsparcie 
w ramach inkubatorów przedsiębiorczości, w tym zlokalizowanych przy uczelniach 
wyŜszych. 

Realizowane są takŜe projekty w zakresie bezpośredniego wsparcia przedsięwzięć 
inwestycyjnych w istniejących przedsiębiorstwach w zakresie ich dostosowywania do 
wymogów ochrony środowiska i innych wymogów wynikających z regulacji wspólnotowych. 

W RPO wsparcie oferowane jest równieŜ w zakresie promocji produktów (wyrobów, usług, 
osiągnięć know-how), które mają szanse stać się markami regionu, sprzyjać kreowaniu jego 
wizerunku, jako obszaru oferującego nowoczesne, a zarazem unikalne towary i usługi, w 
którym rodzą się innowacyjne idee. Wspierane są równieŜ projekty współpracy 
międzynarodowej w zakresie tworzenia sieci współpracy międzyregionalnej, wymiany 
doświadczeń, prowadzenia wspólnych kampanii informacyjnych i promocyjnych. 

Efekty wsparcia na działalność przedsiębiorstw i innych podmiotów o charakterze B+R+I 
oceniana jest, jako efektywna, w sposób istotny wpływając na kondycję gospodarczą regionu. 
W ramach wszystkich 16 RPO podpisano łącznie 17 010 umów o dofinansowanie dla 
projektów o wartości dofinansowania z UE 13,9 mld zł, co stanowi 79 % alokacji na lata 
2007-2013. W wyniku realizacji ww. działań do końca 2012 r. powstało ok. 28 tys. miejsc 
pracy (wzrost w skali roku o ok.7,5 tys. szt.)21. W efekcie zawartych umów natomiast, w ww. 
obszarze powstanie łącznie 51 tys. miejsc pracy. Ponadto, planuje się utworzenie 309 etatów 
badawczych. 

NaleŜy równieŜ podkreślić, iŜ obok bezzwrotnych dotacji, o których mowa powyŜej, na 
poziomie regionalnym w ramach wszystkich 16 RPO dostępne są formy wsparcia w postaci 
instrumentów inŜynierii finansowej, stanowiących tzw. odnawialne źródła finansowania. 
W ramach RPO stosowane są obecnie głównie dwa rodzaje instrumentów – poŜyczki 
i poręczenia. Na powyŜsze instrumenty w zakresie wspierania rozwoju sektora MŚP 
w ramach RPO przeznaczono łącznie ok. 2,6 mld zł środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Dotychczas podpisano 18 122 umów z ostatecznymi odbiorcami na 
łączną kwotę 2 mld zł. 

                                                 
20 Projekty celowe obejmują badania stosowane, prace rozwojowe, badania przemysłowe i badania 
przedkonkurencyjne prowadzone na zlecenie podmiotu, który zastosuje w praktyce wyniki projektu oraz w razie 
potrzeby zrealizuje niezbędne do tego inwestycje. 

21 Miejsca pracy obliczone zostały na podstawie raportu KSI Oracle Discoverer (07-13). Wzięto pod uwagę 
wyłącznie wskaźnik rezultatu R.100 „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów 
(EPC)”. W tym fragmencie, zaprezentowano wartości ww. wskaźnika monitorowanego w projektach, w których 
beneficjenci w punkcie „temat priorytetu” wybrali kategorię interwencji od 1 do 9. 



 

 

33  

Biorąc pod uwagę efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych naleŜy ten 
instrument wsparcia ulepszać i kontynuować. Na koniec 2012 r. na obszarze prawie 9,5 tys. 
ha utworzono ponad 186 tys. nowych miejsc pracy i zainwestowano prawie 86 mld zł. Są to 
inwestycje w nowoczesne technologie a produkowane wyroby w znacznym stopniu są 
eksportowane, co świadczy o ich konkurencyjności. Do końca 2011 r. wielkość zwolnień 
podatkowych wyniosła 10,5 mld zł, co stanowi ok. 13% nakładów poniesionych w tym 
czasie. 
„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 
2011-2020” jest instrumentem szczególnym, poniewaŜ środki nim przewidziane pochodzą w 
całości z budŜetu państwa. W perspektywie braku dostępności funduszy strukturalnych 
oferowanych dotychczas w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
200702013 Program wypełnia lukę w ofercie wsparcia dla inwestorów realizujących projekty 
innowacyjne, charakteryzujące się znaczącymi parametrami.  
Dokonana 13 sierpnia 2013 r. nowelizacja Programu pozwoliła na zmianę kryteriów 
udzielania wsparcia, dzięki czemu moŜliwe będzie udzielenie pomocy większej niŜ 
dotychczas liczby przedsiębiorców oraz zwiększenie wartości samego wsparcia tak, aby było 
ono realną zachętą do inwestowania. Dodatkowym celem wprowadzonych zmian jest 
zachęcenie w większym niŜ dotychczas stopniu przedsiębiorców do inwestowania w 
województwach Polski Wschodniej. W ramach inwestycji objętych Programem, do końca 
2012 r. utworzonych zostało blisko 1 tys. nowych miejsc pracy oraz poniesione zostały 
nakłady inwestycyjne rzędu 0,5 mld zł. 

2.4 Diagnoza instytucji otoczenia biznesu 

Wśród działających w Polsce instytucji wspierających przedsiębiorczość istnieje duŜa 
róŜnorodność. Aktualnie obejmują one: 40 parków technologicznych i 14 inicjatyw 
parkowych; 29 inkubatorów technologicznych; 30 platform technologicznych, 73 
preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości; 58 inkubatorów 
przedsiębiorczości; 69 centrów transferu technologii; 68 funduszy kapitału zaląŜkowego; 10 
sieci aniołów biznesu; 86 lokalnych i regionalnych funduszy poŜyczkowych; 55 funduszy 
poręczeń kredytowych; 319 ośrodków szkoleniowo-doradczych i informacyjnych.22 

W ostatnich kilkunastu latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby ośrodków innowacji i 
przedsiębiorczości. W układzie rodzajowym tradycyjnie dominują ośrodki szkoleniowo-
doradcze, stanowiące prawie 45% wszystkich aktywnych podmiotów. Ten typ ośrodków jest 
najłatwiejszy do uruchomienia przy relatywnie niskich nakładach finansowych. Jednocześnie 
szeroki wachlarz moŜliwości świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych 
umoŜliwia duŜą swobodę organizacyjną.  

Bez względu na rodzaj i wielkość instytucji, ponad 80% z nich ma charakter lokalny, czasami 
regionalny. Sieciowe instytucje wsparcia powstające w latach 90 zeszłego wieku nie 
sprawdziły się w warunkach polskich (sieć AIL - FISE, Stowarzyszenie Wolna 
Przedsiębiorczość, STIM). śadna z nich nie była w stanie wypracować zasad zarządzania, ani 
nie osiągnęła poŜądanego poziomu samofinansowania, pozwalających na utrzymanie ich 
działalności w systemie sieciowym. Specyfiką polskich instytucji wsparcia jest zawieranie 
okresowych koalicji w ramach określonych działań. Bardzo waŜnym elementem w tworzeniu 
powiązań sieciowych jest stymulowanie bezpośrednich kontaktów między pracownikami i 
zarządami instytucji wsparcia, które są podstawą to tworzenia trwałych powiązań 
merytorycznych i organizacyjnych nie tylko na poziomie regionalnym, ale równieŜ 
ogólnokrajowym. 

                                                 
22 Dane PARP na 2012 r. 
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W kontekście instytucji otoczenia biznesu w Polsce naleŜy wyróŜnić powstały w 1996 r., 
Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). KSU jest marką 
usług okołobiznesowych wspierających przedsiębiorstwa i osoby podejmujące działalność 
gospodarczą. Oferuje usługi o charakterze informacyjnym (w ramach Punktów 
Konsultacyjnych KSU), doradczym (z konkretnym zakresem i oczekiwanym rezultatem), 
proinnowacyjnym (w ramach Krajowej Sieć Innowacji – KSI) oraz finansowym (w zakresie 
udzielania poŜyczek lub poręczeń). Oferta systemu dostosowywana jest do oczekiwań 
klientów, dostępności usług na rynku oraz konieczności wsparcia ze środków publicznych 
określonych obszarów. Przeprowadzane są cykliczne badania efektywności systemu i 
świadczonych przez niego usług, które są podstawą do aktualizacji strategii rozwoju systemu 
i dostosowania wsparcia23. Koordynatorem KSU jest PARP, która opracowała i monitoruje 
standardy świadczenia usług, bada wiedzę i umiejętności konsultantów, a takŜe organizuje 
dostosowane do ich potrzeb szkolenia. 

Wśród innych sieci instytucji otoczenia biznesu o ogólnopolskim zasięgu naleŜy wymienić: 
Enterprise Europe Network, Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych 
UE, KIGNET – Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, 
Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wsparcia Innowacyjności MŚP „STIM” oraz Sieć 
Ośrodków Innowacji „NOT”. Większość z wyŜej wymienionych sieci korzysta obecnie, lub 
korzystała w przeszłości ze wsparcia udzielonego ze środków publicznych zarówno w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych UE, jak teŜ krajowych 
środków budŜetowych. DuŜe znaczenie ma równieŜ sieć Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich24.  

Coraz większe znaczenie dla rozwoju innowacyjności wśród przedsiębiorstw odgrywają 
platformy technologiczne. W roku 2003 w Europie rozpoczęto proces tworzenia Europejskich 
Platform Technologicznych (EPT). Działalność EPT ma być oparta na współpracy i 
partnerstwie kluczowych partnerów europejskich w ramach realizacji przełomowych dla 
gospodarki europejskiej projektów naukowo-technologicznych. Jednym z głównych zadań 
Platform ma być ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdroŜenia 
przygotowanych projektów. Wyznaczono pięć głównych kierunków działań dla EPT:  

1. Rozwój nowych technologii prowadzących do radykalnej zmiany sektora (wodór i 
ogniwa paliwowe, nanoelektronika).  

2. Godzenie róŜnych celów państw członkowskich z punktu widzenia zrównowaŜonego 
rozwoju (zaopatrzenie w wodę i jej czystość, genomika roślin, biotechnologia).  

3. Rozwój nowych technologii produkcji towarów i usług (komunikacja mobilna i 
bezprzewodowa, innowacyjne lekarstwa).  

4. Zapewnienie rozwoju niezbędnych, strategicznie waŜnych sektorów (aeronautyka).  

5. Odnowa, oŜywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych (stal).25  

Proces powstawania Polskich Platform Technologicznych (PPT) rozpoczął się w 2004. W 
Polsce Platforma Technologiczna to konsorcjum zrzeszające kluczowe polskie 
przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, ośrodki decyzyjne, finansowe i społeczne mające na 

                                                 
23 W wyniku analiz PARP uruchamia pilotaŜowo usługi np. w zakresie ochrony środowiska, optymalizacji 
kosztów oraz asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki temu ich usługi dopasowywane są do 
potrzeb przedsiębiorców. 
24 Punkty oferują przyporządkowanie pomysłu przedsiębiorcy do konkretnego programu finansowanego ze 
środków UE lub informację o braku moŜliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi, czy 
teŜ informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach związanych z dofinansowaniem projektu. 
25 www.kpk.gov.pl 
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celu sformułowanie wizji rozwoju wybranego sektora gospodarki, wyznaczenie strategii 
zmierzającej do jej realizacji oraz przygotowanie spójnego planu działania. Plan działania 
musi uwzględniać rozwój badań i podejmowanie strategicznych inicjatyw technologicznych 
słuŜących wzrostowi innowacji oraz podniesieniu konkurencyjności sektora w gospodarce 
europejskiej. Celem PPT jest bliska współpraca z odpowiednimi ETP, aktywne uczestnictwo 
w 7. Programie Ramowym UE oraz w Krajowym Programie Ramowym.26 Cele Polskich 
Platform Technologicznych wyznaczone zostały w dwóch płaszczyznach:  

1. w wymiarze europejskim:  

- aktywny udział w strukturach Europejskich Platform Technologicznych,  

- aktywny udział w definiowaniu i realizacji europejskich Strategicznych 
Programów Badawczych,  

- aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE;  

2. w wymiarze krajowym:  

- przygotowanie ambitnych krajowych programów badawczo-rozwojowych 
dotyczących strategicznie waŜnych sektorów gospodarki, które stałyby się 
elementem Krajowego Programu Ramowego,  

- integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych 
strategii,  

- mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych, krajowych i 
zagranicznych,  

- optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia 
konkurencyjności gospodarki w latach 2007-2013,  

- promocja i lobbing działań badawczo-rozwojowych korzystnych dla 
reprezentowanych przez Platformy sektorów gospodarki.27  

Aktualnie w Polsce istnieje 30 Platform Technologicznych28. Działania Polskich Platform 
Technologicznych w poszczególnych sektorach przemysłowych wspierane są przez kluczowe 
dla polskiej nauki i gospodarki resorty: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, 
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, 

                                                 
26 „Platformy Technologiczne w Polsce”, dr inŜ. Andrzej Siemaszko, Warszawa 2012, s. 12 
27 Ibidem 
28 Polska Platforma Biotechnologii, Polska Platforma Innowacyjnej Medycyny, Polska Platforma Technologii 
Informatycznych, Polska Platforma Technologii Kosmicznych, Polska Platforma Technologii Mobilnych i 
Komunikacji Bezprzewodowej, Polska Platforma Technologii Nuklearnych, Polska Platforma Technologiczna 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, Polska 
Platforma Technologiczna Biopaliw i Biokomponentów, Polska Platforma Technologiczna Budownictwa, 
Polska Platforma Technologiczna Fotoniki, Polska Platforma Technologiczna Inteligentnych Systemów 
Transportowych, Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa, Polska Platforma Technologiczna Metali 
NieŜelaznych, Polska Platforma Technologiczna Odlewnictwa, Polska Platforma Technologiczna Opto i 
Nanoelektroniki, Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcji, Polska Platforma Technologiczna 
Przemysłu Tekstylnego, Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego, Polska Platforma 
Technologiczna Stali, Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa, Polska Platforma 
Technologiczna Transportu Drogowego, Polska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego, Polska 
Platforma Technologiczna Transportu Wodnego, Polska Platforma Technologiczna wodoru i Ogniw 
Paliwowych, Polska Platforma Technologiczna Zaawansowanych Materiałów, Polska Platforma Technologiczna 
ZrównowaŜonej Chemii, Polska Platforma Technologiczna ZrównowaŜonych Systemów Energetycznych i 
Czystej Karboenergii, Polska Platforma Technologiczna Środowiska, Polska Platforma Technologiczna 
śywności.      
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Ministerstwo Obrony Narodowej. Partnerem wszystkich powstałych dotychczas Platform jest 
takŜe Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. 

Dotychczasowe osiągnięcia PPT wiąŜą się przede wszystkim ze zwiększoną aktywnością 
Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju innowacyjności. W wyniku 
utworzenia sieci PPT zapewniono uczestnictwo polskich przedstawicieli w gremiach 
decyzyjnych Europejskich Platform Technologicznych, takich jak Rady Doradcze i Komitety 
Sterujące. Polskie Platformy biorą takŜe udział w programach międzynarodowych w tym 6 i 7 
Programie Ramowym w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR).  

DuŜe znaczenie w zakresie wzrostu roli Platform Technologicznych mają tzw. programy 
sektorowe, które zostały uruchomione przez NCBR.  

WaŜną rolę wspierającą przedsiębiorców pełnią sieć funduszy poŜyczkowych działających w 
regionach, która jest tworzona są przez instytucje non profit (zysk przeznaczają na działalność 
statutową). Ich zasadniczym celem jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości poprzez 
ułatwienie dostępu do finansowania. Oferują poŜyczki firmom, które nie byłyby w stanie 
uzyskać kredytu w systemie bankowym, w tym firmom nowo załoŜonym.  

Zgodnie z danymi uzyskanymi z 70 funduszy poŜyczkowych w 2012 r. dysponowały one 
kapitałem poŜyczkowym o wartości 1.983 mln zł oraz udzieliły od początku działalności 
ponad 82,4 tys. poŜyczek. W porównaniu ze stanem koniec 2011 r. obserwuje się wzrost 
wartości wyposaŜenia kapitałowego. Na koniec 2012 r. nastąpił wzrost średniego 
wyposaŜenia kapitałowego funduszy z poziomu 1 647 do 1 983 mln zł, czyli o około 17%. W 
2012 r. udzielono blisko 8,3 tys. poŜyczek o średniej wartości 77,8 tys. zł. Wartość 
udzielonych poŜyczek wzrosła w porównaniu do 2011 r. z 573,56 do 645,74 mln zł, czyli o 
blisko 12%.  

Wśród poŜyczek udzielonych w 2012 r. dominowały poŜyczki: 

� udzielane przedsiębiorstwom zajmującym się handlem (29,35%), przetwórstwem 
przemysłowym (15,35%) oraz tym, których działalność zalicza się do kategorii pozostała 
działalność usługowa (32,54%), 

� o wartości od 10 tys. zł do 30 tys. zł – stanowiły blisko 40% poŜyczek, 

� udzielane mikroprzedsiębiorcom – 75% ogólnej liczby udzielonych poŜyczek, 

� udzielane małym przedsiębiorcom - 20% ogólnej liczby udzielonych poŜyczek,  

� udzielane średnim przedsiębiorcom - 4% ogólnej liczby udzielonych poŜyczek.29 

NaleŜy podjąć działania w celu wzmocnienia funduszy dąŜąc do ich większego 
zaangaŜowania w finansowanie inwestycji firm. Jednym z kierunków jest analiza 
moŜliwości wzrostu udziału funduszy poŜyczkowych w finansowaniu zakupu nowych 
technologii, maszyn i urządzeń. Poza siecią funduszy poŜyczkowych istnieje równieŜ sieć 
funduszy poręczeniowych. Ich zasadniczym celem równieŜ jest wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości poprzez ułatwienie dostępu do finansowania (zapewniają zabezpieczenie 
spłaty zaciąganego zobowiązania przez przedsiębiorców, w tym rozpoczynających 
działalność gospodarczą). O poręczenie takie mogą starać się firmy, które ubiegają się o 
kredyt, poŜyczkę czy leasing lub zamówienie publiczne, lecz nie posiadają wystarczającego 
zabezpieczenia własnego. 

Na koniec 2012 r. funkcjonowało w Polsce 51 funduszy poręczeniowych. 46 funduszy 
poręczeniowych podpisało porozumienie o współpracy z Polską Agencją Rozwoju 

                                                 
29 Na podstawie informacji uzyskanych z Polskiego Związku Funduszy PoŜyczkowych. 
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Przedsiębiorczości, z czego 10 zarejestrowanych jest w Krajowym Systemie Usług. W 2012 r. 
fundusze poręczeniowe udzieliły ponad 6 tys. poręczeń o łącznej wartości 967 mln zł.  

Zgodnie z danymi uzyskanymi z 45 funduszy poręczeń kredytowych, w 2012 r. dysponowały 
one w sumie kapitałem ok. 1.050 mln zł. W 2012 r. udzielono 5 597 poręczeń, a ich wartość 
wyniosła 837,6 mln zł. Fundusze poręczeniowe w 2012 r. posiadały łącznie 19 674 
aktywnych poręczeń. Liczba ta rozłoŜyła się bardzo nierównomiernie pomiędzy poszczególne 
fundusze. Średnio w jednym funduszu było 437 aktywnych poręczeń (z uwzględnieniem, Ŝe 
w I półroczu 2012 r. nie sprawozdawało się 5 funduszy z II półrocza 2012 r). Bardzo wysoka 
liczba aktywnych poręczeń w dwóch tylko, największych pod tym względem funduszach 
(łącznie 1 889 poręczeń), bardzo zawyŜyła średnią, bowiem w niemal połowie funduszy (w 
20 jednostkach) liczba poręczeń nie przekroczyła 100.30 

Pomiędzy instytucjami będącymi częścią systemu wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, 
występują liczne powiązania organizacyjne i kompetencyjne, np. niektóre ośrodki naleŜące 
do sieci Enterprise Europe Network prowadzą jednocześnie PK31 KSU; standardy KSU 
spełnia takŜe większość funduszy poŜyczkowych i poręczeniowych.  

2.5 Wyzwania dla nowej polityki wsparcia rozwoju innowacyjności 

Szereg rozwiązań zarówno instytucjonalnych jak i dotyczących instrumentów stosowanych 
obecnie na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw stanowi solidne podstawy do 
dalszej modernizacji systemu i podnoszenia jego efektywności. Projektując nowy system 
wsparcia przedsiębiorstw w podejmowaniu działalności innowacyjnej przyjęty zostanie 
szerszy horyzont uwzględniający wpływ czynników zewnętrznych na procesy innowacyjne w 
przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy zostaną osadzeni w szerokim kontekście całości zjawisk 
społeczno-gospodarczych. Doprecyzowana będzie takŜe ich rola w procesie adaptacji 
gospodarki do wyzwań globalnych.  

Kultura innowacyjności w Polsce nie ma silnej tradycji, a sektor prywatny nie uwaŜa obecnie, 
Ŝe innowacyjność ma kluczowe znaczenia dla długoterminowej konkurencyjności. Ponadto 
wydaje się, Ŝe polskim przedsiębiorstwom częściej odpowiada bycie liderami tylko na rynku 
krajowym i rzadko aspirują do osiągnięcia wiodącej pozycji w regionie lub na świecie. 
Dodatkowo czynniki mikroekonomiczne jak struktura gospodarki i poziom rozwoju powalają 
większości przedsiębiorstw na zwiększanie wydajności głównie poprzez importowanie 
technologii. W związku z tym, obecnie absorpcja technologii za pomocą inwestycji 
kapitałowych w dalszym ciągu jest bardziej atrakcyjna i rentowna dla polskich 
przedsiębiorstw niŜ inwestycje w bardziej ryzykowne B+R i innowacje. W kolejnych latach 
wspierania innowacyjności polskiej gospodarki nastąpi odwrócenie tego trendu. 

Polska charakteryzuje się słabo rozwiniętym ekosystemem innowacji. Dotyczy to m.in. jakości 
istniejących ram prawnych, w tym braku realnych zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców 
do podejmowania działalności B+R i przeregulowanie sfery gospodarczej, co powoduje duŜe 
obciąŜenia administracyjne dla biznesu. Skłania to do podjęcia zdecydowanych kroków w 
kierunku przyjęcia innowacyjnych mechanizmów stanowienia prawa oraz kontynuację 
procesów deregulacyjnych. W związku z powyŜszym podjęte zostaną działania 
ukierunkowane na rzecz modernizacji polityki fiskalnej państwa w kierunku wprowadzenia 
zachęt podatkowych skłaniających przedsiębiorców do podejmowania działalności B+R.  

Kluczowym wyzwaniem dla systemu jest luka w finansowaniu działalności innowacyjnej w 
Polsce. Mimo, Ŝe w poprzednich kilku latach zwiększyła się dostępność środków 
publicznych, głównie w postaci napływu finansowania z UE, prywatne wydatki na innowacje 
                                                 
30 Na podstawie informacji uzyskanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
31 Punkt Konsultacyjny 
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nie wzrosły. Po pierwsze, nieoptymalne procedury wyboru zazwyczaj dyskryminują bardziej 
ryzykowne, innowacyjne projekty. Dodatkowo, instrumenty finansowania nie są stosowane 
na właściwych etapach procesu innowacji, np. absorpcję finansuje się poprzez dotacje, a nie 
przez instrumenty odnawialne itd. Ponadto, wsparcie publiczne wydaje się zastępować, 
zamiast uzupełniać, prywatne wydatki na innowacje. W ramach nowego podejścia stworzony 
zostanie kompleksowy system finansowania działalności B+R+I w polskiej gospodarce 
uwzględniający zarówno wszystkie etapy powstawania innowacji, jak i szerokie spektrum 
instytucji, które odgrywają istotną rolę w finansowaniu innowacyjności w Polsce. 

WaŜnym wyzwaniem wciąŜ pozostaje potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji, 
umiejętności kadr zarówno w sferze nauki jak i przedsiębiorstwach do prowadzenia 
działalności B+R. Przewaga kosztowa Polski w zakresie kosztów pracy w sektorze 
produkcyjnym zdecydowanie maleje na tle konkurencyjnych państw z Azji, natomiast w 
sektorze B+R koszty pracy w Polsce są wciąŜ relatywnie niskie i stanowią interesującą ofertę 
dla inwestorów zagranicznych. Jednym z priorytetowych kierunków działań będzie zatem 
wsparcie dla pracowników zarówno jednostek naukowych, jak i przedsiębiorstw w dostępie 
do wysokiej jakości kształcenia. Istotnym przy tym jest zwiększenie roli przedsiębiorstw w 
modernizacji systemu edukacji celem dopasowania podstaw programowych i kierunków 
kształcenia do wymogów nowoczesnej gospodarki i wyzwań globalnych.    

Modernizacja musi nastąpić takŜe w sferze skłonności przedsiębiorstw do podejmowania 
współpracy. Podejmowanie wspólnych inicjatyw, moŜliwość dzielenia się wiedzą i 
doświadczeniami przyczynią się do powiększania efektów synergii w gospodarce. WaŜna jest 
takŜe radykalna zmiana zasad funkcjonowania i świadczenia usług architektury instytucji 
otoczenia biznesu oferujących wsparcie doradcze w realizacji procesów biznesowych. 
Realizowane będą starania mające na celu zwiększenie kompetencji eksperckich, a takŜe 
większego urynkowienia świadczonych prze IOB usług. Kluczową zmianą będzie 
przesunięcie środka cięŜkości z podejścia podaŜowego oferty IOB na podejście popytowe. To 
przedsiębiorcy będą kreować zapotrzebowanie na wsparcie.  

Priorytetem dalszych działań publicznych w zakresie wzmacniania potencjału innowacyjnego 
polskiej gospodarki, jest wspieranie rozwoju e-gospodarki. Mimo, iŜ sektor ICT naleŜy do 
jednego z najbardziej innowacyjnych sektorów polskiej gospodarki potrzeba jest kontynuacji 
działań sprzyjających rozszerzeniu zastosowania narzędzi ICT w przedsiębiorstwie i szerzej 
w gospodarce. Wsparcie rozwoju i upowszechnienia innowacji oraz modernizacja branŜy ICT 
w Polsce daje moŜliwość wzrostu nowoczesności równieŜ w innych sektorach gospodarki. 
WaŜnym jest wdroŜenie rozwiązań, które przy wykorzystaniu narzędzi ICT zapewnią lepszą 
komunikację pomiędzy biznesem a administracją, przedsiębiorstw między sobą oraz 
przedsiębiorstw z ostatecznymi klientami.    

Wyzwaniem najbliŜszych dekad dla polskich przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki jest 
wprowadzenie odpowiednich mechanizmów adaptacji do zmian globalizacyjnym, w tym w 
szczególności związanych ze zmianami klimatu. Przyjęte zostaną instrumenty ukierunkowane 
na wsparcie przechodzenia gospodarki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej m.in. poprzez 
wsparcie dla tworzenia i wdraŜania technologii środowiskowych i popularyzacje zasad 
zrównowaŜonej produkcji i konsumpcji. Większy priorytet zostanie nadany dla rozwoju 
innowacji o charakterze nietechnologicznym skierowanych na rozwój innowacji 
procesowych, produktowych, organizacyjnych i marketingowych. W tym zakresie istotnym 
jest promowanie nowych modeli biznesowych pozwalających na modernizację systemów 
zarządzania biznesem z uwzględnieniem potrzeb nie tylko ekonomicznych, ale takŜe 
społecznych i środowiskowych. Określenie nowej roli biznesu w gospodarce wiązać się takŜe 
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z zabezpieczeniem instrumentów wsparcia dla firm szczególnie zaangaŜowanych w 
rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. 

W kreowaniu potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki istotny jest fakt, iŜ znaczna 
wielkość polskiego rynku w połączeniu z niskim poziomem otwartości na wymianę handlową 
izoluje krajowe przedsiębiorstwa od międzynarodowej konkurencji. Krajowe rynki 
produktów i usług naleŜą do najmniej zliberalizowanych w UE i OECD.  PoniewaŜ polskie 
przedsiębiorstwa mogą być wystarczająco dochodowe na rynku krajowym, presja, aby 
konkurować z odpowiednikami za granicą dzięki inwestycjom w innowacje i B+R, jest 
mniejsza. WdroŜone zostaną instrumenty pobudzające przedsiębiorstwa do konkurowania na 
arenie międzynarodowej nie w oparciu o niskie koszty, a w oparciu o innowacje.  

Wnioski z diagnozy stanu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, jak równieŜ 
zidentyfikowane na tej podstawie kluczowe wyzwania najbliŜszych dekad pokazują, iŜ w 
ramach nowego podejścia do wspierania innowacyjności przedsiębiorstw nalezy: 

���� Zachować szeroki pakiet instrumentów bezpośredniego wsparcia rozwoju 
przedsiębiorstw. Z uwagi na róŜnorodny charakter potrzeb i problemów, leŜących 
u podstaw niskiej konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw, celowe 
jest zachowanie szerokiego zakresu wsparcia komplementarnych i ściśle 
ukierunkowanych działań. Istotne jest podniesienie skuteczności i efektywności instytucji 
otoczenia biznesu, zwiększenie zakresu świadczonych przez nie usług; lepsze 
dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw i zwiększenie zakresu wsparcia inicjatyw 
klastrowych. 

���� Pomocą bezzwrotną dla przedsiębiorstw objąć przede wszystkim przedsięwzięcia 
wysoce innowacyjne, w tym o charakterze badawczo-rozwojowym.  
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, Ŝe bezzwrotne środki publiczne przeznaczane 
na dofinansowanie działalności B+R+I zasadniczo nie wypierają środków prywatnych  
a są w stosunku do nich komplementarne, charakteryzują się duŜą skalą efektów netto  
i niskim poziomem jałowej straty32. Ponadto, naleŜy zmienić proporcje udzielanego 
wsparcia – większa część dofinansowania zostanie przeznaczona na prowadzenie 
działalności B+R bezpośrednio w przedsiębiorstwach. 

���� Kontynuować wsparcie dla przedsiębiorstw na projekty o ryzyku na poziomie 
głównie biznesowym, jednak przy wykorzystaniu bardziej dostosowanych do ich 
charakteru form wsparcia (instrumenty zwrotne). Wsparcie tego rodzaju innowacji i 
projektów inwestycyjnych ma w dalszym ciągu uzasadnienie gdyŜ produktywność pracy 
w Polsce nadal wynosi około 2/3 produktywności w UE. Dodatkowo, wykorzystanie 
instrumentów zwrotnych daje moŜliwość wielokrotnego „obrotu” środkami publicznymi i 
wygenerowanie wyŜszego poziomu inwestycji prywatnych. 

���� Razem z malejącym ryzykiem technologicznym projektu zmniejszać intensywność 
wsparcia publicznego. 

���� Stworzyć bardziej kompleksowe instrumenty wsparcia zawierające zarówno 
finansowanie rzeczowe projektu jak i elementy „miękkie”  (doradcze lub szkoleniowe), 
głównie w sferze organizacyjno-zarządczej przedsiębiorstw. Finansowanie bezzwrotne 
będzie takŜe udzielane na promowanie współpracy czy koncentrację działalności danego 
typu w ramach inteligentnych specjalizacji. Ze względu na niedostateczną wiedzę w 
zakresie wartości dodanej usług związanych z dostępem do wiedzy i jej absorpcją (usługi 
proinnowacyjne) i umiejętności związanych z zarządzaniem strategicznym, a z drugiej 

                                                 
32 Zjawisko jałowej straty - subsydiowanie projektów inwestycyjnych, które zostałyby podjęte nawet bez 
wsparcia 
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strony nierozwiniętym rynkiem usług proinnowacyjnych przewidziano łączenie 
instrumentów „miękkich” (kompetencyjnych) i „twardych” (inwestycyjnych) nie tylko na 
poziomie projektów, ale równieŜ pakietu wsparcia miękkiego zorganizowanego odgórnie 
(np. poprzez sieć usług proinnowacyjnych) ze wsparciem twardym wnioskowanym przez 
przedsiębiorcę. 

���� Stworzyć efektywny system wsparcia zapewniający bliŜszy i bezpośredni kontakt 
przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, z instytucjami odpowiadającymi za 
opracowywanie i wdraŜanie programów wsparcia. PowyŜsze wiązać będzie się z 
decentralizacja systemu wsparcia przedsiębiorczości, w którym kluczową rolę w latach 
2014-2020 odgrywać będą samorządy regionalne. 

���� Oceny efektywności dotychczas realizowanych działań wskazują, Ŝe najskuteczniejsze są 
działania kompleksowe, obejmujące róŜne, uzupełniające się interwencje. W tym celu 
dopuszczalna będzie tzw. wielofunduszowość na poziomie projektu, nie tylko na 
poziomie priorytetu. Poprzednia perspektywa finansowa pokazała, iŜ idea 
wielofunduszowości wyłącznie na poziomie osi priorytetowych jest niewystarczająca i 
mało efektywna.  

���� W kontekście wsparcia kadr – został poczyniony pierwszy krok w obszarze wsparcia 
rozwoju adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników, przede wszystkim poprzez 
wskazanie przedsiębiorcom korzyści z inwestycji w rozwój pracowników oraz 
zniwelowanie bariery finansowej w tym zakresie. Dlatego teŜ kolejnym krokiem, 
realizowanym w ramach nowej perspektywy finansowej będzie wyposaŜenie 
przedsiębiorstw, przede wszystkim z sektora MŚP, w kompetencje, które pozwolą im 
na rozwój oraz efektywne wdraŜanie innowacyjnych rozwiązań, a takŜe zbudowanie 
systemu wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, który pozwoli na 
stały jego rozwój. Powinno odbyć się to przy wykorzystaniu najlepszych praktyk z PO 
KL: 

a) udzielanie wsparcia bezpośredniego przedsiębiorcom w ramach projektów 
zamkniętych – „szytych na miarę” i dopasowanych do potrzeb danego 
przedsiębiorcy; 

b) ogłaszanie konkursów tematycznych – na wsparcie rozwoju konkretnych 
umiejętności, istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw. 
Ogłoszenia konkursów podparte wynikami przeprowadzonych wcześniej 
badań; 

c) koncentracja na poziomie centralnym na wypracowywaniu dopasowanych 
do potrzeb przedsiębiorców narzędzi w obszarze rozwoju adaptacyjności i ich 
upowszechnianiu na poziomie regionalnym; 

d) realizacja na poziomie centralnym działań ukierunkowanych na dostosowanie 
kadr do potrzeb gospodarki; 

e) realizacja na poziomie centralnym działań związanych z rozwojem 
kompetencji pracowników wynikających ze strategii rządowych, które nie są 
realizowane na poziomie regionalnym. 

Wprowadzone zostaną przy tym nowe zasady oceny projektów zapewniających moŜliwość 
wyłaniania istotnych dla gospodarki, przełomowych przedsięwzięć innowacyjnych. Nowy 
system oceny wniosków umoŜliwi udzielanie wsparcia projektom o najwyŜszym potencjale 
skuteczności.  
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Na potrzeby usprawnienia procesu przewiduje się dalsze zmiany w procesie oceny i 
zarządzania projektami: 

� Instytucje związane z systemem oceny i selekcji projektów powinny bardziej 
precyzyjnie szacować i dopuszczać ryzyko w realizacji innowacji radykalnych, dając 
szansę na wdroŜenie rozwiązań przełomowych. W tym celu określone zostaną reguły 
wdraŜania programów operacyjnych, w tym decyzje komitetów monitorujących PO 
dotyczące systemu oceny i selekcji projektów. Większy nacisk zostanie takŜe połoŜony 
na ocenę jakościową, co wynika z faktu, Ŝe innowacje ze swej natury są trudno 
przewidywalne i nie moŜna ich oceniać według jednego sztywnego zestawu kryteriów. 

� NaleŜy wprowadzić menedŜerski sposób wdraŜania instrumentów nastawionych na 
osiągnięcie celów strategicznych. Instytucje odpowiedzialne za wdraŜanie powinny 
aktywnie zarządzać całym procesem od wsparcia informacyjno-doradczo-szkoleniowego 
potencjalnych beneficjentów przed złoŜeniem wniosków w celu generowania projektów 
o lepszej jakości i generowania szerszych partnerstw, poprzez proces wyboru wniosków 
pod kątem osiągania celów (np. eliminacja niepotrzebnie powielających się inicjatyw), po 
aktywne kontakty i wspieranie grup beneficjentów w kreowaniu synergii pomiędzy 
projektami, wymianę doświadczeń i monitorowanie przebiegu i rozwiązywanie 
problemów w trakcie trwania projektów. 

� Polskie Platformy Technologiczne, ujęte zostaną, jako zasady horyzontalne przy 
procedurze oceny projektów pod kątem ich innowacyjności i kwalifikacji do następnych 
etapów oceny. 

���� NaleŜy zapewnić moŜliwość bezpośredniego kontaktu panelu ekspertów oceniającego 
projekt z wnioskodawcą i przygotowaną przez niego koncepcją oraz moŜliwość 
kolegialnej oceny projektów poprzez porównywanie ich ze sobą, wybór z grupy dobrych 
projektów, tych które w najwyŜszym stopniu spełniają cele programu. W tym kontekście 
właściwym kierunkiem jest formuła panelu ekspertów cechujących się wiedzą  
i doświadczeniem w zakresie realizacji i oceny projektów o charakterze innowacyjnym, 
dokonującego eksperckiej i ostatecznej weryfikacji projektów, które zostały 
wyselekcjonowane w poprzednich etapach oceny. Konieczne jest takŜe uelastycznienie  
i uproszczenie kryteriów i samej oceny merytorycznej w sposób promujący projekty  
o najwyŜszej wartości dodanej. 

� Ponadto naleŜy zapewnić nowy system wyboru projektów uwzględniający moŜliwość 
dokonywania „prekwalifikacji” projektów (dwuetapowości wyboru) oraz moŜliwość 
podejmowania decyzji dotyczących wyboru projektów w sposób kolegialny.33  

���� Wprowadzić kompleksową ocenę wpływu poszczególnych instrumentów na realny 
poziom innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, co pozwoli na prawidłowe i 
skuteczne wydatkowanie środków publicznych. Tylko ocena wpływu, zrealizowana w 
oparciu o pogłębione analizy, w tym z wykorzystaniem grupy kontrolnej, daje podstawy 

                                                 
33 PARP przeprowadziła pilotaŜ konkursu na projekty innowacyjne w ramach PO KL. Cały konkurs 
poprzedzony był procesem „prekwalifikacji”. PilotaŜ poprzedzony był konsultacjami wytycznych konkursowych 
oraz audytem językowym dokumentacji konkursowej, którego zadaniem było wyeliminowanie niezrozumiałego 
dla projektodawców języka. Następnie przeprowadzono badanie dokumentacji konkursowej. Potencjalni 
projektodawcy złoŜyli 86 fiszek projektowych. Następnie powstały zespoły zadaniowe (2 pracowników PARP 
oraz jeden ekspert zewnętrzny), których zadaniem była analiza propozycji projektów. Analizowano pomysł na 
projekt a nie wniosek o dofinansowanie. Następnie kaŜdy z pomysłodawców prezentował swój projekt i 
dyskutowano nad jego innowacyjnością i załoŜeniami (czy załoŜenia projektu wpisują się w ramy konkursu). To 
pozwoliło na uświadomienie moŜliwości realizacji projektu. Część projektodawców zrezygnowało z udziału w 
konkursie, część zmodyfikowało swoje pomysły. 
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do zaprojektowania efektywnego, tj. skierowanego na realne potrzeby, systemu 
wykorzystania środków publicznych.  

���� NaleŜy zapewnić sprawną współpracę między instytucjami zaangaŜowanymi w 
proces wdraŜania projektów w obszarze B+R+I. Od sprawnie funkcjonującego 
systemu instytucjonalnego odpowiedzialnego za wydatkowanie środków zaleŜy realizacja 
zakładanych celów. W tym przypadku naleŜy przyjąć nowe rozwiązania dla ograniczenia 
barier związanych z długotrwałością procedur związanych z dokonywaniem zmian w 
ramach poszczególnych instrumentów wsparcia, co w praktyce skutkuje duŜymi 
opóźnieniami w realizacji poszczególnych działań.  

Szacowanie i ocena ryzyka projektów 

Pomysły, które mogą dać początek innowacjom, mają potencjał do tzw. „twórczej 
destrukcji”, czyli tworzenia nowych lepszych rozwiązań w miejsce dotąd istniejących. 
Dotyczy to w szczególności potencjału rozwiązań przełomowych, które prowadzą do 
rewolucji nie tylko w sposobie funkcjonowania jednego przedsiębiorstwa, ale takŜe całego 
sektora i sektorów z nim powiązanych, a niekiedy całych gospodarek. Potencjał takich 
projektów jest nieprzewidywalny, a jego ocena „ex ante” najczęściej opiera się na 
niepewnych szacunkach. Niesie to za sobą ryzyko zarówno po stronie samych innowatorów 
jak i inwestorów, w tym instytucji publicznych wspierających powstawanie innowacji, takich 
jak PARP i NCBR. Stymulowanie tego typu projektów wymaga wdroŜenia stosownych 
zmian. W tym celu nastąpi: 

� przeprowadzenie przeglądu i udoskonalenie regulacji i procedur dotyczących systemu 
oceny i selekcji projektów, w tym dopuszczenie w ramach prawa krajowego moŜliwości 
poniesienia straty zainwestowanych środków publicznych oraz promowanie w procesie 
wdraŜania realizacji projektów o ponad standardowym ryzyku, które cechują się 
wysokim potencjałem, 

� ograniczenie znaczenia oceny formalnej i jej formalnych kryteriów (kryteriów dostępu), a 
największy i decydujący nacisk połoŜony będzie na ocenę merytoryczną projektu 
(pomysłu) i wnioskodawcy, w szczególności potencjał biznesowy, doskonałość naukową 
i technologiczną, wykorzystanie i dyfuzję wyników projektu oraz jakość i efektywność w 
zakresie zarządzania, 

� kluczowe kryteria merytoryczne, rozstrzygające, co do oceny potencjału biznesowego, w 
tym etap procesu innowacyjnego, będą oceniane w sposób stopniowalny (nie 
zerojedynkowy), pozwalający na bardziej precyzyjną ocenę i szeregowanie projektów wg 
ich rzeczywistego potencjału rynkowego. 

� oparcie oceny i selekcji projektów na moŜliwie najbardziej pełnej i pozyskiwanej z 
róŜnych źródeł informacji oraz jakościowej oceny ekspertów w zakresie projektów, 
projektodawców oraz uwarunkowań, np. wykorzystywanie panelu współpracujących ze 
sobą ekspertów, samoprezentacja ekspertom projektów przez wnioskodawców i wymiana 
opinii,  

� budowa potencjału kadrowego instytucji wdroŜeniowych, w tym zaangaŜowanych 
ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych – kluczowa ocena merytoryczna będzie opierać 
się na zespole ekspertów posiadających praktykę biznesową, m.in. z dziedziny 
zarządzania, a takŜe specjalizujących się w poszczególnych branŜach, takŜe dziedzinach 
technologicznych. 
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Istotną rolę w procesie odgrywać będą IOB, których jakość w świadczeniu usług będzie 
podwyŜszana. W ramach systemu otoczenia przedsiębiorczości podejmowane będą działania 
w kierunku:   

���� profesjonalizacji i standaryzacji działalności organizacji, rozwoju działalności 
specjalistycznych i wspierających działalność innowacyjną (dostosowanie do 
zmieniających się potrzeb przedsiębiorstw, urynkowienie dotychczas świadczonych usług, 
konieczność przesunięcia akcentów w zakresie świadczonych usług w celu wypełniania 
luki rynkowej z wykorzystaniem środków publicznych); stałe wzmacnianie kompetencji 
kierownictwa i kadr IOB; 

���� dalszego rozwijania współpracy między IOB i światem nauki oraz administracją, celem 
zapewnienia MŚP kompleksowego wsparcia i dostępu do informacji, takŜe w całym 
procesie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy (wskazuje na to rozwój współpracy 
ośrodków KSU z np. urzędami gmin i urzędami skarbowymi); 

���� zapewniania kompleksowości usług IOB; 

���� regionalizacji działalności sieci - tworzenie podsieci regionalnych; 

���� wzmocnienia kompetencji IOB w zakresie internacjonalizacji; 

���� podnoszenia efektywności sposobu zarządzania i funkcjonowania sieci, który dawać 
będzie faktyczną wartość dodaną w postaci tworzenia sieci, efektywnego wspierania 
przedsiębiorczości, przekazywania klientów, jednolitego dostępu do informacji; 

���� profesjonalizacji działalności organizacji, w tym wchodzenie w nowe obszary związane z 
komercjalizacją technologii, wspieraniem rozwoju nowych firm technologicznych, 
zarządzaniem własnością przemysłową (tak by być dla przedsiębiorcy partnerem) i 
konieczność znalezienia przez organizację sposobu zaspokojenia potrzeb, które spowodują 
sprostanie tym wyzwaniom, np. zatrudnienie nowych ludzi, poszukiwanie źródeł 
finansowania. 

2.6 Analiza SWOT systemu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 

Tabela 1: Analiza SWOT systemu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 

Mocne strony Słabe strony 

• wzrost średniej wartości nakładów 
innowacyjnych ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa; 

• rosnąca liczba podmiotów aktywnych 
badawczo z sektora przedsiębiorstw; 

• wzrost wartości nominalnej nakładów na 
B+R w sektorze przedsiębiorstw; 

• rosnące udziały przychodów ze sprzedaŜy 
produktów nowych lub istotnie 
ulepszonych w sprzedaŜy ogółem; 

• wzrastający odsetek firm współpracujących 
ze szkołami wyŜszymi i instytutami 
naukowymi w zakresie B+R, 

• aktywność klastrów w zakresie 

• malejący udział przedsiębiorstw 
innowacyjnych w ogólnej liczbie firm; 

• niewielkie zainteresowanie 
przedsiębiorstw innowacjami 
nietechnologicznymi (marketingowymi 
i organizacyjnymi); 

• dominacja podmiotów duŜych w 
strukturze przedsiębiorstw 
innowacyjnych oraz ich 
niewystarczająca współpraca z 
sektorem nauki w zakresie tworzenia 
innowacji; 

• niski poziom zrozumienia wpływu 
działalności innowacyjnej na wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorców; 
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stymulowania współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami, 

• wzrost infrastruktury B+R oraz nowa 
infrastruktura B+R w jednostkach 
naukowych, 

• rosnąca liczba zasobów pracowniczych w 
sferze nauki i techniki. 

 

• niski udział nakładów na B+R w 
ogólnych wydatkach firm związanych z 
działalnością innowacyjną;  

• niekorzystna struktura nakładów na 
B+R, w tym niski udział środków 
prywatnych; 

• niski poziom zaufania podmiotów 
rynkowych do współpracy; 

• niedostateczny poziom współpracy 
przedsiębiorstw z innymi uczestnikami 
rynku w zakresie działalności 
innowacyjnej;  

• niska aktywność przedsiębiorstw 
w zakresie ochrony własności 
przemysłowej; 

• nie zawsze dostateczny poziom 
kwalifikacji kadr do prowadzenia 
działalności badawczej; 

• niski poziom współpracy polskich 
przedsiębiorstw z podmiotami 
zagranicznymi; 

• mały udział polskich przedsiębiorstw w 
europejskich programach badawczych; 

• koncentracja wsparcia finansowego 
oferowanego przez fundusze 
kapitałowe, zwłaszcza typu venture, na 
projektach o stosunkowo niskim 
poziomie ryzyka; 

• niewystarczająca aktywność 
inwestorów prywatnych 
w finansowaniu działalności B+R 
przedsiębiorstw; 

• brak zrozumienia korzyści związanych 
z wprowadzaniem rozwiązań 
przyjaznych środowisku wśród 
przedsiębiorców, a takŜe wysoka cena 
takich rozwiązań i niedostateczne 
bodźce publiczne na rzecz ich 
wprowadzania; 

• terytorialne zróŜnicowanie pod 
względem aktywności przedsiębiorstw 
w obszarze B+R+I, charakteryzujące 
się dominującą pozycją województwa 
mazowieckiego oraz niekorzystną 
sytuacją w niektórych regionach Polski 
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Wschodniej i Zachodniej 

Szanse ZagroŜenia 

• uznanie zagadnień związanych 
z działalnością innowacyjną za 
priorytetowe w Strategii Europa 2020; 

• koncentracja tematyczna wsparcia w 
ramach funduszy Wspólnych Ram 
Strategicznych na lata 2014-2020 na celach 
rozwojowych związanych z 
innowacyjnością gospodarki; 

• prowadzenie polityki rozwoju zmierzającej 
do mocniejszego powiązania podmiotów w 
ramach modelu potrójnej helisy; 

• wzrost koordynacji krajowej polityki 
innowacyjności pomiędzy szczeblem 
centralnym a regionalnym, w tym takŜe 
procesu określania i realizacji strategii 
inteligentnej specjalizacji;  

• dalszy dynamiczny rozwój rynku 
kapitałowego; 

• rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego; 

• rosnąca rola Platform Technologicznych 
równieŜ w wymiarze międzynarodowym, 

• rosnące znaczenie wzorców 
zrównowaŜonej produkcji i konsumpcji; 

• rosnąca rola innowacji 
nietechnologicznych w łańcuchu dostaw; 

• transformacja w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej. 

• pogorszenie ogólnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej kraju; 

• ryzyko „pułapki średniego dochodu” 
jako konsekwencja niewystarczającego 
wsparcia innowacyjności; 

• niedostateczna absorpcja środków 
unijnych wynikająca z pogarszającej 
się zdolności kredytowej potencjalnych 
beneficjentów wsparcia; 

• procesy zmiany lokalizacji przemysłu o 
zasięgu międzynarodowym – 
wzrastająca atrakcyjność innych krajów 
dla bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ); 

• wysokie koszty ekonomiczne i 
społeczne realizacji unijnej polityki 
gospodarki niskoemisyjnej – zjawisko 
„ucieczki emisji”; 

• wysokie koszty surowców i energii. 

Źródło: Opracowane własne MG 
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III  CECHY NOWEGO SYSTEMU INTERWENCJI PUBLICZNEJ 
3.1 Główne zasady systemu 

Wsparcie finansowe będzie nakierowane głównie na wzrost innowacyjności 
przedsiębiorstw. 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw będzie skoncentrowane w obszarach wskazanych  
w SIEG. Innowacyjność34 przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw 
działających w Polsce, pozwalając na ich szybki rozwój, bardziej efektywne zaspokajanie 
potrzeb klientów oraz skuteczną odpowiedź na wyzwania globalne przed jakimi stoi Polska.  

Pobudzenie innowacyjności przedsiębiorstw będzie wiązało się w szczególności ze 
wsparciem innowacji technologicznych, czego istotnym elementem będą instrumenty 
wspierające działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorców, pobudzanie większego 
zaangaŜowania środków prywatnych na ten cel oraz wspieranie komercjalizacji wyników prac 
B+R.  

Z analizy systemu wdraŜania instrumentów finansowanych ze środków strukturalnych  
i budŜetowych wynika, iŜ poszczególne instytucje centralne w kilku przypadkach posiadają te 
same zadania oraz podobne instrumenty w kontekście wspierania innowacyjności i 
finansowania projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Nakładanie się 
kompetencji i zadań pomiędzy róŜnymi niezaleŜnymi instytucjami prowadzi do mniej 
efektywnego wydawania środków publicznych, z powodu: 

� podwyŜszenia całkowitego kosztu systemu wdraŜania (dublowanie systemów 
zarządzania, nadzoru, baz danych, problemy z komunikacją między instytucjami etc.), 

� nieprzejrzystości systemu wsparcia dla potencjalnych beneficjentów. 

Istnieje zatem potrzeba zaprojektowania nowego systemu wdraŜania, wykorzystującego 
potencjał i doświadczenia instytucji zaangaŜowanych w proces wdraŜania funduszy w ramach 
perspektywy finansowej 2007-2013.  

Biorąc pod uwagę doświadczenia oraz wnioski płynące z diagnozy obecnego systemu 
wsparcia przedsiębiorców na B+R+I, tj. przewaŜającą liczbę udzielonych bezzwrotnych 
dotacji vs. instrumenty zwrotne (niezaleŜnie od rodzaju interwencji, grupy docelowej i ryzyka 
związanego z realizacją inwestycji) proponowany system polegać będzie na udzielaniu 
dotacji głównie projektom obarczonym wysokim stopniem ryzyka technologicznego 
(związanego z prowadzeniem badań)35, tj. od fazy inicjacji pomysłu, poprzez prowadzenie 
prac B+R, prototyp, instalację pilotaŜową, a skończywszy na wdroŜeniu wyników własnych 
prac B+R. Za pomocą instrumentów zwrotnych finansowany będzie głównie zakup 
nowych technologii, maszyn i urządzeń (ryzyko biznesowe związane z wdroŜeniem). W 
systemie grantowym pozostanie wspieranie zakupu technologii obarczonych duŜym ryzykiem 
technologicznym (np. zakupionych jedynie w postaci know-how w przypadku pierwszego 
wdroŜenia w skali światowej). 

                                                 
34 Najczęściej innowacje definiowane są zgodnie z podręcznikiem Oslo z 2005 r., opracowanym przez OECD i 
Eurostat, dotyczącym zasad gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (pierwsza edycja ukazała 
się w 1992 r., druga w 1997, zaś trzecia w 2005 r. – przetłumaczona na język polski i wydana przez MNiSW w 
2008 r.). Według ww. podręcznika innowacje to: wdroŜenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu 
(wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce 
gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem, za: Podręcznik Oslo, OECD, 
EUROSTAT, ParyŜ 2005, wersja polska, Warszawa 2008, s. 48.  
35 Przewidziano moŜliwość odstąpienia od przyjętego rozwiązania na obszarach strategicznej interwencji, o 
których mowa w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 
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PROPONOWANE ZADANIA NARODOWEGO CENTRUM BADA Ń I ROZWOJU  

� zarządzanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowanie 
lub współfinansowanie tych programów, 

� pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową, w 
szczególności przez: współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający 
zdolność do zastosowania wyników projektów w praktyce oraz wspieranie pozyskiwania poprzez 
jednostki naukowe środków na działalność badawczo-rozwojową pochodzących z innych źródeł 
niŜ budŜet państwa, 

� wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form 
ich transferu do Gospodarki, 

� inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac 
rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdroŜenia wyniki badań naukowych lub prac 
rozwojowych, 

� inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, 

� udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych, w 
tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. 

 

PROPONOWANE ZADANIA POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZO ŚCI 

� Koordynacja systemu instrumentów zwrotnych finansujących inwestycje w nowe technologie, 
maszyny i urządzenia (inwestycje związane z ryzykiem biznesowym). 

� Laboratorium idei - Centrum badań na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności – poszukiwanie 
i testowanie nowych rozwiązań systemowych. 

� Stymulowanie udziału przedsiębiorców w programach międzynarodowych, w tym przede 
wszystkim COSME, Horyzont2020, Europejskiej Agencji Kosmicznej36. 

� Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw – wspieranie działalności rozwojowej przedsiębiorstw, 
stymulowanie współpracy biznesu z nauką, wspieranie rozwoju nowych form innowacji. 

� Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw – inkubowanie działalności gospodarczej.  

� Wspieranie rozwoju klastrów, sieci i powiązań kooperacyjnych, w szczególności o znaczeniu 
ponadregionalnym. 

� Rozwijanie systemu instytucji otoczenia biznesu – rozwój usług dla przedsiębiorców. 

� Działania w obszarze doskonalenia kadr nowoczesnej gospodarki – centrum adaptacyjności 
przedsiębiorstw.  

� Działania w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.  

� Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, w tym promocja wzorców zrównowaŜonej produkcji i 
konsumpcji. 

� Działania na rzecz kształtowania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych. 

� Działania na rzecz upowszechnienia społecznej odpowiedzialności biznesu. 

                                                 
36 Koordynacja realizacji międzynarodowych programów wspierających rozwój MŚP. Udział przedsiębiorców działających 
w Polsce w programach międzynarodowych wspierających biznesową działalność B+R+I lub podnoszących 
konkurencyjność firm , ciągle jest bardzo niski. Wielkość środków przeznaczonych na realizację dwóch nowych programów 
ramowych w nowym okresie programowania będzie wielokrotnie większa niŜ obecnie. Ponadto planowane jest uruchomienie 
instrumentów specyficznych dla MŚP o odmiennym niŜ dotychczas charakterze. Dlatego PARP mogłaby prowadzić krajowy 
punkt kontaktowy dla przedsiębiorców (KPK dla MŚP), którego zadaniem będzie promowanie i wspieranie MŚP do 
uczestnictwa w takich programach, jak: COSME, Horyzont 2020, Program UE na rzecz przemian i innowacji społecznych.  
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PROPONOWANE ZADANIA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU  

� Pomoc na ratowanie i restrukturyzację dla duŜych przedsiębiorców ze środków Funduszu 
Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP): finansowanie na warunkach preferencyjnych wg 
odrębnych zasad w ramach pomocy na ratowanie/restrukturyzację po uzyskaniu zgody KE; 

� Instrumenty zwrotne udzielane ze środków FRP: wsparcie udzielane na warunkach komercyjnych 
i kierowane do duŜych przedsiębiorców posiadających zdolność kredytową – finansowanie 
projektów istotnych z punktu widzenia rozwoju i osiągnięcia waŜnych celów dla gospodarki 
narodowej, m.in. realizowane w sektorach gospodarki o podwyŜszonym ryzyku i zagroŜonych 
spowolnieniem gospodarczym oraz bezrobociem; finansowanie przeznaczone jest na realizację 
działań prorozwojowych i innowacyjnych i ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do 
kapitału we wszystkich fazach ich rozwoju; 

� Instrumenty zwrotne udzielane z funduszy stabilizacyjnych: finansowanie typu super senior  
kierowane do przedsiębiorców zagroŜonych spowolnieniem gospodarczym, istotnych z punktu 
widzenia osiągnięcia waŜnych celów dla gospodarki narodowej, w tym budowy nowoczesnej 
infrastruktury w gospodarce – wsparcie krótko/średnioterminowych problemów płynnościowych, 
w sytuacji strukturalnej rentowności firmy i jej zdolności do funkcjonowania;  

� Instrumenty zwrotne oraz poręczenia/gwarancje w ramach środków własnych37: świadczenia 
udzielane na warunkach komercyjnych przedsiębiorcom posiadającym tzw. „zdolność kredytową” 
– finansowanie szeroko rozumianych celów rozwojowych, w tym zakresie wdraŜania nowych 
produktów i technologii oraz wsparcie płynności finansowej, w szczególności umoŜliwiające 
realizację zawartych kontraktów/zamówień; 

� Działania na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności duŜych przedsiębiorstw 
(doradztwo i finansowanie na prace rozwojowe i innowacyjność), m.in. poprzez tworzenie spółek 
celowych lub konsorcjów z jednostkami B+R, inwestorami kapitałowymi i przedsiębiorcami; 

� Wsparcie inwestycyjne w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej; 

� Realizacja komercyjnych inwestycji w infrastrukturę naukowo-badawczą;. 

� Wsparcie działań związanych z komercjalizacją projektów naukowo-badawczych. 

Instytucje zaangaŜowane w projektowanie, wdraŜanie i monitorowanie systemu 
wsparcia powinny dąŜyć do sytuacji, w której finansuje się większą liczbę ryzykownych 
projektów.  

Aby zmniejszyć ekspozycję na ryzyko w przypadku długotrwałych, wieloletnich  
i kosztownych projektów, naleŜy dzielić je na etapy, i warunkować przyznanie kolejnej 
transzy osiągnięciem załoŜonego dla danego etapu efektu. Nie wyeliminuje to oczywiście 
ryzyka, ale znacznie je obniŜy. UmoŜliwi takŜe szybsze uwalnianie środków w przypadku 
poraŜki projektu. 

Niezawiniona poraŜka nie powinna dyskwalifikować przedsiębiorcy w ubieganiu się o 
kolejne dofinansowanie innego projektu, poniewaŜ takie negatywne doświadczenie moŜe 
znacząco zwiększyć zdolność tego przedsiębiorcy do osiągnięcia sukcesu (lepsze planowanie, 
przewidywanie, zapobieganie negatywnym zjawiskom etc.). 

Publiczne wsparcie powinno dotyczyć projektów o wyŜszym poziomie ryzyka, dla 
których trudno znaleźć finansowanie rynkowe, gdyŜ pieniądz publiczny nie powinien 
wypierać środków prywatnych dostępnych na rynku. 

                                                 
37 Środki spłacone przez poŜyczkobiorców, środki ze sprzedaŜy aktywów ARP S.A. 
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W Polsce przedsiębiorstwa równieŜ nadal powinny móc korzystać z pomocy państwa w 
istotnych z gospodarczego punktu widzenia obszarach, w których nie działają mechanizmy 
rynkowe (szczególnie w ryzykownych rynkowo etapach procesu innowacji) – pomoc ta 
powinna pomóc im w szybszym rozwoju i skutecznym stawianiu czoła zagranicznym 
konkurentom. Powinna być ona jednak zaprojektowana w taki sposób, aby nie zaburzać 
konkurencji wśród przedsiębiorców oraz nie wypierać nakładów prywatnych, lecz je 
stymulować.  

Wsparciu państwa musi towarzyszyć wkład własny przedsiębiorcy. 

Ze względu na konieczność zapewnienia racjonalnego planowania i wydawania środków 
przez przedsiębiorcę, pomoc publiczna będzie mieć charakter dofinansowania. Wsparcie ma 
na celu zachęcać przedsiębiorców do podejmowania ryzyka. Będzie równieŜ stymulować 
rozwój prywatnych źródeł finansowania projektów wysokiego ryzyka. Zbyt wysoki poziom 
wsparcia powoduje wypieranie prywatnych nakładów i spadek efektywności interwencji 
publicznej. Instrumenty wspierające innowacje technologiczne finansowane z budŜetu 
powinny stymulować jak najwyŜszy udział finansowania prywatnego prac B+R, ponad pułap 
minimalny ograniczony poziomem intensywności pomocy publicznej dla danego typu 
projektu oraz danego typu beneficjenta. W przypadku pomocy inwestycyjnej instrumenty 
wsparcia powinny przewidywać głównie stosowanie mechanizmu finansowania zwrotnego. 

Kryteria oceny projektów powinny umoŜliwi ć ich kompleksową ocenę. 

O sukcesie komercyjnym danego projektu decyduje często zarówno dobry pomysł czy 
technologia, jak i zdolności w zarządzaniu czy aktywność marketingowa przedsiębiorcy. 
Prywatni inwestorzy nie podjęliby ryzyka zainwestowania swoich pieniędzy w nowy biznes 
bez kompleksowej jego oceny, w tym oceny zaangaŜowania, doświadczenia i zdolności osób 
prowadzących firmę. Podobnie powinno być w przypadku wsparcia publicznego, szczególnie 
w przypadku projektów ryzykownych technologicznie. 

W Polsce obowiązuje prawo, które obliguje do efektywnego i przejrzystego zarządzania 
środkami publicznymi. Jednak dąŜenie do zapewnienia przejrzystości nie powinno 
negatywnie wpływać na efektywność wydawania środków. Instrumenty wsparcia 
innowacyjności są szczególnie dobrym przykładem, gdzie taki konflikt moŜe zaistnieć. W 
przypadku instrumentów wsparcia innowacyjności, zwłaszcza tych w formie bezzwrotnego 
finansowania, system oceny i monitorowania powinien zapewnić przejrzystość przy 
jednoczesnym wykorzystaniu komitetu inwestycyjnego. Dotyczy to w szczególności 
większych, bardziej kosztownych i ryzykownych technologicznie projektów. Z drugiej strony 
kaŜdorazowo wybór beneficjenta odbywał się będzie na podstawie z góry określonych, 
jasnych kryteriów. 

NaleŜy odpowiednio wywaŜyć koszty i korzyści wynikające ze stopnia skomplikowania 
systemu oceny i monitorowania projektów. Decydując się na bardziej złoŜony system, 
zwiększa się jego koszt, dlatego naleŜy to zrobić tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści 
(przede wszystkim trafniejszy wybór projektów) będą większe.  

NaleŜy dąŜyć do maksymalnego uproszczenia i skrócenia procedur. 

Proste procedury są nie tylko tańsze dla przedsiębiorstw, ale równieŜ dla państwa. Tam gdzie 
jest to moŜliwe bez uszczerbku dla przejrzystości czy efektów działania danego instrumentu, 
procedura powinna być prosta i krótkotrwała. Dotyczy to zarówno rozpatrywania wniosku jak 
późniejszego monitorowania wsparcia. Bardzo waŜne jest równieŜ usprawnienie systemu 
płatności. 
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NaleŜy moŜliwie szeroko zastosować elektroniczne zintegrowane bazy danych obejmujące 
obecnych i potencjalnych beneficjentów, wysokość i formę udzielonego wsparcia.  

Skuteczność wsparcia powinna być monitorowana, a wnioski powinny przekładać się 
wprost na decyzje dotyczące polityki gospodarczej oraz samych instrumentów. 

Ewaluacja instrumentów jest jednym z najwaŜniejszych elementów systemu wsparcia. 
Specjaliści – ewaluatorzy będą brali czynny udział w projektowaniu instrumentów pod kątem 
planu (formy i zakresu) ewaluacji. Wybór instrumentów, metod ewaluacji i wskaźników 
winien zagwarantować właściwą ocenę stopnia osiągania celów. Wskaźniki nie powinny być 
agregatami wielu zmiennych, poniewaŜ trudno jest wówczas ocenić wpływ jednej zmiennej 
na dane zjawisko. Brak jednoznacznej oceny efektywności instrumentów uniemoŜliwia 
wyciąganie właściwych wniosków przydatnych przy kształtowaniu polityki 
przedsiębiorczości.  

Regularny monitoring i ewaluacja powinny słuŜyć jako narzędzie korygowania polityki 
gospodarczej – dzięki temu nawet w trakcie wdraŜania danego instrumentu będzie moŜna go 
zmodyfikować, a skuteczne instrumenty kontynuować. Celem oceny realnych skutków 
zastosowania instrumentu w praktyce, koniecznym jest przeprowadzenie ewaluacji ex ante, 
która w sposób symulacyjny pozwoli zmierzyć efektywność stosowanego instrumentu. W 
tym celu potrzebne są odpowiednie dane i właściwie zaplanowany system ewaluacji, w tym 
wskaźniki. 

NaleŜy usprawnić odpowiedni system obsługi przedsiębiorcy.38  

Efektywność i profesjonalizm systemu wsparcia naleŜy podnosić równieŜ doskonaląc system 
obsługi przedsiębiorców. Prowadzący działalność gospodarczą powinni mieć dostęp do 
aktualnej, pełnej i przejrzystej informacji o dostępnych instrumentach wsparcia, procedurach, 
instytucjach wdraŜających.  

Dla zapewnienia odpowiedniego systemu obsługi przedsiębiorcy na poziomie operacyjnym, a 
tym samym umoŜliwienia lepszego reagowania systemu na problemy przedsiębiorców, 
uzasadnione wydaje się stworzenie kompleksowego systemu informacji na temat wsparcia 
rozwoju przedsiębiorstw. System ten powinien funkcjonować na poziomie centralnym i 
zapewniać informacje dla przedsiębiorców takŜe w regionach. Utworzenie takiego systemu  
pozwoli na stworzenie bardziej kompleksowego źródła informacji, obejmującego przejrzystą 
mapę komplementarnych instrumentów oraz instytucji wdraŜających. Proponuje się, aby 
– z uwagi na dotychczasowe miejsce w systemie wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce 
oraz doświadczenie związane ze wsparciem innowacyjności i przedsiębiorczości – funkcję 
operatora systemu powierzyć Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

NaleŜy moŜliwie szeroko zastosować automatyczny, interaktywny, elektroniczny system 
rejestracji, wnioskowania, informacji i monitoringu dotyczący procesu oceny. System on-
line39 pozwoli na wielokrotne korzystanie z juŜ wprowadzonych informacji o przedsiębiorcy, 
co wpłynie na sprawność obsługi przedsiębiorcy np. w przypadku kolejnego ubiegania się o 
wsparcie. Na etapie oceny wniosków przedsiębiorcy powinni w kaŜdym czasie otrzymać 
informację o aktualnym etapie rozpatrywania ich wniosku oraz o czasie trwania kaŜdego 
etapu. Dla przykładu NCBR korzysta np. ze zintegrowanego informatycznego systemu 
obsługi wniosków, przeznaczonego m.in. do rejestrowania i obsługi wniosków o 
finansowanie nauki. 

                                                 
38 Przy tworzeniu systemu koordynacji udzielanego wsparcia naleŜy wykorzystać doświadczenia i wnioski 
płynące z zastosowania instytucji Promotorów Projektów Innowacyjnych wykorzystywanych przy działaniach 
4.2 i 4.4 PO IG. 
39 PowyŜsze działanie wymaga rozbudowy lub stworzenia nowego systemu informatycznego w PARP. 
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NaleŜy w większym stopniu wykorzystać potencjał PPP  

Znaczący potencjał tkwi w efektywnym wykorzystaniu instrumentu partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP), a nawet partnerstwa publiczno-prywatno-społecznego, jako źródła 
finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Mając na względzie, iŜ projekty realizowane w 
ramach PPP czy teŜ PPPS często mają nawet 30-letni horyzont, mogą słuŜyć, jako źródło 
finansowania nie tylko doraźnych potrzeb społecznych, ale takŜe długoletnich projektów 
rozwojowych. AngaŜują dodatkowo bardziej przedstawicieli sektora prywatnego i 
społecznego w rządowe działania na rzecz rozwoju, wzmacniając tym samym dialog 
społeczny oraz poczucie odpowiedzialności za sprawne realizowanie procesu rozwoju.  

Wspieranie projektów realizowanych w formule PPP, w tym tzw. projektów hybrydowych 
(współfinansowanych ze środków UE), jest równieŜ istotne ze względu na moŜliwość 
pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój bez obciąŜania limitów długu publicznego. 
Projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego cechuje wyŜsza 
produktywność niŜ przedsięwzięcia publiczne. Udział partnera prywatnego zapewnia 
przestrzeganie zasady ekonomicznej realizacji projektu i utrzymania obiektu oraz ma 
pozytywny wpływ, na jakość produktu finalnego inwestycji a takŜe efektywność przebiegu 
procesu jej realizacji. 

NaleŜy w jak najwi ększym stopniu umoŜliwi ć przedsiębiorcom skorzystanie z pomocy w 
regionach. 

Decentralizacja systemu będzie słuŜyć dostarczeniu przedsiębiorcy wsparcia na najbliŜszym 
mu poziomie bez uszczerbku dla jakości projektów. Oznacza to, Ŝe przedsiębiorcy otrzymają 
w regionach nie tylko pomoc w ramach środków, które będą w dyspozycji samorządów, ale 
równieŜ w ramach programów centralnych zarządzanych w regionach. Dystrybucja środków 
będzie moŜliwa równieŜ poprzez istniejące sieci np. sieci funduszy czy banków. 

 

3.2 Linia demarkacyjna regiony – centrum 

Celem wprowadzenia linii demarkacyjnej jest zapewnienie efektywnego i skutecznego 
podziału odpowiedzialności poszczególnych szczebli administracji publicznej za wdraŜanie 
polityki wspierania innowacyjności i rozwoju przedsiębiorstw. Podział ten ma zapewniać 
maksymalizację synergii i korzyści pomiędzy prowadzonymi na róŜnych poziomach 
działań, a takŜe minimalizację kosztów wdraŜania tej polityki . 

Proponowana linia demarkacyjna jest spójna z propozycją podziału środków określoną w 
załoŜeniach do umowy partnerstwa “Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020” 
przyjętej przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. Doświadczenia z wdraŜania programów 
regionalnych w obecnej perspektywie wskazują na wysoką efektywność interwencji 
regionalnej. W latach 2014-2020 następować będzie zatem dalsza decentralizacja systemu 
zarządzania polityką spójności. PrzełoŜy się to na wielkość środków zarządzanych przez 
regiony - nastąpi łączny wzrost udziału funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) zarządzanych regionalnie (w 
przypadku 15 województw naleŜących do kategorii regiony słabiej rozwinięte) z 37,3% do 
ok. 59,3% (czyli o ponad 20 punktów procentowych). Udział EFRR przeznaczony na 
regionalne programy operacyjne w całości alokacji EFRR wyniesie min. 55,0% (wzrost z 
49,7%), natomiast w przypadku EFS udział ten wyniesie ok. 75% całości alokacji na ten 
fundusz. 

W nowym okresie nastąpi odejście od linii demarkacyjnej opartej na wartości projektu.  
Projekty o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki mające związek m.in. z krajowymi 
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inteligentnymi specjalizacjami, zostaną objęte wsparciem na szczeblu krajowym. Na 
poziomie centralnym wsparciem objętych zostanie takŜe szereg projektów o charakterze 
pilotaŜowym i systemowym. Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, IOB, czy innych 
podmiotów będzie zapewnione na szczeblu regionalnym.  

Działania w zakresie innowacyjności na poziomie krajowym będą skoncentrowane na 
priorytetowych obszarach gospodarki określonych w ramach inteligentnej specjalizacji.  

Na poziomie krajowym40 wspierane będzie finansowanie projektów w obszarze B+R 
(zarówno transfer technologii do przedsiębiorstw, badania i prace rozwojowe prowadzone 
przez przedsiębiorstwa oraz infrastruktura naukowo-badawcza). Wsparciem zostaną objęte 
działania ukierunkowane na rozwój działalności B+R przedsiębiorstw, rozwój powiązań 
pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi uczestnikami systemu innowacji czy wsparcie 
systemowe dla IOB. Inicjatywy tego typu będą objęte wsparciem przy zachowaniu spójności 
z wynikami foresightu technologicznego dla polskiego przemysłu InSight2030 lub krajowymi 
inteligentnymi specjalizacjami.  

W szczególności wsparcie kierowane będzie na tworzenie infrastruktury B+R w 
przedsiębiorstwach, w tym tworzenie centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 
czy stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw (wsparcie prac B+R realizowanych przez 
przedsiębiorstwa, wsparcie ochrony własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa, grant 
technologiczny). Środki centralne przeznaczone zostaną takŜe na dofinansowanie projektów 
kompleksowych obejmujących etapy od pomysłu do rynku wraz z komponentem 
wdroŜeniowym. Dodatkowo o dofinansowanie ze szczebla krajowego będą mogły starać się 
projekty dotyczące wsparcia istniejących lub powstawania nowych agend badawczych. 
Podejmowane będą projekty pilotaŜowe i systemowe mające na celu kształtowanie postaw 
innowacyjnych przedsiębiorstw oraz promocji współpracy nauki i gospodarki.  

Kluczowym kierunkiem interwencji będzie wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na 
innowacje (venture capital, private equity, anioły biznesu, doradztwo) oraz promocja 
współpracy nauki i biznesu. Znaczna część obszarów wsparcia będzie dotyczyła projektów 
systemowych sprzyjających promocji innowacyjności oraz internacjonalizacji, jako źródła 
konkurencyjności gospodarki.  

Dodatkowo środki krajowe zostaną spoŜytkowane na wsparcie projektów pilotaŜowych 
ukierunkowanych na wdraŜanie nowych form innowacji w przedsiębiorstwach np. innowacji 
otwartych, organizacyjnych czy społecznych opartych na zarządzaniu ryzykiem, dialogu z 
interesariuszami oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w oparciu o zasady 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wsparciem objęte zostaną takŜe inicjatywy 
samoregulacyjne branŜ lub międzysektorowe mające na celu wsparcie przedsiębiorstw w 
adaptacji do wyzwań społecznych i środowiskowych zrównowaŜonego rozwoju. 
Szereg działań ukierunkowanych zostanie na promocję polskiej gospodarki za granicą np. w 
postaci promocji polskich specjalności eksportowych. Kluczowym celem tych kierunków 
wsparcia będzie promocja internacjonalizacji działalności polskich firm.  

Środki szczebla krajowego zostaną takŜe przeznaczone na wsparcie rozwoju i większą 
profesjonalizację usług instytucji otoczenia biznesu. W ograniczonym zakresie wsparciem 
objęte będą projekty związane z rozwojem profesjonalizacji działań parków naukowo-
technologicznych, centrów transferu technologii czy inkubatorów technologicznych. Wśród 
wsparcia kierowanego do instytucji otoczenia biznesu, szczególny udział będą miały środki 

                                                 
40 Proponowany w dokumencie podział interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny opiera się na 
ZałoŜeniach do Umowy Partnerstwa “Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020” przyjętej przyjętych 
przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r.  
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kierowane na rozwój krajowych klastrów kluczowych, które spoŜytkowane zostaną m.in. na 
rzecz większej internacjonalizacji i sieciowania klastrów oraz wspierania prac 
koordynatorów/animatorów klastrów związanych z promocją (marketingiem i brandingiem) 
działań klastra. 

Na poziomie regionalnym wsparcie skoncentrowane będzie na wzmacnianiu, wynikających 
ze strategii wojewódzkich, specjalizacji regionalnych, z uwzględnieniem specyficznych 
uwarunkowań społeczno-gospodarczych i geograficznych regionu (połoŜenie, dostęp do 
surowców, bazę przemysłową i usługową), a takŜe zapotrzebowanie rynków pracy na 
określone zawody. W kontekście wspierania innowacyjności regionalnych przedsiębiorstw 
wsparcie będzie dotyczyło projektów ukierunkowanych na wdroŜenie dostępnych wyników 
prac B+R/technologii. Dotyczy to głównie zakupu wyników prac B+R/technologii, praw do 
własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej 
wiedzy technicznej związanej z wdraŜanym produktem lub usługą. Dofinansowanie 
obejmowane będą projekty o małej skali w zakresie działalności B+R realizowanej przez 
przedsiębiorstwa. Dofinansowanie na szczeblu regionalnym dotyczyć będzie takŜe wsparcia 
w uzyskaniu praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych.  

Szereg działań skierowanych będzie na rozwój ogólnego potencjału przedsiębiorstw do 
wprowadzania na rynek nowych produktów/usług. Zakresem wsparcia objęte zostaną 
działania o charakterze róŜnicowania produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstw 
poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów /usług, działania mające na celu 
dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie 
świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia, inwestycje w nowoczesne 
maszyny i sprzęt produkcyjny czy rozwój zaawansowanych usług i produktów przez MŚP.  

Na szczeblu regionalnym wzmacniane będą takŜe instytucje otoczenia biznesu poprzez 
rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość 
akademicką z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty utrzymania IOB stanowią nieznaczny procent 
wydatków związanych z realizacją projektów bezpośrednio dedykowanych MSP. Przewiduje 
się dodatkowo wsparcie na korzystanie z usług doradczych i szkoleniowych dla podmiotów 
zarządzających parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi 
instytucjami o podobnym charakterze. Zaprojektowano takŜe wsparcie na powstawanie start-
upów. 

Pomoc kierowana będzie takŜe na rozwój instrumentów finansowych słuŜących zwiększaniu 
innowacyjności (fundusze poŜyczkowe, poręczeniowe). RównieŜ na szczeblu regionalnym 
zakłada się wsparcie przedsiębiorstw we wdraŜaniu nowych form innowacji np. innowacji 
otwartych, organizacyjnych, społecznych związanych z dostosowaniem przedsiębiorstwa do 
zmieniających się trendów społeczno-gospodarczych np. poprzez wdraŜanie strategii 
Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (indywidualne doradztwo, wsparcie platform 
współpracy, kompleksowe wsparcie całego procesu powstawania i wdraŜania innowacji 
nietechnologicznyh w przedsiębiorstwie.). Szczególną znaczenie w tym zakresie będą 
odgrywały projekty ukierunkowane na wsparcie rozwoju lokalnych sieci współpracy i 
powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw opartych na zasadach CSR m.in. w ramach 
klastrów czy specjalnych stref ekonomicznych 

Działania mające na celu większą internacjonalizację polskich przedsiębiorstw, równieŜ będą 
dostępne zarówno z poziomu centralnego jak i regionalnego. Na poziomie regionalnym 
oferowane będzie bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców, natomiast na poziomie 
centralnym realizowane będzie projekty o charakterze systemowym.  
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W zakresie instrumentów ukierunkowanych na osiąganie celów gospodarki niskoemisyjnej na 
poziomie krajowym wspierane będą rozwiązania systemowe, demonstracyjne, promocyjne 
oraz interwencje o zasięgu ponadregionalnym, istotne z punktu widzenia kraju. Na poziomie 
regionalnym wsparcie będzie koncentrowało się przede wszystkim na inwestycjach o zasięgu 
regionalnym i lokalnym.  

Instrumenty w obszarze dostosowania kadr do potrzeb nowoczesnej gospodarki, realizowane 
będą zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym41. Na poziomie krajowym 
realizowane będą działania związane z tworzeniem i wdraŜaniem rozwiązań systemowych, 
wsparcie skierowane do osób będzie natomiast realizowane na poziomie regionalnym. 

Wsparcie na poziomie krajowym – a poziom programów UE. 

Dane dotyczące uczestnictwa polskich podmiotów w europejskich mechanizmach wsparcia 
finansowego wskazują, Ŝe dofinansowanie udzielane na poziomie UE jest dostępne dla 
niewielkiej grupy przedsiębiorstw w Polsce. W przypadku projektów badawczych  
(7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego, 7 PR) dofinansowanie 
uzyskało 16,2% wnioskujących, a w przypadku projektów inwestycyjnych na wdraŜanie 
innowacji (Program ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013, ang. 
Competitiveness and Innovation Programme, CIP) dofinansowanie uzyskuje około 20% 
wnioskujących. W konsekwencji powyŜszego wsparcie na poziomie europejskim naleŜy 
traktować, jako rozwinięcie finansowania krajowego dostępne tylko dla wybranej w 
konkursach UE grupy instytucji badawczych i innowacyjnych, które prowadzą działalność w 
wymiarze europejskim. 

W latach 2014-2020 następcą 7 PR będzie program Horyzont 2020, a programu CIP -
Program COSME. Trwają intensywne prace na szczeblu UE nad ustaleniem linii 
demarkacyjnej pomiędzy ww. programami europejskimi. Kolejnym etapem będzie dyskusja 
na temat demarkacji pomiędzy programami unijnymi a instrumentami polityki spójności. 

Istotnym elementem Programów Ramowych jest realizacja duŜych projektów badań i rozwoju 
technologii w postaci Joint Technology Initiatives (np. Clean Sky o budŜecie 1,6 mld euro) 
lub innych inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego (np. European Energy Program for 
Recovery o budŜecie 1 mld euro, PPP European Green Cars Initiatives czy teŜ European 
Industrial Initiatives zebrane w SET Plan42). Kluczową role w generowaniu programów 
strategicznych PPP odgrywają Europejskie Platformy Technologiczne. W Polsce zbudowano 
ich odpowiedniki w postaci Polskich Platform Technologicznych, których opis działania 
dokonano we wcześniejszej części dokumentu. 

Funkcjonujący obecnie 7 PR jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania 
badań naukowych na poziomie europejskim (budŜet 7PR wynosi 54 mld euro) mającym za 
zadanie wspierać badania, rozwój i innowacje w wymiarze europejskim Mechanizmy 
pomocowe 7 PR są dostępne wyłącznie dla instytucji badawczych i przedsiębiorstw 
współpracujących w wymiarze europejskim, w wybranych w konkursach ogłaszanych dla 
wszystkich państw UE oraz spoza UE uczestniczących w 7 PR. Zasadą ogólną odnoszącą się 

                                                 
41 Proponowany w dokumencie podział interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny opiera się na 
ZałoŜeniach do Umowy Partnerstwa “Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020” przyjętej przyjętych 
przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. 

42 The European Strategic Energy Technology Plan. Źródło: http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan 
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do beneficjentów 7 PR jest uczestnictwo w projekcie, co najmniej 3 niezaleŜnych od siebie 
podmiotów z trzech róŜnych krajów43. W ramach powyŜszej zasady wspierane są: 

1) projekty badawcze, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii lub produktu,  

2) projekty konsultingowe – badania prowadzone przez wyŜsze uczelnie na rzecz: 

- kilku innowacyjnych MŚP zrzeszonych w konsorcjum realizującym projekt badawczy, 

- stowarzyszeń MŚP wspierających techniczne rozwiązania wspólnych problemów MŚP w 
określonym sektorze przemysłu, np. ochrona środowiska, energetyka, standaryzacja, 

- instytucji publicznych (władze samorządowe, szpitale). 

3) projekty wspierające karierę naukową wybitnych naukowców w Europie. 

Głównym celem programu Horyzont 2020 jest zwiększenie nakładów na badania i rozwój  
w UE do poziomu 3 % PKB do roku 2020. Wspierane będą głównie następujące obszary: 

- badania naukowe - podniesienie poziomu doskonałości europejskiej nauki i zapewnienie 
stałego dopływu światowej klasy badań w celu zagwarantowania długoterminowej 
konkurencyjności Europy, 

- wiodąca pozycja UE w przemyśle - inwestycje w kluczowe technologie przemysłowe 
technologie wspomagające i przemysłowe (informacyjno-komunikacyjne, 
nanotechnologie, materiały zaawansowane, biotechnologie, zaawansowane metody 
produkcji i przetwarzania, badania kosmosu), 

- wyzwania społeczne - zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, bezpieczeństwo 
Ŝywnościowe, zrównowaŜone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna, 
bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia, inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 
transport, klimat, efektywna gospodarka zasobami i surowcami, integracyjne, 
innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.  

Ponadto Horyzont 2020 wprowadzi atrakcyjne rozwiązania dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, to jest: 

- innowacje w MSP - innowacyjne rozwiązania dla wyzwań społecznych i kluczowych 
technologii - 15% całkowitego budŜetu w tych tematach przeznaczone będzie dla MSP, 

- dostęp do instrumentów finansowanych dla MSP, 

- budowanie potencjału badawczego MSP – program Eurostars. 

Jednocześnie program Horyzont 2020 będzie promował zrównowaŜony wzrost.  
Na działania uwzględniające zrównowaŜony wzrost, jako jedno z niezbędnym kryteriów do 
uzyskania wsparcia przeznaczone będzie około 60% całkowitego budŜetu programu 
„Horyzont 2020”. W szczególności będą to działania w dziedzinie klimatu i efektywnego 
gospodarowania zasobami naturalnymi.  

Ponadto Horyzont 2020 będzie charakteryzował się uproszczeniami proceduralnymi wobec 
swojego poprzednika VII Programu Ramowego polegającymi na: zmniejszeniu kosztów 

                                                 
43 W Polsce w ramach 7 PR do końca 2011 r. dofinansowanie uzyskały 1267 projekty, z czego 498 to projekty 
badawcze o zróŜnicowanej tematyce, 213 to projekty konsultingowe 129 wniosków dotyczy kariery naukowców. 
303 dofinansowane projekty realizowane są przez przedsiębiorstwa prowadzące badania, 493 przez uczelnie 
wyŜsze i 382 przez publiczne instytucje badawcze. Zapotrzebowanie zgłoszone przez polskie podmioty w 
ramach 7 PR wyniosło aŜ 7838 wniosków. Zapotrzebowanie polskich instytucji i przedsiębiorstw na 
dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych było zatem 6-krotnie większe niŜ uzyskane dofinansowanie. 
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administracyjnych po stronie uczestników, przyspieszeniu procesów zarządzania wnioskami i 
dotacjami oraz zmniejszeniu liczby błędów finansowych.  

Drugim programem europejskim wspierającym działalność innowacyjną przedsiębiorstw jest 
wyŜej wspomniany CIP, którego celem jest zwiększanie konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw, stymulowanie ich współpracy transgranicznej oraz wspieranie ich 
umiędzynarodowienia. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz wspomagać rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. Promuje on równieŜ wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność 
energetyczną. W ramach programu wspierane są projekty realizowane najczęściej przez 
konsorcja międzynarodowe w zakresie ekoinnowacji, technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych oraz inteligentnej energii44.  

Programy europejskie (gł. CIP) oferują równieŜ instrumenty finansowe słuŜące 
współfinansowaniu, wraz z prywatnym sektorem finansowym projektów badawczych lub 
innowacyjnych albo inwestycyjnych realizowanych w szczególności przez przedsiębiorców z 
sektora MŚP, którym rynek finansowy nie oferuje odpowiednich mechanizmów 
poŜyczkowych, gwarancyjnych lub kapitałowych. Wsparcie udzielane jest w postaci 
gwarancji pośrednikowi finansowemu: bankowi, funduszowi leasingowemu, innej wybranej 
w konkursie organizowanym przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) instytucji 
finansowej. Warunki, na których są udostępniane poŜyczki, gwarancje są korzystniejsze od 
warunków rynkowych i chętnie wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców. Obecnie 6 
polskich instytucji finansowych podpisało umowy o współpracy z EFI w ramach programu 
CIP. W okresie 2009-2011 instytucje te wsparły około 2 tys. MŚP w Polsce poprzez 
udzielenie preferencyjnych poŜyczek lub gwarancji. WyŜej wymienione wsparcie stanowi 
jednak zaledwie około 5% zapotrzebowania polskich MŚP na preferencyjne finansowanie. 
Krajowe instytucje finansowe udzieliły w okresie 2009-2011 preferencyjnych poŜyczek i 
gwarancji blisko 40 tys. MŚP. 

Ponadto EFI zaprojektował mechanizm poŜyczkowy i gwarancyjny na rzez wspierania badań 
i wdroŜeń wyników badań – Risk Sharing Finance Facility. W obecnej perspektywie 
finansowej mechanizm ten nie spotkał się jeszcze z duŜym zainteresowaniem. W Polsce 
Ŝaden pośrednik finansowy nie podpisał umowy z EFI, jedynie jeden przedsiębiorca uzyskał 
bezpośrednio poŜyczkę od EBI w ramach linii dla poŜyczek powyŜej 7,5 mln EUR.  

W ramach kontynuacji programu CIP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 istotnym 
elementem rozwoju przedsiębiorstw będzie udział projektów zgłaszanych przez polskie 
przedsiębiorstwa w ramach ogólnoeuropejskiego „Programu na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME na lata 2014-2020”. 
Głównym celem tego programu jest poprawa konkurencyjności sektora europejskich MŚP. 
Instrumenty finansowe oferowane w ramach programu COSME będą miały charakter 
zwrotny i poza dotacyjny. Całkowity budŜet programu ma wysokość ok. 2,52 mld EUR,  
z czego  1,4 mld EUR zostanie przeznaczone na wymienione instrumenty. 

 W ramach celów szczegółowych Program COSME posłuŜy:  

                                                 
44 MoŜliwości korzystania przez polskich przedsiębiorców z ww. programu są jednak ograniczone ze względu na 
konieczność konkurowania z przedsiębiorstwami z innych krajów uczestniczących w CIP. Najwięcej, średnio 10 
rocznie polskich przedsiębiorców, uczestniczy w projektach z zakresu technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych, zaś w zakresie inteligentnej energii średnio 5 projektów z udziałem polskich podmiotów 
rocznie uzyskuje wsparcie. Zapotrzebowanie zgłaszane we wnioskach do Komisji jest zaś 5 krotnie większe. W 
zakresie ekoinnowacji jedynie 5 polskich przedsiębiorstw dotychczas uzyskało wsparcie. Uzyskanie 
dofinansowania do projektów inwestycyjnych z programów europejskich jest zatem trudne i osiągalne tylko dla 
najlepszych polskich przedsiębiorstw, które współpracują z przedsiębiorstwami europejskimi. 
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� poprawie ramowych warunków konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw 
unijnych , w tym głównie w sektorze turystyki, co oznacza lepszą oraz prostszą dla 
przedsiębiorców regulację, która przyczyniać się będzie do poprawy dostępności do 
jednolitego rynku; 

� promowaniu przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych,  
co oznacza uproszczenie procedur administracyjnych, rozwijanie umiejętności i kultury 
przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród nowych przedsiębiorców, ludzi młodych i kobiet 
oraz promowanie drugiej szansy dla przedsiębiorców; 

� poprawie dostępu MŚP do finansowania,  co oznacza stworzenie nowych instrumentów 
finansowych, takich jak: instrumenty kapitałowe i dłuŜne, które w szczególności dostępne 
będą dla MŚP, mających problem z niską zdolnością kredytową;  

� lepszemu dostępowi do rynków trzecich, co oznacza rozwój Sieci Enterprise Europe 
Network, która świadczyć będzie usługi na rzecz internacjonalizacji MŚP na rynkach 
trzecich. 

PRP zakłada stymulowanie udziału polskich przedsiębiorstw w programie COSME. 
Propozycja tego programu wychodzi naprzeciw potrzebom polskiego sektora MŚP, zarówno 
w obszarze proponowanych instrumentów finansowych, jak i odnośnie promocji i wsparcia 
rozwoju sieci Enterprise Europe Network. 

Szczególne znaczenie w realizacji programu COSME ma fakt, iŜ program skierowany jest do 
sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a jego instrumenty finansowe mają 
doprowadzić do ułatwionego dostępu do preferencyjnego finansowania. NaleŜy zwrócić 
jednak uwagę, iŜ ze względu na ogólnoeuropejski charakter programu stopień wykorzystania 
tych instrumentów przez przedsiębiorstwa z Polski będzie uzaleŜniony od zdolności polskich 
pośredników finansowych w aplikowaniu o wsparcie. Projekty polskich przedsiębiorców będą 
zgłaszane bowiem przez wybranych do tego celu pośredników finansowych, analogicznie do 
realizowanego w perspektywie finansowej na lata 2007-2013, programu CIP, z którego 
instrumentów finansowych korzystało 6 polskich pośredników finansowych. 

Program COSME umoŜliwi równieŜ korzystanie z usług Sieci Enterprise Europe Network 
zapewniającej przedsiębiorcom kompleksową obsługę, pomagającej im w podnoszeniu 
konkurencyjności oraz poszukiwaniu moŜliwości biznesowych na jednolitym rynku i poza 
jego granicami.  

Z perspektywy interesów polskich przedsiębiorców istotna jest równieŜ propozycja KE 
zawierająca postanowienia, w myśl których moŜliwa będzie harmonizacja instrumentów 
finansowych programu z innymi programami oraz funduszami unijnymi. Pozwoli to 
przedsiębiorcom na potencjalne korzystanie w ramach jednego projektu z kilku programów 
jednocześnie.  

W perspektywie 2014-2020 podjęte zostaną działania zapewniające wsparcie dla 
polskich przedsiębiorstw w kontynuacji i wzmacnianiu działań na rzecz zwiększenia 
udziału podmiotów z Polski w programach ramowych UE. Udział ten stanowi unikalną 
moŜliwość zdobycia doświadczenia w pracy w środowisku i konsorcjach 
międzynarodowych oraz jest waŜnym źródłem finansowania projektów z dziedziny 
B+R+I. 
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IV  CELE PRP W PERSPEKTYWIE DO 2020 R.45 

Cel PRP obejmuje perspektywę średniookresową do 2020 r., a cały Program jest 
ukierunkowany na rozwój wszystkich przedsiębiorstw (niezaleŜnie od etapu ich rozwoju) i 
pomoc w uzyskaniu korzystnej pozycji konkurencyjnej. Wsparcie innowacyjności jest 
rozumiane w sposób szeroki pozwalając na interpretację najmniejszej nawet zmiany 
wprowadzanej w systemach produkcji, organizacji czy zarządzania przedsiębiorstwem, jako 
działalność innowacyjna, które w perspektywie długoterminowej pozwolą na zwiększanie 
produktywności przedsiębiorstwa i podniesienia jego pozycji konkurencyjnej na rynku. 

Cel główny: Wysoki i zrównowaŜony wzrost produktywności w sektorze przedsiębiorstw 
prowadzący do wzrostu ich konkurencyjności międzynarodowej 

� Miejsce Polski w rankingu wśród krajów UE pod względem Wskaźnika innowacyjności w  
Global Competitiveness Report PL (2013): 22; cel do 2020 r.: 15. 

� Miejsce Polski w rankingu wśród krajów UE pod względem indeksu globalnej 
konkurencyjności (GCI) w Global Competitiveness Report 46  
 PL (2013): 42; cel do 2020 r.: 30. 

� Miejsce Polski w rankingu wśród krajów UE pod względem sumarycznego wskaźnika 
innowacyjności (Innovation Union Scoreboard).  

    PL (2013): PL w grupie słabych innowatorów; cel do 2020 r.: PL w grupie krajów  
doganiających liderów. 

� Produktywność siły roboczej47 (PKB na 1 godzinę przepracowaną, odniesione do wartości 
wskaźnika dla USA=100). 
PL (2012): 43,8; cel do 2020 r.: 50 (średnia OECD: 72,6). 

� Produktywność zasobów (w euro/kg; relacja PKB do krajowej konsumpcji materiałowej, 
tzn. łącznej wielkości materiałów bezpośrednio zuŜytych przez gospodarkę)48. 
PL: (2011) 0,4; cel do 2020 r.: 0,5 (średnia UE: 1,6). 

 

Cele pośrednie: 

I. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i 
efektywnej gospodarki 

� Priorytet 1.1: Przyjazne warunki dla przedsiębiorcy 

a) Liczba lat potrzebnych na likwidację przedsiębiorstwa49  

 PL (2013): 3; cel do 2020 r.: 2 (średnia UE: 1,99) 

� Priorytet 1.2.: Finansowanie innowacyjności50 

                                                 
45 Do celów monitorowania zostaną takŜe wykorzystane, jako element dodatkowy, wskaźniki zawarte w 
corocznym raporcie Doing Business Banku Światowego oraz Innovation Union Scoreboard Komisji 
Europejskiej (Załącznik IV. Wskaźniki monitorowania). 
46 Dane: The Global Competitiveness Report 2013-2014, Genewa 2013. 
47 Dane: OECD (http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LEVEL). 
48 Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdpc100. 
49 Dane: SBA Factsheet 2013 Poland (publikacja KE); Doing Business 2012. Doing Business in a More 
Transparent World, Bank Światowy 2011. 
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a) dostęp do finansów: odsetek nieudanych aplikacji poŜyczkowych MŚP51 

 PL (2011): 14%; cel do 2020 r.: 10% (średnia UE: 15%) 

b) nakłady przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB  

PL (2010): 0,20%, (2011): 0,23%; do 2020 r.: 0,85% (średnia UE: 1,23%; po korekcie 
Eurostatu (2010):1,24%, średnia UE (2011): 1,26%) 

c) odsetek MŚP wprowadzających własne innowacje produktowe lub procesowe 

PL (2008): 11,61%, (2010): 8,20% (przy załoŜeniu, Ŝe bierzemy pod uwagę innowacje 
opracowane wyłącznie przez przedsiębiorstwo); PL (2008): 13,98%, (2010): 11,07% 
(przy załoŜeniu, Ŝe bierzemy pod uwagę równieŜ innowacje opracowane przez 
przedsiębiorstwo we współpracy z innymi podmiotami); do 2020 r.: 30% (średnia UE: 
30,31%) 

d) udział wyrobów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji sprzedanej w 
przemyśle 

PL (2009): 31,73%; cel (2015/2020): 35/ 38 (średnia UE: brak danych) 

e) udział produktów wysokiej i średnio wysokiej techniki w produkcji sprzedanej w  
przemyśle (przedsiębiorstwa o liczbie pracujących pow. 49 osób),  

PL (2011): 33,6%, cel (2020): 36-38% 

f) nakłady na działalność B+R ogółem w relacji do PKB (GERD do PKB) 

PL (2009): 0,67%, (2010): 0,74%, (2011): 0,77%; 0,9% (2012); do 2020 r.: 1,7% 
(średnia UE: 2% po korekcie Eurostatu (2009): 2,02%, średnia UE (2010): 2,01%, 
(2011): 2,03%) 

II. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy 

� Priorytet 2.1: Kadry dla gospodarki52  

a) liczba osób dorosłych uczestniczących w kształceniu i szkoleniu na 1000 osób w 
wieku 25-64 lata  

PL (2010): 5,3%; cel do 2020 r.: 10% (średnia UE: 9,1%)  

b) wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata53 

PL (2010): 64,6%; cel do 2020 r.: 71% (średnia UE: 68,6%) 

� Priorytet 2.2: Współpraca na rzecz innowacyjności54 

a) udział kooperujących w zakresie innowacji w ogólnej liczbie MŚP  

PL (2008): 6,40%, (2010): 4,15%; cel (2020): 12% (średnia UE: 11,16%) 

                                                                                                                                                         
50 Dane: Kierunki zwiększania innowacyjności… (op. cit.); Innovation Union Scoreboard 2010 (IUS), 
Innometrics 2011; GUS, Eurostat.  
51 Dane: SBA Factsheet 2013 Poland. 
52 Dane: Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Warszawa 2006 (publikacja MG); 
Raport Polska 2011.Gospodarka––Społeczeństwo–Regiony, Warszawa 2011 (publikacja MIR); Szkoły wyŜsze i 
ich finanse w 2010 r., Warszawa 2011 (publikacja GUS); Eurostat; GUS. 
53 Wskaźnik dotyczący zatrudnienia ma szczególne znaczenie w kontekście starzejącego się społeczeństwa i 
podnoszenia poziomu produktywności przedsiębiorstw. 
54 Dane: Kierunki zwiększania innowacyjności… (op. cit.) – chyba, Ŝe stwierdzono inaczej. 
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b) udział przedsiębiorstw przemysłowych MŚP współpracujących w swej działalności 
innowacyjnej w inicjatywach klastrowych lub innych sformalizowanych formach 
współpracy 

PL (2010): 0,70%; cel do 2020 r.: 20% 

� Priorytet 2.3: E-gospodarka 

a) wydatki na technologie informacyjne i telekomunikacyjne, jako % PKB (średnia UE – 
do uzupełnienia) 

PL (2009): 6,3%; cel do 2020 r.: 9,0% 

III. Wzrost efektywno ści i wykorzystania zasobów naturalnych i surowców 

� Priorytet 3.1: ZrównowaŜona gospodarka 

a) Energochłonność finalna gospodarki (kgoe/EURO, w cenach stałych z 2000 r.)55 

PL (2008): 0,234, (2010): 0,240; (2011): 0,224; cel do 2020 r.: 0,2  
b) ZuŜycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem w hm3 

(hektometrach sześciennych), PL (2012): 10349,5 hm3, cel do 2020 r.: 10100,00 hm3 

c) wskaźnik produktywności zasobowej, czyli stosunek PKB do krajowej konsumpcji 
materiałów (DMC) , liczony w EUR/kg, PL (2011): 0,4973 EUR/kg; cel do 2020r. - 
0,60 EUR/kg 

IV. Wzrost umi ędzynarodowienia polskiej gospodarki56 

� Priorytet 4.1: Polskie przedsiębiorstwa na globalnych rynkach  

a) odsetek MŚP eksportujących poza UE 

PL (2010): 3 %; cel do 2020 r.: 5 % (średnia UE: 8 %) 

b) czas wymagany do sprostania formalnościom związanym z eksportem poza UE (w 
dniach) 

PL (2013): 17; cel do 2020 r.: 15 (średnia UE: 11) 

c) liczba dokumentów wymaganych do eksportu poza UE (2011) 

PL (2013): 5; cel do 2020: 4 (średnia UE: 4) 

 

WyŜej wymienione cele programu będą realizowane poprzez programy i polityki centralne i 
regionalne. Mając na względzie wkład PRP do procesu programowania Nowej Perspektywy 
Finansowej na lata 2014-2020, PRP będzie realizowane przy pomocy programów 
operacyjnych dostępnych ze szczebla centralnego, jak równieŜ Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Ponadto instrumenty wsparcia w PRP wdraŜane będą przy wykorzystaniu 
środków krajowych. PRP stanowi sugestię kierunków działań, które naleŜałoby podjąć celem 
stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju produktywności przedsiębiorstw poprzez 
wzrost ich innowacyjności.  

 

                                                 
55 Dane z SIEG. 
56 Dane: SBA Factsheet 2011 Poland. 
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V WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSI ĘBIORSTW – 
INSTRUMENTY 
PRP tworzy spójne ramy dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, wspierając przy tym ich 
innowacyjność. Wskazane w Programie instrumenty koncentrują się na tworzeniu bardziej 
przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców, wzmacnianiu przedsiębiorczości, podnoszeniu 
jakości kapitału ludzkiego w zakresie innowacyjności i adaptacyjności pracowników, 
wspieraniu B+R+I57, wzmacnianiu współpracy przedsiębiorców ze światem nauki, wzroście 
umiędzynarodowienia działalności polskich przedsiębiorstw oraz ich zrównowaŜonym 
rozwoju.  

Szeroki katalog zaproponowanych w PRP instrumentów wsparcia stanowi wzajemnie 
uzupełniający się system, w którym wspiera się kaŜdy etap powstawania B+R+I oraz 
przedsiębiorstwa na kaŜdym etapie rozwoju. Do poszczególnych faz rozwoju firmy oraz 
rozwoju innowacyjnego projektu dopasowane są konkretne instrumenty z poziomem 
intensywności wsparcia odpowiadającym ryzyku przedsięwzięcia. W niniejszym rozdziale 
zaprezentowano proponowane instrumenty wsparcia przyporządkowane do poszczególnych 
celów strategicznych i priorytetów PRP. 

Tabela 2 Podział instrumentów według wielkości firmy 

Podział  (wybranych) instrumentów wg wielkości firm, do których w najwi ększym 
stopniu są adresowane 

Mikro przedsi ębiorstwa MŚP DuŜe przedsiębiorstwa Ogół przedsiębiorstw 

Fundusze kapitału 
podwyŜszonego ryzyka 

Innowacyjne i przyjazne 
MŚP zamówienia 
publiczne 

Promocja Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego 

Przeciwdziałanie 
upadłości i polityka 
nowej szansy  

Ułatwianie inwestowania 
w MŚP 

Instrumenty grantowe na 
B+R 

Instrumenty grantowe na 
B+R 

Wspieranie rozwoju 
technologii określonych 
w ramach foresightu 
technologicznego 
przemysłu 

Rozwijanie 
alternatywnych sposobów 
rozstrzygania sporów 
gospodarczych  

Inkubacja innowacyjnych 
przedsiębiorstw 

Utworzenie systemu 
finansowych 
instrumentów zwrotnych 
skierowanych na zakup 
nowoczesnych 
technologii, maszyn oraz 
urządzeń 

Instrumenty grantowe na 
B+R 

Ochrona praw własności 
intelektualnej  

Wsparcie dla 
początkujących 
przedsiębiorców 

Promocja i 
przygotowanie 
przedsiębiorców do 
korzystania z 
instrumentów programów 
międzynarodowych 

Ulgi podatkowe na 
B+R+I 

Promocja 
przedsiębiorczości i 
innowacyjności  

Wzmocnienie 
kompetencji 
przedsiębiorców i ich 
pracowników w zakresie 

Innowacje w usługach Utworzenie systemu 
finansowych 
instrumentów zwrotnych 
skierowanych na zakup 

Wzmocnienie więzi 
biznes-nauka  

                                                 
57 B+R+I – Badania, rozwój i innowacyjność. 
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zarządzania 
strategicznego i zasobami 
ludzkimi 

nowoczesnych 
technologii, maszyn oraz 
urządzeń 

Usługi edukacyjne 
(rozwojowe) dopasowane 
do wymagań 
nowoczesnej gospodarki i 
strategii inteligentnej 
specjalizacji – 
perspektywa krajowa 

Wzmocnienie 
kompetencji 
przedsiębiorców i ich 
pracowników w zakresie 
zarządzania 
strategicznego i zasobami 
ludzkimi 

Aktywizacja 
przedsiębiorców na rzecz 
współpracy z systemem 
edukacji formalnej 

Wsparcie dla rozwoju e-
gospodarki  

Działania edukacyjne 
(rozwojowe) dla 
przedsiębiorstw i ich 
pracowników – 
perspektywa regionalna 

Usługi edukacyjne 
(rozwojowe) dopasowane 
do wymagań 
nowoczesnej gospodarki i 
strategii inteligentnej 
specjalizacji – 
perspektywa krajowa 

Program wsparcia 
polskich inwestycji za 
granicą  

Wsparcie dla tworzenia i 
wdraŜania technologii 
środowiskowych  

Wzmocnienie Instytucji 
Otoczenia Biznesu 

Działania edukacyjne 
(rozwojowe) dla 
przedsiębiorstw i ich 
pracowników – 
perspektywa regionalna 

Wsparcie projektów 
kluczowych z punktu 
widzenia polskiej 
gospodarki  

Wspieranie współpracy 
oraz wymiany dobrych 
praktyk w zakresie CSR  

Przedsiębiorstwa 
społeczne: wzrost 
innowacyjności i 
efektywności 

Aktywizacja 
przedsiębiorców na rzecz 
współpracy z systemem 
edukacji formalnej 

Wzmocnienie i rozwój 
klastrów  

 

Wsparcie na rzecz 
internacjonalizacji 
przedsiębiorstw  

Wzmocnienie Instytucji 
Otoczenia Biznesu 

  

 Wzmocnienie i rozwój 
klastrów 

 Promocja polskiej 
gospodarki 

 Wspieranie wzorców 
zrównowaŜonej produkcji 
w MŚP 

  

 Przedsiębiorstwa 
społeczne: wzrost 
innowacyjności i 
efektywności 

  

 Wsparcie przedsiębiorstw 
w wychodzeniu na rynki 
międzynarodowe 

  

Źródło: Opracowanie własne MG 
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Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb 
innowacyjnej i efektywnej gospodarki  
Priorytet 1.1: Przyjazne warunki dla przedsiębiorców 

 

1.1.1 Realizacja Programu „Lepsze Regulacje 2015” 

Program „Lepsze Regulacje 2015” stanowi odrębny dokument od PRP. Został zaakceptowany 
przez Radę Ministrów 23 stycznia 2013 r. 

Celem Programu „Lepsze Regulacje 2015” jest całościowa poprawa istniejącego dorobku 
prawnego oraz zapewnienie wysokiej jakości tworzonych przepisów. Zostanie to osiągnięte 
poprzez realizację celu głównego programu, jakim jest zapewnienie rozwiązań systemowych i 
organizacyjnych, niezbędnych dla tworzenia i oceny prawa w oparciu o dowody analityczne, 
nakierowanego na rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych, w tym zmniejszenie 
kosztów wykonywania działalności gospodarczej oraz podniesienie konkurencyjności polskiej 
gospodarki. Cel główny będzie osiągany poprzez realizację trzech celów szczegółowych, 
którymi są: 

- przejrzyste tworzenie prawa skutecznie rozwiązującego problemy; 

- ciągłe doskonalenie istniejącego otoczenia prawnego; 

- poprawa komunikacji z interesariuszami. 

Program wyznacza kierunki działań i przedstawia środki, jakie Rząd planuje podjąć w okresie 
do 2015 roku w celu zapewnienia wysokiej jakości regulacji. Zadania, realizowane w ramach 
programu, umoŜliwi ą dalszą identyfikację i usuwanie najbardziej uciąŜliwych barier i 
obciąŜeń administracyjnych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej, ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu dokonywanych zmian na sytuację i rozwój małych i 
średnich przedsiębiorstw 

Polska zajmuje wysokie miejsce pod względem wymogów formalnych wobec OSR (ocena 
skutków regulacji)58. Wyniki rankingów międzynarodowych, postulaty ekonomistów i strony 
społecznej oraz wnioski z  raportów zewnętrznych i własnych analiz wskazują, Ŝe pomimo 
zauwaŜalnych wysiłków i działań zmierzających do poprawy systemu stanowienia prawa, 
nadal istnieje ogromny niewykorzystany potencjał Polski w zakresie deregulacji, którego 
właściwe wykorzystanie do roku 2020 moŜe przyczynić się do utrzymania wysokiego 
poziomu wzrostu gospodarczego.  

Realizacja celów szczegółowych Programu zostanie osiągnięta poprzez następujące działania: 

Cel 1: Przejrzyste tworzenie prawa skutecznie rozwiązującego rzeczywiste problemy. 

� doskonalenie systemu tworzenia prawa, 

� rozwój systemu Oceny Wpływu (OW), 

� doskonalenie systemu udziału w tworzeniu prawa unijnego i poprawa skuteczności jego 
implementacji. 

Cel 2: Ciągłe doskonalenie istniejącego otoczenia prawnego. 

� wykorzystanie narzędzi oraz przyjęcie odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych, 

                                                 
58 Indicators of Regulatory Management Systems, OECD 2009. 
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� redukcja barier rozwoju przedsiębiorczości.  

Cel 3: Poprawa komunikacji z interesariuszami. 

� usprawnienie procesu konsultacji społecznych, 

� ułatwienie dostępu do przepisów prawnych i orzecznictwa sądów. 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki oraz inne resorty i instytucje centralne. 

 

1.1.2 Deregulacja zawodów 

Inicjatywy deregulacyjne podejmuje takŜe Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem działań 
Ministerstwa w obszarze deregulacji jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dostęp do 
zawodów regulowanych.  

Z analiz i badań dotyczących dostępu do zawodów w Polsce wynika, iŜ brak jest 
jakichkolwiek standardów w zakresie regulacji dostępu do zawodów wykonywanych w 
Polsce. Jako jedną z kluczowych barier wskazuje się podwójne egzaminowanie, polegające na 
tym, Ŝe absolwenci studiów o określonych kierunkach kształcenia ubiegając się o prawo 
wykonywania zawodu muszą zdać egzamin, którego zakres pokrywa się częściowo lub 
całkowicie z zakresem egzaminów zaliczonych podczas studiów. Dodatkowe trudności 
stwarza podwójny nadzór państwowy nad przedsiębiorcą i jego pracownikiem wykonującym 
określone czynności, co naleŜy określić, jako nadmierną ingerencję ze strony państwa, a takŜe 
rozmywanie odpowiedzialności za prowadzoną działalność. 

Dodatkowy problem stanowi implementacja prawa UE z wprowadzeniem dodatkowych 
wymogów. W przypadku uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodów 
harmonizowanych na poziomie UE standardem powinna być implementacja prawa unijnego 
na poziomie podstawowym. 

Wśród 13 inicjatyw Komisji Europejskiej na lata 2013-2014 określonych przez Komitet 
Spraw Europejskich Rady Ministrów za priorytetowe dla Polski wskazana została inicjatywa 
„Dostęp do zawodów regulowanych”. Inicjatywa przewiduje przegląd i wzajemną ocenę 
zasadności regulacji dostępu do zawodów w państwach członkowskich, efektem których 
powinno być usunięcie zbędnych barier w dostępie do zawodów. Ministerstwo 
Sprawiedliwości aktywnie uczestniczyło w projekcie. 

I transza deregulacji, została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 9 lipca 2013 r., natomiast 
w dniu 23 lipca 2013 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Część przepisów weszła w 
Ŝycie w dniu 23 sierpnia 2013 r., pozostałe – z dniem 1 stycznia 2014 r. Ustawa ułatwia 
dostęp do 51 zawodów w tym m.in. do zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza i 
komornika. Znosi teŜ ograniczenia w dostępie do zawodu pośrednika w obrocie 
nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości.   

Projekt II transzy deregulacji, obejmujący 91 zawodów, został 25 czerwca 2013 r. przyjęty 
przez Radę Ministrów. Jego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie w dniu 23 lipca 2013 r., 
zaś drugie czytanie – 12 marca 2014 r. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. W prace nad II transzą, 
poza Ministrem Sprawiedliwości, zaangaŜowani byli równieŜ Ministrowie Finansów, Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Projekt 
obejmuje takie profesje jak: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradców 
podatkowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, biegłych rewidentów, 
architektów, urbanistów, inŜynierów budowlanych, rzeczoznawców samochodowych, 
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nurków, dróŜników obchodowych, zawody związane z obsługą metra, czy zawody związane z 
Ŝeglugą morską i śródlądową. 

We współpracy z MNiSW do projektu wprowadzono rozwiązanie, które umoŜliwia 
uczelniom stworzenie (we współpracy z organem nadającym uprawnienia) studiów o profilu 
praktycznym, których ukończenie stanowić będzie podstawę do zwolnienia z części lub 
całości postępowania kwalifikacyjnego do wykonywania danego zawodu. Proponowana 
zmiana przyczyni się do lepszego dopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i 
podniesienia jakości nauczania. Mechanizm stanowi realizację Krajowych Ram Kwalifikacji, 
których celem jest określenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabywanych 
przez absolwenta, zamiast wcześniej stosowanego wskazania liczby godzin dydaktycznych z 
poszczególnych treści programowych (zmiana nacisku z nakładu pracy na efekty kształcenia). 

Projekt III ustawy deregulacyjnej, obejmujący 101 zawodów został 20 czerwca 2013 r. 
skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. W dniu 22 listopada 
2013 r. projekt został skierowany na Komitet Rady Ministrów. W dniu 11 marca 2014 r. 
projekt został przyjęty przez Radę Ministrów. Zgodnie z przyjętym harmonogramem 
powinien on trafić pod obrady Sejmu w pierwszym kwartale 2014 r.. Projekt obejmuje 
zawody podległe siedmiu Ministrom – Sprawiedliwości, Finansów, Gospodarki, Spraw 
Wewnętrznych, Rolnictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Środowiska. 
Przykładowe zawody objęte projektem, to m.in. makler papierów wartościowych czy rzecznik 
patentowy. 

W związku z zapowiedzianą kontynuacją prac nad deregulacją dostępu do zawodów w 
Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano ponadto projekt „sondaŜowych konsultacji 
online”. Rozwiązanie to ma umoŜliwi ć odejście od dotychczasowej praktyki inicjowania 
działań legislacyjnych przez organy administracji, a następnie konsultowaniu juŜ 
opracowanych rozwiązań. W przypadku tzw. „czwartej transzy deregulacji”, to obywatele 
dotknięci uciąŜliwymi regulacjami będą bezpośrednio inicjowali proces deregulacji danego 
zawodu, a następnie czynnie uczestniczyli w opracowywaniu wariantów rozwiązań 
legislacyjnych (za pomocą prostego narzędzia informatycznego). Jakkolwiek Ministerstwo 
Sprawiedliwości nie zobowiązuje się do umieszczenia w projekcie ustawy rozwiązań 
wybranych w tego rodzaju plebiscycie, wiedza pozyskana w toku „sondaŜowych konsultacji 
online” będzie istotnym argumentem podczas opracowywania projektu legislacyjnego. 
Wydaje się, Ŝe umoŜliwienie obywatelom zainicjowania prac nad deregulacją, oraz 
współtworzenia rozwiązań na pierwszym, koncepcyjnym, etapie prac jest dobrą praktyką 
wartą rozpowszechnienia w administracji rządowej. 

Ponadto w ramach dalszych działań realizowane będą:  

� ewaluacja efektów (ex-post) ustaw deregulacyjnych,  

� wykorzystanie doświadczeń zgromadzonych podczas dotychczasowych prac do dalszego 
usprawniania systemu regulacji gospodarczych.  

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Sprawiedliwości jako resort wiodący w zakresie 
deregulacji zawodów. 

 

1.1.3 Przegląd prawa w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w 
sektorze handlu i usług 

Celem instrumentu jest identyfikacja problemów branŜy i przeszkód w swobodnym rozwoju 
sektora. Analizowanie rynku handlu i usług ma na celu wypracowanie rozwiązań 
przyczyniających się do równomiernego rozwoju branŜy handlowej i usługowej. 
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W ostatnich latach wzrasta znaczenie usług zarówno w krajach rozwiniętych, jak  
i rozwijających się, a wszelkie działania wpływające na poprawę sfery usług są istotnym 
bodźcem pobudzającym konkurencyjność i popyt.  W Polsce wzrasta wkład sektora usług, w 
tym handlu detalicznego w tworzeniu wartości dodanej brutto i PKB (ok. 63%), jednak nadal 
Polska zajmuje pozycję poniŜej średniej dla krajów OECD, wynoszącej ponad 70%. W 2011 
roku wartość dodana brutto w sektorze usług w cenach bieŜących wynosiła 838,5 mld zł, w 
tym ok. 76,8% w sektorze usług rynkowych, a 23,3% w sektorze usług nierynkowych. W 
cenach stałych wzrost wartości dodanej brutto w sektorze usług rynkowych wynosił w 2011 
roku 1,7% (w 2010 roku 3,3%), natomiast usług nierynkowych 0,8% (w 2010 roku 3,1%).  
W sektorze usług dominują mikroprzedsiębiorstwa (96,7%) zatrudniające do 9 osób.59 
Znaczny udział mikro-przedsiębiorstw świadczy o barierach rozwojowych, utrudniających 
przechodzenie firmom mikro na wyŜszy poziom rozwoju. Nadal polscy przedsiębiorcy 
działają w złoŜonym otoczeniu prawno-instytucjonalnym niŜ przedsiębiorcy w innych 
państwach europejskich. Dlatego tak istotnym jest kontynuowanie procesu znoszenia 
ograniczeń administracyjno-prawnych. Istotny wpływ na rozwój gospodarczy mają takŜe 
tendencje rozwojowe sfery tzw. usług wiedzochłonnych.  

Do głównych problemów i barier dla rozwoju sektora handlu i usług w Polsce zalicza się 
złoŜoność i kosztochłonność realizacji procedur administracyjnych związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo przeszkodę stanowi niska wiedza 
przedsiębiorców, obywateli na temat moŜliwości korzystania z e-usług administracji 
publicznej w krajach Unii Europejskiej. WaŜną barier, podobnie jak dla innych sektorów są 
skomplikowane, czasochłonne, rozbudowane procedury administracyjne. Biorąc pod uwagę 
dynamiczny rozwój działalności internetowej przedsiębiorcy wskazują na obawy o 
bezpieczeństwo transakcji dokonywanych elektronicznie (pewność wykonywanej transakcji, 
dane osobowe). Ponadto niski poziom zaufania społecznego nie sprzyja do podejmowania 
współpracy, przez co działalnie na rynku w sposób indywidualny nie pozwala na generowanie 
równie wysokich wyników ekonomicznych jak działanie w kooperacji.  

Działania: 

� analiza prawa gospodarczego pod kątem uproszczenia procedur administracyjnych dla 
przedsiębiorców, 

� opracowywanie instrumentów dla MSP wspierających korzystanie z uproszczonych 
procedur e-administracyjnych, 

� opracowanie i wdroŜenie tzw. „wirtualnego doradcy”, czyli profesjonalnego systemu 
bieŜących usług on line i repozytorium tzw. „dobrych praktyk” m.in. 
w zakresie wdraŜania innowacyjnych rozwiązań. Usługi wirtualnego doradcy będą 
wspierane przez Radę Doradców dla przedsiębiorców działających w sektorze handlu i 
usług, składającą się m.in. z przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, 
bankowców, naukowców, 

� opracowanie i wdroŜenie tzw. „wirtualnego eksperta”, czyli profesjonalnego systemu 
usług eksperckich dla przedsiębiorców, szczególnie MSP, które będą wspierane przez 
Radę Doradców), 

� opracowanie i wdraŜanie nowych instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych 
wspierających przedsiębiorców działających w sektorze handlu i usług, 

� tworzenie e- katalogu skutecznych instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych, 

                                                 
59 Polska 2012, Raport o Stanie Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki 
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� opracowanie i wdraŜanie instrumentów wspierających rozwój usług wiedzochłonnych, 

� opracowanie i wdraŜanie instrumentów wspierających utrzymanie zrównowaŜonej i 
konkurencyjnej struktury sektora handlu, 

� realizacja projektów pilotaŜowych i systemowych (podejście bottom up i top down). 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki. 

 

1.1.4 Polityka nowej szansy 

Ministerstwo Gospodarki opracowało załoŜenia do tzw. Polityki Nowej Szansy, która 
obejmuje szereg działań mających na celu pomoc przedsiębiorcom w przezwycięŜeniu 
sytuacji kryzysowej i trudności w zarządzaniu firmą, a tym którzy ponieśli poraŜkę, ponowne 
rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Polityka Nowej Szansy przewiduje działania, które zmierzają do: 

1) ograniczenia ryzyka poniesienia poraŜki, 

2) minimalizowania siły oddziaływania negatywnie kojarzącej się upadłości 
likwidacyjnej równieŜ poprzez  jej ograniczanie w drodze upowszechnienia i rozwoju 
procedur restrukturyzacyjnych; 

3) usprawnienia procedur upadłościowych, szczególnie w kontekście skrócenia czasu 
postępowania oraz redukcji kosztów, 

4) zapewnienia warunków do tego, aby kaŜdy uczciwy przedsiębiorca, który doznał 
poraŜki, otrzymał kolejną szansę na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej.    

Idea Polityki Nowej Szansy sprowadza się do tego, aby nie tylko skutecznie wspierać 
przedsiębiorców w trudnościach, ale równieŜ wykorzystać ich potencjał i doświadczenie,  
w przypadku, gdy firma musi zakończyć działalność. W firmach załoŜonych przez osoby 
ponownie rozpoczynające działalność gospodarczą odnotowywane są większe obroty oraz 
wzrost zatrudnienia, większa rozwaga decyzyjna w porównaniu z firmami prowadzonymi 
przez przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją pierwszą działalność lub nigdy nie ponieśli 
poraŜki. Jednocześnie, dzięki upowszechnianiu oraz wspieraniu moŜliwości powtórnego 
podjęcia działalności gospodarczej, moŜliwe jest uzyskanie pozytywnego wpływu na postawy 
przedsiębiorcze całego społeczeństwa. 

Polityka Nowej Szansy opowiada się za większym upowszechnieniem procesu naprawy 
przedsiębiorstw w taki sposób, aby najpierw powaŜnie rozwaŜano decyzję o wszczęciu 
postępowania naprawczego, w dalszej kolejności układowego a dopiero w braku przesłanek 
do restrukturyzacji - postępowania likwidacyjnego. Jednym z podstawowych celów 
postępowania powinna być kontynuacja działalności funkcjonujących organizmów 
gospodarczych we wszystkich tych przypadkach, w których jest to zgodne z racjonalnym 
gospodarowaniem. Daje to szanse m.in. na utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy. Dla 
osiągnięcia takiego modelu niezbędne jest dokonanie stosownych zmian w całym systemie 
Prawa upadłościowego i naprawczego. 

Instrumentem wspomagającym przedsiębiorców w procesie naprawy przedsiębiorstwa będzie 
zwrotne wsparcie finansowe udzielane w postaci pomocy publicznej na ratowanie  
i restrukturyzację przedsiębiorcy w trudnościach, pod warunkiem podjęcia przez niego 
działań naprawczych. 
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Zmiany w przepisach prawnych winny równieŜ objąć właściwe postępowanie upadłościowe 
pod kątem jego odformalizowania i uproszczenia, co moŜe się przełoŜyć na obniŜenie jego 
kosztów, jak równieŜ skrócenie czasu jego trwania. 

Naturalną konsekwencją dotychczas przedstawionych działań proponowanych w Polityce 
Nowej Szansy jest zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia przy ponownym podjęciu 
działalności gospodarczej. Upadłość jest naturalnym elementem funkcjonowania na rynku,  
a rolą państwa nie jest przeciwdziałanie temu zjawisku za wszelką cenę, ale minimalizowanie 
jego negatywnych skutków.  

Jednocześnie Polityka Nowej Szansy przewiduje przeprowadzenie szeroko zakrojonej 
kampanii informacyjno-promocyjnej, która ma na celu „odczarowanie” zjawiska upadłości  
w świadomości społecznej. PołoŜenie nacisku na fakt, Ŝe trudności finansowe, kończące 
działalność firmy, nie muszą oznaczać klęski. NaleŜy podejmować kolejne próby 
prowadzenia działalności w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, co ma niebagatelny 
wpływ na zmianę postaw przedsiębiorczych całego społeczeństwa.  

Działania: 

Uruchomienie programu rządowego pn. Polityka Nowej Szansy, zawierającego następujące 
elementy: 

���� zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie poprzez:  

- zapewnienie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej, moŜliwości 
uzyskania pomocy o charakterze doradczym i szkoleniowym, w celu opracowania 
planu rozwoju działalności/ planu restrukturyzacji rozwojowej i jego realizacji oraz w 
zakresie zarządzania zmianą i ryzykiem;  

- mechanizmy wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na 
zmiany gospodarcze: 

- prowadzenie cyklicznych badań pozwalających prognozować zmiany dynamiki 
kluczowych trendów mikro- i makroekonomicznych, zachodzących na poziomie 
określonych branŜ, sektorów i regionów (wczesne ostrzeganie), 

- stworzenie systemowego narzędzia zapobiegania sytuacjom kryzysowym 
przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej 
(szybkie reagowanie) będącego w dyspozycji ministra właściwego ds. 
gospodarki, 

- realizacja działań budujących świadomość przedsiębiorców, w szczególności 
sektora MMSP w zakresie korzyści i sposobów przewidywania i radzenia sobie z 
sytuacjami kryzysowymi oraz racjonalnego podejścia do zagadnienia poraŜki 
biznesowej, 

- dostosowanie treści programów edukacyjnych do realiów gospodarczych; 

���� zracjonalizowanie upadłości przedsiębiorstw poprzez:  

- upowszechnienie dotychczas minimalnie wykorzystywanych instrumentów w postaci 
prawa naprawczego, procesów restrukturyzacyjnych oraz egzekucji z dochodów 
przedsiębiorstwa, 

- zmiany w przepisach w kierunku uelastycznienia i odformalizowania procedur, 

- uruchomienie instrumentów pomocy publicznej na, ratowanie i restrukturyzację 
małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się w kryzysie, pod warunkiem 
podjęcia działań zmierzających do jego naprawy; 
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���� sprawne przeprowadzenie upadłości przedsiębiorstwa poprzez:  

- zmiany w obowiązujących przepisach zmierzające do uproszczenia i przyspieszenia 
długotrwałych i sformalizowanych procedur upadłościowych, 

- administracyjne ograniczenie czasu upadłości przedsiębiorstwa, 

- monitoring pracy sądów upadłościowych i opracowanie wytycznych w kierunku 
zmniejszania zaległości w pracy sądów;  

���� zapewnienie przedsiębiorcom tzw. nowej szansy poprzez:  

- szeroką promocję moŜliwości ponownego rozpoczynania działalności gospodarczej, 

- realizacja działań niwelujących stereotypy związane z poraŜką biznesową wśród ogółu 
społeczeństwa, 

- wprowadzenie wsparcia informacyjnego, doradczego oraz psychologicznego dla 
byłych przedsiębiorców, ukierunkowane na ponowne rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, 

- zniesienie barier dla byłych przedsiębiorców przy korzystaniu ze wsparcia dla osób 
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy (np. zniesienie 
zakazu ubiegania się o wsparcie finansowe osób, które w przeciągu ostatnich 12 
miesięcy prowadziły działalność gospodarczą), 

- propagowanie doradztwa, w szczególności w formie coachingu i mentoringu  
w zakresie szczególnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, 
Ministerstwo Sprawiedliwości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.. 

 

1.1.5 Rozwijanie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów gospodarczych 

Polskie sądownictwo powszechne jest przeciąŜone. Rośnie liczba spraw przegranych przez 
Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka z tytułu naruszenia prawa do 
rozpatrzenia sprawy w tzw. "rozsądnym terminie". Dotyczy to nie tylko spraw karnych, 
cywilnych, z zakresu prawa pracy, lecz takŜe spraw gospodarczych. Problem narasta i moŜe 
mieć znaczący negatywny wpływ na gospodarczy rozwój kraju. Rozwojowi gospodarki 
towarzyszy rosnąca liczba sporów, czyli spraw gospodarczych, w których właściwe są sądy 
powszechne. Zjawisko nasiliło się znacząco po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 
Towarzyszy mu pojawienie się na naszym rynku znacznie większej liczby zagranicznych 
podmiotów gospodarczych, jak równieŜ znacznie częstsze wykraczanie działalności 
krajowych przedsiębiorców poza granice kraju. Efektem tego jest występowanie bez 
porównania częściej skomplikowanych sporów między polskimi i niepolskimi podmiotami 
gospodarczymi. Najlepszym, choć zapewne nie jedynym sposobem rozwiązania opisanych 
wyŜej problemów wydaje się być istotne zreformowanie istniejącego w naszym kraju systemu 
mediacji i sądownictwa arbitraŜowego. Istnieją instrumenty prawne umoŜliwiające podjęcie 
takich działań, a takŜe odpowiednie warunki. W wielu państwach europejskich funkcjonuje 
ADR (ang. Alternative Dispute Resolution), czyli działające poza systemem sądów 
państwowych instytucje, umoŜliwiające rozwiązywanie sporów na drodze mediacji i 
sądownictwa arbitraŜowego. Dla zagranicznych podmiotów gospodarczych, które pojawiły 
się na naszym rynku, bądź współdziałają z polskimi przedsiębiorcami na innych rynkach, 
instytucje takie są zjawiskiem normalnym. 

Działania: 
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���� wsparcie istniejących i nowotworzonych Centrów ArbitraŜu i Mediacji; 

���� promocja alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów gospodarczych; 

���� przeanalizowanie zasadności i moŜliwości (m.in. poprzez szeroką debatę ze środowiskiem 
bankowym i MŚP) powołania w Polsce instytucji mediatora kredytowego (ang. credit 
ombudsman), w oparciu o doświadczenia z innych rynków; doświadczenia wielu krajów 
UE wskazują bowiem, Ŝe skuteczność negocjacji pomiędzy kredytobiorcami (zwłaszcza 
MŚP) a podmiotami finansującymi moŜna istotnie zwiększyć dzięki działalności tego typu 
instytucji60. 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki we współpracy z partnerami społecznymi. 

 

1.1.6 Ochrona praw własności intelektualnej 

Wśród przedsiębiorców wciąŜ brak jest dostatecznej wiedzy na temat zasad ochrony 
własności intelektualnej, jak równieŜ budowy strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o 
prawa własności intelektualnej oraz zarządzanie prawami własności intelektualnej w celu 
podniesienia innowacyjności i konkurencyjności. Dlatego teŜ niezbędne jest wsparcie MŚP w 
celu poprawy ochrony własności intelektualnej. MŚP wciąŜ nie są w stanie wykorzystać w 
sposób optymalny praw własności intelektualnej dla podniesienia poziomu innowacyjności, 
co wynika głównie z braku odpowiedniej strategii wykorzystania praw własności 
intelektualnej i odpowiednio wykwalifikowanych zasobów kadrowych, czy teŜ braku 
świadomej polityki wykorzystania praw własności intelektualnej do pozyskania kapitału na 
inwestycje, do czego niezbędna jest równieŜ wycena tych praw. 

Działania: 

���� upowszechnianie wśród przedsiębiorców wiedzy na temat zasad ochrony własności 
intelektualnej oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa (w tym strategii 
międzynarodowej)  w oparciu o posiadane prawa własności intelektualnej;   

���� usprawnienie procedur uzyskiwania ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz 
egzekucji praw własności intelektualnej, m.in. poprzez rozwijanie systemów 
informatycznych administrowanych przez Urząd Patentowy RP;  

���� wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami (m.in. 
poprzez tworzenie systemu ułatwień w obrocie prawami własności intelektualnej 
pomiędzy uniwersytetami i innymi placówkami naukowymi oraz ich podmiotami typu 
spin-off i przedsiębiorcami) ukierunkowane na zwiększenie ochrony własności 
intelektualnej przez uczelnie i inne placówki naukowe, przy równoczesnym promowaniu 
dobrych praktyk w obszarze zarządzania własnością intelektualną, zawierających 
procedury współpracy z przedsiębiorcami, a takŜe wykorzystanie polityki patentowej, jako 
mechanizmu słuŜącego usprawnieniu procesu transferu i komercjalizacji technologii do 
biznesu; 

���� wsparcie procesu uzyskiwania oraz utrzymywania ochrony własności przemysłowej 
poza granicami Polski, poprzez: 

- wsparcie dla krajowych podmiotów (w tym tzw. niezaleŜnych twórców) zgłaszających 
wynalazki, wzory uŜytkowe, wzory przemysłowe poza granicami Polski (pokrycie 

                                                 
60 NaleŜy zwrócić uwagę na przyszłe wyniki pilotaŜowej usługi PARP dotyczącej brokera kredytowo-
poŜyczkowego.  
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kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru uŜytkowego lub wzoru 
przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika),  

- wsparcie na uzyskanie lub realizację ochrony własności przemysłowej lub stworzenie 
systemu usprawnień (pokrycie kosztów związanych z wszczęciem i prowadzeniem 
postępowania w szczególności o naruszenie lub o uniewaŜnienie patentu, prawa 
ochronnego na wzór uŜytkowy albo prawa z rejestracji, jak równieŜ obrony prawa  
w przypadku zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia wynalazku, wzoru 
uŜytkowego lub wzoru przemysłowego lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu 
prawa, 

���� upowszechnienie korzystania z zasobów informacji patentowej w celu uniknięcia 
dublowania wyników prac B+R oraz podniesienia poziomu ich jakości (w szczególności 
pozyskania literatury obcojęzycznej i tłumaczeń w celu zabezpieczenia się przed 
naruszeniem cudzego patentu, dla potrzeb opracowania własnego zgłoszenia patentowego, 
dokonanie sprawozdania z badania patentowego); 

���� wsparcie dla krajowych podmiotów (zarówno z sektora przedsiębiorstw, jak i nauki) na 
pomoc ekspercką w zakresie zarządzania własnością przemysłową, w tym formułowania 
strategii, usprawnienia procedur związanych z zarządzaniem własnością intelektualną i 
transferem technologii oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych; 

���� wspieranie finansowe i promowanie współpatentowania (ang. co-patenting) w celu 
zwiększania patentowania wynalazków w związku z większym zaangaŜowaniem środków 
finansowych oraz kadrowych, a takŜe większym zainteresowaniem niektórych podmiotów 
w związku z korzyściami wynikającymi ze współposiadania patentu, co moŜe prowadzić 
do zaangaŜowania podmiotów we wzajemną współpracę niezaleŜnie od ich formy 
organizacyjno-prawnej. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości/Ministerstwo 
Gospodarki/Urząd Patentowy RP. 

 

1.1.7 Innowacyjne i przyjazne MŚP zamówienia publiczne 

Nowoczesny system zamówień publicznych moŜe zostać wykorzystany do pobudzenia 
przedsiębiorczości, zwiększenia innowacyjności oraz zapewnienia realizacji zasad 
zrównowaŜonego rozwoju. 

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych opracowało 
dokument „Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i 
średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównowaŜony rozwój”. Dokument ten stanowi 
podstawę do ukierunkowania rozwoju systemu zamówień publicznych w Polsce na rzecz 
zwiększania: (1) udziału MŚP w systemie zamówień publicznych, (2) popytu na innowacyjne 
produkty oraz (3) wykorzystania przyjaznych środowisku produktów zamawianych w 
systemie zamówień publicznych, (4) stopnia wykorzystania narzędzi elektronicznych w 
procesie udzielania zamówień publicznych, jednocześnie (5) zwracając uwagę na kwestie 
społeczne.  

Działania: 

���� zwiększenie udziału przedsiębiorców na polskim i europejskim rynku zamówień 
publicznych:  

- działania skierowane do wykonawców, nadzorowane przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, będą koncentrowały się na działalności szkoleniowej, doradczej  
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i promocyjnej ukierunkowanej na podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców na 
temat reguł obowiązujących na rynku zamówień publicznych,   

- działania skierowane do zamawiających, nadzorowane przez Urząd Zamówień 
Publicznych, będą się koncentrowały na promowaniu wśród zamawiających, 
zobowiązanych dostosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, większego 
zainteresowania produktami, usługami o charakterze innowacyjnym, a tym samym 
stosowania kryteriów i ustalania warunków udzielania zamówienia publicznego, 
sprzyjających rozwojowi innowacyjności w sektorze MSP. Zamawiający powinni 
uzyskać wiedzę w zakresie korzyści związanych ze stosowaniem kryteriów 
pozacenowych, trybów negocjacyjnych, dialogu technicznego w kontekście udzielania 
zamówień na innowacyjny przedmiot zamówienia. Zmiana nastawienia 
zamawiających we wskazanym zakresie będzie stanowiła zachętę dla przedsiębiorców 
zachętę dla przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, do 
podejmowania/oferowania rozwiązań innowacyjnych ubiegania się o takie 
zamówienia,  

���� stworzenie i promowanie ułatwień związanych ze stosowaniem elektronicznych narzędzi 
w procedurze zamówień publicznych oraz zachęcanie do korzystania z komunikacji 
elektronicznej w zamówieniach publicznych, podejmowanie działań o charakterze 
edukacyjno-informacyjnych, adresowanych do zamawiających i wykonawców, działania 
nadzorowane przez Urząd Zamówień Publicznych w odniesieniu do przedsięwzięć 
skierowanych do zamawiających oraz nadzór Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości nad działaniami skierowanymi do przedsiębiorców, 

���� promowanie idei nowego, inteligentnego podejścia wśród słuŜb publicznych 
przygotowujących zamówienia publiczne (koncepcja inteligentnego zamawiającego, 
który współpracuje z rynkiem i dostatecznie wcześnie informuje go o swoich 
potrzebach), 

���� promowanie zamówień przedkomercyjnych:  

- opracowanie poradnika dla zamawiających, pokazującego, jak takie zamówienie 
powinno być przeprowadzone oraz zawierającego wytyczne w kontekście zarządzania 
IPR, 

- przeprowadzenie programów pilotaŜowych w zakresie zamówień przedkomercyjnych 
skutkujących wyłonieniem dobrych praktyk, 

- uruchomienie platformy dobrych praktyk w zakresie przedkomercyjnych zamówień 
publicznych. 

Instytucja wdra Ŝająca: Urząd Zamówień Publicznych (oprócz działań w zakresie 
przedkomercyjnych zamówień publicznych), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

 

1.1.8 Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego 

Od czasu wejścia w Ŝycie ustawy o PPP oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi 
(początek 2009 r.) odnotowano wzrost liczby przedsięwzięć realizowanych przy zastosowaniu 
tej formuły. W ciągu pierwszych czterech lat funkcjonowania ustawy zawarto 46 umów na 
łączną wartość ponad 1,5 mld zł. Jeszcze większa liczba odnosi się do projektów PPP, które 
są dopiero na etapie przetargu (na podstawie danych za lata 2009-2012 liczba ogłoszeń 
zamyka się w przedziale 30-60 rocznie).  
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PowyŜsze dane dotyczące rynku PPP w Polsce pokazują, Ŝe polski rynek PPP rozwija się 
ustawicznie. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe w porównaniu do duŜo lepiej rozwiniętych rynków 
PPP na świecie, jest on jeszcze relatywnie niewielki. 

Do barier utrudniających pełniejsze wykorzystanie potencjału rynku PPP w Polsce zaliczane 
są przez przedsiębiorców: 

a) postawa niechęci społecznej do działań na styku publiczno-prywatnym, wynikająca z 
negatywnych stereotypów dotyczących kontaktów sektora prywatnego i publicznego 
oraz braku przetartych ścieŜek działania pokazujących jak, krok po kroku, zrealizować 
projekty PPP,  

b) stosunkowo niski poziom wiedzy i doświadczenia w zakresie PPP, 

c) niechęć i brak wiedzy na temat korzystania z usług doradców, metod współpracy 
z nimi, określenia sposobu i kryteriów ich wyboru, 

d) brak szkoleń z zakresu PPP w środowisku przedsiębiorców, 

e) ogólne przeświadczenie o trudnościach z zapewnieniem finansowania projektów PPP, 

f) brak katalogu dobrych praktyk. 

Stosowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji projektów jest 
rozwiązaniem korzystnym dla obu stron, gdyŜ umoŜliwia podział kosztów i ryzyka 
inwestycyjnego pomiędzy partnera prywatnego i publicznego, co zapewnia lepsze 
zarządzanie i zwiększenie efektywności usług publicznych.   

W wielu przypadkach podstawową przyczyną podjęcia decyzji o zastosowaniu PPP jest brak 
środków własnych na realizację przedsięwzięcia. Partnerstwo publiczno-prywatne umoŜliwia 
sektorowi biznesu realizacje dodatkowych przedsięwzięć, wzrost zysków i rozwój 
przedsiębiorstw. Z badania „Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do 
realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego” przeprowadzonego na przełomie 2011 i 2012 
roku na zlecenie PARP w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” 
wynika, iŜ w dobie poszukiwania środków na finansowanie rozwoju infrastruktury i usług 
społecznych współpraca w ramach PPP jest nieodzowna. Liczne bariery uniemoŜliwiają 
jednak pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w niniejszym modelu współpracy. 

Uczestnicy badania reprezentujący lokalne samorządy za główną przeszkodę formuły PPP 
wciąŜ uznają tradycyjny sposób funkcjonowania urzędów, czyli hierarchiczna struktura, 
obawa o społeczny odbiór bliŜszej współpracy z biznesem oraz brak wypracowanej ścieŜki 
działań i znanej powszechnie metodologii oceny korzyści, jakie niesie ze sobą PPP. Dopiero 
potem problematyczne są procedury wynikające z legislacji. Podobne spostrzeŜenia 
przedstawili przedsiębiorcy, którzy główne przeszkody upatrują nie w kwestiach formalno-
prawnych, a w funkcjonujących stereotypach, braku zaufania i partnerskiego nastawienia 
administracji do biznesu. Dodatkową trudność zgłaszają w zakresie braku dostępu do 
stabilnego finansowania tego typu projektów.  

Mimo zgłaszanych barier badania wykazały, Ŝe ok. 33% samorządów rozwaŜa zastosowanie 
PPP, 4% juŜ zainicjowało takie projekty, liczną grupą są miasta powiatowe, które w 78% są 
zainteresowane wdroŜeniem projektów PPP. Tą formułą współpracy jest zainteresowanych 
prawie 45% badanych przedsiębiorców.  

Aby zatem zapewnić moŜliwość pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego we współpracy 
sektorów publicznego, społecznego i prywatnego w ramach formuły PPP potrzebna jest 
zmiana kultury wzajemnych relacji pomiędzy administracją a biznesem oraz zapewnienie 
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większej partycypacji poszczególnych grup interesariuszy w działaniach lokalnych 
samorządów.  

Działania: 

� opracowanie przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem 
Infrastruktury i Rozwoju dokumentu określającego kierunki działań Rządu na rzecz 
stosowania i upowszechniania partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2014-2020.  

Ponadto: 

� zdefiniowanie zapewniających poprawność formalną zasad postępowania w procesie 
przygotowania i realizacji przedsięwzięć PPP, w tym wskazanie wzorów umów w tym 
zakresie; 

� stworzenie narzędzi analitycznych w celu sprawnej oceny czy dany projekt mógłby być 
realizowany w formule PPP (czy jego realizacja w modelu PPP jest korzystniejsza niŜ w 
formie innych metod) i wdroŜenie ich do głównego nurtu polityki kształtowania rynku 
PPP w Polsce; 

� ułatwienie realizacji procesu przygotowania projektów PPP m.in. poprzez 
upowszechnienie przewodnika zawierającego wskazówki w tym zakresie; 

� poprawa otoczenia prawnego realizacji przedsięwzięć w formule PPP; 

� stały monitoring funkcjonowania formuły PPP w Polsce i za granicą poprzez sporządzanie 
analiz i badań rynku w tym zakresie; 

� wsparcie finansowe i organizacyjne przygotowania projektów PPP oraz początkowego 
etapu ich wdroŜenia m.in. poprzez stworzenie moŜliwości wykorzystania gwarancji i 
poręczeń (z wyłączeniem gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa) na realizacje 
przedsięwzięć PPP;   

� prowadzenie bazy projektów PPP w celu rozpowszechniania informacji zarówno o 
projektach, które są juŜ w fazie realizacji, jak i o dopiero planowanych inwestycjach oraz 
poszukiwanie inwestorów prywatnych; 

� szkolenia dla przedstawicieli podmiotów publicznych (m.in. administracji publicznej oraz 
organów kontroli, samorządów) i przedsiębiorców nt. przygotowania i realizacji 
projektów w formule PPP, jak równieŜ wymiana dobrych praktyk w tym obszarze; 

� prowadzenie działań promocyjnych w celu upowszechniania PPP i przygotowanie 
publikacji z zakresu PPP; 

� udział w pracach oraz dzielenie się dobrymi praktykami na forach międzynarodowych (w 
tym: The European Public-Private Partnership Expertise Center, EPEC). 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.  

 

1.1.9 Laboratorium idei – Centrum badań i innowacji na rzecz przedsiębiorczości  
i innowacyjności 

Priorytetem dla wzmacniania efektywności polityk – niezaleŜnie od dziedziny 
(innowacyjność gospodarki, kapitał ludzki, środowisko, infrastruktura, itp.) – powinna być 
budowa potencjału administracji publicznej w zakresie tworzenia polityk opartych na faktach. 
Odpowiednie zarządzanie wiedzą, kultura ewaluacji, promocja działań oraz tworzenie 
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organizacji uczących się, to podstawy innowacyjnych organizacji. Te standardy stymulują 
podejście proefektywnościowe do realizacji zadań. Przy wdraŜaniu zmian systemowych, 
nie moŜe zabraknąć szerokiego wachlarza narzędzi o charakterze badawczo-
rozwojowym, tj. działań pilotaŜowych, które pozwolą jak w laboratorium przetestować 
nowe/ryzykowne pomysły. W tym obszarze takŜe znaczącą rolę powinna odegrać ewaluacja 
polityk proinnowacyjnych, która angaŜując zaplecze eksperckie i wykorzystując 
specjalistyczną metodykę badań, na bieŜąco powinna dostarczać wiedzy w zakresie efektów i 
efektywności działań publicznych. Natomiast zapewnienie odpowiedniego poziomu 
elastyczności w przyszłych programach wsparcia i umoŜliwienie systemowi uczenia się, 
moŜe okazać się kluczowe z punktu widzenia osiągnięcia celów strategicznych rozwoju 
innowacyjności i efektywności gospodarki. Dlatego waŜne jest stworzenie warunków, które 
umoŜliwi ą poszukiwanie i testowanie nowych rozwiązań systemowych w lepszy sposób 
korzystających z aktualnych wyników badań, jak i odpowiadających na aktualne potrzeby 
rozwojowe gospodarki.  

Konieczne jest dalsze rozwijanie działalności analityczno-badawczej i ewaluacyjnej 
ukierunkowanej w większym niŜ obecnie stopniu na programowanie interwencji rozumianej, 
jako szczegółowe określenie przeznaczenia środków (programowanie konkursów – dane do 
dokumentacji konkursowej), ocenę efektywności i skuteczności instrumentów wsparcia 
przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu oraz ocenę stanu sektora MŚP i IOB w Polsce, 
jego potencjału i perspektyw rozwojowych na potrzeby programowania polityk publicznych.  

Działania: 

���� stworzenie (dodanie nowej funkcjonalności w ramach istniejącej juŜ instytucji), w oparciu 
o dotychczas wypracowany potencjał w dziedzinie zarządzania programami publicznymi 
ośrodka dla tworzenia innowacji w zakresie interwencji publicznych (laboratorium 
publicznego systemu wsparcia). Nowe rozwiązania będą poszukiwane przede wszystkim 
dla obszarów dotyczących (dostosowania do zmiany) zasobów ludzkich, polityki 
przedsiębiorczości, innowacyjności, umiędzynarodowienia, rozwoju makroregionalnego – 
w ujęciu problemowym horyzontalnym oraz sektorowym;  

Główne aktywności ośrodka: 

- rozpoznanie i bieŜące monitorowanie sytuacji i procesów zachodzących w sektorze 
przedsiębiorstw, 

- podejmowanie nowych tematów, obszarów wymagających interwencji – 
przeprowadzanie badań i analiz w tym zakresie, 

- monitoring realizacji inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym, 

- przedsięwzięcia ukierunkowane na śledzenie trendów, rozwój i promocję róŜnych 
form innowacji, w tym innowacji nietechnologicznych (testowanie nowych 
form/instrumentów wsparcia), 

- pozyskiwanie informacji na temat dobrych praktyk zagranicznych w zakresie 
nowoczesnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, 

- projektowanie niestandardowych propozycji rozwiązań/instrumentów wsparcia,  

- testowanie nowych propozycji instrumentów wsparcia – w formie projektów pre-
pilotaŜowych,  

- przeprowadzanie konkursów na zasadzie przedkomercyjnych zamówień publicznych 
(por.: programy fińskiego TEKES, holenderskiego SenterNovem), 
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- współpraca z samorządami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na 
poziomie regionalnym i lokalnym, 

- podnoszenie kompetencji instytucji (i partnerów społeczno-gospodarczych) 
funkcjonujących w Narodowym Systemie Innowacji. 

���� docelowo przetestowane przez instytucję rozwiązania staną się elementami systemu  
i będą przekazywane do wdraŜania innym instytucjom na poziomie centralnym lub 
regionalnym. MoŜliwe warianty wdroŜenia takiego podejścia: 

- Joint Action Plan (JAP) – mini program operacyjny poświęcony przeprowadzaniu 
badań, testowaniu i pilotaŜom w ramach jednego lub kilku programów operacyjnych,  

- albo jako komponent kaŜdej z osi priorytetowych w programie operacyjnym,  

- albo osobna oś priorytetowa w programie operacyjnym. 

PoniŜej przedstawiono sposób, w jaki będą realizowane działania (schemat realizacji działań 
oraz ich moŜliwy harmonogram). Jest to jedynie ogólny zarys koncepcji, wskazujący jednak 
główne załoŜenia, takie jak: realizacja działań w oparciu o wyniki badań, realizacja działań w 
partnerstwie (włączanie regionów i partnerów społecznych) oraz koncentracja na rezultatach. 

W ramach perspektywy 2014-2020, przy uwzględnieniu zasady n+3 ostatni projekt 
pilotaŜowy mógłby zostać uruchomiony w latach 2017/2018. 

Schemat 2: Etapy realizacji projektu w ramach Laboratorium idei: Centrum badań i innowacji na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacyjności 

 

 
Źródło: PARP 

Kluczowe dla realizacji ww. zadań jest podjęcie rozmów z Głównym Urzędem Statystycznym 
mających na celu pozyskanie przez Centrum jednostkowych danych statystycznych 
(pozbawionych danych identyfikacyjnych) będących w posiadaniu GUS na temat sytuacji i 
polskich przedsiębiorstw w Polsce.  

���� działania w zakresie promocji innowacyjności i przedsiębiorczości, głównie w odniesieniu 
do: 

− promowania i rozwoju współpracy nauki i biznesu (networking, targi wynalazków), 

− promowania i rozwoju współpracy między przedsiębiorcami i instytucjami 
finansowymi (w tym: przygotowanie potencjalnych przedsiębiorców do współpracy z 
inwestorem, organizacja spotkań inwestorskich), 
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− kształtowania postaw innowacyjnych,  

− kształtowania postaw ekoinnowacyjnych (sprzyjających transformacji 
niskoemisyjnej), 

− działań edukacyjno-promocyjnych w obszarze ochrony własności intelektualnej w tym 
wzornictwa przemysłowego, 

− prowadzenia kompleksowego portalu dla przedsiębiorców koncentrującego wiedzę na 
temat róŜnorodnych form wsparcia publicznego przedsiębiorców w Polsce. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 
 

Priorytet 1.2: Finansowanie innowacyjności 

 

1.2.1 Wspieranie rozwoju technologii określonych w ramach Foresightu 
technologicznego przemysłu InSight2030 (punkt wyjścia do Krajowej 
inteligentnej specjalizacji) 

Ministerstwo Gospodarki zleciło w 2010 r. realizację projektu Foresight technologiczny 
przemysłu w Polsce InSight2030 (Załącznik nr 3)61, który miał na celu wskazanie kluczowych 
technologii przyszłości oraz obszarów o duŜym potencjale rozwoju. Jego zakres objął cały 
przemysł w Polsce w podziale na: sektory przemysłowe (przetwórstwo przemysłowe), sektor 
usług spokrewnionych z przemysłem, przemysł wydobywczy, przemysł energetyczny. W 
oparciu o czynniki warunkujące rozwój przemysłowy (technologiczne, środowiskowe, 
społeczne, itd.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz spotkań z 
przedstawicielami branŜ przemysłowych zorganizowanych w celu weryfikacji wyników 
projektu opracowano ostateczną wersję Pól Badawczych obejmujących technologie o 
decydującym znaczeniu dla przyszłości całego polskiego przemysłu: biotechnologie 
przemysłowe, nanotechnologie, zaawansowane systemy wytwarzania i materiały, technologie 
informacyjne i telekomunikacyjne, technologie mikroelektroniczne, technologie fotoniczne, 
technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią, zielona gospodarka, zdrowe 
społeczeństwo, technologie pozyskiwania surowców mineralnych62.  

                                                 
61

 Odpowiedzialne za realizację projektu Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło konsultacje społeczne 
wyników Foresightu. Wyniki projektu oraz konsultacji społecznych będą takŜe skorelowane z rekomendacjami 
rozwojowymi wskazanymi przez Komisję Europejską w ramach Inicjatywy Rynków Wiodących (ang. Lead 
Market Initaitive) oraz w obszarze Kluczowych Technologii Wspomagających (ang. Key Enabling 
Technologies). Następnie zostanie opracowana ostateczna wersja Programu wdraŜania projektu, wskazująca 
konkretne działania, instrumenty finansowe oraz pozafinansowe, horyzont czasowy, źródło finansowania, a 
takŜe podmioty odpowiedzialne za realizację konkretnego działania. Wyniki projektu zostaną rozpowszechnione 
pośród interesariuszy projektu (administracja publiczna, przedsiębiorcy, instytuty naukowe i badawcze) celem 
uwzględnienia wyników w strategiach rozwojowych powyŜszych podmiotów oraz zainicjowania procesu 
wymiany dobrych praktyk. Wyniki projektu zostaną takŜe uwzględnione w dokumentach strategicznych 
administracji publicznej powiązanych tematycznie z projektem InSight 2030. Ministerstwo Gospodarki będzie 
na bieŜąco aktualizować wyniki projektu, udostępniać wyniki projektu w celu włączenia ustaleń projektu do 
krajowych, regionalnych i lokalnych polityk, strategii i programów, monitorować proces wdraŜania, a takŜe 
dokona ewaluacji projektu w trakcie realizacji działań wskazanych w Programie wdraŜania. 
62 Wcześniejsza wersja Pól Badawczych określonych w ramach projektu, przed szerokimi konsultacjami 
społecznymi: zaawansowane systemy wytwarzania, technologie racjonalizacji gospodarowania energią, 
nowoczesne urządzenia dla przemysłu wydobywczego. technologie informacyjne i telekomunikacyjne 
technologie mikroelektroniczne, technologie fotoniczne, biotechnologie przemysłowe, nanotechnologie, rozwój 
czystych technologii węglowych, innowacyjne technologie pozyskiwania surowców mineralnych.62 
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W ramach wskazanych Pól Badawczych zidentyfikowano 33 obszary konkurencyjne oraz 
99 technologii kluczowych63 dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiego 
przemysłu. W celu zapewnienia wdroŜenia wyników projektu opracowano: 

���� listę konkurencyjnych obszarów przemysłu polskiego: są wynikiem podejścia 
horyzontalnego, tzn. nie odpowiadają konkretnym sektorom przemysłowym, ale obszarom 
przemysłu, które powstają lub mają zastosowanie w róŜnych sektorach. W celu 
zidentyfikowania konkurencyjnych obszarów przemysłowych, stanowiących polskie rynki 
wiodące (analogicznie do załoŜeń europejskiej Inicjatywy Rynków Wiodących) 
uwzględniono takie czynniki jak: globalne wyzwania cywilizacyjne, czynniki 
środowiskowe, zasoby naturalne, czynniki geopolityczne i stosunki międzynarodowe, 
czynniki społeczne, czynniki technologiczne;  

���� listę kluczowych technologii dla polskiego przemysłu i związanych z nim usług, 
mających wpływ na rozwój gospodarczo-społeczny kraju; w ramach projektu wybrano 127 
technologii kluczowych oraz 34 technologie priorytetowe, których rozwój oraz 
komercjalizacja powinny stać się dla polskiego przemysłu niezbędne, by podnieść 
konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki; 

���� mapy drogowe rozwoju technologii wskazujące „punkty węzłowe” rozwoju i wdroŜenia 
komercyjnego, dla kaŜdej z priorytetowych technologii w horyzoncie czasowym do 2030 
r., stanowiące narzędzie określania strategii i planowania współdziałania nauki i biznesu w 
celu osiągnięcia zamierzonych efektów komercyjnych; 

���� zintegrowane scenariusze rozwoju polskiego przemysłu dla przemysłu przetwórczego, 
energetycznego, wydobywczego – przedstawione w trzech wariantach: pozytywnym, 
neutralnym i optymistycznym, przedstawiających procesy społeczno-gospodarcze, 
warunkujące kierunki rozwoju technologii; 

���� program wdraŜania – zawierający rekomendacje systemowe, dotyczące usprawnień 
organizacyjnych oraz dotyczące poszczególnych obszarów technologicznych. 

Działania: 

���� legislacyjne 

- przegląd aktów prawnych pod kątem ich oddziaływania na rozwój wskazanych 
obszarów i technologii, 

���� instytucjonalne 

- wspieranie parków technologicznych, centrów transferu technologii, klastrów oraz 
inkubatorów technologicznych i przedsiębiorczości oraz sieci aniołów biznesu w 
obszarach wskazanych przez foresight, oraz tworzenie konsorcjów technologicznych 
złoŜonych przez przedsiębiorstwa-lokatorów tych instytucji, 

- tworzenie projektów pilotaŜowych w obszarach wskazanych, jako kluczowe dla 
rozwoju konkurencyjności innowacyjności polskiego przemysłu, 

- wspieranie umiejętności przedsiębiorstw w zakresie specjalizacji oraz wykorzystania 
nisz rynkowych, 

- wzmocnienie innowacyjności MSP poprzez wspieranie dyfuzji procesów 
innowacyjnych przez duŜe przedsiębiorstwa, 

                                                 
63 Pierwotnie było to: 35 obszarów konkurencyjnych oraz 127 technologii kluczowych (w tym 34 technologie 
priorytetowe). 
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- wspieranie promocji polskich technologii na rynkach zagranicznych oraz 
pozyskiwania inwestycji zagranicznych w polskie specjalizacje przemysłowe (m.in. 
projekt InSight into Silicon Valley), 

- wspieranie rozwoju kierunków studiów wyŜszych oraz wzmacnianie kwalifikacji 
kadr w ramach Pól Badawczych oraz obszarów przemysłowych oraz ukierunkowanie 
prac badawczych jak i wdroŜeniowych na obszary i technologie określone w 
projekcie InSight2030, 

- włączenie Polski w prace na rzecz rozwoju technologicznego na szczeblu unijnym 
oraz międzynarodowym, w tym przede wszystkim w prace programu Grupy 
Wysokiego Szczebla przy Komisji Europejskiej dotyczącego Kluczowych 
Technologii Wspomagających, 

- utworzenie Obserwatorium Gospodarczego w ramach krajowych inteligentnych 
specjalizacji, które będzie na bieŜąco monitorować zachodzące zmiany społeczno-
gospodarcze oraz trendy rozwojowe, 

���� finansowe 

- priorytetowe traktowanie projektów związanych ze zidentyfikowanymi obszarami i 
technologiami, niezbędnymi do wytworzenia innowacyjnych i konkurencyjnych 
produktów, w ramach horyzontalnych programów wspierających innowacje (np. 
poprzez przyznawanie dodatkowych punktów za technologie wskazane w wynikach 
projektu), 

- finansowanie komercjalizacji technologii (oraz powstałych produktów)_wskazanych 
w projekcie jako kluczowe, 

- finansowanie B+R w priorytetowych obszarach wskazanych przez projekt, 

- przeprowadzanie zamówień przedkomercyjnych w obszarach wskazanych przez 
projekt (w przypadku waŜnych interesów państwa), 

���� informacyjno-promocyjne 

- rozpowszechnienie wyników projektu wśród podmiotów biorących udział w 
projekcie celem aktualizacji strategii rozwojowych, a takŜe urguntowanie znajomości 
projektu wśród studentów i kadry akademickiej uczelni wyŜszych oraz wśród 
pracowników jednostek naukowo-badawczych w celu odpowiedniego planowania 
prac naukowych oraz badawczych, 

- utworzenie programu promocji osiągnięć badawczo-rozwojowych w obszarach 
wskazanych w projekcie – skierowany głównie do MŚP (informacje o 
moŜliwościach wdroŜeniowych, ośrodkach wsparcia technologicznego, sytuacji 
rynkowej w kraju i na świecie w obszarze danej technologii). 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości (faza rozwojowa i wdroŜeniowa, internacjonalizacja), Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju (faza koncepcyjna i badawczo-rozwojowa). 
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1.2.2 Instrumenty grantowe na B+R 

Polska jest beneficjentem znacznych funduszy europejskich64, na bazie których zbudowano 
m.in. grantowy system wspierania innowacyjności. Wychodząc z dotychczasowych 
doświadczeń, podstawową zmianą65 proponowaną w PRP w stosunku do zasad 
dotychczas wdraŜanych programów jest przeznaczenie dofinansowania w postaci 
grantów przede wszystkim na najbardziej ryzykowne fazy (tj. projekty B+R obejmujące 
rozwój samego pomysłu, B+R, prototyp, instalację pilotaŜową, wdroŜenie wyników 
własnego B+R/własnej technologii). Jednocześnie zakup nowych technologii, maszyn i 
urządzeń wspierany będzie głównie za pomocą systemu instrumentów zwrotnych 
(poŜyczek i gwarancji). 

Działania: 

Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw powinno się opierać o system grantów 
(instrumentów bezzwrotnych). Pomoc w tej formie zredukuje ryzyko ponoszone przez 
przedsiębiorcę i spowoduje jego większą skłonność do podjęcia wysiłku prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych. Finansowanie obejmowałoby fazę badawczą (obejmującą pomysł 
na produkt, badania, prace rozwojowe: tworzenie prototypu i instalację pilotaŜową) 
oraz, w przypadku własnych prac B+R, takŜe wdroŜeniową. Przedmiotem oceny będzie 
poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań, jak i moŜliwość dokonania 
wdroŜenia pod względem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym.  

W ramach poszczególnych etapów prowadzenia badań proponuje się następującą 
maksymalną intensywność wsparcia, uzaleŜnioną od poziomu ryzyka ww. działań (wstępne 
szacunki uzaleŜnione od kształtu unijnej pomocy publicznej na BRI oraz pomocy 
regionalnej): 

1) Badania przemysłowe: do  80%. 

2) Prace rozwojowe do 60%, w tym: 

     - instalacja pilotaŜowa, 

     - prototyp. 

3) WdraŜanie (własnej lub nabytej) nowatorskiej technologii o wysokim ryzyku 
technologicznym (pierwsze wdroŜenie) – do 40%. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Na lata 2007-2013 Polska otrzymała z UE ponad 65 mld EUR w ramach polityki spójności, z których na 
realizację PO IG przeznaczono ok. 10 mld EUR. W kolejnym okresie programowania (2014-2020) oczekuje się, 
Ŝe Polska równieŜ otrzyma znaczące środki na wspieranie innowacyjności. 
65 Kolejne zmiany dotyczą: kryteriów i procedur oceny projektów, systemu obsługi przedsiębiorcy. 
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1.2.3 Ulga podatkowa na B+R 66 

Przeprowadzona analiza uwarunkowań fiskalnych związanych z prowadzeniem prac B+R  
w róŜnych państwach 67, bazująca na danych historycznych dotyczących konstrukcji 
systemów i ich ewolucji w czasie, a takŜe wpływów i kosztów dla budŜetów państw, 
wykazała, Ŝe istnienie zachęt podatkowych z tytułu prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych ma istotny wpływ na wzrost wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe  
i prace badawczo-rozwojowe. Analiza wykazała teŜ, iŜ kaŜde kolejne zwiększenie moŜliwej 
do uzyskania przez przedsiębiorcę korzyści podatkowej skutkuje zwiększeniem udziału 
wydatków sektora prywatnego na badania i rozwój w PKB, a co za tym idzie zwiększeniem 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.  

Obecnie w Polsce nie funkcjonują efektywne instrumenty fiskalne wspierające działalność 
innowacyjną.  Do takich instrumentów nie moŜna zaliczyć funkcjonującej obecnie w 
ustawach o podatkach dochodowych ulgi na nabycie nowych technologii. Ulga ta promując 
zakup gotowych wyników prac badawczo-rozwojowych nie zwiększa skłonności 
przedsiębiorstw do prowadzenia własnych projektów badawczych. Ulga ta nie spełnia tym 
samym załoŜeń przyjętych w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do roku 2020r. 

Wśród państw członkowskich Unii Europejskich Polska notuje jeden z najniŜszych poziomów 
wydatków przedsiębiorstw na sferę B+R. Jednocześnie, jedna z rekomendacji Komisji 
Europejskiej z 2013 r. dla Polski w ramach Krajowego Programu Reform, słuŜącego realizacji 
Strategii Europa 2020, wskazuje na potrzebę przedsięwzięcia dodatkowych środków w celu 
stworzenia otoczenia biznesu sprzyjającego innowacjom, między innymi poprzez rozwój 
systemu zachęt podatkowych. 

 

Działania: 

W miejsce funkcjonującej ulgi na nabycie nowych technologii wprowadzona zostanie 
efektywna ulga podatkowa dla przedsiębiorców prowadzących prace B+R, która 
umoŜliwi dodatkowe odliczenie części kosztów kwalifikowanych związanych z 
działalnością badawczo-rozwojową, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.  

Konstrukcja tego instrumentu podatkowego będzie umoŜliwiać wyliczenie w prosty sposób 
moŜliwej do uzyskania przez przedsiębiorcę korzyści podatkowej oraz zapewniać 
przewidywalność szacowania tej korzyści w kolejnych latach. O atrakcyjności kaŜdej zachęty 
podatkowej decyduje bowiem w głównej mierze prostota jej stosowania oraz pewność jej 
uzyskania. 

                                                 
66 Ulgi podatkowe na prace badawczo-rozwojowe mają zalety i wady. Do zalet naleŜy zaliczyć neutralność, 
przejrzystość i pewność wsparcia z punktu widzenia przedsiębiorcy. RóŜne badania wskazują, Ŝe ulgi podatkowe 
są efektywnym sposobem na zachęcanie przedsiębiorców do prywatnych nakładów na B+R. Wady polegają na 
tym, Ŝe z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadają dochody, a więc najczęściej nie ci, którzy 
wsparcia najbardziej potrzebują. Np. start-upy technologiczne nie będą beneficjentami ulgi właśnie ze względu 
na ponoszone w pierwszych latach działalności znaczne koszty, najczęściej przewyŜszające osiągane przez nich 
przychody. Ulgi dla tych przedsiębiorców nie spełniałyby roli redukcji ryzyka, a więc nie stanowiłyby zachęty 
do podejmowania wysiłku prowadzenia badań. Ponadto, nie zasilałyby takich przedsiębiorców w dodatkowe 
środki finansowe, tak bardzo potrzebne na początkowych etapach działalności. Kolejną wadą jest konieczność 
zbudowania systemu kontroli podatkowej, aby wyeliminować przypadki nieuprawnionego skorzystania z ulgi. 
Niewłaściwe zaliczanie niektórych wydatków do wydatków na B+R moŜe spowodować straty dla budŜetu 
państwa przy braku efektu gospodarczego. NaleŜy równieŜ wziąć pod uwagę, Ŝe ulgi podatkowe, jako 
instrumenty pośrednie, będą trudniejsze do monitorowania i planowania w kontekście skutków budŜetowych.   
67 Raport: Analiza uwarunkowań fiskalnych związanych z prowadzeniem prac B+R, Deloitte Polska, 23 grudnia 
2010 r. 
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Wprowadzenie ulgi nastąpi po zdjęciu z Polski przez Komisję Europejską procedury 
nadmiernego deficytu. 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Finansów. 

 

1.2.4 Fundusze kapitału podwyŜszonego ryzyka  

Fundusze venture capital/private equity (VC/PE) pełnią istotną rolę w finansowaniu 
innowacyjnych przedsiębiorstw, gdyŜ akceptują one znacznie wyŜszy poziom ryzyka niŜ inne 
instytucje (np. banki). WaŜnym aspektem, związanym z tym instrumentem finansowym jest 
to, ze obok zasilenia kapitałowego przedsiębiorstwo uzyskuje ze strony fundusz VC wsparcie 
merytoryczne, którego celem jest długofalowy wzrost wartości spółki. Przedsiębiorcy, dzięki 
współpracy z inwestorem, zyskują nie tylko kapitał, ale takŜe jego wsparcie w zarządzaniu 
firmą, co znacznie zwiększa jego szanse na rozwój. NaleŜy jednak wyraźnie podkreślić, Ŝe 
przedmiotem inwestycji na rynku VC/PE mogą być tylko wybrane przedsiębiorstwa 
charakteryzujące się duŜym potencjałem rozwoju, a tym samym mogące przynieść 
inwestorowi oczekiwaną wysoka stopę zwrotu. Fundusze finansują projekty, które wychodzą 
z wczesnych etapów rozwoju i przechodzą do etapu komercjalizacji (generalnie VC/PE 
niechętnie finansują etapy zaląŜkowe i start-up). 

Docelowymi odbiorcami wsparcia w formie kapitału podwyŜszonego ryzyka będą 
przedsiębiorcy z sektora MSP o duŜym potencjale rozwoju (MSP-DPR), znajdujący się  
na etapie akceleracji lub ekspansji. Na rynku występują niedoskonałości uniemoŜliwiające 
innowacyjnym MSP pozyskanie inwestorów kapitałowych, poniewaŜ wysoce innowacyjne 
projekty na początkowym etapie rozwoju są obciąŜone wysokim ryzykiem oraz wysokimi 
kosztami zarządzania i realizacji, porównywalnymi z kosztami inwestowania w bardziej 
rozwinięte i mniej ryzykowane projekty inwestycyjne przynoszące większą stopę zwrotu. 
Udzielanie wsparcia publicznego dywersyfikującego ryzyko inwestycyjne poprzez dzielenie 
tego ryzyka pomiędzy podmiot publiczny i prywatny zmniejsza prawdopodobieństwo strat  
i zwiększa skłonność inwestorów kapitałowych do angaŜowania się w małe i ryzykowne 
inwestycje. Rynek inwestorów kapitałowych w Polsce, zarówno aniołów biznesu jak  
i funduszy kapitałowych, jest na początkowym etapie rozwoju. Podmioty te wciąŜ potrzebują 
zdobywać doświadczenia inwestycyjne, uczyć się od siebie wzajemnie i rozwijać współpracę 
w zakresie syndykatowego inwestowania.  

Podstawowym narzędziem wspierania inwestycji technologicznych, których celem jest 
komercjalizacja wyników prac B+R będą zwrotne instrumenty kapitałowe – wsparcie 
udzielane projektom o wysokim potencjale rynkowym wyłanianym w procedurze właściwej 
dla inwestorów kapitałowych ze środków programów i przedsięwzięć zakładających 
partnerstwo podmiotów publicznych i funduszy Venture Capital.  

Pozostałe wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje kapitałowe typu PE, za pośrednictwem 
Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz instrumentów współfinansowanych przez tzw. 
Anioły biznesu, a takŜe zwrotne finansowanie za pomocą poręczeń i gwarancji. 

 

Wsparcie udzielane w ramach parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości  
na uczelniach, spółek z udziałem władz samorządowych inwestujących w nowopowstające 
przedsiębiorstwa oraz innych platformom współpracy, w ramach, których następuje inkubacja 
innowacyjnego przedsiębiorstwa wynosi najczęściej około 200 tys. EUR/1 mln PLN. 
Kolejnym etapem wsparcia udzielanego na inwestycje kapitału podwyŜszonego ryzyka jest 
wsparcie udzielane przez KFK, które wynosi 1,5 mln EUR (około 6 mln PLN). 
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Przedsiębiorcy, których inkubacja nastąpiła w ramach platform współpracy  
nie zawsze są wystarczająco atrakcyjni dla inwestorów współpracujących z KFK. Według 
opinii inwestorów kapitałowych, w tym stowarzyszonych w Polskim Stowarzyszeniu 
Inwestorów Kapitałowych oraz European Business Angel Asscociation brakuje inwestorów 
kapitałowych, którzy inwestując w spółki inkubowanie w ramach platform współpracy 
przygotują je do inwestycji dokonywanych przez inwestorów współpracujących z KFK. 
WaŜnym elementem systemu wspierania inwestycji kapitału podwyŜszonego ryzyka jest 
łączenie środków, co najmniej 2 inwestorów, gdyŜ tylko w ten sposób moŜna nakłonić 
większość inwestorów kapitałowych do inwestycji w małe projekty. Współinwestowanie 
powoduje zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego i kosztów obsługi menedŜerskiej małego 
projektu. 

Instrument będzie składał się z kilku mechanizmów, z których kaŜdy będzie kładł nacisk na 
inną fazę rozwoju przedsiębiorstwa. Będą to następujące fazy: 

1. Faza pomysłu – finansowanie działań B+R, rozwój samego pomysłu, B+R, prototyp, 
instalacja demonstracyjna (pilotaŜowa), testy przedprodukcyjne. W tej fazie niezbędny 
jest dostęp do bezzwrotnych dotacyjnych form wsparcia przedsiębiorczości. 

2. Faza wzrostu - finansowanie wdroŜenia, wdroŜenie wyników własnych B+R 
(pierwsze wdroŜenie) za pomocą instrumentów równieŜ dotacyjnych, ale i mieszanych 
(dotacyjno-zwrotnych oraz kapitałowych z udziałem kapitału prywatnego).  

3. Faza ekspansji - rozwój nowych technologii, maszyn i urządzeń, instalacji w oparciu o 
instrumenty zwrotne, ale równieŜ kapitał podwyŜszonego ryzyka: VC, PE, kapitał 
inwestorów indywidualnych (sieci Business Angels). Szczególnie adekwatne do 
potrzeb fazy ekspansji powinny być wspólne przedsięwzięcia przedsiębiorców oraz 
instytucji wsparcia przedsiębiorczości z funduszami wysokiego ryzyka (dalej takŜe: 
Venture Capital, VC, fundusze VC), w ramach, których moŜliwe będzie 
wykorzystanie metod selekcji projektów B+R stosowanych przez te fundusze, przy ich 
jednoczesnym zaangaŜowaniu kapitałowym w finansowanie projektów.  

WyŜej wymienione fazy rozwoju przedsiębiorstwa będą wspierane pod kątem dostarczenia 
kapitału podwyŜszonego ryzyka poprzez następujące mechanizmy realizowane w trybie 
konkursu: 

1) udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości bezpośredniego 
wsparcia doradczego lub finansowego na usługi doradcze dla przedsiębiorców 
poszukujących inwestorów kapitałowych i potrzebujących przygotowania analiz 
niezbędnych do pozyskania inwestora o charakterze udziałowym (tryb konkursowy), 

2) udzielenie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości bezpośredniego 
wsparcia inkubatorom przedsiębiorczości w celu obejmowania przez nie udziałów w 
MSP (tryb konkursowy), 

3) udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości poŜyczek i gwarancji 
syndykatom składającym się, z co najmniej dwóch inwestorów kapitałowych, 

4) udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wsparcia finansowego 
na tworzenie i działalność sieci inwestorów kapitałowych, 

5) wsparcie dla funduszy kapitałowych (private ecquity/venture capital) udzielane przez 
Krajowy Fundusz Kapitałowy w formie wspólnego z funduszami obejmowania 
udziałów w MSP o wysokim potencjale rozwoju. 

Wsparcie ostatecznego beneficjenta moŜe przyjąć formę inwestycji kapitałowych – 
obejmowania akcji, udziałów lub instrumentów dłuŜnych przez fundusze typu private 
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ecquity/venture capital, aniołów biznesu i oraz inne instytucje otoczenia biznesu takie jak np. 
inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii i innowacji, parki naukowo-
technologiczne. 

Zmiany w zakresie funkcjonowania Krajowego Funduszu Kapitałowego: 

���� biorąc pod uwagę dostępne potencjalne środki prywatne, wydaje się zasadne 
wprowadzenie instrumentów, które zwiększą poziom ich wykorzystania; dlatego teŜ w 
kolejnej perspektywie finansowania przewiduje się utrzymanie instrumentu wsparcia 
dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., przy jednoczesnym tematycznym 
ukierunkowaniu części wsparcia udzielanego funduszom VC68; 

���� w nowej perspektywie naleŜy rozwaŜyć podniesienie limitu inwestycyjnego z 1,5 mln 
EUR (na jeden projekt) do 2,5 mln EUR rocznie; przy takim załoŜeniu w celu 
uniknięcia wypierania prywatnych środków i mając na uwadze, iŜ celem KFK nie jest 
maksymalizacja zysku, ale przede wszystkim rozwój rynku finansowania i zwiększenie 
prywatnego kapitału na rynku polskim, część środków pozostająca do dyspozycji KFK 
powinna zasilać fundusze zaląŜkowe oraz start-upowe, a wiec inwestujące w najbardziej 
ryzykowne przedsięwzięcia;69 

���� niezbędne jest zapewnienie, aby planowany podział alokacji dla funduszy VC dotyczący 
róŜnych faz rozwoju przedsiębiorstwa został zapewniony w postaci odpowiednich 
wskaźników, jak i poprzez zapewnienie monitorowania – np. preferencje w kryteriach 
wyboru projektów składanych przez fundusze VC w zakresie oceny ich strategii 
inwestycyjnych (np. dodatkowe punkty za inwestycje w fazy zaląŜkową i start-up; 
konkursy skierowane wyłącznie dla funduszy, które będą inwestować środki w tego 
rodzaju przedsięwzięcia; bezpośredni nadzór na realizacją działania poprzez udział w 
radzie nadzorczej KFK). 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w odniesieniu do 
aniołów biznesu oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy w odniesieniu do funduszy kapitałowych. 

 

1.2.5 Ułatwianie inwestowania w MŚP (aniołowie biznesu) 

Istotą instrumentu jest kontynuacja działania 3.3 PO IG Tworzenie systemu ułatwiającego 
inwestowanie w MŚP, ukierunkowanego na aktywizację rynku inwestorów prywatnych 
poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów  
z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych 
przedsięwzięć. 

Problemem w Polsce pozostaje ciągle zarówno niski udział innowacyjnych MŚP w ogóle 
firm, jak i kwestia zewnętrznego finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Dlatego teŜ 
celem niniejszego instrumentu jest z jednej strony wsparcie sektora MŚP w przygotowaniu do 
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, z drugiej zaś wsparcie sieci inwestorów (w 

                                                 
68 Wskazuje na to kierunek strategii „Europa 2020”, dyskusji na temat innowacji i przyszłości polityki spójności 
w UE (ukierunkowanie np. na adresowanie kwestii tzw. wyzwań globalnych), czy teŜ wyniki foresightu 
technologicznego. 
69 Celem potwierdzenia ww. załoŜenia konieczne jest wykonanie niezaleŜnej analizy dotyczącej luki kapitałowej 
dla kapitału podwyŜszonego ryzyka (patrz: Utworzenie systemu finansowych instrumentów zwrotnych 
wspierających zakup nowych technologii, maszyn i urządzeń). 
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tym aniołów biznesu70) i umoŜliwienie poznania korzyści i usług oferowanych przez takie 
sieci. 

Działania: 

���� kształtowanie gotowości inwestycyjnej poprzez przygotowanie potencjalnych i obecnych 
przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji swojej oferty, 
w tym szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie form i sposobów zewnętrznego 
finansowania działalności gospodarczej; 

���� zapoznanie przedsiębiorców z zakresem usług oferowanych przez sieci inwestorów 
prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu (działania informacyjne i promocyjne 
skierowane zarówno do potencjalnych lub obecnych inwestorów, jak i przedsiębiorców); 

���� wsparcie w nawiązywaniu współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów 
prywatnych, w tym sieciami aniołów biznesu, a m.in. inkubatorami przedsiębiorczości, jak 
równieŜ pomiędzy sieciami a funduszami kapitału podwyŜszonego ryzyka; 

���� wsparcie dla powstawania nowych i rozwój istniejących sieci inwestorów prywatnych,  
w tym sieci aniołów biznesu; 

���� rozwój i utrzymanie platform wymiany doświadczeń w zakresie potencjalnych inwestycji, 
przeznaczonych dla potencjalnych i obecnych inwestorów (w tym konferencje, seminaria, 
warsztaty); 

���� tworzenie platform słuŜących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi 
zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym; 

���� programy szkoleniowe, seminaria dla prywatnych inwestorów w tym dla nowych aniołów 
biznesu, w zakresie dokonywania inwestycji w spółki przedsiębiorców, w szczególności 
inwestycji o charakterze udziałowym; 

���� usługi doradcze dla MŚP w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych  
do pozyskania zewnętrznego inwestora. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

1.2.6 Utworzenie systemu finansowych instrumentów zwrotnych skierowanych na 
zakup nowoczesnych technologii, maszyn oraz urządzeń 

System instrumentów zwrotnych dostępnych w Polsce w ramach polityki spójności w 
głównej mierze opiera się na środkach pochodzących z poszczególnych Regionalnych 
Programów Operacyjnych. Zapewnia on podstawowe instrumenty inŜynierii finansowej, z 
których korzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. System zakłada m.in. 
dokapitalizowanie funduszy poŜyczkowych i poręczeniowych. Ponadto w ramach RPO 
udzielane są poŜyczki i poręczenia poprzez unijny program JEREMIE71. W większości 

                                                 
70 Instytucja anioła biznesu umoŜliwia pozyskanie środków prywatnych na sfinansowanie projektów we 
wstępnej fazie badań (zapełnienie luki kapitałowej), stanowiąc szansę dla małych firm nie posiadających 
zdolności kredytowej; jest to takŜe moŜliwość zdobycia wiedzy, doświadczenia wnoszonego do firmy przez 
inwestora; moŜliwość konsultacji oraz pomocy merytorycznej; pozyskanie anioła biznesu jako inwestora w 
firmę podnosi ponadto jej prestiŜ i wiarygodność na rynku. 
71 JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises ) to inicjatywa pozadotacyjnego 
wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nastawiona na finansowanie inwestycji o zwiększonym 
ryzyku kredytowania oraz elastycznym podejściu do indywidualnych potrzeb. Beneficjentami inicjatywy są 
przede wszystkim przedsiębiorstwa znajdujące się w początkowej fazie rozwoju, które ze względu na brak 
historii kredytowej, czy niewystarczającą ilość zabezpieczeń mają problemy z uzyskaniem wsparcia przez 
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zaproponowane instrumenty finansowe nie są jednocześnie skierowane na wsparcie projektów 
innowacyjnych, które z definicji obarczone są większym ryzykiem (w RPO ustalono 
dopuszczalną wielkość strat funduszy, co powodowało niechęć do finansowania ryzykownych 
projektów). Z drugiej strony, firmy z sektora MŚP korzystające z usług funduszy 
poŜyczkowych koncentrowały się na finansowaniu działalności o charakterze inwestycyjnym. 
Stanowiły one około 2/3 wszystkich poŜyczek, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i 
jakościowym. JednakŜe ze względu na niską wysokość tychŜe poŜyczek (przeciętnie około 
164.000 PLN) oraz wspomniane wcześniej limitowane ryzyko, nie przyczyniły się do wzrostu 
innowacyjności. 

PrzewaŜająca część środków na rozwój przedsiębiorstw w Polsce przeznaczona była do tej 
pory na instrumenty bezzwrotne, które charakteryzują się niŜszą efektywnością 
wykorzystania wsparcia publicznego: ocenia się, Ŝe 1 EUR dotacji generuje około 2 EUR 
inwestycji i jest wykorzystane tylko raz72. Tymczasem instrumenty zwrotne zapewnią 
większe korzyści wynikające m.in. z efektu mnoŜnikowego. W zaleŜności od zastosowanej 
metodologii instrumenty zwrotne charakteryzują się dość wysokim mnoŜnikiem (z szacunków 
unijnych wynika, Ŝe na bazie kaŜdego 1 EUR mogą powstać instrumenty finansowe o 
wartości od 2 do 10 EUR73). 

Rynek poręczeń i gwarancji jest w Polsce stosunkowo młody, a jego stopień rozwoju 
pozostaje niedostateczny. Jednocześnie oszacowania wymaga luka finansowa, rozumiana, 
jako sytuacja w której przedsiębiorstwa nie mają moŜliwości lub mają ograniczoną moŜliwość 
skorzystania z finansowania zwrotnego na rynku komercyjnym (rozumianego jako 
finansowanie długiem oraz wejścia kapitałowe) na realizację uzasadnionych ekonomicznie 
projektów. Zgodnie z ekspertyzą nt. innowacyjności sektora MŚP w Polsce, największa luka 
finansowa istnieje w przedziale 1-5 mln PLN w sektorze małych firm oraz powyŜej 10 mln 
PLN w sektorze średnich firm74. Podobne wyliczenia przedstawiono w analizie 
pt. Mechanizmy inŜynierii finansowej, zgodnie z którą problem luki dotyczy finansowania 
zewnętrznego z przedziału wielkości od 0,5 mln PLN do 10 mln PLN75. Niezbędne jest 
jednak rozpoznanie szerokości luki, tj. określenie liczby przedsiębiorstw, które 
zainteresowane byłyby uzyskaniem preferencyjnej pomocy zwrotnej76.  
NaleŜy mieć na uwadze fakt, Ŝe funkcjonowanie modelu poręczeniowo – gwarancyjnego  
w Polsce przejawia niedoskonałości, które powinny zostać wyeliminowane między innymi 
dzięki nowym rozwiązaniom instytucjonalnym. Konieczne jest ujednolicenie oferty poręczeń 
i gwarancji w skali kraju, zapewnienie jak najprostszych procedur decyzyjnych, przy 

                                                                                                                                                         
instytucje komercyjne. JEREMIE oferuje przedsiębiorcom niskooprocentowane kredyty, poŜyczki, poręczenia. 
Źródło: www.jeremie.com.pl 
 

72 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, Bank PEKAO SA, Warszawa, 2011, str. 134. 
73 „Mechanizmy inŜynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie 
w polityce spójności po 2013 roku”, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk, 2010,  
74 „Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa”, Ernst&Young, 
Warszawa, 2009, str. 50. 
75 „Mechanizmy inŜynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie 
w polityce spójności po 2013 roku”…, str. 38. 
76 MIR przygotowuje ekspertyzy analizujące lukę finansową oraz instrumenty inŜynierii finansowej, które 
pozwolą na dokładniejsze zaprogramowanie skali nowego systemu instrumentów zwrotnych. Obejmie ona m.in.: 
oszacowanie obrazujące lukę w zakresie dostępu do finansowania dłuŜnego oraz dostępności instrumentów 
zabezpieczających finansowanie dłuŜne; przeanalizowanie luki w zakresie dostępności kapitału udziałowego, w 
tym określenie luki kapitałowej na rynku funduszy poŜyczkowych i doręczeniowych; określenie popytu w 
zakresie wysokości kwoty poŜyczek/poręczeń oraz okresu spłaty zadłuŜeń/zobowiązań. 
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zachowaniu kontroli nad ryzykiem oraz umoŜliwienie bankom zdyskontowania korzyści  
w zakresie wymogów kapitałowych i tworzenia rezerw. 

 

 

Działania: 

System skierowany jest do sektora MŚP77 zainteresowanych podniesieniem stopnia 
innowacyjności swojej firmy. W szczególności skierowany jest do przedsiębiorstw, którym 
brak środków/moŜliwości uzyskania dostępu do zewnętrznego finansowania na 
wdroŜenie nowoczesnych technologii (zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, zakup 
know-how, licencji). Warunkiem jest utworzenie linii produkcyjnej, zmodernizowanych lub 
nowych w odniesieniu do dotychczasowej działalności produktów lub usług, np. 
wprowadzenie nowego wzoru przemysłowego jest uznawane za dokonanie innowacji, 
natomiast zmiana opakowania towaru nie jest innowacją. 

 

Tabela 3 Proponowany system instrumentów zwrotnych 

 

PROPONOWANY SYSTEM INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH 

 

ZAKUP NOWEJ TECHNOLOGII/ 

MASZYN I URZ ĄDZEŃ 

(INNOWACJA W SKALI ŚWIATA I KRAJU) 

DZIAŁALNO ŚĆ OBROTOWA  
I INWESTYCYJNA 

(INNOWACJA W SKALI 
FIRMY) 

 

POśYCZKA/KREDYT (ze środków publicznych) 

 

POśYCZKA/KREDYT PREFERENCYJNY 

a) preferencyjne oprocentowanie  

b) karencja 

 

FINANSOWANIE POPRZEZ 
FUNDUSZE POśYCZKOWE I 

PORĘCZENIOWE DZIAŁAJĄCE 
W REGIONACH 

 

 

 

PORĘCZENIE/GWARANCJA 

(w tym w ramach unijnych programów Horizon2020 i COSME 

oraz w oparciu o środki dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych systemu regwarancji dla 
funduszy poręczeniowych) 

Źródło: opracowanie własne MG 

Ponadto, w ramach systemu, zakłada się zmianę dotychczasowej formuły działalności 
instrumentów inŜynierii finansowej. Proponuje się utrzymać formuł ę wsparcia funduszy 
poŜyczkowo-poręczeniowych, zmieniając priorytet finansowania z kredytów obrotowych 
                                                 
77 Aktualne treść projektu rozporządzeń dot. ram polityki spójności w Perspektywie Finansowej 2014-2020 nie 
zezwala na udzielanie wsparcia absorpcji technologii duŜym firmom. Końcowa treść zapisu do weryfikacji po 
przyjęciu odpowiednich rozporządzeń 
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na finansowanie kredytów obrotowych powiązanych z inwestycjami dla mikro i małych 
przedsiębiorstw. Nowy program poręczeniowo – gwarancyjny powinien być 
ukierunkowany na realizację celów związanych z nową perspektywą, w tym na 
wspieranie innowacji poprzez poręczenia i gwarancje spłaty kredytów inwestycyjnych 
oraz kredytów obrotowych powiązanych z inwestycjami MŚP. 

System ma na celu wprowadzenie instrumentów zwrotnych oraz pozadotacyjnych, które 
zmniejszą ryzyko po stronie przedsiębiorcy (poprzez wprowadzenie m.in. preferencyjnych 
poŜyczek/kredytów) oraz instytucji finansowej (poprzez utworzenie systemu poręczeń) 
związane z wprowadzaniem nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań 
organizacyjnych i technicznych. 

Proponuje się wprowadzenie do systemu poręczeń/gwarancji, w tym przede wszystkim 
portfelowych, re-poręczeń/re-gwarancji oraz poŜyczki/kredytu na wsparcie absorpcji 
technologii. Ze względu na moŜliwe zmiany na rynku finansowym przedstawiony katalog 
instrumentów nie ma charakteru zamkniętego. W zaleŜności od poziomu rozwoju rynku w 
Polsce oraz zapotrzebowania na tego typu usługi moŜliwe będzie wprowadzenie innych 
instrumentów inŜynierii finansowej.  

Proponuje się, by uŜycie instrumentów finansowych powiązać z ryzykiem wynikającym z 
realizacji projektu. Zasadniczym elementem będzie system poręczeń oraz gwarancji 
portfelowych (w tym równieŜ re-poręczenia, re-gwarancje) oraz poŜyczka/kredyt 
(wsparte ze środków publicznych). Od przedsiębiorców zaleŜeć będzie, z jakiego 
instrumenty skorzystają - moŜliwe będzie zaciągnięcie poŜyczki/kredytu – zarówno bez, jak i 
z poręczeniem ze środków publicznych. W załoŜeniu najbardziej preferencyjne produkty 
finansowe oferowane będą przedsiębiorcom realizującym bardziej ryzykowne projekty.  

 

Preferencje będą polegać na: 

a) udzielaniu kredytów/poŜyczek o obniŜonym oprocentowaniu; obniŜone 
oprocentowanie będzie moŜliwe dzięki kapitałowi pochodzącemu ze środków 
publicznych; instytucja finansowa uzyska dostęp do tańszego kapitału w porównaniu z 
kosztem rynku komercyjnego (wyraŜony indeksem WIBOR), 

b) wprowadzeniu karencji od spłaty kredytu/poŜyczek, która w konsekwencji nie będzie 
oznaczała dla przedsiębiorcy wzrostu realnych zobowiązań przy spłacie 
poŜyczki/kredytu. 

Narzędzia systemu będą na tyle wszechstronne i elastyczne, by dostosować źródła i sposoby 
finansowania do specyfiki przedsiębiorstwa i rynku, nie zaburzając konkurencji i nie 
eliminując finansowania przez podmioty komercyjne, a jedynie zachęcając te podmioty do 
finansowania przedsięwzięć innowacyjnych poprzez dywersyfikację i przejęcie przez Skarb 
Państwa części ryzyka transakcji.  

NaleŜy rozwaŜyć wykorzystanie doświadczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
wynikających z sukcesu gwarancji portfelowych udzielanych w formule de minimis w celu 
wprowadzenia systemu regwarancji dla wsparcia funduszy poŜyczkowych i poręczeniowych 
w ich działalności na rzecz MŚP. DuŜe zainteresowanie gwarancjami de minimis wskazuje  
na to, Ŝe sprawnym mechanizmem finansowania poręczeń i gwarancji przy udziale środków 
publicznych są fundusze funduszy, zarządzane przez wyspecjalizowane podmioty, jak  
na przykład BGK. Mechanizm typu fundusz funduszy znajduje szczególne zastosowanie  
do wspierania ze środków publicznych finansowania zwrotnego w formie kredytów  
i gwarancji bankowych.  
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Zasadnicze cechy systemu: 

� Instrumenty pozadotacyjne będą stanowić atrakcyjną ofertę dla sektora MŚP, które mają 
utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania. PoŜyczki i kredyty, w zaleŜności od 
projektu, będą cechować się niŜszym kosztem dla przedsiębiorcy, ponadto moŜliwe 
będzie zastosowanie karencji od spłaty poŜyczki oraz odsetek. Poręczenie ze środków 
pochodzących z funduszów strukturalnych winno skutkować lepszą ofertą ze strony 
instytucji finansowych78 (dzięki poręczeniom portfelowym udzielonym instytucjom 
finansowym, duŜa część ryzyka zostanie przejęta przez państwo, ponadto sam koszt 
poręczenia weźmie na siebie państwo). 

� Idea zwrotności systemu oparta jest na dwu płaszczyznach. Po pierwsze, załoŜenia 
systemu zakładają konieczność zwrotu środków przez przedsiębiorców na rzecz 
uczestniczących w systemie pośredników finansowych. Po drugie, do zwrotu środków 
zobligowani zostaną pośrednicy finansowi, którzy otrzymają środki w ramach systemu. 
Do decyzji pozostaje szczegółowa formuła zwrotu środków przez pośredników 
finansowych (decyzja będzie moŜliwa po zamknięciu negocjacji unijnego rozporządzenia 
w sprawie polityki spójności na lata 2014-2020 oraz wydaniu przez KE odpowiednich 
aktów wykonawczych do rozporządzenia).  

� Projektowany system będzie komplementarny z działaniami prowadzonymi w ramach 
unijnych programów COSME oraz Horyzont 2020. Instrumenty finansowe proponowane 
w tych programach zakładają finansowanie dłuŜne poprzez kredyty z poręczeniem 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Celem instrumentu dłuŜnego proponowanego w 
PRP jest zwiększenie szeroko rozumianej innowacyjności polskich przedsiębiorstw, z 
kolei celem programu COSME ma być zwiększenie konkurencyjności MŚP. Z 
doświadczeń płynących z wdraŜania programu CIP w Polsce moŜna wywnioskować, iŜ z 
poręczeń dostępnych w ramach COSME będą korzystać głównie mikro- i małe- 
przedsiębiorstwa. Ponadto program COSME ma charakter ramowy – jego europejski 
zasięg oraz dość ograniczony budŜet na rozwój inŜynierii finansowej nie spowodują 
wypełnienia luki finansowej w Polsce.  

� Ponadto, instrumenty zwrotne powinny bazować w pierwszym rzędzie na środkach 
programów operacyjnych pozostających w dyspozycji krajowej, które będzie moŜna 
wykorzystywać przez wiele lat jako trwały element systemu wsparcia dla MSP.  

� Instrumenty zwrotne powinny być preferencyjne względem podobnych mechanizmów 
rynkowych, co implikuje potrzebę stosowania zasad pomocy publicznej. Stopień 
preferencji powinien być uzaleŜniony od poziomu ryzyka związanego z konkretną formą 
finansowania oraz rodzajem wspieranego przedsięwzięcia.  

Jedną z dobrych praktyk w tym zakresie jest Finansowy Instrument Podziału Ryzyka (ang. 
Risk Sharing Financing Facility, RSFF) – wspólna, uruchomiona w 2007 r. inicjatywa KE i 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Jej celem jest wspieranie badań naukowych i 
innowacyjności w Europie poprzez zwiększenie dostępu do funduszy dla ryzykownych 
projektów B+R.  

PoniewaŜ projekty B+R, w porównaniu do projektów tradycyjnych, obarczone są wysokim 
ryzykiem, instytucje i rynki finansowe niechętnie je finansują. Opierając się na doświadczeniu 

                                                 
78 Zapisy dot. szczegółowej organizacji systemu instrumentów zwrotnych zostaną zawarte w konkretnych 
programach operacyjnych. Uregulowania powstaną na bazie szczegółowych wyników analiz (m.in. analiza luki 
finansowej przygotowywana przez MIR, analiza rynku finansowego).  
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z rynku amerykańskiego, stworzono mechanizm finansowania bazujący na kredytach, jako 
instrumentach o niewykorzystanym potencjale w zakresie finansowania badań w Europie. 
RSFF bazuje na zasadzie podziału ryzyka kredytowego między KE i EBI. Do zwiększenia 
wolumenu kredytów udzielanych przez EBI na realizację projektów B+R o wyŜszym 
poziomie ryzyka wykorzystane będą środki z 7PR. RSFF nie dostarcza grantów, nie jest teŜ 
mechanizmem ryzyka kapitałowego, typu venture capital, ale oparty jest na udzielaniu 
kredytów i gwarancji. ZaangaŜowanie EBI w ramach RSFF moŜe być bezpośrednie (kredyty 
o wartości co najmniej 7,5 mln Euro, udzielane bezpośrednio przez EBI) i pośrednie 
(mniejsze kredyty o wartości poniŜej 7,5 mln Euro udzielane przez banki krajowe 
współpracujące z EBI, jako gwarantem tych kredytów). Kredyty będą mogły być 
wykorzystane na pokrycie do 50% kosztów projektu. 

Wszystkie osoby prawne, włączając MŚP, większe firmy, organizacje badawcze, z 
włączeniem szkół wyŜszych, wspólne inicjatywy technologiczne i podmioty z obszaru PPP 
będą mogły skorzystać z tych środków. RSFF jest otwarty zarówno dla pojedynczych 
podmiotów, jak i podmiotów prawnych reprezentujących projekty B+R, o ile potwierdzona 
będzie ich zdolność do zaciągania długu. Oprocentowanie kredytów udzielanych przez EBI w 
ramach RSFF powinno być na atrakcyjnym poziomie dzięki: mniejszemu kosztowi 
pozyskania przez EBI środków na rynkach finansowych (bardzo wysoka wiarygodność 
finansowa EBI) oraz rezygnacji EBI z zysku (status banku non-profit). 

Do rozwaŜenia naleŜy pozostawić wykorzystanie mechanizmu RSFF na gruncie krajowym do 
pokrycia ryzyka związanego z demonstracją (pierwszym wdroŜeniem) i pełnym wdroŜeniem 
technologii. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa 
Krajowego, regiony. 

 

1.2.7 Wsparcie projektów kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki  

WaŜnym elementem polityki gospodarczej państwa jest wsparcie projektów inwestycyjnych o 
strategicznym znaczeniu dla rozwoju ekonomicznego i tworzenia stabilnych miejsc pracy. 
Coraz większy potencjał do realizacji tego typu projektów tkwi w rosnącej licznie średnich i 
duŜych przedsiębiorstw na polskim rynku. Dla realizacji celu wzrostu innowacyjności 
polskiej gospodarki istotnym jest, aby inwestycje te cechował wysoki poziom innowacyjności 
zarówno technologicznej, jak i organizacyjnej. 

Doświadczenia w realizacji polityki gospodarczej w dziedzinie innowacyjności zarówno w 
Polsce, jaki i innych krajach pokazują Ŝe budowanie innowacyjności nie jest procesem 
linearnym, ale złoŜonym i wielopłaszczyznowym. Wielopłaszczyznowość i kompleksowość 
tworzenia innowacji wymaga, aby stymulować innowacje równieŜ w obszarze projektów 
inwestycyjnych o znacznej wielkości. Dlatego teŜ bardzo waŜnym elementem kształtowania 
innowacyjności przedsiębiorstw jest wsparcie dla projektów inwestycyjnych o znacznej 
wartości. Rosnąca liczba średnich i duŜych przedsiębiorstwa skłania do wniosków, Ŝe 
powstaje potencjał do realizacji inwestycji o znacznej skali. Budowanie innowacyjności 
polskiej gospodarki wymaga, aby inwestycje te sprzyjały rozwojowi innowacyjności. DuŜe 
przedsiębiorstwa, częściej niŜ MSP, podejmują się działalności związanej z innowacjami. 
Wraz ze wzrostem wielkości firmy rośnie skłonność do prowadzenia działalności 
innowacyjnej, rosną nakłady na działalność innowacyjną, w tym prace B+R. W większym 
stopniu wykorzystywane są zewnętrzne informacje i źródła innowacji oraz większe znaczenie 
odgrywają bardziej ryzykowne, innowacyjne rozwiązania. W większych podmiotach 
obserwowany jest mniejszy opór przed zaawansowanymi sposobami zarządzania, co ma 
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przełoŜenie na skłonności do innowacyjnych przedsięwzięć. Innowacyjne postawy duŜych 
przedsiębiorców powiązane są ze zjawiskiem dyfuzji innowacji i rozprzestrzenienia 
innowacyjności równieŜ na sektor MŚP. Tym samym zwiększa się konkurencyjność polskich 
przedsiębiorców.  

Polska powinna wykorzystać potencjał innowacyjny a wsparcie istotnych z punktu widzenia 
gospodarki projektów innowacyjnych przyczyni się w sposób bezpośredni (dofinansowanie 
inwestycji dotyczy tylko części kosztów kwalifikowanych beneficjenta) i pośredni 
(innowacyjne inwestycje w podmiotach związane ze zjawiskiem dyfuzji) do realizacji celu 
wzrostu prywatnych nakładów na B+R. 

System będzie zakładał bezzwrotne instrumenty dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 
realizujących innowacyjne inwestycje o znacznej skali, z którymi związane będzie istotne 
zaangaŜowanie w działalności badawczo-rozwojową. Ideą jest wspieranie przedsiębiorstw, 
które wykaŜą w ramach realizowanej inwestycji i wdraŜanej technologii prowadzenie badań 
przemysłowych lub prac rozwojowych. Istotnym elementem determinującym wsparcie będzie 
wartość przewidzianych w ramach inwestycji nakładów na działalność badawczo – 
rozwojową a takŜe poziom zatrudnienia kadry zaangaŜowanej w tę działalność. Dodatkowo 
premiowane będą projekty, które będą wpisywały się w krajowe inteligentne specjalizacje jak 
równieŜ wykazywały komplementarność z technologiami specyficznymi dla danego regionu. 
System ten pobudzi równieŜ zaangaŜowanie środków prywatnych w nakłady na badania i 
prace rozwojowe. 

W ramach instrumentu przewiduje się wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R 
przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologie i inną niezbędną 
infrastrukturę, która słuŜyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług 

 

 

Działania: 

� przewiduje się uruchomienie instrumentu bezzwrotnego, który będzie oferowany dla 
przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu i moŜliwości uzyskania wysokiej wartości 
dodanej dla polskiej gospodarki. Wielkość przedsiębiorstwa nie będzie miała znaczenia. 
NajwaŜniejszymi czynnikami decydującymi o wsparciu będą: światowy poziom 
innowacyjności technologii, wartość inwestycji, prowadzenie badań przemysłowych lub 
prac rozwojowych, wartość nakładów na działalności badawczo-rozwojową określona 
procentowo w odniesieniu do wielkości inwestycji, wielkości zatrudnienia ze 
szczególnym uwzględnieniem pracowników zaangaŜowanych w działalność badawczo-
rozwojową. 

Projekty wyłanianie będą w trybie konkursowym. Dofinansowanie będą mogły uzyskać 
inwestycje spełniające określone kryteria, które zostaną doprecyzowane na etapie 
opracowywania systemu wdraŜania. W ramach organizowanych konkursów ocena będzie 
dwuetapowa. W pierwszym etapie przedsiębiorca będzie przedstawiał technologię, która 
będzie przedmiotem inwestycji oraz zakres badań przemysłowych lub prac rozwojowych, 
które będą podlegały ocenie przez ekspertów z danej dziedziny. Na tym etapie przedsiębiorca 
będzie miał moŜliwość zaprezentowania projektu i szczegółowego przedstawienia 
planowanego zakresu oraz spodziewanych efektów badań przemysłowych i prac 
rozwojowych. W drugim etapie oceniane były aspekty finansowe, ekonomiczne i 
organizacyjne związane z realizacją inwestycji.  
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Instytucja wdra Ŝająca: Ze względu na skalę i wartość inwestycji zasadnym jest, aby 
działanie to było zarządzane na poziomie centralnym przez Ministra Gospodarki. Instrument 
będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  

� kontynuowane będzie wdraŜanie „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu 
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020” jako instrumentu wsparcia środkami 
budŜetowymi inwestycji uznanych za priorytetowe z punktu widzenia polskiej 
gospodarki. Na szerszą skalę planowane jest zastosowanie tej formy wsparcia do 
pobudzenia napływu inwestycji wysoce innowacyjnych, obejmujących równieŜ 
komponent badawczo-rozwojowy. Mając na uwadze, Ŝe Program był nowelizowany w 
ciągu roku 2013, prowadzona będzie na bieŜąco ocena efektywności wprowadzonych 
rozwiązań. 

Instytucja wdra Ŝająca: Ze względu na skalę zaangaŜowanych środków budŜetowych oraz 
charakter aplikujących inwestycji (uznane za znaczące dla rozwoju polskiej gospodarki) 
działanie zarządzane jest przez Ministra Gospodarki.  

 

1.2.8 Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw 

W ramach realizowanych do tej pory działań powstała w Polsce infrastrukturalna baza dla 
działalności inkubacyjnej (działanie 3.1 PO IG Inicjowanie działalności innowacyjnej). 
Konieczne jest jednak podjęcie dalszych działań ukierunkowanych na profesjonalizację usług 
działających inkubatorów. Obecnie działalność inkubatorów koncentruje się, bowiem w duŜej 
mierze na usługach doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, a takŜe dostarczaniu 
podstawowej infrastruktury. W mniejszym stopniu dotyczy ona wsparcia mającego na celu 
poprawę komercjalizacji posiadanej przez przedsiębiorstwo wiedzy, wdraŜania produktów i 
usług, zdobywania finansowania, czy teŜ kwestii ochrony własności intelektualnej. Ponadto 
działalność inkubatorów musi być wzmocniona o element mentoringu i coachingu, co 
pozwoli młodym przedsiębiorcom na szybszy rozwój firmy.79 Jednocześnie wsparcie 
udzielane inkubatorom musi być oparte na dokładnej, systematycznej ocenie wyników ich 
działalności (pod kątem zasobów menadŜerskich, infrastrukturalnych oraz wyników 
inkubowanych przedsiębiorstw). Podmioty, którym udzielone zostanie wsparcie muszą 
legitymować się doświadczeniem w świadczeniu usług komercjalizacji innowacyjnych 
pomysłów. 

Proponowany instrument oferuje dwutorowe wsparcie: dla instytucji oraz dla nowych 
przedsiębiorstw. 

Działania na rzecz instytucji: 

���� w celu zwiększenia efektywności inkubatorów naleŜy podjąć działania skierowane na 
zwiększenie kompetencji ich kadr m.in. poprzez kursy, szkolenia, międzynarodowe wizyty 
studyjne (w zakresie istotnym dla zarządzania instytucją, wspierania powstawania i 
rozwoju nowopowstałych przedsiębiorstw); 

Działania na rzecz powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw: 

���� działalność inkubatorów będzie się koncentrować na poszukiwaniu i selekcji 
innowacyjnych pomysłów, preinkubacji (badanie pomysłu pod kątem zasadności jego 
komercjalizacji) oraz wsparciu w rozwoju nowej firmy (m.in. poprzez inwestycję 
kapitałową);  

                                                 
79 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, PARP. 
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���� wsparcie inkubatora dla początkującego innowacyjnego przedsiębiorcy będzie 
wielowymiarowe: udostępnienie infrastruktury, doradztwo i mentoring w zakresie 
tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa (w tym w zakresie korzystania z dostępnych 
instrumentów wsparcia, w szczególności finansowych), zasilenie finansowe, inne usługi 
niezbędne dla nowej firmy;  

���� przyznawanie grantów przed-zaląŜkowych (ang. pre-seed), tzw. grantów na pomysły, które 
będą finansować działalność przez 6 miesięcy; te małe granty o wielkości do 50.000 EUR, 
(wg kursu z dnia udzielenia pomocy) będą przeznaczane na działania przed załoŜeniem 
firmy (biznes plan, studia wykonalności, wnioski patentowe itp.); 

���� w pierwszym roku działalności firmy wsparcie inkubatora w postaci inwestycji kapitałowej 
w nowopowstałe przedsiębiorstwo moŜe mieć wysokość do 200.000 EUR, (wg kursu z 
dnia udzielenia pomocy, poniŜej 50% udziałów instytucji wspierającej powstawanie 
innowacyjnych przedsiębiorstw w spółce); 

���� wejście kapitałowe przewiduje się, gdy wyniki działań podjętych w zakresie preinkubacji 
wskaŜą na ekonomiczną zasadność prowadzenia przez nowopowstałe przedsiębiorstwo 
działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu i istnieje 
prawdopodobieństwo osiągnięcia przez nie zysku; wejście kapitałowe obejmuje wyłącznie 
podmioty, które przejdą etap preinkubacji; 

���� środki uzyskane po wyjściu z inwestycji trafią do instytucji wspierającej powstawanie 
innowacyjnych przedsiębiorstw, z przeznaczeniem na kontynuację działalności o takim 
samym charakterze;  

���� firmy korzystające z instrumentu uzyskają dodatkowe preferencje (np. punkty) w razie 
ubiegania się o inny rodzaj wsparcia; zapewni to większą synergię prowadzonych przez 
państwo działań; 

���� etap inkubacji winien trwać do 5 lat;  

���� poprawie skuteczności nowopowstałych firm będzie równieŜ słuŜyć utworzenie na 
poziomie centralnym platformy dla współpracy, wymiany doświadczeń i dialogu start-
upów skierowanej na transfer wiedzy do innych przedsiębiorstw w oparciu o 
doświadczenia związane z rozwojem i wdroŜeniem nowego rozwiązania oraz wyjściem na 
rynek krajowy i/lub zagraniczny, 

� inkubacja nowych rozwiązań na terenie Polski, następnie akceleracja rozwiązania, 
ewentualnie w ośrodkach zagranicznych; 

� wsparcie na prace przygotowawcze przeznaczone na uruchomienie i testowanie 
rozwiązania opartego o innowacyjny pomysł. Instrument składałby się z dwóch etapów: 

- etap pierwszy: wsparcie pre-inwestycyjne trwające do 6 miesięcy. Inkubatory, do 
których zgłosili się pomysłodawcy będą miały do dyspozycji bony, zapewniające 
pomysłodawcy wsparcie w kluczowych elementach przygotowania do wejścia na 
rynek:  
• Bon na identyfikację wykonalności – słuŜący do badania rentowności i 

potencjału innowacyjnego start-upu, technicznej wykonalności oraz moŜliwości 
dalszego rozwoju, 

• Bon mentorski – pokrycie kosztów pracy wykwalifikowanego analityka, 
pomagającego w początkowej fazie rozwoju, 

• Bon na innowacyjność – fundusz pozwalający na skorzystanie z pomocy 
jednostek naukowych w celu rozpoznania moŜliwości biznesowych i rozwiązania 
problemów technicznych, 
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- etap drugi: kończący się wejściem kapitałowym, w którego skład wchodziłyby dwie 
rundy finansowania: 

• I runda, zapewniająca do 100 tys. euro wsparcia, 
• II runda, która moŜe zostać uruchomiona dopiero przy udziale koinwestora w 

postaci anioła biznesu, funduszu venture capital lub inwestora branŜowego, 

� wsparcie na powstawanie i prowadzanie centrów obsługi start-upów w Polsce, polegające 
na utrzymywaniu punktów, w których start-upy otrzymywać będą wsparcie merytoryczne 
od sieci aniołów biznesu i funduszy venture capital. Centra te umoŜliwi ą takŜe kojarzenie 
nowopowstałych przedsiębiorców z inwestorami (np. dzień inwestora, demo day). 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 
 

1.2.9 Wsparcie dla początkuj ących przedsiębiorców (start-up) 

Pozyskanie kapitału na inwestycje i rozwój jest duŜym wyzwaniem dla firm 
rozpoczynających działalność na rynku. Przedsiębiorstwa z krótkim staŜem mają najwięcej 
trudności w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania ze względu na podwyŜszone 
ryzyko kredytowe instytucji udzielających poŜyczek, brak udokumentowanych wyników 
finansowych czy historii kredytowej. Wiele spośród nowo powstałych przedsiębiorstw nie 
wnioskuje o kredyt lub poŜyczkę, tłumacząc to brakiem moŜliwości oraz obawą przed 
zaciąganiem długu. Przeszkodą w podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności moŜe teŜ być 
brak doświadczenia i wiedzy koniecznej do otwarcia firmy. 

Dalsze funkcjonowanie istniejących do tej pory instrumentów naleŜy uwarunkować 
wzmocnieniem monitoringu i ewaluacji ich rezultatów. 

Działania: 

���� wsparcie poprzez system instrumentów zwrotnych i dotacyjnych: 

- utrzymanie i rozwój systemu poŜyczkowo-poręczeniowego, czyli moŜliwości 
finansowania początkowego etapu rozwoju przedsiębiorstw z poŜyczek udzielanych 
przez fundusze poŜyczkowe lub Fundusz Rozwoju Przedsiębiorstw oraz usług 
świadczonych przez fundusze poręczeniowe, oferujące moŜliwość poręczenia poŜyczek, 
kredytów oraz wadiów przetargowych; 

- preferencyjnie oprocentowana poŜyczka dla rozpoczynających działalność 
gospodarczą: w przypadku pozytywnych rezultatów pilotaŜu realizowanego przez 
MRR w ramach działania 6.2 POKL, kontynuacja instrumentu skierowanego do osób 
fizycznych, planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. PoŜyczka 
udzielana jest do wysokości 50 tys. zł na osobę na okres maksymalnie 5 lat, połączona 
jest ze wsparciem szkoleniowo-doradczym oferowanym w początkowym okresie 
prowadzenia działalności gospodarczej. PoŜyczkobiorca w całym okresie spłaty 
poŜyczki moŜe skorzystać z 12-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych. 
Ponadto proponuje się – w razie braku moŜliwości terminowego spłacenia poŜyczki – 
wprowadzenie moŜliwość jej restrukturyzacji. W przypadku poraŜki biznesowej będzie 
istniała moŜliwość ewentualnej zamiany części poŜyczki na dotację, przy czym taka 
zamiana będzie się wiązała z brakiem moŜliwości wystąpienia o pomoc publiczną w 
ciągu kolejnych 3 lat; 

- program „Pierwszy biznes-wsparcie w starcie” (MPiPS we współpracy z BGK, jako 
zarządzającym programem) – wspieranie tworzenia nowych firm i nowych miejsc 
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pracy, w formie preferencyjnych poŜyczek dla absolwentów szkół i wyŜszych uczelni, a 
takŜe studentów ostatniego roku studiów wyŜszych oraz, od 2014 r., dla bezrobotnych 
posiadających pomysł na własny biznes; 

- kontynuacja obecnego systemu kredytów z poręczeniem przeznaczonych 
na zakładanie lub rozwijanie działalności małych firm, w którym poręczenie jest 
od razu zapewniane przez instytucję zewnętrzną; 

- działania kierowane do osób fizycznych, planujących rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej, które obejmować będą pomoc bezzwrotną (w formie dotacji) oraz pomoc 
zwrotną (w formie preferencyjnie oprocentowanych poŜyczek z ewentualną 
moŜliwością ich restrukturyzacji lub umorzenia); 

- utrzymanie działania polegającego na inicjowaniu działalności innowacyjnej, 
kierowanego do nowo powstałych przedsiębiorców oraz instytucji wspierających 
powstawanie nowych firm innowacyjnych w formie objęcia udziałów lub dotacji 
na inkubację; 

- utrzymanie dotacji przyznawanej bezrobotnemu jednorazowo na podjęcie działalności 
gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 
związanego z podjęciem tej działalności;  

� wsparcie poprzez system usług informacyjno-doradczych: 

- wzmocnienie i rozwój usług doradczych asysty w rozpoczynaniu i początkowym 
prowadzeniu działalności gospodarczej we wszystkich jej aspektach; 

- utrzymanie i rozwój usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oferowanych 
przez inkubatory przedsiębiorczości w centrach akademickich; 

- kontynuacja wsparcia rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich 
zatrudniania przy wykorzystaniu poradnictwa zawodowego, szkoleń i pośrednictwa 
pracy. 

Instytucja wdra Ŝająca: urzędy marszałkowskie, Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

1.2.10 Promocja i przygotowanie przedsiębiorców do korzystania z instrumentów 
programów międzynarodowych 

Udział przedsiębiorców działających w Polsce w programach międzynarodowych 
wspierających biznesową działalność B+R+I lub podnoszących konkurencyjność firm, ciągle 
jest bardzo niski. Wielkość środków przeznaczonych na realizację dwóch nowych programów 
ramowych w nowym okresie programowania będzie wielokrotnie większa niŜ obecnie. 
Ponadto planowane jest uruchomienie instrumentów specyficznych dla MŚP o odmiennym 
niŜ dotychczas charakterze.  
Działania: 
���� stworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego dla przedsiębiorców (KPK dla M ŚP), 

którego zadaniem będzie promowanie i wspieranie MŚP do uczestnictwa w takich 
programach, jak:  
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- COSME – Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-
sized enterprises (2014-2020)80, którego celem jest promowanie bardziej dynamicznej 
i międzynarodowej konkurencyjności MŚP, 

- Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-
2020)81, 

- Program UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (European Union 
Programme for Employment and Innovation)82, 

- programy Europejskiej Agencji Kosmicznej83, 

- Inne inicjatywy międzynarodowe, np. organizowane przez KE, ONZ.  

Działalność KPK dla MŚP w zakresie powyŜszych programów będzie powiązana 
z funkcjonującym od 2011 r. programem „Wsparcie na uzyskanie grantu”.  

Poza tym aktywności KPK dla MŚP będą nakierowane na wzmacnianie wiedzy MŚP w 
zakresie moŜliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach programów UE. 
KPK dla MŚP będzie stale promować i monitorować udział MŚP w programach 
ramowych. Bezpośredni efektem tych działań będzie wzrost liczby wniosków polskich 
przedsiębiorców o finansowanie, a takŜe wzrost uczestnictwa MŚP w ujęciu budŜetowym 
w ramach ww. programów. NiezaleŜnie od tego działania KPK dla MSP będą stanowić 
uzupełnienie działań KPK dla programu UE – Horyzont 2020 i podejmowane będą we 
współpracy z nim samym. 

���� wsparcie na uzyskanie grantu. Działanie jest kontynuacją programu Wsparcie na 
uzyskanie grantu, wdraŜanego przez PARP od 2011 r. celem zwiększenia partycypacji 
polskich MŚP w międzynarodowych programach na rzecz wzrostu poziomu 
innowacyjności oraz wspierających badania i rozwój nowych technologii Jego 
dotychczasowa realizacja wykazała, Ŝe mali i średni przedsiębiorcy są zainteresowani 
uczestnictwem w międzynarodowych programach innowacyjnych, kiedy mogą liczyć na 
dofinansowanie kosztów przygotowania aplikacji do takich programów. Konieczność 
zaryzykowania sporych środków na napisanie aplikacji przy niskim prawdopodobieństwie 
uzyskania dofinansowania na projekty w zakresie B+R zniechęcała jednak w duŜej mierze 
MŚP;  

                                                 
80 Program COSME skierowany jest do: przedsiębiorstw, w szczególności firm z sektora MŚP, które otrzymają, 
łatwiejszy niŜ dotychczas, dostęp do finansowania działalności gospodarczej; obywateli, którzy są 
zainteresowani pracą na własny rachunek i mają problemy związane z załoŜeniem lub prowadzeniem własnej 
działalności gospodarczej; oraz władz państw członkowskich, które uzyskają lepsze wsparcie dla działań 
zmierzających do opracowania i realizacji skutecznych reform polityki. 
81 Horyzont 2020 połączy trzy główne inicjatywy i źródła finansowania: (1) 7.Program Ramowy, (2) część 
innowacyjną CIP oraz (3) środki Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. 
82 Celem Programu jest wspieranie działań w zakresie wzajemnego uczenia się, promowanie mobilności 
pracowników w UE oraz wspieranie mikroprzedsiębiorstw, w tym: promowanie wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zagwarantowanie odpowiedniego zabezpieczenia socjalnego, walkę z wykluczeniem społecznym 
im ubóstwem oraz poprawę warunków pracy. Celem programu ma być równieŜ finansowanie niezbędnych 
działań analitycznych w obszarze działania programu. Program jest połączeniem istniejących juŜ instrumentów – 
programów PROGRESS, EURES oraz instrumentu mikrofinansowego na rzecz zatrudnienia i włączenia 
społecznego Progress. 
83 Jednym ze szczególnych obszarów działalności Agencji. jest wspieranie rozwoju polskiego przemysłu 
kosmicznego w ramach prac Komórki ds. wspierania przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym umieszczonej 
w PARP.. 
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���� refundacja kosztów (poprzez udzielenie grantu) przygotowania aplikacji do 
międzynarodowych programów innowacyjnych, w których zakłada się m.in. 
uczestnictwo przedsiębiorców i jednostek naukowych z róŜnych krajów. 

Udzielanie grantu będzie następować z zachowaniem prostych procedur np. umowa jest 
jednocześnie wnioskiem o płatność. Wymogi dla wnioskodawców są ograniczone do 
wymaganych prawem, procedura obejmuje tylko ocenę formalną wniosków o udzielenie 
wsparcia i proponowana jest refundacja kosztów na podstawie certyfikatu biegłego rewidenta, 
co ogranicza kwestie liczby składanych dokumentów; 

Wysokość wsparcia: do 60.000 PLN dla partnerów i do 100.000 PLN dla koordynatorów 
projektów międzynarodowych. Maksymalne dofinansowanie na doradztwo w trakcie 
realizacji projektu międzynarodowego: w zaleŜności od czasu realizacji tego projektu  
(do 40.000 PLN). 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. 

 

1.2.11 Innowacje w usługach  

Sektor usług jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki, odpowiadającym za 
istotną część PKB. Badania wskazują, Ŝe głównym czynnikiem napędzającym innowacje w 
sektorze usług jest ich wielowymiarowy charakter m.in. coraz większa współpraca i 
powiązania pomiędzy sektorem przemysłowym i usług. Innowacje w usługach polegają na 
wdraŜaniu róŜnego typu rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, zarządczych czy teŜ z 
zakresu kapitału ludzkiego. Przykładem moŜe być nowa metoda dotarcia do klientów oraz 
wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych przy ich obsłudze.  

Innowacyjność w sektorze usług nie wymaga bardzo intensywnego, oddzielnego wsparcia 
państwa, gdyŜ horyzontalna polityka innowacyjności (z róŜną wprawdzie intensywnością) 
oddziaływuje równieŜ na innowacje w usługach. Przy projektowaniu wsparcia 
horyzontalnego naleŜy jednak stale brać pod uwagę specyfikę sektora usług (zapewniając 
równy dostęp dla sektora produkcyjnego i usługowego), a w przypadku rozwoju zasobów 
ludzkich i innowacji nietechnologicznych dopuszczać większą intensywność wsparcia. 

Działania: 

���� zaprojektowanie i wdroŜenie pilotaŜowego instrumentu wspierania innowacyjności w 
usługach, wdraŜanego przez PARP (na bazie fińskiego programu TEKES “Serve – 
Pioneers of Services Business”); celem projektu jest rozwój konkurencyjnych 
międzynarodowo nowych koncepcji biznesowych w usługach poprzez wsparcie projektów 
firm, jednostek naukowych, sieci krajowych i międzynarodowych, wymianę najlepszych 
praktyk, fora przedsiębiorstw, doradztwo/szkolenia z zakresu zarządzania produktem oraz 
ochrony własności intelektualnej w usługach; dopiero po pozytywnej ewaluacji pilotaŜu 
podjęta zostanie decyzja, co do pełnego wspierania innowacyjności sektora usług w 
kolejnych latach; 

���� realizacja projektów ukierunkowanych na wdraŜanie innowacji nietechnologicznych, w 
tym organizacyjnych, procesowych, marketingowych i produktowych w sektorze usług. 
Przedmiotem wsparcia będzie zakup od jednostki naukowej usługi przez mikro, małego 
lub średniego przedsiębiorcę polegającej na opracowaniu nowej lub znacząco ulepszonej 
usługi, wdraŜaniu nowych modeli biznesowych wykorzystujących innowacje 
nietechnologiczne, w tym organizacyjne, procesowe, czy marketingowe. Instrument będzie 
promował włączanie w proces tworzenia nowych wyrobów i usług ich końcowych 
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uŜytkowników (w myśl user-driven innovation), badając w ten sposób odbiór rynku na 
projektowane innowacje (proof of market); 

���� wsparcie będzie udzielane przedsiębiorstwom rozwijającym innowacje/nowe koncepcje 
biznesowe: w wiedzochłonnych usługach biznesowych (ang. Knowledge Intensive 
Business Services) (I pilota Ŝ), a takŜe w pozostałych usługach (II pilota Ŝ) na: 

- nowe (konkurencyjne w skali świata) koncepcje świadczenia usług  i modele 
biznesowe oraz B+R w tym zakresie, 

- rozwój i internacjonalizację firm usługowych (wsparcie eksportu, bezpośredniego 
wejścia na rynki zagraniczne oraz marketingu zagranicznego), 

- zaangaŜowanie klientów w proces tworzenie nowej usługi (user-driven innovation w 
usługach), 

- po fazie pilotaŜowej – faza testowania i upowszechniania innowacji w usługach. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo 
Gospodarki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

 

1.2.12 Wsparcie na prowadzenie procesów wzorniczych w przedsiębiorstwach sektora 
MSP 

Wzornictwo przemysłowe jest istotnym elementem cyklu tworzenia nowego lub ulepszonego 
produktu. Ma bezpośredni wpływ na formę produktu, często wpływa na technologię, cenę, 
procesy organizacyjne towarzyszące produkcji, a coraz częściej na cechy innowacyjne 
produktu. Jest jedną z determinant sukcesu lub poraŜki rynkowej przedsiębiorcy.   

Mimo, Ŝe sytuacja wzornictwa w Polsce ulega poprawie, to nadal albo się go nie stosuje, albo 
stosuje się, jako dodatek – element stylizacyjny. Polscy przedsiębiorcy, w duŜej mierze 
samodzielnie prowadzący firmę, często sami „projektują” własne wyroby, podpatrując np. 
wyroby konkurencji lub zagranicznych marek. Projektant, jeśli w ogóle, zapraszany jest na 
końcu procesu, aby poprawić walory estetyczne praktycznie gotowego produktu. Skuteczne 
projektowanie, zakończone sukcesem wymaga włączenia projektanta w prace nad nową 
technologią, produktem lub usługą na początkowym etapie projektowania (juŜ na etapie 
kreowania jego wizji). Pozwoli to na wspólne z konstruktorem opracowanie funkcji, 
technologii produkcji, materiałów, a nawet transportu, serwisu naprawczego i recyklingu. 
Projektant pracując nad rozwojem produktu, usługi czy systemu bierze pod uwagę 
technologię i jej uŜytkownika, inŜynierię produkcji i warunki rynkowe. Przewiduje przyszłe 
„Ŝycie” produktu, nie ograniczając się do analizy bieŜącej sytuacji. Im wcześniejszy etap 
zaangaŜowania projektanta wzornictwa, tym większe szanse na kompleksowe opracowanie 
idei nowego produktu, wyŜszy poziom innowacyjności i lepsze dopasowanie do oczekiwań 
rynku. Wprowadzenie procesu wzorniczego ma zapewnić firmie najlepsze dopasowanie 
projektowanego wyrobu, usługi lub systemu do potrzeb, aspiracji i moŜliwości 
uŜytkowników, biorąc jednocześnie pod uwagę wartości ekonomiczne, społeczne i 
środowiskowe. 

Raport Komisji Europejskiej „Design as a driver of user centred innovation” (2009) 
podkreśla, Ŝe design jest strategicznym narzędziem w procesach innowacyjnych. Jego 
multidyscyplinarne podejście pomaga firmom lepiej dostosować się do potrzeb, wymagań i 
oczekiwań odbiorców. Wg wizji Komisji Europejskiej, do roku 2020, design powinien być w 
pełni rozpoznawalnym i uznanym elementem polityki innowacji w Europie na poziomie 
wspólnotowym, krajowym i regionalnym. 
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Planowanym efektem działania jest wykorzystanie społeczno-ekonomiczno-przemysłowego 
potencjału wzornictwa do rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości i podnoszenia 
konkurencyjności firm. Jest niezbędnym uzupełnieniem dotychczasowego technologicznego 
kierunku rozwoju, poniewaŜ uzupełnia proces innowacyjny o obszary pozatechnologiczne 
(m.in. wartości społeczne i środowiskowe). 

Działania: 

� opracowanie procesów zarządzania wzornictwem w firmie poprzez dostarczenie mikro, 
małym i średnim przedsiębiorcom usług doradczych związanych z opracowaniem strategii 
rozwoju i procesu zarządzania wzornictwem w firmie; 

� przeprowadzenie procesu projektowania wzorniczego w firmie polegające na udzieleniu 
dofinansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na zakup usług doradczych i 
badawczych słuŜących wsparciu procesu wzorniczego oraz usługi projektowania 
wzorniczego od początkowych etapów procesu budowy nowego wyrobu, usługi lub 
systemu obejmujących następujące etapy: 

- prace przygotowawcze, pozyskanie wiedzy dotyczącej uwarunkowań związanych z 
przedmiotem projektowania wzorniczego (badania rynku, konsumenta, trendów i 
otoczenia formalno-prawnego), 

- sformułowanie załoŜeń i celów stawianych przed zamawianym projektem oraz istotne 
okoliczności jego realizacji, takie jak: uwarunkowania rynkowe (potencjalny odbiorca, 
konkurencja), wyzwania projektowe, kryteria sukcesu i inne elementy dostosowane do 
specyfiki projektu i potrzeb zamawiającego (brief projektowy), 

- analiza i weryfikacja załoŜeń z punku widzenia projektanta (debrief), 

- uzgodnienie i zatwierdzenie specyfikacji przedmiotu projektowania, 

- sformułowanie warunków realizacji projektu, planu działania, harmonogramu, 
zobowiązań, kosztorysu, spisanie umowy, 

- badania i prace studialne nad tematem, 

- projekty koncepcyjne (moŜliwe kilka wariantów), 

- projekt szczegółowy – materiał wyjściowy do opracowania dokumentacji technicznej, 

- opracowanie lub nadzór nad powstaniem dokumentacji technicznej do realizacji 
prototypu i dokumentacji do dalszego opracowania, 

- budowa i nadzór nad realizacją przed prototypów i prototypów,  

- nadzór nad wdraŜaniem próbnej serii produkcyjnej, 

- opracowanie lub nadzór nad powstaniem ostatecznej dokumentacji; 

� realizacja projektów w formule przedkomercyjnych zamówień publicznych na 
opracowanie wzoru produktu/usługi na podstawie zdefiniowanych potrzeb rynku; 

� inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze wzornictwa kierowane do 
przedsiębiorców sektora MSP. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości/Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego. 
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Cel 2. Stymulowanie działań na rzecz wzrostu innowacyjności 
przedsiębiorstw poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy 
Priorytet 2.1: Kadry dla gospodarki 

 

2.1.1 Wspieranie działań edukacyjnych dla przedsiębiorców i pracowników 
zatrudnionych w sektorze handlu i usług 

Postępujący dynamiczny rozwój sfery usług, tzw. „serwicyzacja” Ŝycia gospodarczego, 
znaczne zróŜnicowanie rozwoju usług tradycyjnych i nowych, coraz szersze zastosowanie 
najnowszych technologii, rosnące tempo wprowadzania nowych rodzajów usług i 
doskonalenia procesów obsługi obywateli, dynamiczny rozwój tzw. „hollow services”, 
powstanie czwartego sektora gospodarki, który tworzy bazę rozwojową przyszłego 
społeczeństwa informacyjnego, wymaga wykwalifikowanych kadr. WdraŜanie procesów 
zwiększających efektywność i jakość usług jest bodźcem pobudzającym konkurencyjność  
i wpływającym takŜe na tempo wzrostu gospodarczego. Obserwuje się, iŜ w krajach wysoko 
rozwiniętych największy udział w strukturze zatrudnienia, nadal posiadają pracownicy 
sektora usług a zwłaszcza związanych z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. 

Główne problemy i bariery dla rozwoju handlu i usług w zakresie edukacyjnym wskazują na 
niedostateczny poziom kształcenia profesjonalistów w zakresie handlu i usług. Obserwuje się 
ponadto niezadowalający poziomom kompetencji pracowników średniego szczebla a z drugiej 
strony emigrację specjalistów w zakresie handlu i usług. Dodatkowym ograniczeniem jest 
niedostateczna oferta szkoleń specjalistycznych adresowanych do niszowych gałęzi 
gospodarki w zakresie zdobywania uprawnień i rozwijania umiejętności zawodowych. 
Ponadto istotne znaczenie odgrywają wciąŜ duŜe dysproporcje w rozwoju sektora handlu i 
usług w poszczególnych regionach kraju, co utrudnia ujednolicenie standardów nie tylko w 
zakresie jakości handlu i usług ale takŜe kształcenia kadr przygotowujących się do pracy w 
sektorze. 

Proponowane działania: 

� opracowanie i wdroŜenie trenaŜera tzw. „wirtualnego trenera”, czyli interaktywnego 
programu edukacyjnego dedykowanego dla przedsiębiorstw działających w sektorze 
handlu i usług; 

� webinaria; 

� doskonalenie kompetencji w zakresie m.in. zarządzania, rozwoju organizacji, technologii 
wspierających handel i usług; 

� opracowanie i wdroŜenie sieci usług profesjonalnego konsultanta działającego na wzór 
fińskiego programu „Globaali”, który sporządza ocenę przedsiębiorstwa i tworzy strategie 
rozwoju i umiędzynarodowienia oferowanych produktów; 

� projekty systemowe, pilotaŜowe. 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki. 
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2.1.2 Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie 
zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi  

Badania wśród przedsiębiorców sektora MMŚP w Polsce pokazują, Ŝe główne cele, jakie 
dzisiaj stawiają sobie firmy, to maksymalizacja obrotów i zysków oraz przyciąganie klientów. 
Takie cele jak rozwój, wprowadzanie nowych towarów czy usług na rynek, wymieniane są 
znacznie rzadziej. Prawie 1/3 firm nie wprowadziła Ŝadnych zmian w ciągu ostatnich trzech 
lat oraz nie ma planów rozwojowych w przekonaniu, Ŝe dobrze sobie radzi lub nie ma sensu 
planować wobec niepewnej przyszłości. Najbardziej zachowawczy są mikroprzedsiębiorcy 
oraz samozatrudnieni, którzy stanowią prawie 98% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. 
Jednocześnie zaledwie 3% firm to firmy małe, co pokazuje skalę rozdrobnienia polskich 
przedsiębiorstw i ich niewielką zdolność do rozwoju. 

Firmy koncentrują uwagę bardziej na doraźnym planowaniu działalności i bieŜącym 
funkcjonowaniu. Dominują cele krótkookresowe nad budowaniem relacji z klientami, 
partnerami handlowymi, pracownikami, otoczeniem. 

Dlatego teŜ konieczne jest w pierwszym rzędzie uświadamianie oraz popularyzowanie wśród 
przedsiębiorców, szczególnie z sektora MMŚP konieczności planowania i zarządzania 
strategicznego i korzyści, jakie przynosi posiadanie sformułowanej strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa, a takŜe dostarczenie narzędzi w tym zakresie. Podobna sytuacja występuje 
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. MMŚP muszą otrzymać wsparcie na poziomie 
świadomościowym oraz narzędziowym. Wzmocnienie kadry zarządzającej MŚP w 
umiejętności i wiedzę z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi to jedno z najwaŜniejszych 
narzędzi pobudzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wykorzystywania jego potencjału, który 
jest niezbędny do tworzenia i dyfuzji innowacji. 

Działania w obszarze planowania i zarządzania strategicznego: 

���� promowanie idei planowania i zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach,  
w szczególności sektora MMŚP oraz wypracowywanie i upowszechnianie narzędzi w tym 
obszarze; 

���� przygotowanie sieci mentorów dla przedsiębiorstw, w tym; 

- przygotowanie i przeprowadzenie programu pilotaŜowego (wykorzystującego m.in. 
najlepsze praktyki międzynarodowe: USA, Szwecja, Wielka Brytania) dotyczącego 
usług mentoringowych dla przedsiębiorców; celem programu jest m.in. przetestowanie 
nowych sposobów udostępniania tego typu usług oraz sposobów selekcji mentorów i 
grup docelowych, 

- promocja powstawania sieci mentorów przy uczelniach, zwłaszcza ekonomicznych 
i technicznych (spotkania i doradzanie studentom lub pracownikom naukowym 
chcącym załoŜyć i prowadzić biznes), 

- promocja tworzenia formalnych i nieformalnych sieci mentorów w ramach np. 
klubów biznesu, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, inkubatorów 
przedsiębiorczości, 

- promowanie juŜ działających inicjatyw – poszukiwanie synergii między 
istniejącymi sieciami a programami wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 
(łączenie mentoringu z pomocą państwa); byłoby to szczególnie praktyczne w ramach 
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działalności inkubacyjnej (do rozwaŜenia wprowadzenie wymogu udziału mentora w 
rozwoju firm w niektórych instrumentach84), 

- promocja mentoringu w regionach (w ramach regionalnych programów 
operacyjnych). 

Działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi: 

���� finansowanie badań i analiz w zakresie: istoty i potrzeb przedsiębiorców  
i pracowników w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, struktury kompetencji na rynku, 
analizy trendów w obszarze zasobów ludzkich (np. zarządzanie róŜnorodnością, 
zarządzanie wiekiem) – kontynuacja Bilansu Kapitału Ludzkiego; 

���� promowanie idei zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, w szczególności  
w sektorze MMŚP oraz wypracowywanie i upowszechnianie narzędzi w tym obszarze; 

- przygotowanie i upowszechnianie narzędzi pozwalających na dostosowanie się 
przedsiębiorstw do zmian, jakie będą zachodzić na rynku w związku z sytuacją 
pracowników, np. starzenie się społeczeństwa, godzenie Ŝycia zawodowego i 
rodzinnego, 

- prowadzenie ogólnopolskich działań upowszechniających i szkoleniowych (portal HR, 
Akademia PARP), 

- opracowanie i wdroŜenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w 
przedsiębiorstwach,  

- wypracowywanie nowych metod i rozwiązań innowacyjnych w obszarze HR 
tworzonych m.in. przy współpracy z duŜymi firmami, w tym realizacja konkursów na 
opracowanie narzędzi innowacyjnych w obszarze rozwoju zasobów ludzkich. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, regiony. 

 

2.1.3 Usługi edukacyjne (rozwojowe) dopasowane do wymagań nowoczesnej 
gospodarki i strategii inteligentnej specjalizacji – perspektywa krajowa  

Do realizacji strategii rządowych na rzecz rozwoju kraju niezbędne jest dostarczenie kadr 
dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami. Dlatego teŜ przedsiębiorcy oraz ich 
pracownicy muszą otrzymać wsparcie na poziomie narzędziowym i finansowym pozwalające 
na rozwój i wzmocnienie kompetencji w kluczowych dla gospodarki obszarach. Będzie to 
jednym z najwaŜniejszych narzędzi pobudzania rozwoju kapitału ludzkiego i jego 
wykorzystania do tworzenia i dyfuzji innowacji.  

Działania: 

���� identyfikacja strategicznych dla rozwoju gospodarki obszarów, które wymagają wsparcia 
poprzez realizację usług edukacyjnych (rozwojowych), w tym: 

- w zakresie inteligentnej specjalizacji (na poziomie centralnym takie wsparcie powinno 
odnosić się do przedsiębiorstw funkcjonujących lub planujących funkcjonowanie w 
sektorze inteligentnej specjalizacji, w tych branŜach/obszarach, które nie zostaną 
podjęte przez regiony),  

                                                 
84 Obecne działanie 3.1. POIG (inkubacja + inwestycja) było wzorowane na podobnym programie izraelskim, 
który odniósł tam duŜy sukces. W modelu izraelskim znaczącą rolę odgrywali mentorzy, w polskim zaniechano 
komponentu mentoringu w tym działaniu. 
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- wynikające z rządowych dokumentów strategicznych, nierealizowane na poziomie 
regionalnym (np. zarządzanie zielonymi technologiami, zarządzanie w słuŜbie 
zdrowia, starzenie się kadr), 

���� udzielanie kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorstw działających w obszarach 
inteligentnej specjalizacji - od diagnozy sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa poprzez 
stworzenie planu rozwoju uwzględniającego działania edukacyjne (rozwojowe) oraz 
inwestycyjne, a takŜe dofinansowanie tychŜe działań; 

���� rozwój krajowego systemu kwalifikacji opartego na Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK), 
czyli narzędzia umoŜliwiającego porównywanie kwalifikacji zdobywanych w róŜnym 
czasie, miejscach i formach, lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, a w 
efekcie wzrost mobilności pracowników, wypromowanie i ułatwienie uczenia się przez 
całe Ŝycie. Dodatkowo PRK będzie narzędziem, który wspomoŜe pracodawców w 
prowadzeniu działań rekrutacyjnych oraz ograniczy koszty tych działań, a takŜe wspierać 
będzie inwestowanie w rozwój zawodowy swoich pracowników, poprzez: 

- integrację krajowych rejestrów kwalifikacji,  

- prace w celu uwzględnienia kwalifikacji nabywanych w drodze edukacji 
pozaformalnej w PRK,  

- promocję PRK wśród przedsiębiorców i osób uczących się,  

- budowę systemu walidacji, tj. systemu poświadczającego zdobycie przez osobę uczącą 
się odpowiednich kwalifikacji,  

- współpracę z Radami kompetencji stanowiącymi element aktywizacji przedsiębiorców 
na rzecz współpracy z systemem edukacji formalnej. 

 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

 

2.1.4 Działania edukacyjne (rozwojowe) dla przedsiębiorstw i ich pracowników – 
perspektywa regionalna 

KaŜdy region powinien mieć moŜliwość kształtowania i wspierania kadr gospodarki zgodnie 
z przyjętymi na swoim poziomie strategiami. Dodatkowo regiony powinny mieć moŜliwość 
wspierania potencjału rozwojowego pojedynczego przedsiębiorcy i jego pracowników oraz 
konsorcjów przedsiębiorstw. Potrzeby poszczególnych przedsiębiorstw i ich kadr będą inne, 
dlatego teŜ to oni sami powinni decydować, na jakie usługi potrzebują uzyskać wsparcie. 
WaŜne jest jednak, aby usługi te przyczyniały się do rozwoju przedsiębiorstwa i jego kadr w 
sposób efektywny, a więc odpowiadały na konkretne, wcześniej zdiagnozowane potrzeby. 
Ponadto, wsparcie edukacyjne (rozwojowe) moŜe równieŜ dotyczyć indywidualnych 
pracowników, którzy mają przemyślaną ścieŜkę rozwoju zawodowego, ale nie dysponują 
wystarczającymi środkami na jej realizację.  

Wsparcie na poziomie regionalnym powinno się odbywać poprzez: 

a) realizację działań edukacyjnych (rozwojowych), bazujących na rozwiązaniach 
wypracowanych na poziomie krajowym mających na celu rozwój zarządzania zasobami 
ludzkimi (warunkowość wsparcia: konieczność wdraŜania rozwiązań wypracowanych na 
poziomie krajowym); 
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b) realizację działań edukacyjnych (rozwojowych) bazujących na rozwiązaniach 
wypracowanych na poziomie krajowym mających na celu przeprowadzenie 
przedsiębiorców przez cały proces tworzenia i realizacji strategii, w oparciu o 
wypracowane narzędzia (warunkowość wsparcia: konieczność wdraŜania rozwiązań 
wypracowanych na poziomie krajowym); 

c) udzielanie dofinansowania do wybranych przez region lub przedsiębiorcę lub 
pracownika usług edukacyjnych (rozwojowych) z róŜnych zakresów tematycznych. 

Działania: 

���� udzielanie bezpośrednio przedsiębiorstwom częściowego dofinansowania na zakup usług 
edukacyjnych (rozwojowych) (nie firmom szkoleniowym/doradczym): dzięki temu środki 
finansowe będą wydatkowane na działania o wysokiej przydatności, a przedsiębiorcy będą 
poszukiwać usług w róŜnych instytucjach (np. na uczelniach wyŜszych, instytutach 
badawczo-rozwojowych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w 
szkołach i placówkach systemu oświaty) świadczących najbardziej dostosowane do 
potrzeb przedsiębiorcy usługi. Przy takim rozwiązaniu to przedsiębiorstwa egzekwują 
usługi najwyŜszej jakości i są odpowiedzialne za tę jakość; 

���� udzielanie bezpośrednio pracownikom częściowego dofinansowania na zakup usług 
edukacyjnych (rozwojowych). UmoŜliwi to pracownikowi wybór dowolnego dostawcy 
usług edukacyjnych (rozwojowych) zarówno w systemie kształcenia formalnego jak i poza 
formalnego; 

���� udzielanie w pierwszej kolejności wsparcia na działania edukacyjne (rozwojowe) zgodne 
tematycznie z celami Regionalnych Strategii Innowacji, czyli kształtującymi umiejętności 
potrzebne w obszarach określonych, jako priorytetowe dla danego regionu; 

���� wprowadzenie wymogu, co najmniej 30% (w przypadku duŜych firm do 50%) wkładu 
własnego firmy, aby zwiększyć zaangaŜowanie i przydatność wsparcia do dalszego 
rozwoju firmy; wkład powinien być wyŜszy procentowo, jeśli ocena wsparcia jest 
relatywnie niska; 

���� udzielanie wsparcia wynikającego bezpośrednio ze zdiagnozowanych wcześniej potrzeb 
przedsiębiorcy lub pracownika; 

���� w przypadku zawodów/kwalifikacji sklasyfikowanych w ramach Polskiej Ramy 
Kwalifikacji, wprowadzenie wymogu potwierdzania kwalifikacji nabytych w efekcie 
realizacji działań edukacyjnych (rozwojowych) (dofinansowanych, w co najmniej 50% ze 
środków publicznych) poprzez uzyskanie certyfikatu (wydanego przez właściwą 
instytucję) potwierdzającego nabycia/wzrost kwalifikacji; 

���� wspieranie systemu finansowania wsparcia przez IOB poprzez grupowanie mikro  
i małych przedsiębiorców w regionie w szkoleniowe grupy tematyczne pod kątem 
zapotrzebowania na wsparcie i przekazywanie tych informacji do instytucji 
szkoleniowych/doradczych celem odpowiedniego przygotowywania oferty dla 
przedsiębiorców; 

���� w przypadku zawodów/kwalifikacji sklasyfikowanych w ramach Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dofinansowanie do zatrudnienia na stanowisku pracy, na którym pracownik 
nabywa kwalifikacje, które potwierdzi w instytucji walidującej w ramach Krajowego 
Systemu Kwalifikacji, tj. gdy pracownik uczy się poprzez samą pracę w firmie a następnie 
uzyskuje potwierdzenie kwalifikacji nabytych drogą nieformalną w instytucji 
egzaminującej;  
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���� w przypadku zawodów/kwalifikacji ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego, wprowadzenie wymogu potwierdzania kwalifikacji nabytych w efekcie 
realizacji działań edukacyjnych (rozwojowych) (dofinansowanych, w co najmniej 50% ze 
środków publicznych) na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, poprzez zdanie egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskanie świadectwa potwierdzającego 
wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną; 

���� wspieranie form współpracy firm w zakresie wzajemnego szkolenia pracowników, na 
przykład stworzenie laboratorium szkoleń, promowanie i rozwijanie sieci instytucji 
pośredniczących w ramach juŜ istniejących programów, np. program UE Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców85; 

���� wsparcie finansowe dla szkoleń w najlepszych ośrodkach szkolących i edukacyjnych 
świata oraz organizowanie specjalistycznych misji szkoleniowych do wiodących ośrodków 
przedsiębiorczości/ośrodków szkoleniowych;86 

���� zastosowanie zasad europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu  
i szkoleniu zawodowym dla szkoleń realizowanych w ramach wzajemnego szkolenia 
pracowników oraz w zagranicznych ośrodkach szkolących i edukacyjnych. 

Inne działania: 

���� rozwój systemu praktyk studenckich: wsparcie dla firm na częściowe pokrycie kosztów 
szkolenia absolwentów na stanowiskach pracy; 

���� rozwój systemu praktyk dla doktorantów i doktorów w przedsiębiorstwach; 

Instytucja wdra Ŝająca: regiony. 

 

2.1.5 Aktywizacja przedsiębiorców na rzecz współpracy z systemem edukacji 
formalnej 

System edukacji, w szczególności na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa 
wyŜszego, podlega obecnie zmianom regulacyjnym słuŜącym dostosowaniu programów 
kształcenia do potrzeb rynku pracy. DąŜy się do eliminacji nieelastycznych i przeładowanych 
wiedzą teoretyczną standardów kształcenia i zastąpienia ich nauczaniem zorientowanym  
na zatrudnienie absolwenta, w którym znaczącą rolę odgrywa nauczanie praktyczne oraz 
kształtowanie umiejętności niezwiązanych z kierunkiem nauczania, ale niezbędnych  
do odnalezienia się na rynku pracy.  

W programowaniu kształcenia zawodowego i wyŜszego niezbędna jest obecność 
pracodawców, jako praktyków kreujących rynek pracy. To przedsiębiorcy są najbardziej 
wiarygodnymi źródłami wiedzy o zapotrzebowaniu na kwalifikacje w krótko  

                                                 
85 Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje 
przyszłym i początkującym przedsiębiorcom moŜliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców 
prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej. Do wymiany doświadczenia dochodzi 
podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy, który pomaga początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu 
umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy. Pobyt taki jest częściowo finansowany przez UE. W 
ramach programu młody przedsiębiorca moŜe odbyć staŜ (praktykę zawodową) jednokrotnie, a czas jej trwania 
wynosi od 1 do 6 miesięcy. Przedsiębiorca przyjmujący czerpie korzyść, poznając własną firmę z nowej 
perspektywy, a takŜe zyskuje moŜliwości współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębia swoją wiedzę 
na temat nowych rynków. 
86 Cechą tych szkoleń byłyby prawdopodobnie znacznie większe niŜ przeciętnie koszty jednostkowe. NaleŜy 
przeanalizować najlepsze praktyki w tym zakresie. 
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i średniookresowej perspektywie. Niestety jak pokazują badania87 współpraca pomiędzy 
szkołami a przedsiębiorcami jest archaiczna i chaotyczna, a sami pracodawcy mają 
przekonanie, Ŝe ta współpraca jest dla nich tylko kłopotem (44% ankietowanych 
przedsiębiorstw przyznaje, Ŝe w ogóle nie są zainteresowani współpracą z systemem 
edukacji). Tylko 5% z nich współpracuje z uczelniami wyŜszymi88. Powody takiej postawy 
przedsiębiorców są róŜne. Przede wszystkim brakuje im wzorców efektywnej współpracy, a 
szkoły i uczelnie rozumieją współpracę głównie, jako sponsoringowe, a nie merytoryczne 
wsparcie przez firmy89. Kompleksowe inicjatywy podejmuje bardzo niewiele firm, które 
potrzebują duŜej liczby nowych pracowników i jednocześnie mają problemy z ich rekrutacją. 
Poza nimi reszta firm potrzebuje impulsu do podjęcia działań w tej kwestii oraz pokazania 
korzyści i realnych rozwiązań. 

Działania: 

���� dofinansowanie do zamawiania przez przedsiębiorców w szkołach zawodowych i na 
uczelniach kształcenia w odpowiednich zawodach i specjalizacjach (klasy i kierunki 
zamawiane); 

���� dofinansowanie form kształcenia i doskonalenia zawodowego zamawianych przez 
przedsiębiorców w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w 
szkołach wyŜszych (głównie praktycznych form kształcenia); 

���� wsparcie dla firm prowadzących publiczne szkoły kształcenia zawodowego poprzez 
częściową refundację kosztów infrastruktury lub nauczania, przy czym w pierwszej 
kolejności wspierane będą szkoły kształcące w zawodach zidentyfikowanych, jako 
najbardziej istotne dla rozwoju gospodarki (na podstawie analizy sektorów i technologii o 
największym potencjale wzrostu);  

���� identyfikacja potrzeb kadrowych firm działających w Specjalnych Strefach 
Ekonomicznych (SSE) oraz potencjału absolwentów szkół średnich i zawodowych wokół 
SSE oraz upowszechnianie kształcenia dualnego (w dualnym systemie kształcenia 
zawodowego uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną w szkole, a umiejętności 
wykonywania zawodu w firmach) poprzez: zamawianie przez firmy programów nauczania 
w szkołach zawodowych, organizowanie przyzakładowych szkół nauki zawodu, praktyk  
i staŜy zawodowych; 

���� dofinansowanie udziału przedsiębiorców w organizacji (infrastruktura, wyposaŜenie)  
centrów edukacyjno-zawodowych przy szkołach zawodowych (rozwój ukierunkowanych 
branŜowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego) oraz na uczelniach wyŜszych, 
w których nauczane będą specyficzne dla potrzeb danego przedsiębiorcy umiejętności; 

���� wprowadzenie mechanizmów zachęcających przedsiębiorców do włączenia się w proces 
kształcenia zawodowego i egzaminowania (doposaŜanie szkół i placówek kształcenia 
zawodowego w nowe technologie i sprzęt, tworzenie programów nauczania dla zawodu, 
organizacja zajęć praktycznych u pracodawcy w tym praktyk zawodowych, prowadzenie 
praktyk i staŜy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, organizacja ośrodków 
egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu zawodowego); 

                                                 
87 Badania funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce, KOWEZiU na zlecenie MEN, 2010. 
88 Model współpracy z uczelni z otoczeniem biznesowym, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010. 
89 Współpraca firm z sektorem edukacji, Lewiatan, 2010. 
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���� rozwój systemu praktyk zawodowych i staŜy dla uczniów i nauczycieli szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe: wsparcie dla firm na częściowe pokrycie kosztów 
kształcenia praktykantów i staŜystów; 

���� konkurs ogólnopolski na przedsiębiorcę wspierającego kształtowanie kadr dla 
innowacyjnej gospodarki, najwaŜniejsze kryteria wyboru to: 

- aktywne zaangaŜowanie w kreowanie programu nauczania w szkole zawodowej lub 
uczelni wyŜszej (udział w zarządzaniu programowym szkołą, konwencie uczelni), 

- stopień współpracy przedsiębiorcy ze szkołą lub uczelnią (ilość i jakość 
zorganizowanych ciągłych form współpracy, np. zamawianie efektów kształcenia, 
występowanie przedsiębiorcy w roli wykładowcy, organizacja praktycznej nauki 
zawodu dla uczniów szkół zawodowych, organizacja centrów szkoleniowych  
w szkołach wyŜszych, zakładanie i prowadzenie publicznych szkół kształcenia 
zawodowego organizacja ukierunkowanych branŜowo centrów kształcenia 
zawodowego i ustawicznego; 

� stworzenie, koordynowanie działalności oraz wspieranie finansowe funkcjonowania  Rady 
Programowej ds. Kompetencji, której zadaniem będzie nadawanie kierunku działaniom w 
obszarze rozwoju kompetencji kadr dla gospodarki (w skład Rady będą wchodzić 
partnerzy społeczni, w tym kadra kierownicza duŜych i małych przedsiębiorstw z róŜnych 
sektorów, przedstawiciele edukacji formalnej, związki zawodowe oraz przedstawiciele 
administracji centralnej i regionalnej decydujący o przeznaczeniu środków na rozwój 
kompetencji);  

� stworzenie i wspieranie organizacyjne i finansowe funkcjonowania Rad ds. Kompetencji 
Sektorowych, których zadaniem będzie nadawanie kierunku oraz inspirowanie i realizacja 
działań edukacyjnych, które pozwolą na rozwój kompetencji w danym sektorze; 

� wspieranie organizacyjne i finansowe funkcjonującego w ramach Rady Programowej ds. 
Kompetencji Zespołu ds. umiejętności i kwalifikacji zawodowych moŜliwych do 
uzyskania w systemie oświaty, którego zadaniem będzie identyfikacja potrzeb 
kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, stanowiących wytyczne dla szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie konstruowania przez nie oferty 
kształcenia oraz weryfikacja wymagań kwalifikacyjnych, zwłaszcza w ujęciu 
sektorowym. 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, regiony. 

 

 

2.1.6 Zapewnienie jakości usług edukacyjnych (rozwojowych) 

Jednym z kluczowych elementów zapewnienia wysokiej efektywności realizowanych w 
ramach Programu usług edukacyjnych (rozwojowych) zarówno na poziomie centralnym jak i 
regionalnym jest zagwarantowanie ich jakości przez podmioty działające na rynku edukacji 
pozaformalnej. Mowa tutaj zarówno o usługach, które będą dofinansowywane ze środków 
publicznych jak i o tych, które będą realizowane na rynku komercyjnym.  

Doświadczenia ostatnich lat wyraźnie pokazują, iŜ brakuje systemu, który pozwoli na bieŜącą 
weryfikację jakości świadczonych usług edukacyjnych (rozwojowych) - jakość strony 
podaŜowej. Problem ten mają zarówno instytucje, które udzielają wsparcia finansowego jak i 
sami przedsiębiorcy. Brakuje takŜe działań, które pozwolą na popularyzację wśród 
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przedsiębiorców wiedzy na temat wymagań jakościowych. Wszelkie rejestry, akredytacje i 
certyfikacje firm świadczących usługi edukacyjne (rozwojowe) nie prowadzą do podniesienia 
jakości tychŜe usług. Nie dają teŜ gwarancji wysokiej jakości świadczonych usług.  
Najlepszym przykładem są rejestry firm szkoleniowych prowadzone przez Wojewódzkie 
Urzędy Pracy czy Kuratoria. Jednocześnie cel, jakim jest zapewnienie jakości usług 
edukacyjnych (rozwojowych) skierowanych do przedsiębiorstw nie moŜe prowadzić do 
ograniczenia rynku poprzez stworzenie zamkniętej listy firm, które mogą być realizatorami 
tychŜe usług a tym bardziej, które mogą aplikować o środki na ich realizację.  

System, o którym mowa powyŜej powinien opierać się na dwóch filarach: 

1. Wsparcie strony popytowej: kreowanie świadomego zamawiającego usługi poprzez 
popularyzację wiedzy o tym, jakich standardów usług edukacyjnych moŜna wymagać (w tym 
sposób analizy potrzeb, prowadzenia szkoleń, ewaluacji, nowej roli trenera/konsultanta 
rozwoju firmy). 

2. Wsparcie strony podaŜowej: podwyŜszanie jakości usług edukacyjnych poprzez inwestycje 
w stronę podaŜową rynku. 

Działania: 

���� stworzenie bazy podmiotów świadczących wysokiej jakości usługi edukacyjne 
(rozwojowe). W odróŜnieniu od istniejących rejestrów baza zawierać będzie spis instytucji, 
które świadczą usługi edukacyjne o wysokiej jakości; 

���� promocja „świadomego zamawiającego”, a więc wsparcie przedsiębiorców zamawiających 
usługi edukacyjne (rozwojowe) poprzez: 

- promocję bazy usług edukacyjnych (rozwojowych) wśród przedsiębiorców, 

- działania PR mające na celu popularyzację wiedzy o metodach zamawiania usług 
edukacyjnych (rozwojowych), 

- uruchomienie usługi konsultanta edukacyjnego wspierającego firmy w prawidłowym 
doborze oferty edukacyjnej (rozwojowej) do potrzeb tej firmy (przedsiębiorców, 
pracowników działów HR). Ponadto konsultant będzie odpowiedzialny za 
monitorowanie prawidłowości przebiegu całego procesu edukacyjnego (od analizy 
potrzeb edukacyjnych po ewaluację); 

���� wspieranie innowacyjności w edukacji (np. transfer nowych narzędzi wykorzystywanych 
podczas szkoleń/metod prowadzenia szkoleń stosowanych zagranicą do Polski lub 
organizacja spotkań/szkoleń/doradztwa dla osób świadczących usługi edukacyjne 
(rozwojowe) dla przedsiębiorstw); 

���� szkolenia/doradztwo dla podmiotów świadczących usługi edukacyjne (rozwojowe), w tym 
osób mających wpływ na cały proces edukacyjny w przedsiębiorstwie (np. osoba 
zajmująca się analizą potrzeb edukacyjnych przedsiębiorstwa, osoba odpowiedzialna za 
kontakt z klientem, osoba odpowiedzialna za logistykę procesu edukacyjnego, 
trener/doradca, osoba dokonująca ewaluacji); 

���� zwiększenie kompetencji podmiotów świadczących usługi edukacyjne (rozwojowe) dla 
przedsiębiorstw z zakresu warsztatu trenerskiego oraz zakresów merytorycznych – 
obszarów, które w wyniku badań zostaną wskazane, jako istotne dla rozwoju gospodarki. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, regiony. 
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2.1.7 Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności 

Jednym z priorytetów polityki gospodarczej jest zwiększanie zainteresowania wybranych 
grup społecznych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz promowanie postaw 
przedsiębiorczych. Jednocześnie nowe wymagania stawiane przedsiębiorstwom w warunkach 
gospodarki opartej na wiedzy zmuszają do poszukiwania coraz lepszych mechanizmów 
funkcjonowania, gwarantujących elastyczność, innowacyjność i szybkość działania. Pojawia 
się potrzeba nowego spojrzenia na najwaŜniejszy zasób organizacji, jakim są ludzie. W 
dzisiejszych warunkach sukces nie opiera się na starannie uporządkowanych procesach 
działania, lecz na zdolności adaptacyjnej, szybkości decyzji, wykorzystaniu intuicji i 
akceptowaniu ryzyka. 

Współcześnie, poszukując przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, coraz częściej wskazuje 
się na trzy elementy: kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność oraz zachodzące 
między nimi oraz w ich otoczeniu interakcje. Panuje pogląd, iŜ proces zwiększania wśród 
pracowników poziomu kreatywności oraz kreowanie warunków do tworzenia postaw 
przedsiębiorczych, przekłada się na innowacyjność organizacji. 

Inwestycje w człowieka, w jego wiedzę, która jest uŜyteczna dla firmy to najbardziej intratne 
wydatki, bo ich efekty przenoszą się na pokolenia. Za dopływ informacji, pomysłów, energii 
twórczej i kreatywności odpowiadają zawsze ludzie. Od jakości ludzi zaleŜy wszelka jakość. 
Niezmiernie istotne w tym względzie są kompetencje, pozostające w związku z 
wykształceniem, doświadczeniem, umiejętnościami oraz stosunkiem do organizacji. Zasoby 
ludzkie to kompetencje menedŜerów i pracowników, ich wiedza, umiejętności i motywacja 
oraz zachowania i postawy wobec pracy, które coraz częściej będą decydować o tym, czy 
przedsiębiorstwo jest konkurencyjne, czy teŜ takim nie jest. 

Jednocześnie powszechnie znanym problemem jest niewystarczająca wiedza przedsiębiorstw 
na temat roli innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Co więcej celem sprostania 
wymogom, jakie gospodarka globalna stawia przed przedsiębiorstwami, niezbędna jest 
zmiana podejścia do innowacji i innowacyjności. Dotychczasowe koncepcje wspierania B+R, 
jako źródła tworzenia przewagi konkurencyjnej są istotne, jednakŜe niewystarczające w 
świetle konieczności budowy gospodarki opartej na wiedzy. Nowe trendy w innowacyjności 
dotyczą zarówno procesu tworzenia produktów (wyrobów i usług) niezaleŜnie, czy 
rozwiązania technologiczne opierają się na działalności B+R, czy powstają w wyniku 
aktywnego włączenia konsumentów (user-driven innovation), jak i zmian zachodzących w 
strukturze przedsiębiorstwa (innowacje nietechnologiczne: organizacyjne oraz 
marketingowe). Nowe formy innowacji takie, jak: innowacje nietechnologiczne, user-driven 
innovation, open innovation, czy innowacje społeczne, wymagają z jednej strony od 
podmiotów gospodarczych nowych umiejętności, zaś z drugiej strony prowadzenia aktywnej 
polityki innowacyjności stymulującej tworzenie tego typu innowacji.  

Działania: 

���� promocja przedsiębiorczości wśród społeczeństwa:  

- dodatkowa promocja przedsiębiorczości w grupach społecznych o znacznym 
potencjale wzrostu wskaźników zatrudnienia (przedsiębiorczość kobiet, osób w wieku 
50+ )90, 

- kształtowanie kultury i postaw przedsiębiorczych, w szczególności w szkołach, 

                                                 
90 Nie wydaje się zasadne tworzenie specjalnych instrumentów wsparcia dla przedstawicieli wybranych grup 
społecznych. Powinni oni korzystać na tych samych zasadach z dostępnego wsparcia. 
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- wsparcie przedsiębiorczości akademickiej; cele: podniesienie kwalifikacji kadr 
akademickich w zakresie przedsiębiorczości oraz zarządzania własnością 
intelektualną; upowszechnienie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych 
projektach powstających w środowisku akademickim; wypracowanie standardów 
komunikacji pomiędzy sferą badawczą a przedsiębiorstwami; 

���� prowadzenie działań promocyjnych na rzecz kształtowania postaw innowacyjnych 
oraz propagowania nowych form innowacji:  

- kompleksowe wzmocnienie kreatywności i kwalifikacji pracowników w systemie 
uczenia się przez całe Ŝycie91, 

- przeprowadzanie cyklicznych krajowych kampanii promocyjnych obejmujących 
róŜnego rodzaju instrumenty wsparcia na rzecz tworzenia innowacji w tym zarówno 
technologicznych jak i nietechnologicznych, 

- spotkania informacyjne nagłaśniające tematykę związaną z B+R i innowacyjnością 
(konferencje, debaty publiczne, seminaria) oraz opracowanie materiałów 
informacyjnych nt. rozwoju innowacyjności w Polsce jak równieŜ rosnącego 
znaczenia nowych form innowacji dla gospodarki, 

- promocja nowych form innowacji, w tym innowacji otwartych, innowacji w usługach, 
innowacji organizacyjnych, marketingowych oraz włączających konsumentów w 
proces powstawania produktu tzw. user-driven innovation, 

- promocja realizacji innowacji społecznych w biznesie, 

- działania promocyjne podnoszące prestiŜ pracowników zajmujących się 
innowacyjnością, w tym podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia negatywnych 
skutków (stygmatyzacja) innowatorów, którzy nie zakończyli projektów z sukcesem 
(dot. m.in. świadomości organów kontroli), 

- uruchomienie podstrony internetowej poświęconej wyłącznie nowym formom 
innowacji (np. w ramach portalu dla przedsiębiorcy). 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. 

 

Priorytet 2.2: Współpraca na rzecz innowacyjności 

 

2.2.1 Wzmocnienie Instytucji Otoczenia Biznesu 

Instrument ma na celu stworzenie efektywnej sieci instytucji otoczenia innowacyjnych 
przedsiębiorstw (inkubatorów i parków technologicznych oraz przemysłowych, centrów i 
ośrodków transferu technologii), w których świadczone będą przede wszystkim wysoko-
wyspecjalizowane, dopasowane do potrzeb kompleksowe usługi, w tym w obszarze całego 
cyklu tworzenia B+R+I, zarządzania innowacjami, transferu technologii. Stanowi on 
kontynuację działania 5.2 PO IG Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi 
proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym oraz działania 5.3 PO IG 
Wspieranie ośrodków innowacyjności. Doceniając osiągnięty do tej pory dorobek w tym 
                                                 
91 Działania te realizowane będą w ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Działania z zakresu 
stymulowania kreatywności realizowane będą równieŜ w ramach Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, która 
obok działań ogólnie promujących kreatywność, przewiduje równieŜ instrumenty wsparcia bezpośrednio 
skierowane do przemysłów kreatywnych. 
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zakresie i budując na jego potencjale proponowane jest odejście od ogólnego wsparcia oraz 
pełną profesjonalizację świadczonych usług. W tym celu niezbędne jest ukierunkowanie 
działalności tych instytucji na aktywność wskazaną w Foresighcie technologicznym 
przemysłu InSight2030 (takŜe współpraca z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w obszarze aktualizacji krajowych inteligentnych 
specjalizacji), Regionalnych Strategiach Innowacji (RSI), projektach regionalnych 
foresightów oraz innych inicjatyw podejmowanych w regionie zgodnie ze specyfiką potrzeb 
społeczno-gospodarczych. Instytucje otoczenia biznesu (IOB) mogłyby stanowić swoisty 
katalizator rozwoju specjalności w regionie. Jednocześnie mając na uwadze konieczność 
świadczenia przez instytucje otoczenia biznesu wysoko wyspecjalizowanych usług 
proinnowacyjnych, zasadne jest dokonanie analizy form organizacyjnych IOB (głównie 
parków i inkubatorów technologicznych), stanowiących jednostki organizacyjne JST.  

W celu poprawy funkcjonowania IOB potrzebne jest wzmocnienie współpracy z lokalnymi 
uniwersytetami oraz biznesem. Z jednej strony naleŜy uwzględniać potrzeby rynku i 
społeczeństwa poprzez dostosowywanie do nich oferty akademickiej, z drugiej zaś szukać 
moŜliwości wdroŜenia opracowanych rozwiązań, rynków zbytu oraz zwrotu kapitału. NaleŜy 
zatem dąŜyć do zwiększenia masy krytycznej projektów naukowych przeznaczonych do 
komercjalizacji – im więcej projektów będzie branych pod uwagę, tym większa jest szansa na 
transfer rozwiązania, który zakończy się sukcesem.  IOB mogą takŜe przyczynić się do 
wzmocnienia współpracy międzynarodowej poprzez promocję wymiany dobrych praktyk, 
organizowanie wizyt studyjnych, mobilność kadr, ułatwianie wejścia polskich naukowców, 
pracowników B+R oraz przedsiębiorców na rynki zagraniczne, a takŜe poszukiwanie 
zagranicznych inwestorów zainteresowanych polskimi innowacyjnymi rozwiązaniami (usługa 
soft landing).   

Biorąc pod uwagę, iŜ proces komercjalizacji stanowi najsłabsze ogniwo w całym procesie 
innowacyjnym, IOB powinny w szczególny sposób kłaść nacisk na wsparcie działań 
wdroŜeniowych uznanych za strategiczne dla regionu lub kraju, podejmowanych na szczeblu 
lokalnym i regionalnym przez młodych naukowców, pracowników B+R oraz przedsiębiorców 
jak i instytucje naukowe czy B+R. Wsparcie to powinno wyraŜać się poprzez pomoc w 
zdobywaniu prywatnego kapitału na sfinansowanie prowadzonej działalności, wejście na 
rynek krajowy i/lub międzynarodowy lub po prostu zapewnienie usług doradczych i 
udostępnienie infrastruktury. W przyszłej perspektywie, podobnie jak w obecnej92, konieczna 
jest kontynuacja wspierania rozwoju tak infrastrukturalnego (na poziomie regionalnym), jak i 

                                                 
92 W perspektywach finansowych 2004-2006 oraz 2007-2013 zainwestowano znaczące środki w budowę i 
wyposaŜenie parków, w związku z czym na obecnym etapie kolejne inwestycje powinny być dokonywane w 
ograniczonym zakresie. Potrzeby firm/lokatorów kaŜdy z parków analizuje we własnym zakresie i rozsądnie 
dostosowuje podaŜ do popytu. W ten sposób duŜa część wiodących parków w Polsce uzbrajana jest w 
wyposaŜenie specjalistyczne, ale takŜe zwiększana jest powierzchnia uŜytkowa tych parków dla stworzenia 
bardziej kompleksowej oferty. Wachlarz oferowanych przez parki usług jest znaczący: zaczynając od 
podstawowych usług „parkowych” czy „inkubatorowych” i wynajmu powierzchni biurowej czy laboratoryjnej, 
poprzez świadczenie usług biznesowych i około biznesowych (inkubator, doradztwo finansowe, prawne czy 
technologiczne, szkolenia, konsulting, mentoring, kojarzenie firm, itp.), aŜ do zaawansowanej oferty dostępu do 
unikalnej, specjalistycznej aparatury badawczej czy pomiarowej. Oferta parków jest obecnie bardzo bogata, tak 
dla małych i średnich przedsiębiorców, jak i dla tych, którzy dopiero myślą o załoŜeniu firmy, a wysoko 
wyspecjalizowane ośrodki zaczynają świadczyć usługi porównywalne do tych, świadczonych przez parki 
technologiczne w bardziej zaawansowanych w tej dziedzinie krajach. Zaletą parków technologicznych jest 
dobrze wyposaŜona infrastruktura, która obejmuje: sale seminaryjne, Internet szerokopasmowy, sieć 
komputerową, dostęp do baz danych, recepcję i obsługę sekretariatu. W przypadku większości parków trwają 
równieŜ prace nad laboratoriami badawczo-rozwojowymi. Jest to swoista wartość dodana dla lokatorów parków 
niespotykana w takim wymiarze w innych instytucjach otoczenia biznesu.  
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„miękkiego” IOB. Szczególną wagę mają przy tym dalsze działania na rzecz rozwoju i 
zwiększania kompetencji kadr tych ośrodków, w celu zwiększenia ich efektywności oraz 
lepszego zrozumienia specyfiki działalności tego typu instytucji, działających na pograniczu 
nauki i biznesu. Konieczna jest zmiana w sposobach zarządzania i podejściu rynkowym IOB. 
Dzięki temu podniesie się jakość oferowanych przez nie wysoce specjalistycznych usług. 

Równocześnie, w Polsce istnieje obecnie szereg róŜnego rodzaju sieci, których zadaniem jest 
udzielanie przedsiębiorcom informacji na temat dostępnych moŜliwości wsparcia (m.in. PK 
KSU, sieć Enterprise Europe Network, Centrum Informacji Europejskiej i Regionalne Centra 
Informacji Europejskiej, regionalne centra informacyjne o funduszach europejskich). 
Istniejące sieci działają na róŜnych poziomach (zarówno centralnych, jak i na róŜnych 
poziomach regionalnych), powołane zostały przez róŜne instytucje, na róŜnych zasadach, z 
często podobnymi zadaniami – w rezultacie obserwowalny jest wysoki poziom nachodzenia 
na siebie ich kompetencji. Efektem jest z jednej strony nieefektywna alokacja publicznych 
środków, z drugiej zaś brak identyfikacji wiodącej sieci, jako głównego źródła informacji dla 
przedsiębiorców. Jest to jedna z przyczyn braku szczegółowej wiedzy przedsiębiorców na 
temat dostępnego wsparcia.  

Działania: 

Wzmocnienie istniejących IOB: 

���� wprowadzenie systemu koordynacji pomiędzy szczeblem centralnym a regionalnym w 
celu zapewnienie efektywności i synergii podejmowanych na tych poziomach działań; 

���� przeprowadzenie na poziomie centralnym certyfikacji istniejących IOB; przeprowadzenie 
certyfikacji powinno nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem wydatkowania środków z nowej 
perspektywy finansowej 2014-2020 – dzięki temu moŜliwe będzie uwzględnienie 
posiadania certyfikatu przy przyznawaniu dodatkowych preferencji (np. punkty) w razie 
ubiegania się przez IOB o wsparcie; 

���� zwiększenie kompetencji kadr zarządzających i pracowników oraz dostosowanie ich do 
indywidualnych potrzeb instytucji, m.in. w zakresie kompetencji menadŜerskich, promocji 
działalności, komercjalizacji wyników badań naukowych, kwestii własności intelektualnej, 
pozyskiwania kapitału w celu sfinansowania projektów realizowanych przez firmy (m.in. z 
wykorzystaniem międzynarodowych dobrych praktyk); na poziomie centralnym działania 
w obszarze kompetencji powinny być dodatkowo związane z kierunkami inteligentnej 
specjalizacji kraju, na poziomie regionów z kierunkami inteligentnej specjalizacji danego 
regionu; 

���� inwestycje w jakość wybudowanej infrastruktury pod kątem inteligentnej specjalizacji na 
poziomie centralnym np. poprzez wsparcie zakupu laboratorium i/lub innych 
specjalistycznych elementów wyposaŜenia IOB, których znaczenie i zapotrzebowanie 
rynkowe byłoby rozpoznane przez IOB; 

���� kontynuacja i dalsza profesjonalizacja dotychczasowych działań: udostępnianie 
infrastruktury (laboratoria), usługi doradcze (indywidualne konsultacje obejmujące 
profesjonalne doradztwo w zakres transferu technologii, innowacyjności, praw własności 
intelektualnej, finansowania technologii, poszukiwania parterów naukowych i handlowych 
itp.); 

���� wzmocnienie międzynarodowej obecności przedsiębiorstw wspieranych w IOB poprzez:   

- pomoc w poszukiwaniu zagranicznych partnerów (gł. transfer technologii, transfer 
wiedzy, współudział w realizacji prac B+R), 
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- poszukiwanie kapitału zagranicznego w celu sfinansowania projektów realizowanych 
przez firmy, 

- wsparcie organizacyjne w organizacji misji/wizyt studyjnych dla wybranych start-
upów, 

- przy realizacji powyŜszych działań wykorzystywany będzie potencjał WPHiI; 

���� audyty technologiczne: zaprojektowanie i przeprowadzenie audytu lub częściowe 
doradztwo związane z audytem i zakupem usług certyfikacyjnych; wydanie opinii o 
technologii (przygotowanie i wydanie dokumentów i opinii o innowacyjności technologii 
stosowanej, zakupionej lub wdraŜanej przez klienta);  

���� wzmocnienie współpracy, wymiany dobrych praktyk i informacji pomiędzy 
poszczególnymi instytucjami (zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym), 
m.in. poprzez projekt pilotaŜowy mający na celu wyłonienie lokalnych animatorów 
innowacyjności, których działanie nastawione byłoby zwiększenie efektywności IOB 
poprzez działania nastawione na zacieśnienie współpracy i powiązań, promocję 
innowacyjności, wymianę dobrych praktyk; 

���� firmy korzystające z instrumentu uzyskają dodatkowe preferencje (np. punkty) w razie 
ubiegania się o inny rodzaj wsparcia; zapewni to większą synergię prowadzonych przez 
państwo działań. 

Działanie: 

Kompleksowa sieć informacyjno-doradcza dla przedsiębiorców 

���� do stworzenia kompleksowej sieci informacyjnej naleŜy wykorzystać istniejący potencjał 
Krajowego Systemu Usług (KSU), w szczególności PK KSU która docelowo powinna 
stać się najwaŜniejszym źródłem informacji dla przedsiębiorców; posiada bowiem 
wieloletnie doświadczenie, wyspecjalizowane kadry oraz zdolność do zapewnienia usług w 
wielu lokalizacjach oczekiwanych przez przedsiębiorców (m.in. w formie dyŜurów); 

���� w nowym systemie KSU moŜe równieŜ pełnić funkcj ę tzw. ”opiekuna projektu” , 
wskazując przedsiębiorcom najodpowiedniejsze do ich potrzeb źródło i instrument 
wsparcia, przeprowadzając jednocześnie wstępną weryfikację wniosku; 

���� w części dotyczącej roli „opiekuna projektu” oraz świadczenia usług informacyjnych 
waŜne jest zapewnienie działania punktów jak najbliŜej przedsiębiorcy (znając specyfikę 
danego regionu i jego potrzeby); 

���� przedsiębiorca powinien być objęty obsługą jednego, niezmiennego 
opiekuna/konsultanta; 

���� bazując na istniejących zasadach w KSU przedsiębiorcy powinni uzyskać informację o 
wszelkich moŜliwych i dostępnych formach wsparcia (na poziomie krajowym i 
regionalnym, ze źródeł europejskich i krajowych); 

���� uwzględniając fakt, Ŝe marka KSU kojarzona jest z usługami doradczo-szkoleniowymi o 
określonym standardzie jakościowym naleŜy kontynuować zapewnianie pod marką KSU 
wspieranych usług doradczo-szkoleniowych (ewentualnie z elementami finansowania) dla 
przedsiębiorców; w tym celu powinny być kontynuowane (prowadzone obecnie) 
pilotaŜowe wdroŜenia nowych usług oraz rozwój tych przetestowanych wcześniej pod 
marką KSU, jak np. doradztwo w zakresie środowiskowym; 

���� naleŜy zapewnić częściową odpłatność za korzystanie z usług KSU, w celu większego 
zaangaŜowania przedsiębiorcy; 
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���� istniejące centra informacji o funduszach europejskich powinny natomiast skoncentrować 
swoją działalność na dostarczaniu praktycznych informacji nt. moŜliwości skorzystania z 
funduszy europejskiej;  

���� w celu uniknięcia nakładania na siebie zadań poszczególnych instytucji konieczna jest 
ciągła wymiana informacji na temat podejmowanych działań, prowadzona w szczególności 
pomiędzy PARP (odpowiedzialnym za KSU) a urzędami marszałkowskimi 
odpowiedzialnymi za prowadzenie regionalnych centrów informacji o funduszach) 

���� bardzo istotnym elementem działania musi być szeroka kampania informacyjna, która 
pozwoli na jednoznaczną identyfikację punktów KSU, jako kompleksowego źródła 
informacji na temat wsparcia przedsiębiorstw oraz marki KSU, jako certyfikatu jakości 
usług doradczo-szkoleniowych dla MŚP. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości/Krajowy System 
Usług. 

 

2.2.2 Wzmocnienie i rozwój klastrów 

Doświadczenia międzynarodowe wskazują na klastry, jako jeden z istotnych czynników 
mających wpływ na podniesienie poziomu konkurencyjności regionu i budowę gospodarki 
opartej na wiedzy i umiejętnościach. Dzięki powiązaniom w ramach klastra łatwiejszy jest 
transfer nowoczesnych rozwiązań, w tym takŜe technologicznych wewnątrz struktury lub 
inicjatywy klastrowej. 

NaleŜy przyjąć, Ŝe klastrem jest takie skupisko firm i instytucji, które charakteryzuje się 
wysokim poziomem róŜnego rodzaju interakcji, powiązań funkcjonalnych i współpracy (przy 
zachowaniu konkurencji). Wspomniane cechy oraz nagromadzenie zróŜnicowanych 
wyspecjalizowanych podmiotów i zasobów są kluczowe dla wysokiej innowacyjności i 
konkurencyjności danego klastra. Klastry rozwijają się w oparciu o przepływy wiedzy, 
innowacje oraz jak najlepsze dopasowanie i wykorzystanie zasobów dostępnych w danej 
lokalizacji. Dzieje się tak dzięki intensywnym interakcjom oraz współpracy, dialogowi i 
koordynacji, które występują razem z naturalną konkurencją pomiędzy podmiotami w 
klastrze. Konkurencja optymalizuje wewnętrzne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstw (i 
innych podmiotów) oraz stymuluje działania innowacyjne. Współpraca pozwala natomiast na 
optymalizację wykorzystywania zasobów wewnętrznych i zewnętrznych oraz umoŜliwia 
rozwój innowacji dzięki nowemu łączeniu róŜnych zasobów, wiedzy i sprzęŜeniom 
zwrotnym. 

Celem polityki klastrowej w przyszłym okresie wsparcia będzie wzmocnienie innowacyjności 
i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i 
przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji 
gospodarczych (klastrów kluczowych). Sformułowane kierunki i załoŜenia polityki klastrowej 
przewidują szerokie wspieranie istniejących i nowoutworzonych klastrów poprzez 
dofinansowanie koordynatorów klastrów, w tym prowadzonych przez nich inicjatyw 
klastrowych oraz zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów 
o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki (poprzez wsparcie 
centralne) i poszczególnych regionów (poprzez wsparcie regionalne), wpisujących się w 
inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne.  
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Raport Kierunki i załoŜenia dla przyszłej polityki klastrowej93 wskazuje mechanizmy 
wspierające rozwój współpracy i koordynacji, w tym takŜe bodźce stymulujące powstawanie 
nowych inicjatyw klastrowych w ramach skupisk działalności o istotnym potencjale 
ekonomicznym i naukowo-technologicznym (w tym między innymi na terenach specjalnych 
stref ekonomicznych mających potencjał do włączania klastrów do międzynarodowych sieci 
współpracy poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne skoordynowane z kierunkami 
rozwoju pobliskich klastrów). Dopuszcza się równieŜ stymulowanie powstawania nowych 
klastrów i inicjatyw klastrowych na styku róŜnych sektorów i branŜ lub w obszarach 
rozwiązywania istotnych problemów społeczno-ekonomicznych. Stanowi to odpowiedź na 
problem niedoskonałości rynku związany z istniejącymi w Polsce ograniczeniami 
w nawiązywaniu i rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami, oraz między 
przedsiębiorstwami a sferą B+R i administracją. Jest to takŜe odpowiedź na diagnozę 
obecnego stanu rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce, która pokazuje, Ŝe 
inicjatywy klastrowe nie zawsze powstają tam, gdzie istnienie istotnych skupisk działalności 
gospodarczej (klastrów) wskazują analizy statystyczne94. 

Nie zakłada się jednak odgórnego tworzenia inicjatyw klastrowych, ale konstruuje system 
bodźców mobilizujący ewentualne ich powstawanie oddolne oraz angaŜowanie się aktorów 
klastrów w procesy definiowania wspólnych przedsięwzięć oraz wspólnego, strategicznego 
planowania rozwoju. Głównymi podmiotami angaŜującymi się w te procesy będą 
przedsiębiorstwa i instytucje funkcjonujące w ich otoczeniu. Zakłada się takŜe, Ŝe główną 
determinantą rozwoju klastrów powinny być inwestycje prywatne realizowane przez 
podmioty klastra. Wsparcie publiczne powinno mieć charakter ograniczony w czasie i 
powinno być stopniowo wygaszane. 

Przewiduje się takŜe rozwijanie inicjatyw klastrowych wspierających rozwój sektora handlu i 
usług. Wśród głównych problemów identyfikowanych na drodze rozwoju sektora handlu i 
usług wymienia się niedostateczną płaszczyznę dialogu pomiędzy MSP, instytucjami  
i organizacjami publicznymi, sektorem B+R. Ponadto rozpoznawanych jest wiele barier 
organizacyjnych i rynkowych, w tym równieŜ niedostateczne umiejętności planowania i 
zarządzania strategicznego przez MSP w sektora handlu i usług. Potrzeba zatem opracowania 
nowych modeli współpracy w ramach klastra w obszarze handlu i/lub usług. 

Proponowane załoŜenia/zasady ogólne: 

� Szerokie wspieranie istniejących i nowoutworzonych klastrów poprzez dofinansowanie 
koordynatorów klastrów, w tym prowadzonych przez nich inicjatyw klastrowych. Ten 
rodzaj dofinansowania pochodzić będzie głównie z poziomu regionalnego. W ten sposób 
zapewnione zostanie funkcjonowanie instytucji pełniących kluczową rolę dla rozwoju 
współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach skupisk działalności gospodarczej, 
a tym samym podnoszenia ich konkurencyjności i innowacyjności (zgodność z RSI). 
Wraz z rozwojem klastra (od fazy embrionalnej/ inkubacji, wzrostu, do fazy dojrzałości) 
wspieranie koordynatora powinno ustępować na rzecz bezpośredniego wspierania 
aktorów klastra (projekty na rzecz klastra realizowane przez konsorcja uczestników 
klastra). 

� Zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o 
kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki (poprzez wsparcie 
centralne) i poszczególnych regionów (poprzez wsparcie regionalne), wpisujących się w 
inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne.  

                                                 
93 Kierunki i załoŜenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki 
klastrowej, PARP, Warszawa 2012 r. 
94 Patrz na przykład mapowanie klastrów w ramach European Cluster Observatory. 
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� Część dostępnego wsparcia ukierunkowana będzie na współfinansowanie wiązki 
projektów rozwojowych uzgodnionych w ramach krajowych klastrów kluczowych. 
Projekty te będą realizowane przez działające w klastrach konsorcja podmiotów, czyli 
przedsiębiorstwa, jednostki edukacyjne i naukowe, instytucje otoczenia biznesu i inne (w 
tym koordynatorów). Projekty obejmą między innymi działalność badawczo-rozwojową, 
inwestycje we wspólną infrastrukturę edukacyjną lub badawczą, rozwój kapitału 
ludzkiego, internacjonalizację itp. Efektem będzie zintegrowane i skoordynowane 
wykorzystanie instrumentów róŜnych polityk: innowacyjnej, naukowo-technologicznej, 
proeksportowej, rozwoju kapitału ludzkiego itp.  

� Działania na szczeblu lokalnym będą koncentrować się nie tyle na powstawaniu nowych 
klastrów (samo zawiązywanie klastra powinno być procesem samodzielnym i oddolnym, 
na tym etapie największą rolę do odegrania ma koordynator/ animator klastra oraz 
materialny i niematerialny potencjał klastra), co na wspieraniu rozwoju klastrów 
nowopowstałych i/lub tych ze stosunkowo niewielkim potencjałem; interwencja publiczna 
powinna pojawić się dopiero w momencie wspólnego uświadomienia potrzeb 
rozwojowych klastra przez jego aktorów. 

� Mobilizacja środków prywatnych – wsparcie publiczne czy to koordynatorów, czy 
projektów realizowanych przez konsorcja aktorów klastra (bez względu na fazę rozwoju 
klastra) powinno wynosić maksymalnie 90%. 

� Celem interwencji publicznej nie będzie co do zasady tworzenie kolejnych klastrów. 

� Rozwój klastrów w pierwszej kolejności będzie uwzględniać dostępną juŜ w regionach/ 
kraju infrastrukturę, w tym specjalistyczną infrastrukturę B+R.  

Działania: 

� Wspieranie wczesnej fazy rozwoju klastrów (faza embrionalna/ inkubacji) w celu 
budowy kompetencji i potencjału rozwojowego klastrów; (klastry młode, o niewielkim 
potencjale, głównie o znaczeniu lokalnym lub regionalnym). Wsparcie kierowane głównie 
do koordynatorów klastrów będzie dotyczyć: 

- wzmacniania warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania klastra, 

- wzmacniania procesów animacyjnych, 

- budowy zaufania, skłonności do współpracy i dialogu oraz rozwojowi planowania 
strategicznego i koordynacji działań w ramach klastra,  

- rozwoju interakcji, powiązań i przepływów wiedzy (wewnętrznych i zewnętrznych) 
istotnych dla klastra – takŜe w układzie międzynarodowym i międzysektorowym, 

- zacieśniania współpracy wewnątrz klastra i z jego otoczeniem; animowania 
wspólnych przedsięwzięć, rozwijania nowych produktów i usług innowacyjnych,  

- promocji klastra (działania marketingowe, PR, tworzenie wspólnej marki klastra itp.), 

� Wspieranie rozwoju klastrów znajdujących się w fazie wzrostu, ze szczególnym 
uwzględnieniem podnoszenia ich innowacyjności (kluczowe klastry regionalne95, klastry 
ponadregionalne). Wsparcie będzie dotyczyć: 

                                                 
95 zaproponowana w Raporcie kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu; rekomenduje się 
by klastry te były wybierane na poziomie regionu w procedurach określonych decyzjami samorządu 
regionalnego; rekomenduje się by w procedurze ich wyboru brać pod uwagę następujące kryteria: masa 
krytyczna, potencjał rozwojowy i innowacyjny, dotychczasowa i planowana współpraca oraz doświadczenie i 
potencjał koordynatora, kryteria te powinny zostać odpowiednio uszczegółowione w celu uwzględnienia 
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- działań wzmacniających współpracę wewnętrzną i zewnętrzną klastra (wsparcie 
kierowane do koordynatorów), 

- świadczenia wyspecjalizowanych usług realizowanych przez koordynatora na rzecz 
podmiotów klastra (w zakresie: analiz, doradztwa, szkoleń, foresightu, transferu 
technologii, komercjalizacji wiedzy, ochrony praw własności intelektualnej, promocji, 
ekspansji na rynki zagraniczne, udostępniania infrastruktury laboratoryjnej, 
pozyskiwania finansowania itp.). Usługi te mogą być równieŜ świadczone przez inne 
instytucje otoczenia działające w klastrze (np. centrum transferu technologii, 
inkubator, park naukowo-technologiczny lub podmiot zarządzający specjalną strefą 
ekonomiczną96), a takŜe wyspecjalizowane firmy prywatne, w tym firmy 
konsultingowe – o ile takowe istnieją w otoczeniu klastra i są skłonne do współpracy, 

- wsparcia projektów klastra realizowanych przez konsorcja aktorów klastra, 
podnoszące jego konkurencyjność i innowacyjność (dofinansowanie na zasadach 
ogólnych - wsparcie inwestycyjne, granty oraz poŜyczki), 

- działań wzmacniających procesy sieciowania klastrów w Polsce, w tym wsparcie 
projektów proinnowacyjnych (np. stanowiących odpowiedź na wyzwania gospodarcze 
i społeczne) realizowanych przez grupy klastrów (klastry z róŜnych branŜ lub 
pokrewnych). 

� Wspieranie rozwoju klastrów kluczowych dla gospodarki kraju (KKK) 97 

- wsparcie duŜych projektów inwestycyjnych, B+R, zmierzających do tworzenia 
nowych produktów, technologii i wchodzenia najlepszych polskich klastrów w 
europejskie oraz globalne łańcuchy wartości dodanej (projekty zgodne ze strategiami 
klastrów realizowane przez konsorcja aktorów klastra; wsparcie inwestycyjne, granty 
oraz poŜyczki), 

- wsparcie na nawiązywanie współpracy z innymi klastrami w UE i na świecie w tych 
samych obszarach lub na styku róŜnych obszarów w celu wspólnego opracowania 
produktu, który ma potencjał stania się specjalnością eksportową, szczególnie poza 
obszarem UE [wsparcie sieciowania, szczególnie w skali UE, badań rynkowych za 
granicami UE, rozwoju produktu, ochrony patentowej], (projekty zgodne ze 
strategiami klastrów realizowane przez konsorcja aktorów klastra; wsparcie 
inwestycyjne, granty oraz poŜyczki),  

                                                                                                                                                         
specyfiki regionalnej; zakłada się, Ŝe projekty uzgodnione przez aktorów regionalnych klastrów kluczowych 
będą korzystały z dodatkowych punktów w systemie oceny przy aplikowaniu do róŜnych programów i działań 
pomocowych na poziomie regionalnym. 
96 Włączając moŜliwość powiązania rozwoju specjalnych stref ekonomicznych i parków naukowo-
technologicznych z rozwojem klastrów, naleŜy zastrzec, Ŝe w wielu wypadkach klaster będzie i powinien 
obejmować takŜe podmioty działające poza terenem danej strefy, czy parku. Instytucje te mogą pełnić istotną 
rolę w rozwoju klastra koncentrując dodatkowo działalność badawczo-rozwojową, stwarzając moŜliwości 
rozwoju nowych firm (w tym technologicznych) oraz przyciągania poŜądanych inwestycji zagranicznych. Mogą 
takŜe pełnić kluczową rolę w wypadku klastrów, które rozwijają się w oparciu o napływ inwestycji 
zagranicznych. 
97 Zaproponowana w Raporcie kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej 
konkurencyjności międzynarodowej; rekomenduje się by klastry te były wybierane na poziomie krajowym, m.in. 
w oparciu o kryteria dotyczące : masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i 
planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora; zakłada się, Ŝe projekty uzgodnione przez 
aktorów krajowych klastrów kluczowych będą korzystały z dodatkowych punktów w systemie oceny przy 
aplikowaniu do róŜnych programów i działań pomocowych na poziomie krajowymi regionalnym 
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- dedykowane wsparcie dla koordynatorów KKK dla działań związanych z 
internacjonalizacją klastra (w tym z marketingiem, brandingiem, sieciowaniem 
międzynarodowym). 

� Wsparcie dla tworzenia klastrów dla podmiotów działających w sektorze handlu i usług, 
w celu podnoszenia poziomu współpracy przedsiębiorców: 

- opracowanie i wdroŜenie informatycznej platformy wiedzy zawierającej m.in. bazę 
klastrów i inicjatyw klastrowych, 

- opracowanie modeli działania klastrów handlowych i/lub usługowych, 

- projekty pilotaŜowe. 

�  Wsparcie systemowe: 

- zwiększanie jakości zarządzania klastrami w Polsce m.in. poprzez wdraŜanie przez 
koordynatorów standardów zarządzania klastrem tj. jego działań na rzecz rozwoju 
klastra, ze szczególnym uwzględnieniem aktorów klastra („kuźnia menedŜerów 
klastrów”- projekt systemowy szkoleniowo - doradczy), 

- podnoszenie wiedzy w zakresie idei klasteringu, w tym wśród administracji (projekt 
systemowy o charakterze promocyjnym, informacyjnym i upowszechniającym), 

- granty na umiędzynarodowienie” – wsparcie procesu mobilizacji udziału klastrów z 
Polski w projektach i przedsięwzięciach międzynarodowych (w tym 
internacjonalizacja na znaczących rynkach np. Indie, Chiny czy USA, działania 
polskich hub’ów tworzonych poza Polską), 

- wsparcie procesu budowy i rozwoju systemu wyłaniania98 kluczowych klastrów 
krajowych (w tym tworzenie rozwiązań systemowych np. krajowy system informacji 
o klastrach), 

- tworzenie procesów „wspierającego monitoringu” wdraŜania strategii rozwojowych 
kluczowych klastrów krajowych (projekt systemowy szkoleniowo- doradczy). 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

2.2.3 Wzmocnienie więzi biznes-nauka  

Wysoka aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez 
przemysł wiedzy i badań naukowych są obecnie kluczowymi czynnikami konkurencyjności 
gospodarki zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Skala tworzenia i 

                                                 
98 W zakresie wspierania rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych w pierwszej kolejności 
rekomenduje się dokonanie wyboru klastrów o największym potencjale konkurencyjnym i znaczeniu dla polskiej 
gospodarki w drodze konkursu. Liczba krajowych klastrów kluczowych powinna być ograniczona, poniewaŜ 
trudno będzie realnie budować pozycję konkurencyjną Polski w zbyt wielu specjalizacjach. Wybór tych klastrów 
powinien być rozłoŜony w czasie na kolejne rundy konkursowe, co pozwoliłoby na włączanie do systemu 
wsparcia kolejnych klastrów – nowych, powstających na styku kilku sektorów, a takŜe tych, które w 
międzyczasie zaawansowały procesy współpracy i planowania strategicznego. Wybór klastrów na poziomie 
krajowym powinien być przeprowadzany przy współudziale ministerstw i agend, które w przyszłości 
finansowałyby projekty realizowane przez podmioty klastra i ich konsorcja. Komisja konkursowa dokonująca 
wyboru klastrów powinna składać się takŜe z niezaleŜnych ekspertów. Punktem wyjścia do wyłaniania 
krajowych klastrów kluczowych powinien być istotny potencjał gospodarczy, który moŜe być rozwijany poprzez 
innowacje technologiczne i nietechnologiczne oraz znaczący potencjał naukowo-technologiczny, dający szansę 
na rozwijanie technologii i transfer wiedzy. Kryteria wyboru tych klastrów powinny być takŜe zgodne z 
kryteriami stawianymi dla inteligentnych specjalizacji. 
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absorbowania innowacji jest w Polsce wysoce niewystarczająca. Niskie zaangaŜowanie 
sektora przedsiębiorczości w finansowanie działalności badawczo-rozwojowej świadczy o 
słabej współpracy pomiędzy przemysłem i sferą nauki oraz wskazuje na strukturalną słabość 
sektora badawczo-rozwojowego w Polsce, a takŜe niskie zainteresowanie przedsiębiorstw w 
zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek. 

NaleŜy zatem podjąć kroki ku poprawie przepływu informacji pomiędzy oboma 
środowiskami, zwiększyć zainteresowania współpracą ze strony przedsiębiorstw, stworzyć 
odpowiedni system zachęt ze strony państwa oraz wskazywać korzyści przedmiotowej 
współpracy.  

Działania: 

� Utworzenie funkcji asystenta dla MŚP poprzez zapewnienie wsparcia dla 
przedsiębiorców w zatrudnieniu pracowników lub staŜystów jednostek naukowych w 
przedsiębiorstwie celem wymiany wiedzy i doświadczeń oraz zapewnienia prawidłowości 
procesu badawczego w przedsiębiorstwie.  

Przez staŜystów rozumie się pracowników naukowych jednostek naukowych, uczelni 
zatrudnieni w jednostce naukowej/uczelni od co najmniej dwóch lat oraz zajmujący się 
badaniami naukowymi, rozwojem i innowacją.  

Instrument powinien mieć charakter regionalny, dlatego projekty muszą być 
realizowane na terenie województwa, w którym został ogłoszony konkurs na projekty. 
Dotacje przyznawane w trybie konkursowym poprzez instytucje wyznaczone przez 
zarządy województw (Urzędy Marszałkowskie, wojewódzkie Urzędy Pracy). 

Celem większego zaangaŜowania przedsiębiorstw w przedmiotowe projekty firma 
uzyska moŜliwość dofinansowania jedynie części (do 75%) wynagrodzenia 
pracownika naukowego (nie zaś 100%). Istnieje wtedy większe prawdopodobieństwo, iŜ 
zatrudni osoby, których praca rzeczywiście przyczyni się do rozwoju firmy. Jednocześnie 
naleŜy wprowadzić ograniczenie kwotowe miesięcznego wynagrodzenia (za koszty 
kwalifikowalne naleŜy uznać koszty wynagrodzenia oraz koszty obowiązkowych składek 
na ubezpieczenie społeczne, dojazdy oraz przeloty, a takŜe koszty pobytu, takie jak 
zakwaterowanie w miejscu odbywania staŜu – w przypadku osób spoza województwa).  

NaleŜy wprowadzić moŜliwość zatrudniania pracowników naukowych spoza Polski. 

NaleŜy stworzyć instrument działający na odwrotnej zasadzie: dotowanie staŜy 
pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; przedsiębiorcy odbywający 
staŜ w instytucjach naukowych mogliby poznać od strony praktycznej, jak prowadzi się 
badania naukowe, co w efekcie pozwoliłoby im wprowadzić podobne mechanizmy pracy 
w planowanych działach B+R w firmie. 

Broker innowacji 

Celem projektu jest transfer wyników badań z jednostek naukowo badawczych do 
przedsiębiorstw oraz transfer nowych innowacyjnych produktów do przedsiębiorstw. W 
ramach projektu zostanie przeszkolona niewielka grupa osób (przedstawiciele instytucji 
osiągających najlepsze rezultaty w zakresie transferu technologii), które staną się tzw. 
brokerami innowacji pomagającymi wdraŜać innowacyjne produkty na regionalny rynek. 
Osoby te zdobędą wiedzę ogólną z zakresu technik sprzedaŜy, marketingu, analizy potrzeb 
klienta, negocjacji biznesowych, analizy rynku produktów innowacyjnych oraz wiedzę 
szczegółową z zakresu: produktów i technologii innowacyjnych. KaŜdy broker innowacji 
objęty będzie równieŜ pomocą w postaci osobistego doradcy prawnego i biznesowego. 
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Działanie ma na celu podniesienie efektywności i skuteczności procesu transferu technologii 
pomiędzy sferą nauki a gospodarki poprzez dofinansowanie usług doradczych świadczonych 
przez tzw. brokerów innowacji na rzecz jednostek naukowych lub mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców, realizujących przedsięwzięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań i 
transferu technologii. Broker Innowacji to podmiot, którego rolą jest świadczenie usług w 
zakresie poszukiwania, pośrednictwa i dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla klienta. 
Brokerem moŜe być przedsiębiorca lub instytucja okołobiznesowa, np. inkubator lub park 
technologiczny. Natomiast klientem moŜe być kaŜdy podmiot zainteresowany usługami 
świadczonymi przez brokera, np. przedsiębiorca, instytucja naukowa, a takŜe instytucja 
otoczenia biznesu.  

W ramach działania proponuje się dofinansowanie następujących usług:  

���� usługi związane z transferem technologii, w szczególności: 

- identyfikacja potencjalnych odbiorców/dostawców technologii, odpowiednio do 
zapotrzebowania usługobiorcy, 

- kojarzenie partnerów transferu technologii z wykorzystaniem róŜnych form kontaktu 
w celu wymiany informacji, analizy wzajemnych potrzeb i oczekiwań, uściślenia 
warunków i przygotowania projektu umowy transferu technologii, 

- wsparcie usługobiorców w pozyskaniu dodatkowych ekspertyz technicznych, 
prawnych, ekonomicznych, 

- pomoc doradcza podczas negocjacji i zawierania przez usługobiorcę umowy transferu 
technologii z wybranym odbiorcą/dostawcą technologii; 

���� doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej i obrotu tymi prawami; 

���� doradztwo w zakresie umów licencyjnych; 

���� przeprowadzanie audytu w firmie, czyli pomoc MŚP w zidentyfikowaniu potrzeb; 

Broker innowacji świadczący ww. usługi doradcze musiałby spełniać następujące 
wymagania: 

- prowadzić działalność od co najmniej 2 lat, 

- posiadać udokumentowane kompetencje i doświadczenie w świadczeniu usług 
doradczych objętych dofinansowaniem, 

- nie być powiązanym organizacyjnie ani finansowo z potencjalnym usługobiorcą. 

Decydujące znaczenie będzie miała liczba aktywnych, a nie tylko przeszkolonych zawodowo 
brokerów. 

Bon na innowacje 

���� instrument wsparcia inicjacji kontaktów pomiędzy mikro lub małymi przedsiębiorcami, 
którzy nie korzystali w ostatnich trzech latach z usług Ŝadnej jednostki naukowo-
badawczej w zakresie wdroŜenia lub rozwoju produktu czy technologii, a instytucjami 
prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową. 

Wsparcie realizowane będzie na następujących warunkach:  

- dotacje w wysokości do 15 tys. PLN o intensywności wsparcia: 100% (przyznanie 
Bonu stanowi pomoc de minimis), 

- pozostawienie wymogu wniesienia wkładu przedsiębiorcy w realizowaną usługę, 
przynajmniej w postaci sfinansowania wydatku niekwalifikowanego w postaci VAT, 
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- minimum wymogów formalnych dla przedsiębiorców (tylko te wymagane prawem), 
jasność w przyznawaniu oraz proste zasady rozliczeń z instytucjami realizującymi 
Bony. 

Edycja pilotaŜowa instrumentu wdraŜanego przez PARP pokazała, Ŝe zainteresowanie 
innowacjami przedsiębiorstw jest bardzo duŜe, a sama pomoc im udzielana nie musi być 
kosztowna. Z dotychczasowych doświadczeń programu wynika, iŜ kwota 15 tys. PLN na 
nawiązanie współpracy z jednostką naukowa jest wystarczająca – wskazują na to równieŜ 
typy proponowanych projektów, które nie wymagają zwiększania kwoty dofinansowania. 
Dlatego teŜ wskazana jest kontynuacja programu Bon na Innowacje. 

Instytucje wdraŜające: instytucje na poziomie regionalnym. 

DuŜy bon (wsparcie na poziomie centralnym) 

���� wsparcie przeznaczone na dofinansowanie usługi polegającej na opracowaniu nowego 
wyrobu, projektu wzorniczego, technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniu wyrobu 
lub technologii produkcji przez jednostki naukowe99 dla mikro i małych przedsiębiorców 
produkcyjnych posiadających siedzibę na terytorium Polski. 

Wsparcie realizowane na następujących warunkach: 

- w załoŜeniach maksymalna wartość wsparcia dla przedsiębiorcy to 200 tys. zł przy 
intensywności pomocy udzielanej w ramach programu nie przekroczy 80%, 

- konieczność wniesienia wkładu własnego, co da większą gwarancję, Ŝe usługa, będzie 
bardziej odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorcy, 

- ze względu na zakres merytoryczny projektów oraz większy stopień zaawansowania 
technologicznego i innowacyjnego ich realizacja powinna trwać do 18 miesięcy. 

Na podstawie wyników ewaluacji programu Bon na innowacje została sformułowana 
rekomendacja dotycząca potrzeby uruchomienia programu, w ramach, którego byłaby 
oferowana wyŜsza kwota dotacji oraz zapewniony dłuŜszy okres realizacji projektu. Nowy 
instrument wsparcia został uruchomiony w 2013 roku (maksymalna wysokość wsparcia to 50 
tys. zł).  

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Stworzenie Rezerwy Technologicznej 

���� dofinansowanie kosztów subskrypcji Rezerwy Technologicznej, czyli innowacyjnej 
platformy dla MSP (uruchamianej obecnie w Finlandii i Danii), za pośrednictwem, której 
świadczone są usługi polegające na udostępnianiu – za opłatą w ramach subskrypcji – 
technologii i know-how będących w posiadaniu największych światowych firm 
(deponentów) oraz usług eksperckich z nią związanych. 

W ramach subskrypcji dofinansowywanej przez PARP dla polskich MSP oferowane będą: 

- licencje oparte na patencie lub zgłoszeniu patentowym, 

- pakiety technologiczne (licencja(e) + know-how od kilku deponentów),  

- usługi eksperckie w zakresie tworzenia pomysłu, rozwoju i testowania produktu, fazy 
przedprodukcyjnej oraz produkcji właściwej i sprzedaŜy. 

                                                 
99 Wykonawcami usług będą jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96 poz. 615), a takŜe przedsiębiorcy posiadający status centrum 
badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej. 
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Celem wprowadzenia tego typu instrumentu jest pobudzenie rynku własności intelektualnej 
poprzez obniŜenie barier i wysokich kosztów transakcyjnych w pozyskiwaniu i korzystaniu z 
technologii . 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Priorytet 2.3: Wsparcie dla rozwoju e-gospodarki 

Wykorzystanie moŜliwości rozwoju technologii ICT ciągle nie jest w Polsce na 
wystarczającym poziomie, mimo iŜ jest to jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów 
polskiej gospodarki. Wsparcie rozwoju i upowszechnienia innowacji oraz modernizacji w 
branŜy ICT w Polsce daje moŜliwości wzrostu nowoczesności równieŜ w innych sektorach 
gospodarki. Tymczasem wielu przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, nie wykorzystuje 
szansy, jaką dla rozwoju ich firmy stwarzają nowe technologie informatyczne. Efektywne 
wykorzystanie technologii informatycznych przyczynia się do podniesienia wydajności pracy 
oraz do zwiększenia ogólnej wydajności przedsiębiorstw, czyniąc je bardziej 
konkurencyjnymi. Mechanizmy transferu i komercjalizacji technologii ICT, opracowanych w 
polskich ośrodkach naukowych i akademickich, do przemysłu wymagają wsparcia i 
udoskonalenia w celu przyspieszenia procesu wdraŜania nowych rozwiązań. Inwestycja w 
kadry ICT, poprzez wsparcie ośrodków akademickich, przyczyni się do wzrostu znaczenia 
obszaru ICT w polskim PKB oraz do urzeczywistnienia hasła „Informatyka polską 
specjalnością”. Warto jednocześnie podkreślić, iŜ gospodarka elektroniczna wiąŜe się z 
niskimi kosztami wejścia na rynek, a jednocześnie daje dostęp do szerokiego zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej, takŜe na arenie międzynarodowej. Problemem jest 
jednak z jednej strony stosunkowo niska świadomość, z drugiej zaś brak odpowiednich 
kompetencji. Według raportu BCG z 2011 r. polska e-gospodarka generuje juŜ 2,7% PKB, 
czyli więcej niŜ górnictwo, które odpowiada za ok. 2% PKB; w tym samym czasie branŜa 
internetowa w Wielkiej Brytanii kreuje 7,6% PKB, w Szwecji 6,6% PKB, widoczne są zatem 
szerokie perspektywy jej rozwoju. Większe moŜliwości rozwoju e-gospodarki mogłyby być 
efektem dalszego rozwoju infrastruktury ICT. 

 

2.3.1 Wsparcie na rzecz systemowej koordynacji rozwoju branŜy ICT 

BranŜa ICT ma potencjał bycia „motorem rozwoju” polskiej gospodarki, wywierając 
jednocześnie wpływ na funkcjonowanie innych gałęzi gospodarki, których konkurencyjność 
moŜe zostać wyraźnie podniesiona poprzez wykorzystanie rozwiązań ICT. Wykorzystanie 
tego potencjału jest uwarunkowane zapewnieniem spójności, komplementarności i synergii 
wszystkich działań wspierających sektor na róŜnych poziomach interwencji ( w tym: 
centralnym i  regionalnym). Koordynacja tych elementów powinna być wdraŜana zarówno na 
etapie projektowania poszczególnych narzędzi/programów wsparcia, ich wdraŜania, 
monitorowania i ewaluacji. Wymóg kompleksowego działania na rzecz branŜy oznacza 
konieczność tworzenia „ekosystemu rozwoju e-gospodarki”.   

Struktura koordynująca (w formie projektu systemowego) wsparcie sektora ICT zakłada, Ŝe 
na poziomie wizji, legislacji i strategii kluczowym elementem jest Rada E-gospodarki, 
reprezentująca ekosystem rozwoju ICT w relacji na szczeblach: unijnym (KE), rządowym 
(Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji), ministerialnym (Komitety Monitorujące POIR, 
POWER, PORPW) i samorządowym. Realizatorem projektu systemowego na poziomie 
operacyjnym będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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Działania: 

� koordynacja spójności, synergii i komplementarności działań centralnych  
i regionalnych wspierających rozwój branŜy ICT (np.: identyfikacja luk rzeczowo –
terytorialnych w systemie wsparcia ICT); 

� koordynacja spójności, synergii i komplementarności rządowych działań legislacyjnych 
(we współpracy z KRMC) oraz dokumentów strategicznych wspierających rozwój branŜy 
ICT w obszarach: informatyzacja administracji publicznej, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, wdraŜanie rozwiązań informatycznych, technologie informacyjne w 
budowie gospodarki opartej na wiedzy, 

� ewaluacja funkcjonowania narzędzi wsparcia dedykowanych ICT oraz rekomendacje w 
zakresie ewentualnych przesunięć  środków między nimi (reprezentacja przed KE); 

� konsultacje i  rekomendacje w zakresie narzędzi mogących oddziaływać na e-gospodarkę 
(współpracami z Komitetami Monitorującymi POIR, POWER, PORPW); 

� opracowanie Strategii Rozwoju ICT w celu nadania impetu rozwojowi sektora ICT i 
zapewnienia dyfuzji rozwiązań/modeli do tradycyjnych sektorów gospodarki dla 
podniesienia dynamiki wzrostu gospodarczego; 

� przygotowywanie analiz, badań, ekspertyz oraz monitoringu rozwoju sektora ICT oraz 
wdraŜanie/rekomendowanie do wdroŜenia wewnątrz ekosystemu działań realizujących 
załoŜenia programów i strategii krajowych np., Strategia Sprawne Państwo, Strategii 
Innowacyjności i Efektywności Gospodarki;  

� promowanie działań słuŜących standaryzacji wewnątrz sektora ICT (typu: akredytacja, 
certyfikacja, dobrowolne systemy oceny); 

� udział w opracowywaniu załoŜeń do inteligentnych specjalizacji, współpraca w ramach 
działań wspierających rozwój inteligentnych specjalizacji, planowanie dyfuzji ICT w 
inteligentnych specjalizacjach (ICT stanowi „wewnętrzny element”, akcelerujący 
potencjał rozwojowy kaŜdej ze specjalizacji); 

� koordynacja RPO Regionów – koordynacja (na poziomie operacyjnym: wdraŜanie) 
spójności, synergii i komplementarności działań centralnych i regionalnych wspierających 
rozwój branŜy ICT np.: wsparcie Regionów w przygotowywaniu dokumentacji i procedur 
słuŜących wdraŜaniu działań dedykowanych branŜy ICT, dzielenie się wiedzą i dobrymi 
praktykami z wdraŜania POIG; 

� koordynacja spójności i synergii  pomiędzy narzędziami wsparcia oddziałującymi na 
branŜę ICT,  zaplanowanymi w ramach poszczególnych programów operacyjnym 
POWER, POIR, PORPW np.: wsparcie w zakresie wyboru przez instytucje wdraŜające 
zakresu tematycznego dedykowanych naborów, promowanie dedykowania 
ukierunkowanego na przyszłościowe kierunki ICT typu „internet przedmiotów”, „green 
ICT”; 

� dyfuzja ICT przez tradycyjne sektory e-gospodarki: działania wspierające transfer 
wzorców, rozwiązań i modeli biznesowych z branŜy ICT do tradycyjnych sektorów 
(wsparcie o charakterze usług proinnowacyjnych); 

� współpraca z sektorem prywatnym – zidentyfikowanie interesariuszy polskiego 
ekosystemu ICT (duŜe przedsiębiorstwa, światowe centra R&D zlokalizowane w Polsce, 
MSP, Startupy, Fundusze inwestycyjne, izby branŜowe) i wciągnięciu ich do 
współdziałania/konsultacji/rekomendacji w zakresie rozwoju sektora ICT; 
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� koordynacja (zakresowa, celowościowa, kierunkowa) wszystkich działań finansowanych z 
budŜetu państwa i środków UE wspierających rozwój sektora ICT.  

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki. 

 

2.3.2 Wsparcie budowy ekosystemu ekspansji międzynarodowej polskiego ICT 

W ostatnich latach nastąpił w Polsce gwałtowny rozwój branŜy ICT. Jednocześnie dla 
większości biznesów ICT podstawowym i satysfakcjonującym rynkiem docelowym (źródłem 
przychodów) jest rynek Polski, co powoduje, Ŝe niewykorzystany pozostaje potencjał 
internacjonalizacji branŜy ICT (rozumiany jako niŜsze koszty i relatywna łatwość wchodzenia 
na nowe rynki w stosunku do branŜ „twardej” gospodarki).  

Wykorzystanie moŜliwości ekspansji międzynarodowej tkwiących w ofercie polskich 
przedsiębiorców ICT opartej na innowacyjnych: e-usługach, produktach software i hardware  
wymaga zintegrowanego zespołu narzędzi wsparcia, odpowiadającego barierom wejścia na 
rynki zagraniczne takim jak: brak wiedzy, kapitału relacyjnego i efektywnej promocji na 
rynkach zagranicznych.  

Kluczowym czynnikiem powodzenia biznesu ICT na rynku globalnym jest posiadany kapitał 
relacyjny. Stanowi on moŜliwość bezpośredniego dojścia i autoprezentacji swojego projektu 
przed kluczowymi decydentami (takimi jak np.: przedstawiciele międzynarodowych VC, 
kierownicy B+R globalnych korporacji, światowi eksperci ICT, szefowie międzynarodowych 
organizacji branŜowych). Skuteczną internacjonalizację biznesu powinno takŜe poprzedzać 
gruntowne rozpoznanie uwarunkowań panujących na kierunku docelowym pod kątem: 
analizy konkurencji, popytu, moŜliwości dystrybucyjnych, uregulowań prawno-
administracyjnych. DuŜy zakres kluczowych informacji, trudność w pozyskaniu aktualnych i 
przekrojowych źródeł, hermetyczność językowa (specjalistyczny język obcy) przekładają się 
na brak dobrego rozpoznania rynku przed przystąpieniem do działań ekspansyjnych. 

Projekt systemowy o charakterze informacyjno - integracyjno - promocyjnym ma polegać na 
rozpoznaniu, kreacji i integracji kluczowych elementów warunkujących skuteczną ekspansję 
polskiego sektora ICT. 

Działania: 

� Budowa "kapitału relacyjnego" o charakterze międzynarodowym, w tym: 

- organizacja w Polsce konferencji i wydarzeń z udziałem kluczowych globalnych 
graczy ICT (słuŜących prezentacji regionu pod względem potencjału ICT); 

- przygotowywanie przedsiębiorców do skutecznej prezentacji przed decydentami 
światowego sektora ICT (warsztaty, szkolenia, publikacje);  

- organizacja sesji mentoringowych dla polskich przedsiębiorców z udziałem ekspertów 
światowego sektora ICT;  

- uczestnictwo w kluczowych z punktu widzenia sektora gremiach, organizacjach 
branŜowych i wydarzeniach;  

- aranŜowanie indywidualnych prezentacji (w formule "dragons’ den") polskich 
przedsiębiorców ICT przed inwestorami o charakterze międzynarodowym;  

- konkursy promujące innowacje wysokiego poziomu w polskim sektorze ICT. 

� Działania promujące spójną markę polskiego ICT na rynku globalnym, w tym: 
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- organizacja wyjazdów polskich przedsiębiorców ICT na targi i branŜowe (np.: CEBiT, 
Mobile World Congress London Web Summit, The Next Web, Geekcon, Techcrunch 
Disrupt Europe And Hackathon In Berlin); 

- kampanie promujące flagowe produkty polskiego sektora ICT wśród światowych 
liderów opinii (np.: w segmencie gier komputerowych).  

�  Dystrybucja specjalistycznej wiedzy o światowym rynku ICT : rozpoznanie, wybór, 
pozyskiwanie i udostępnianie polskim przedsiębiorcom specjalistycznej wiedzy z 
raportów i badań rynkowych renomowanych firm doradczych (np.: Gartner: Cool Vendors 
in the European Cloud Computing Market 2013, Hype Cycle for the Internet of Things, 
2012). Dodatkowo pozyskiwana i dystrybuowana będzie wiedza technologiczna z 
publikacji/raportów/badań o charakterze naukowym/naukowo-biznesowym. Jednocześnie 
prowadzone będą prace analityczno-badawcze w kierunku przekrojowego łączenia wiedzy 
z pozyskanych opracowań o charakterze rynkowym i technicznym dla uzyskania wartości 
dodanej uwzględniającej specyfikę polskiego sektora ICT.  

� Rozpoznanie informacyjne kluczowych rynków docelowych poprzez opracowanie, 
udostępnianie i bieŜącą aktualizację kompletnych "map ICT" dla kluczowych z punktu 
widzenia globalnego ICT rynków (m.in: rynek USA, chiński, rosyjski)  Mapy ICT będą 
stanowić kompendium wiedzy rynkowo/prawno/administracyjnej (np.: przepisy 
konsumenckie, podatkowe, ochrona praw własności intelektualnej) danego obszaru 
pochodzącej od specjalistów i przełoŜonej na język praktyki biznesowej. 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki 

 

2.3.3. System wspierania rozwoju i ekspansji biznesu elektronicznego na bazie funduszy 
poŜyczkowych 

Jednym z najintensywniejszych obszarów rozwoju gospodarki, cechującym się olbrzymim 
potencjałem innowacyjnym i oddziaływaniem na efektywność całej gospodarki jest sektor 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Dlatego jednym z podstawowych 
kierunków wsparcia polskiej przedsiębiorczości powinno być wsparcie na rzecz dynamicznie 
rozwijających się przedsiębiorców tego sektora rokujących osiągnięcie sukcesu rynkowego w 
skali międzynarodowej. Wsparcie przedsiębiorczości środkami publicznymi powinno 
koncentrować się w szczególności na obszarach zidentyfikowanej luki finansowania. Jak 
wskazują doświadczenia krajów UE taka luka odnosi się w szczególności do finansowania 
rozwoju i ekspansji MSP z wykorzystaniem instrumentów dłuŜnych. SpostrzeŜenia te 
znalazły swoje odzwierciedlenie w dokumencie Small Business Act, jak równieŜ tematyka 
rozwoju instrumentów dłuŜnych dla MSP podejmowana jest podczas obrad Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego czy Okrągłego stołu z udziałem bankowców i MŚP. 

Klasyczne modele finansowania rozwoju i ekspansji przedsiębiorstw z sektora TIK bazują na 
inwestycjach kapitałowych. Wynika to ze specyfiki inwestycji w TIK, które charakteryzują 
się potencjalnie bardzo wysoką stopą zwrotu oraz jednocześnie wysokim ryzykiem. Zaletą 
finansowania dłuŜnego jest zachowanie maksymalnie wysokiego poziomu kontroli nad 
realizowanym projektem przez załoŜycieli wspieranego przedsiębiorstwa (twórców 
rozwijanych technologii). Oparcie rozwoju sektora TIK jedynie o finansowanie kapitałowe, 
moŜe prowadzić do swoistego drenaŜu rynku Polskiego poprzez prowadzenie najbardziej 
obiecujących spółek i rozwijanych przez nie technologii do przejęcia przez podmioty 
zagraniczne. 
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Jednocześnie finansowanie dłuŜne rozwoju gospodarki elektronicznej powinno w miarę 
moŜliwości czerpać z najlepszych rozwiązań wypracowanych przez inwestorów private 
equity, które nie są obecne w klasycznym finansowaniu dłuŜnym. Dotyczy to zagadnień 
zarządzania ryzykiem (oprocentowanie tradycyjnych kredytów i poŜyczek nie odpowiada 
poziomowi ryzyka związanemu z finansowaniem rozwoju sektora TIK), aktywnego 
zarządzania portfelem inwestycji (zapewnienie kapitału relacyjnego i dostępu do kluczowych 
usług proinnowacyjnych, rozwój kompetencji dłuŜników w zakresie kontrolingu i zarządzania 
projektowego). W związku z powyŜszym finansowanie dłuŜne powinno wyjściowo wzorować 
się na instrumentach finansowych (poŜyczkach) typu mezzanine, które mają charakter 
hybrydowy, tj. zachowując prawny charakter finansowania dłuŜnego, posiadają jednocześnie 
poŜądane cechy finansowania kapitałowego. 

Uruchomienie i rozwój tego typu instrumentów będzie wymagało określonego okresu 
testowego i adaptacyjnego, w którym dla dobra wspieranych przedsiębiorstw naleŜy dopuścić 
moŜliwość częściowych umorzeń poŜyczki oraz ulg/umorzeń w zakresie kosztów odsetek do 
poŜyczonego kapitału.  

Działania: 

W ramach działania realizowany będzie instrument wsparcia dla przedsiębiorców sektora 
TIK, oferujących produkt o znaczącym potencjale rynkowym i oddziaływaniu 
transformacyjnym w skali międzynarodowej z przeznaczeniem na realizację projektów 
polegających udoskonalaniu oferowanego produktu oraz na ekspansji rynkowej obejmującej 
co najmniej jeden rynek zagraniczny. W szczególności wsparcie dotyczyć będzie projektów, 
których realizacja rokować będzie osiąganie długookresowego zysku beneficjenta 
instrumentu z działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych. Preferowanymi 
adresatami wsparcia będą mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy, planujący 
świadczenie innowacyjnej usługi  elektronicznej na skalę międzynarodową. Wsparcie 
dotyczyć będzie równieŜ przedsiębiorców, dysponujących wysoce konkurencyjnymi 
produktami TIK wykorzystywanymi w celu świadczenia usługi elektronicznej / prowadzenia 
biznesu elektronicznego na skalę międzynarodową. 

Podstawowym mechanizmem wsparcia przedsiębiorców będzie poŜyczka. W związku z tym, 
w ramach instrumentu pomocy, przewiduje się powołanie dwóch lub trzech funduszy 
poŜyczkowych, których zarządzanie zostanie powierzone w trybie konkursowym podmiotom 
(lub konsorcjom podmiotów), które gwarantować będą nie tylko właściwe zarządzanie 
powierzonym kapitałem, ale równieŜ efektywne aktywne wsparcie merytoryczne 
poŜyczkobiorców dla maksymalizacji osiąganych efektów (osiągnięcia zakładanych celów 
rezultatu) wspieranych projektów. Przekazywanie środków finansowych dla funduszy 
następować będzie sukcesywnie z uwzględnieniem jakości i skuteczności zarządzania 
portfelem inwestycji przez instytucję zarządzającą danym funduszem. 

Finansowanie poŜyczkowe rozwoju gospodarki elektronicznej powinno w miarę moŜliwości 
czerpać z najlepszych rozwiązań wypracowanych przez inwestorów private equity, w 
szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem. W tym sensie system poŜyczkowy moŜe 
wyjściowo wzorować się na instrumentach finansowych typu mezzanine. Ponadto 
zarządzanie portfelem inwestycji przez poŜyczkodawcę powinno mieć charakter aktywny – 
zapewniać kapitał relacyjny i dostęp do kluczowych usług proinnowacyjnych, prowadzić do 
wzrostu kompetencji poŜyczkobiorców w zakresie kontrolingu i zarządzania projektowego. 

Udzielane poŜyczki będą mogły być objęte warunkowym częściowym lub całkowitym 
umorzeniem odsetek lub częściowym umorzeniem kwoty poŜyczki. Ta pomoc bezzwrotna 
będzie udzielana w trybie konkursowym i jej realizacja następować będzie w przypadku 
osiągnięcia premiowanych rezultatów projektu. 
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W ramach instrumentu moŜliwe będzie powołanie dodatkowego funduszu zarządzanego przez 
instytucję wdraŜającą instrument. Celem tego funduszu będzie testowe, pilotaŜowe wdroŜenie 
nowych instrumentów finansowych bazujących na finansowaniu dłuŜnym dla rozwoju sektora 
TIK i wykorzystania TIK w gospodarce (w obszarach identyfikowanej dziś lub w przyszłości 
luki finansowania). Przykładowo fundusz moŜe testować sposoby współfinansowania wiązek 
projektów (koncepcja operacji). 

Przewiduje się sieciowanie zarządców funduszy poŜyczkowych oraz wspartych 
przedsiębiorców w ramach programów wspierających przedsiębiorców wchodzących na  
rynki międzynarodowe. Instrument będzie wykazywał synergię z innymi instrumentami 
systemowymi i konkursowymi dotyczącymi wsparcia gospodarki elektronicznej. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

2.3.4. Rozwiązania informatyczne dla inteligentnego biznesu 

W rekomendacjach z metaewaluacji PO IG do zrealizowania w okresie programowania 2014-
2020 wskazano: „Wspieranie endogenicznych inicjatyw rynkowych i łańcuchów 
kooperacyjnych,  takich które są efektem naturalnego funkcjonowania rynków na danym 
obszarze, ale równieŜ premiujących powstawanie ewentualnych powiązań w promowanych 
specjalizacjach. Premiowanie tworzenia stabilnych organizacyjnie i finansowo podmiotów 
dedykowanych, tj. powoływanych do zarządzania relacjami sieciowymi. Wzmocnienie 
klarownej segmentacji ról uczestników powiązań sieciowych i zróŜnicowania oferty.” W 
dobie gospodarki elektronicznej cele takie mogą zostać osiągnięte w oparciu o dedykowane 
narzędzia informatyczne (TIK). Narzędzia te wspierać będą współpracę pomiędzy 
właścicielami technologii rozwijanych poprzez prace badawczo-rozwojowe a podmiotami 
warunkującymi lub akcelerującymi ich komercjalizację (urynkowienie) lub posiadającymi 
własne technologie/know-how, które będą synergicznie łączone z technologiami rozwijanymi 
w ramach prac B+R. 

Ponadto wsparcia wymagają nowoczesne, „inteligentne” narzędzia informatyczne (TIK), 
których stworzenie samo w sobie ma charakter badawczo-rozwojowy, w szczególności 
dotyczy to zastosowania sztucznej inteligencji do budowy systemów samouczących się. 
Wsparcie powinno obejmować dyfuzję tych innowacji do MSP (celem podniesienia 
produktywności gospodarki Polski). 

Działania: 

� W ramach instrumentu wspierane będzie opracowanie i wdroŜenie rozwiązań 
informatycznych dla biznesu, dedykowanych określonym branŜom lub profesjom, 
znacząco podnoszących produktywność i konkurencyjność przedsiębiorców, obniŜających 
koszty lub ryzyko powadzenia działalności gospodarczej. W tym celu przygotowywane 
rozwiązania informatyczne (TIK) będą wyróŜniać się pozytywnie na tle aktualnej oferty 
rynkowej w zakresie oferowanych funkcjonalności (innowacja produktowa), sposobu 
udostępniania (innowacja procesowa/marketingowa) oraz kosztów dostępu (innowacja 
marketingowa). Wsparte projekty powinny dotyczyć przygotowania 
wysokospecjalistycznych, innowacyjnych narzędzi wspomagających działalność 
gospodarczą/ profesjonalną (przetwarzanie i analiza zbiorów danych, narzędzia business 
intelligence, narzędzia B2B, dostęp do specjalistycznych baz danych, itp.) w odpowiedzi 
na zapotrzebowanie przedsiębiorców – grupy docelowej usługi. Wskazane jest, aby 
opracowane i wdraŜane rozwiązania wykorzystywały technologie sztucznej inteligencji 
oraz posiadały zdolność uczenia się, jak równieŜ podlegały stałemu rozwojowi przez ich 
dostawcę. W celu samodoskonalenia się narzędzie powinno analizować aktywność 



 

 

128  

uŜytkowników końcowych, w szczególności dokonywać analizy statystycznej w zakresie 
danych mających kluczowe znaczenie dla procesów decyzyjnych w danym typie biznesu. 
Zapotrzebowanie ze strony finalnych odbiorców na określone rozwiązania będzie musiało 
być potwierdzone np. poprzez opinię właściwej organizacji branŜowej/zawodowej lub 
profesjonalne badania rynkowe (minimalna liczebność grupy docelowej to 50 
podmiotów). Środki powinny być kierowane na wdroŜenie rozwiązań, które wybędą 
mogły być zrealizowane bez dofinansowania, ze względu na wysokie koszty dostępu do 
kluczowych technologii, informacji i wiedzy (docelowo wynikające stąd zbyt wysokie 
koszty udostępniania w stosunku do moŜliwości grupy docelowej). Projekty będą miały 
charakter ponadregionalny. Wsparcie będzie dotyczyło w ograniczonym zakresie 
przygotowania (prac B+R) rozwiązań informatycznych i niezbędnych działań 
inwestycyjnych po stronie wykonawcy, zaś zasadniczym elementem projektu będzie 
dofinansowanie udostępniania tych rozwiązań na preferencyjnych warunkach grupie 
docelowej MŚP (w tym szkolenia, testy i wdroŜenie, świadczenie usług opartych o 
wdroŜone rozwiązanie i ewentualnie dostawa hardware). Preferowanym modelem będzie 
zdalne udostępnianie rozwiązań informatycznych minimalizujące wymogi względem kadr 
i infrastruktury IT końcowych odbiorców (np. w formule „oprogramowanie, jako usługa” 
(SaaS)). 

� Wsparcie dotyczyć moŜe równieŜ opracowania i wdroŜenia systemu informatycznego 
B2B w celu realizacji, przez co najmniej 3 przedsiębiorców (w tym minimum 2 MŚP) 
wspólnych nowych przedsięwzięć biznesowych (innowacja produktowa) w formule 
wirtualnego przedsiębiorstwa (w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną) albo w 
konsorcjum usługowym lub produkcyjnym. Wsparcie będzie dotyczyło wszystkich 
podmiotów tworzących wirtualne przedsiębiorstwo/konsorcjum. Warunkiem koniecznym 
w tych inicjatywach będą przedsięwzięcia dotyczące komercjalizacji prac badawczo-
rozwojowych. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

2.3.5. Infostartery – proinnowacyjne ośrodki wiedzy i współpracy dla rozwoju e-biznesu 

Wsparcie przedsiębiorców sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 
wymaga zespołu synergicznych i wzajemnie komplementarnych działań, odpowiadających 
poszczególnych etapom rozwoju przedsiębiorstw na ścieŜce od startupu do międzynarodowej 
ekspansji/oddziaływania sektora na inne branŜe. Podstawowym celem działań na rzecz TIK 
powinno być wygenerowanie trwałego zespołu mechanizmów i relacji wspierających sukces 
polskiego TIK w wymiarze długofalowym. 

Idea ośrodków wiedzy i współpracy dla rozwoju sektora TIK (Infostarterów) odwołuje się do 
inicjatyw oddolnych (samopomocowych) podejmowanych przez środowiska gospodarcze 
zainteresowane powoływaniem i rozwojem biznesów (start-up) prowadzących działalność w 
sektorze TIK. Bazując na tym istniejącym potencjale społecznym, naleŜy zaangaŜować środki 
publiczne celem stworzenia oferty dla rozwoju e-biznesu w Polsce, poprzez działania 
skoordynowane działania sieciujące. Sieciowy charakter współpracy przedsiębiorców ma za 
zadanie dyfuzję wiedzy i kompetencji, jak równieŜ budowę kapitału relacyjnego dla rozwoju 
inicjatyw gospodarczych. Obserwacja istniejących inicjatyw oddolnych pozwala oczekiwać, 
Ŝe społeczność skupiona wokół Infostarterów będzie dysponować olbrzymim potencjałem 
innowacyjnym. Infostartery powinny móc zapewnić umiejętności i potencjał dla 
komercjalizacji tych innowacji w sposób gwarantujący faktyczną przewagę konkurencyjną. 
WaŜnym elementem działalności Infostarterów powinno być wspieranie współpracy 
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członków z ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości. Infostarter w sposób komplementarny 
do projektów systemowych budować będzie kapitał relacyjny i sieciować start-upy TIK na 
poziomie makroregionalnym/krajowym poprzez organizację wydarzeń/imprez branŜowych 
(start-up days, start-up fest, hackaton), coworking, tworzenie przestrzeni dla spotkania start-
upów z instytucjami otoczenia biznesu (parki, inkubatory, fundusze zaląŜkowe, fundusze 
venture). Jedną z oczekiwanych form działań Infostarterów na rzecz wspieranych podmiotów 
będzie organizacja współpracy na zasadach Ŝywych laboratoriów (living labs) i innych usług 
proinnowacyjnych. Zapewnienie początkującym przedsiębiorcom dostępu do laboratorium 
dla rozwoju i testowania rozwiązań informatycznych technicznych i marketingowych, 
pozwoli na przełamanie jednej z istotnych barier rozwojowych mikro- i małych 
przedsiębiorstw sektora TIK. 

Działania: 

W ramach instrumentu przewiduje się powołanie Infostarterów - ośrodków słuŜących 
zakładaniu i rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw sektora TIK. Idea Infostarterów 
odwołuje się do inicjatyw oddolnych podejmowanych przez środowiska gospodarcze 
zainteresowane powoływaniem i rozwojem biznesów (start-up) prowadzących działalność w 
sektorze TIK. Inicjatywy takie zlokalizowane są zasadniczo w duŜych aglomeracjach 
miejskich będących jednocześnie znaczącymi ośrodkami akademickimi, natomiast ich 
oddziaływanie ma zasięg, co najmniej makroregionalny. Instrument wsparcia wychodzi 
naprzeciw potrzebom tych środowisk gospodarczych i skierowany będzie do powołanych 
przez nie stowarzyszeń pragnących kontynuować i rozwijać swoją działalność pro 
przedsiębiorczą i proinnowacyjną (w tym badawczo-rozwojową) w strukturach sieci 
współpracy słuŜących poprawie efektywności działań ukierunkowanych na rozwój i ekspansję 
międzynarodową polskiego sektora TIK. 

Instrument zostanie skierowany do stowarzyszeń o charakterze otwartym (ewentualnie do 
fundacji) realizujących m.in. następujące działania i cele: 

� tworzenie i popularyzacja źródeł wiedzy na temat praktycznych aspektów zakładania, 
finansowania, prowadzenia i ekspansji biznesu elektronicznego; 

� współpraca pomiędzy członkami stowarzyszenia na rzecz rozwoju realizowanych i 
planowanych przez nich przedsięwzięć gospodarczych z zakresu TIK (m in. wzajemne 
oceny, wymiana dobrych praktyk); 

� współpraca z ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, przede wszystkim z parkami 
technologicznymi, inkubatorami i akceleratorami przedsiębiorczości, funduszami 
zaląŜkowymi i poŜyczkowymi, funduszami venture capital i aniołami biznesu; 

� organizacja imprez słuŜących selekcji pomysłów e-bizesowych, pozyskiwania inwestorów 
lub klientów dla rozwijanych e-biznesów; 

� testy, badania i prace rozwojowe w dziedzinie TIK oraz biznesu (marketing, modele 
biznesowe, modele finansowania, modele ekspansji, technologie itp.); 

� doskonalenie kluczowych kompetencji i działania na rzecz promocji członków 
stowarzyszenia; 

� usługi proinnowacyjne na rzecz przedsiębiorców sektora TIK; 

� współpraca z innymi inicjatywami i organizacjami realizującymi spójne cele. 

Utworzone Infostartery będą w szczególności prowadzić współpracę sieciową koordynowaną 
i wspieraną w ramach komplementarnych projektów systemowych (finansowanych z 
odrębnych instrumentów pomocowych). Jednym z celów sieciowania będzie zapewnienie 
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optymalizacji w zakresie dofinansowywanych działań realizowanych przez poszczególne 
Infostartery oraz w projektach systemowych (zadania te mają być komplementarne; nie 
powinno następować dublowanie wydatków, np. związanych z tworzeniem źródeł wiedzy). 

W ramach wspieranych projektów finansowaniu będą podlegały wydatki inwestycyjne 
(związane z adaptacją i wyposaŜeniem pomieszczeń dla działalności stowarzyszenia, w tym: 
laboratorium, sal konferencyjnych, przestrzeni coworking’owej i biurowej, serwerowni), 
wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację dofinansowywanego projektu, koszty 
związane z organizacją imprez a takŜe tworzeniem i popularyzacją źródeł wiedzy w ramach 
koordynowanej działalności tworzonej sieci. 

Wybór projektów zostanie dokonany w drodze konkursowej. Preferowane będą projekty 
realizowane w partnerstwie z parkami technologicznymi oraz inkubatorami 
technologicznymi. Część inwestycyjna projektów partnerskich moŜe być przeprowadzona w 
części lub w całości przez Park Technologiczny w celu udostępnienia przestrzeni dla 
działalności Infostratera. 

Maksymalna wartość wsparcia w części inwestycyjnej do 5 mln PLN, w pozostałej części 
(obsługa projektu do 250 tys PLN/rok i wsparcie działalności statutowej) do 10 mln PLN. W 
przypadku inwestycji parku technologicznego wykazującej synergię z celami instrumentu i 
wykorzystywanej częściowo lub w całości dla celów stowarzyszenia, łączne wsparcie na 
część inwestycyjną projektu moŜe wynosić do 20 mln PLN (przy czym intensywność 
wsparcia dla parku technologicznego moŜe być odpowiednio niŜsza niŜ w przypadku 
inwestycji własnych stowarzyszenia). 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

2.3.6. Rozwój nowoczesnych zasobów przedsiębiorców do świadczenia usług 
outsourcingowych TIK dla administracji i biznesu 

Wsparcie rozwoju systemów elektronicznej administracji dla przedsiębiorców. Celem 
państwa i Unii Europejskiej jest rozwój i upowszechnienie rozwiązań elektronicznej 
administracji dla przedsiębiorców i konsumentów, tak, aby zapewnić moŜliwość dopełniania 
wszelkich procedur i formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 
pośrednictwem sieci Internet. Celem instrumentu byłoby wsparcie rozwoju systemów 
elektronicznej polskiej administracji publicznej adresowanych dla przedsiębiorców, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym. 

Wsparcie rozwoju i upowszechnienia outsourcingu oraz realizacji wybranych zadań 
elektronicznej administracji wobec przedsiębiorców i konsumentów w modelu partnerstwa 
publiczno-prywatnego z polskimi podmiotami branŜy ICT. Ze względu na dynamikę rozwoju 
systemów elektronicznej administracji, wysoki potencjał polskich przedsiębiorców branŜy 
ICT oraz ramy prawne umoŜliwiające współpracę w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego za zasadne wydaje się powierzenie firmom komercyjnych realizacji w zadań 
organów administracji publicznej. Celem instrumentu byłoby stymulowanie rozwoju i 
upowszechnienie wspomnianych modeli współpracy na styku administracji publicznej i 
komercyjnego sektora ICT. 

Stymulowanie rozwoju nowoczesnych standardów pracy administracji na styku z 
przedsiębiorcami poprzez sukcesywne upowszechnienie w administracji publicznej 
elektronicznych procesów wyboru dostawców, składania zamówień i realizacji zaopatrzenia 
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(e-procurement) oraz stopniowego zastępowanie fakturowania papierowego fakturowaniem 
elektronicznym aŜ do wyeliminowania dokumentów papierowych. 

Przygotowanie przedsiębiorców do współpracy i wsparcie dla nich w dostosowaniu do 
standardów nowoczesnej administracji poprzez transfer wiedzy oraz przygotowanie narzędzi 
informatycznych udostępnianych na zasadach open source lub w chmurze obliczeniowej w 
miarę ewoluowania sposobu działania administracji publicznej ku wykorzystania coraz 
bardziej nowoczesnych technik i standardów np. przejścia administracji na elektroniczne 
faktury. Zagadnienie to jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców sektora MŚP, którzy mają 
ograniczone moŜliwości pozyskania wiedzy i narzędzi niezbędnych do współpracy z 
administracją. 

Działania: 

W ramach działania wspierane będą działania związane ze współpracą przedsiębiorców z 
branŜy ICT administracją w ramach outsourcingu i partnerstwa. 

Dofinansowanie będzie przeznaczone na projekty indywidualne zlokalizowane na terenie 
całego kraju poza duŜymi aglomeracjami ze względu na dostępność w duŜych aglomeracjach 
zróŜnicowanej i znaczącej oferty tego typu usług.   

Do zadań stawianych przed beneficjentami projektów naleŜeć będzie: 

� uzyskanie deklaracji lub podpisanie umów przedwstępnych lub zawarcie porozumień w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie korzystania przez grupę organów 
administracji z usług oferowanych przez danego przedsiębiorcę lub przedstawienie 
studiów wykonalności, o ile przedsiębiorca nie prowadzi w momencie rozpoczęcia 
konkursu działalności tego typu, 

� zapewnienie dostępu do swoich usług, których rozwój podlegał wsparciu na zasadach 
neutralności, przejrzystości i konkurencyjności dla wszystkich zainteresowanych organów 
administracji, 

� realizacja i rozliczanie projektów zgodnie z przepisami prawnymi i wytycznymi. 

Głównym zadaniem beneficjentów będzie: 

� upowszechnienie alternatywnych modeli realizacji wybranych funkcji administracji 
publicznej w celu osiągnięcia oszczędności po stronie administracji, która będzie ponosiła 
opłaty tylko za rzeczywiste wykorzystanie usług nie musząc realizować kosztownych 
projektów inwestycyjnych oraz stymulowanie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności 
przedsiębiorców, 

� rozwój zasobów (infrastruktury i zatrudnienia) przedsiębiorców w nowoczesnym sektorze 
ICT na terenach, gdzie rozwój tej branŜy nie jest tak wysoki, jak w duŜych aglomeracjach. 

Celem projektów indywidualnych jest szerokie wprowadzenie do polskiej praktyki 
współpracy organów administracji i przedsiębiorców, rozwój nowych modeli biznesowych 
takiej współpracy, tak, aby ułatwić powstawanie i przetrwanie przedsiębiorstw branŜy TIK 
poza duŜymi aglomeracjami. 

Celem instrumentu jest pobudzenie wprowadzania innowacji organizacyjnych, procesowych i 
produktowych w przedsiębiorstwach branŜy TIK np. upowszechnienie świadczenia usług w 
modelu przewaŜania w chmurze, przejęcie niektórych funkcji organów administracji przez 
przedsiębiorców, w szczególności w zakresie dostarczania i utrzymania rozwiązań TIK.  
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Poprzez rozpowszechnienie nowych modeli biznesowych wzmocni się konkurencyjność 
sektora TIK, w szczególności w obszarze pracy w sieci, relacji z klientami i realizacji 
wewnętrznych usług klientów w postaci innych firm, czy organów administracji. 

Poprzez zastosowanie zwrotnych instrumentów finansowych wymagane będzie 
zaangaŜowanie własnych kapitałów przedsiębiorców, zaś dostęp do zewnętrznych źródeł 
finansowania na preferencyjnych warunkach w stosunku do warunków rynkowych umoŜliwi 
realizację na szerszą skalę umoŜliwiając tym samym pokonanie barier rozwoju, których 
beneficjenci instrumenty nie byliby w stanie pokonać własnymi siłami. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

2.3.7. Wsparcie rozwoju mechanizmów mediacji on-line (Online Dispute Resolution 
ODR) w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami oraz pomiędzy 
przedsiębiorcami w sieci Internet 

W ramach działania realizowany będzie program wsparcia róŜnych inicjatyw organizacji 
pozarządowych, samorządu gospodarczego i zawodowego w celu powołania i utrzymania 
stabilności działania inicjatyw mediacji on-line pomiędzy klientami, którzy zakupili w sieci 
usługi lub produkty a ich sprzedawcami.  

Udostępnienie i upowszechnienie moŜliwości pozasądowego rozstrzygania sporów na linii 
konsument – przedsiębiorca za pomocą sieci Internet jest jednym z celów zawartych w 
Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Mechanizm ten ma szczególne znaczenie przy sporach 
transgranicznych, gdy sprzedający znajduje się w innym kraju niŜ klient. Obawa przed ich 
przewlekłością, kosztownością i skomplikowaniem jest barierą powstrzymującą 
przedsiębiorców do kierowania swojej oferty za granicę, a klientów do dokonywania do 
dokonywania tam zakupów. Ma to istotny wpływ na niekorzystne zjawisko fragmentacji 
jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej. 

Dotychczasowe doświadczenie świadczy o tym, iŜ bez istotnego wsparcia (interwencji) 
państwa mechanizmy takie nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.  

Celem projektów indywidualnych jest realizacja celu Europejskiej Agendy Cyfrowej. 

Celem instrumentu jest pobudzanie innowacji organizacyjnych i marketingowych w sposobie 
funkcjonowania wszystkich przedsiębiorców za pośrednictwem wykorzystania narzędzi TIK 
w relacjach z klientami indywidualnymi w szczególnie wraŜliwym obszarze e-handlu i e-
usług, jakim jest rozwiązywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. 

Poprzez rozpowszechnienie korzystania z tego typu wirtualnych instrumentów wzmocnione 
zostaną moŜliwości konkurowania przez polskich przedsiębiorców na jednolitym rynku 
cyfrowym, gdyŜ instrument wsparcia wpisuje się w planowaną inicjatywę Komisji 
Europejskiej stworzenia ogólno unijnej platformy technologicznej do prowadzenia mediacji 
pomiędzy klientami i sprzedawcami/usługodawcami, zamiast długotrwałej, kosztownej i 
niepewnej drogi sądowej. Przygotowywana przez Komisję Europejską platforma ODR100 
będzie stanowiła uzupełnienie tworzonego systemu podmiotów ADR101, których zadaniem 

                                                 
100 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie internetowego systemu rozstrzygania 
sporów konsumenckich 534/2013/EU. 

101 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów 
konsumenckich oraz zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE nr 2013/11/EU. 
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będzie alternatywne rozwiązywanie sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami w 
poszczególnych sektorach rynku. 

Przedsiębiorcy będą musieli ponieść nakłady na rozwój nowych, kluczowych kompetencji w 
zakresie pracy w sieci w obszarze relacji z konsumentami. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

2.3.8. Wsparcie rozwoju i promocji innowacji w kierunku „Internetu przedmiotów” w 
ramach polskiego sektora TIK ze szczególnym uwzględnieniem roli inteligentnych 
systemów pomiarowych i sterowania w energetyce  

Nowym trendem, coraz bardziej zyskującym na znaczeniu, w ogólnoświatowym TIK staje się 
ewolucja sieci komputerowych w kierunku wzajemnie ze sobą połączonych przedmiotów aŜ 
do powstania „Internetu przedmiotów”. Miniaturyzacja i rozwój technologii elektronicznych 
powodują, Ŝe coraz więcej przedmiotów codziennego uŜytku, urządzeń lub przedmiotów 
dotąd zazwyczaj nie łączonych z elektroniką i informatyką, jest wyposaŜonych w róŜnego 
rodzaju sensory lub systemy zdalnego sterowania, które w celu zapewnienie efektywności 
swego działania muszą komunikować się. 

Działanie skierowane jest w szczególności do branŜy automatyki i robotyki, jako dostawców 
innowacyjnych rozwiązań sprzętowych. Jego celem jest wypromowanie innowacji 
polegających na wzbogaceniu juŜ istniejących urządzeń, czy systemów w moŜliwość 
przekazywania wyników pomiarów i zdalnego sterowania nimi, w szczególności za pomocą 
sieci Internet lub wydzielonych, rozległych sieci teleinformatycznych. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje sektor produkcji inteligentnych urządzeń pomiarowych 
i sterowania w energetyce określanych, jako „smart grid”. Dzięki wykorzystaniu najnowszych 
technologii komunikacyjnych pozwalają one na osiągnięcie o wiele większej efektywności w 
trakcie wytwarzania i przesyłania energii, spełniając równocześnie postulaty oszczędzania 
wykorzystania energii i spełniania coraz wyŜszych standardów ekologicznych. 

Kierunek rozwoju branŜy TIK „Internet przedmiotów” jest jednym z nowych, najbardziej 
perspektywicznych trendów technologicznych, do którego rozwoju niezbędne są wysoko 
kompetentne kadry. Równocześnie ze względu na fazę rozwoju tego typu innowacji i ich 
szerszych zastosowań moŜliwe jest zajęcie przez polskich przedsiębiorców nisz na rynkach 
światowych, przy czym wysoka specyfika rozwiązań umoŜliwia konkurowanie równieŜ 
małym i średnim przedsiębiorcom. 

Celem instrumentu będzie wsparcie przedsiębiorców działających w uznawanej, jako jednej z 
najbardziej perspektywicznych branŜy TIK. Wsparcie jej umoŜliwi polskim przedsiębiorcom 
zagospodarowanie nisz, w których wymagane są bardzo wysoko wyspecjalizowane i 
kompleksowe rozwiązania, często w modelu „pod klucz”. 

W dotychczasowych działaniach wspierających e-gospodarkę brak było szerokiego wsparcia 
dla producentów rozwiązań opartych o urządzenia, a nie tylko o oprogramowanie. W ramach 
instrumentu wspierane będą projekty indywidualne związane z wdraŜaniem prac naukowych i 
rozwojowych sektora automatyki i robotyki. 

Poprzez zastosowanie zwrotnych instrumentów finansowych wymagane będzie 
zaangaŜowanie własnych kapitałów przedsiębiorców, zaś dostęp do zewnętrznych źródeł 
finansowania na preferencyjnych warunkach w stosunku do warunków rynkowych umoŜliwi 
realizację na szerszą skalę umoŜliwiając tym samym pokonanie barier rozwoju, których 
beneficjenci instrumenty nie byliby w stanie pokonać własnymi siłami. 
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Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

2.3.9. Wsparcie na rzecz rozwoju usług i handlu przy uŜyciu środków komunikacji 
elektronicznej, przy zapewnieniu bezpieczeństwa w transakcjach zawieranych tą drogą 

Poprawa poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki zaleŜy między innymi  
od rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych, medialnych, finansowych, 
edukacyjnych, itp. i szeroko dostępnych usług sektora publicznego i biznesowego. Polska 
naleŜy do krajów europejskich, w których dynamicznie rozwija się handel elektroniczny.  
W 2011 roku jedna trzecia Polaków zamawiała towary i usługi przez Internet. Jest to wynik 
plasujący się nieco poniŜej średniej europejskiej, która wynosi około 40%. 

Z analizy warunków dla rozwoju handlu i usług prowadzonych drogą elektroniczną wynika, 
iŜ głównym problemem jest brak zaufania do e-usług i/lub e-produktów ze strony 
potencjalnych klientów. Klienci wciąŜ potrzebują sprawdzenia jakości zakupowanych dóbr, 
przez co wciąŜ częściej wybierane są tradycyjne punkty sprzedaŜy, w których towar moŜna 
obejrzeć a nawet przetestować. Dodatkowym utrudnieniem jest wciąŜ niski poziom wiedzy 
społeczeństwa na temat moŜliwości korzystania z e-usług i/lub e-produktów, takŜe 
świadczonych przez administrację publiczną. 

Działania: 

� webinaria (wdraŜane na poziomie centralnym); 

� promowanie mechanizmów poprawy bezpieczeństwa e-handlu (wdraŜane na poziomie 
centralnym i regionalnym); 

� promowanie certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa transakcji w Internecie (wdraŜane na 
poziomie centralnym); 

� wspieranie rozwoju ogólnodostępnych baz wiedzy gospodarczej (wdraŜane na poziomie 
centralnym i regionalnym); 

� projekty pilotaŜowe (wdraŜane na poziomie centralnym). 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki.
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Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i 
surowców  
Priorytet 3.1: ZrównowaŜona gospodarka  

3.1.1 Wsparcie dla tworzenia i wdraŜania technologii środowiskowych 

Innowacyjne rozwiązania mogą przyczyniać się do sprostania globalnym wyzwaniom takim 
jak starzenie się społeczeństw czy kwestie bezpieczeństwa, ale co szczególnie waŜne w 
przypadku krajów wraŜliwych na ambitne polityki w tym zakresie - innowacje stanowią 
odpowiedź na wyzwania w zakresie zmian klimatu. 

Opracowywanie i wdraŜanie nowatorskich technologii środowiskowych wiąŜe się z reguły ze 
znacznym ryzykiem technologicznym i ekonomicznym. Wynika to często z 
konserwatywnego podejścia nabywców i inwestorów, którzy preferują technologie dobrze 
znane na rynku, niszowego charakteru rozwiązań oraz często z niedostatecznie rozwiniętych 
relacji klient-dostawca. W części przypadków ryzyko jest tak duŜe, Ŝe w Polsce tylko 
największe i najsilniejsze przedsiębiorstwa są w stanie ponieść koszty związane z ich 
rozwojem. Tymczasem wiele interesujących rozwiązań technicznych powstaje w MŚP. 
Biorąc pod uwagę powyŜsze, proponuje się uzupełnienia istniejącego systemu wsparcia 
procesów innowacyjnych, tak, aby moŜliwe było stymulowanie rozwoju nowatorskich 
technologii środowiskowych, przede wszystkim poprzez znacznie zwiększony w stosunku do 
stanu obecnego, napływ i udział środków prywatnych. Dotychczasowe doświadczenia 
wskazują, Ŝe najszybciej rozwijają i rozprzestrzeniają się te technologie środowiskowe, które 
pozwalają przedsiębiorcom spełniać zaostrzające się prawne wymagania ochrony środowiska 
tańszym kosztem lub umoŜliwiają czerpanie wymiernych korzyści dzięki udoskonaleniu pod 
względem ekologicznym procesów produkcyjnych.  

Upowszechnianie rzetelnej wiedzy o osiąganych tą drogą korzyściach moŜe mieć zatem 
równie istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych rodzajów technologii, jak bezpośrednie 
wsparcie publiczne kierowane do sfery B+R+I. NaleŜy takŜe wzmocnić mechanizmy 
wspierające upowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań oraz przyspieszające 
transfer wiedzy i technologii do praktyki rynkowej, zarówno z zagranicy, jak i pomiędzy 
sektorem prywatnym oraz krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami B+R.  

Działania: 

� wsparcie na weryfikację technologii w ramach Europejskiego Systemu Weryfikacji 
Technologii Środowiskowych dla producentów technologii środowiskowych,  
w szczególności dla technologii znajdujących się dopiero w fazie wdraŜania (nieznanych 
na rynku, lub teŜ tworzonych przez instytucji B+R). Wsparcie skierowane do 
przedsiębiorców z sektora MŚP wdraŜających/ komercjalizujących technologie 
środowiskowe; 

Instrument ma na celu wsparcie innowacyjnych rozwiązań o sprzyjających transformacji 
niskoemisyjnej, a w szczególności pomoc w komercjalizacji innowacyjnych technologii 
środowiskowych poprzez wsparcie procesu ich weryfikacji w ramach programu 
pilotaŜowego, potwierdzającej wiarygodność parametrów sprawności technologii, a przez 
to dostarczającej rzetelnej informacji dla potencjalnych nabywców; 

���� wsparcie projektów B+R w zakresie tworzenia i wdraŜania technologii środowiskowych 
oraz współpracy w tym zakresie m.in. pomiędzy instytucjami B+R a MŚP (z 
uwzględnieniem projektów demonstracyjnych). Wsparcie przedsiębiorstw, w tym przede 
wszystkim MŚP realizujących projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne w zakresie 
technologii niskoemisyjnych (ekoinnowacje). Wsparcie będzie udzielone na 
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przeprowadzenie własnych lub zewnętrznych badań przemysłowych i prac rozwojowych, 
prowadzących do opracowania gotowej do komercjalizacji technologii oraz na realizację 
prac wdroŜeniowych nowych innowacyjnych technologii niskoemisyjnych o znaczącym 
potencjale rynkowym, prowadzących do ich praktycznego zastosowania w działalności 
gospodarczej. Wsparcie obejmować będzie dofinansowanie projektów własnych 
przedsiębiorców polegających na wdraŜaniu własnych lub nabytych nowych 
innowacyjnych technologii. Działanie te będzie komplementarne w stosunku do działań 
wspierających rozwój polskich inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym; 

���� wsparcie upowszechniania sprawdzonych technologii środowiskowych o istotnym efekcie 
ekologicznym i potencjale do zwiększenia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. 
Wsparcie będzie polegało na dofinansowaniu zakupu usług doradczych w zakresie wyboru 
odpowiedniej technologii środowiskowej. Dofinansowane będą koszty usług doradczych 
obejmujących analizę moŜliwości wprowadzenia róŜnych technologii środowiskowych, 
rekomendacje dotyczące moŜliwych do zastosowania technologii środowiskowych oraz 
wsparcie doradcze przy wdraŜaniu rekomendowanej technologii polegające na przekazaniu 
informacji technicznych (wiedza inŜynierska, naukowa, standardy) oraz formalno-
prawnych (obowiązujące przepisy prawa, patenty, licencje); 

���� wsparcie instytucji i przedsięwzięć ukierunkowanych na doradztwo, promocję i wspieranie 
procesu tworzenia i wdraŜania technologii środowiskowych, w tym w ramach klastrów, 
parków i platform technologicznych oraz innych sieci powiązań; 

���� promocja rozwiązań technologicznych w kraju i za granicą, które wdraŜane będą poprzez 
wyodrębnioną alokacje w ramach danego instrumentu lub w postaci preferencji 
zapewnionej kryteriami; 

���� wsparcie absorpcji technologii środowiskowych w MSP (w tym technologii 
środowiskowych, innowacji produktowych i organizacyjnych, obejmujących 
projektowanie pro-środowiskowe, zielone ICT, zarządzanie łańcuchem dostaw, standardy i 
certyfikaty, zwiększenie dostępności, funkcjonalności i atrakcyjności produktów mniej 
obciąŜających środowisko) realizowane będzie na poziomie regionalnym;  

���� zwiększenie dostrzegania przez konsumentów (gospodarstw domowych) korzyści i 
moŜliwości zastosowania nowoczesnych technologii zmierzających do podnoszenia 
efektywności energetycznej oraz efektywnego wykorzystania zasobów i segregacji 
odpadów. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

 

3.1.2 Wspieranie wzorców zrównowaŜonej produkcji i konsumpcji  

Osiągnięcie celów zrównowaŜonego rozwoju nie jest moŜliwe bez upowszechnienia nowych 
wzorców produkcji i konsumpcji uwzględniających bardziej efektywne wykorzystanie 
zasobów przy moŜliwie precyzyjnym i ekonomicznie uzasadnionym pomiarze wpływu 
wytwarzanych dóbr na środowisko. Zdecydowana większość (81,7%) firm sektora MŚP 
ocenia swój wpływ w tym zakresie jako „mały” lub „bardzo mały”102. Tego typu firmy 
najczęściej podejmują działania prośrodowiskowe wymuszane przez przepisy prawa, nie 
dostrzegając przy tym korzyści oraz szans rynkowych wynikających z efektywnego 
                                                 
102 „Wzorce zrównowaŜonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań 
systemowych wspierających wdraŜanie WZP w MŚP”, Badanie PARP 2011 r. 
http://Badańia.parp.gov.pl/index/more/24422. 
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wykorzystania zasobów oraz podejmowania inicjatyw na rzecz zrównowaŜonego rozwoju 
(np. wzrost wartości firmy, wizerunek, relacje z otoczeniem). Przeszkodą w stosowaniu 
nowych rozwiązań są nie tylko bariery finansowe, ale równieŜ brak praktycznych informacji 
na temat sposobów realizacji zasad zrównowaŜonej produkcji i konsumpcji w wybranych 
branŜach i przedsiębiorstwach. Szczególnie waŜna pozostaje edukacja, rozpowszechnianie 
informacji na temat korzyści płynących z wdraŜania nowych sposobów produkcji i 
konsumpcji z moŜliwie szerokim uwzględnieniem całego cyklu Ŝycia produktu na 
poszczególnych etapach łańcucha dostaw. Ww. działania nie powinny ograniczać się 
wyłącznie do zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, ale obejmować 
wypracowanie wizji rozwoju działalności z uwzględnieniem pozycji rynkowej danego 
przedsiębiorstwa (poszukiwanie nowych nisz i partnerów handlowych, marketing). Nacisk 
połoŜony zostanie zatem na realizację projektów szkoleniowych obejmujących wdroŜenie 
projektów  odpowiednich do wielkości, potrzeb i obszarów działalności przedsiębiorstw. 

Wspierany będzie takŜe proces restrukturyzacji przemysłu, w szczególności ograniczanie 
energo- i materiałochłonności procesów oraz przegląd i optymalizacja portfela produktów. 
Wymagać to będzie wdroŜenia innowacyjnych rozwiązań oraz zmiany i/lub podnoszenia 
kwalifikacji w celu utrzymania istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy. Priorytetowo 
traktowane będą projekty ukierunkowane na wzmacnianie współpracy międzysektorowej na 
rzecz zrównowaŜonej produkcji oraz stymulowanie popytu na produkty spełniające wysokie 
standardy środowiskowe i społeczne. 

Istotne jest równieŜ oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa. W tym 
kontekście głównym wyzwaniem jest niewystarczający poziom wiedzy konsumentów na 
temat ich wpływu na stan środowiska oraz korzyści ekonomicznych płynących  
z optymalnego wykorzystania zasobów. Celem edukacji konsumenckiej powinno być 
przekonanie Polaków do zysków związanych z wyborem bardziej neutralnych dla środowiska 
dóbr i usług. W tym kontekście naleŜy zwrócić uwagę na istotność rzetelnych informacji na 
temat nabywanych dóbr, prostych wskazówek dotyczących optymalizacji zachowań 
konsumenckich. Z prowadzonych corocznie badań103 świadomości ekologicznej 
mieszkańców Polski wynika, Ŝe tylko co trzeci badany (31%) zastanawia się nad wyborem 
produktów regionalnych, zaledwie 8% badanych kupuje produkty, które mają przyjazne 
środowisku opakowania. Badania potwierdzają teŜ, Ŝe prawie ¼ ankietowanych w ogóle nie 
zwraca uwagi na oznaczenia dotyczące charakterystyki środowiskowej produktów.  

Punktem wyjścia do sformułowania bardziej szczegółowych propozycji dotyczących 
obszarów wsparcia były wyniki badania Wzorce zrównowaŜonej produkcji (WZP)  
w działalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań systemowych wspierających 
wdraŜanie WZM w MŚP,  zrealizowanego przez PARP w 2011 r., obszary moŜliwych działań 
wskazanych w raporcie Wizja zrównowaŜonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 
przygotowanym w 2012 r. z inicjatywy sektora prywatnego, a takŜe priorytety wskazane 
przez Komisję Europejską w Planie działań UE na rzecz zrównowaŜonej produkcji  
i konsumpcji oraz zrównowaŜonej polityki przemysłowej.  Ponadto wzięto pod uwagę treść 7. 
Programu działań w zakresie środowiska Dobrze Ŝyć w granicach naszej planety 
(7. EAP) w części poświęconej transformacji w kierunku zielonej gospodarki, zalecenia 
Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie stosowania wspólnych metod 
pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu Ŝycia produktów i organizacji oraz 
informowania o niej; Strategię Edukacji dla ZrównowaŜonego Rozwoju EKG ONZ; 
                                                 
103 Badanie  świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski TNS Polska, 2012                 
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Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wraŜliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030, Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 2020.  

Działania: 

� wykonanie przeglądu oraz ocena spójności, skuteczności i efektywności dotychczasowych 
działań mających na celu promocję zrównowaŜonej produkcji i konsumpcji w Polsce;  

� działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne dla przedsiębiorców, w tym 
stworzenie lub aktualizacja obecnie istniejących portali dedykowanych WZP, wspieranie 
kampanii informacyjnych,  realizacja szkoleń; 

� działania informacyjno – edukacyjne mające na celu zgłębianie wiedzy 
konsumentów w zakresie: 

- rozwijania umiejętności czytania etykiet w poszukiwaniu informacji o wpływie 
produktu na środowisko, 

- zwracania uwagi na oznaczenia na produktach związane z ich charakterystyką 
środowiskową, 

- wzmocnienia pozytywnego stosunku społeczeństwa do ochrony środowiska, poprzez 
promocję ekologicznego stylu Ŝycia; 

� wzmacnianie międzysektorowej współpracy w zakresie zarządzania aspektami 
środowiskowymi w łańcuchu dostaw oraz na rzecz ograniczania energo-  
i materiałochłonności gospodarki; 

� wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, których działalność jest związana  
z obszarami przyrody cennymi i/lub chronionymi, tzw. „business and biodiversity”; 

� zwiększanie wiarygodności rynku oraz stymulowania popytu na produkty 
wytworzone zgodnie z zasadami zrównowaŜonej produkcji, poprzez: 

- promowanie wdraŜania i funkcjonowania systemów zarządzania środowiskowego  
w przedsiębiorstwach, 

- wspieranie działań przedsiębiorstw w zakresie wykonywania pomiaru efektywności 
środowiskowej produktów i organizacji z uwzględnieniem całego cyklu Ŝycia 
produktów, 

- promowanie produktów charakteryzujących się wysokim poziomem efektywności 
środowiskowej (w tym lokalnych/regionalnych), jak równieŜ wspieranie promocji 
zasad skutecznego informowania konsumentów o wpływie produktów na środowisko,  

- testowanie wyrobów i usług przez niezaleŜne od producentów organizacje 
konsumenckie oraz upowszechnianie ich wyników wśród konsumentów, 

- wspieranie działań mających na celu ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych, 

- wspieranie działań mających na celu bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów  
w procesie produkcyjnym przez przedsiębiorstwa; 

� prognozowanie zmian zatrudnienia i rynku pracy oraz wspieranie tworzenia zielonych 
miejsc pracy, w tym prowadzenie badań, stworzenie bazy danych ekspertów, organizacja 
staŜy oraz praktyk dla absolwentów kierunków środowiskowych, wspieranie procesów 
przekwalifikowania pracowników oraz zielonego outplacementu. 

Projekty realizowane w ramach niniejszego instrumentu będą wdraŜane przy wykorzystaniu 
zarówno środków krajowych, jak i przy pomocy środków zagranicznych (np. fundusze unijne 
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w ramach perspektywy finansowej 2014-2020). WdroŜenie przedsięwzięć w ww. zakresie ma 
charakter wybitnie interdyscyplinarny. Implementacja działań wymaga ścisłej współpracy 
pomiędzy poszczególnymi resortami, zaangaŜowania przedsiębiorstw oraz organizacji 
konsumenckich. W związku z tym najbardziej istotnym zagadnieniem jest koordynacja działań 
pomiędzy poszczególnymi instytucjami zajmującymi się zagadnieniami zrównowaŜonej 
produkcji i konsumpcji.  

Większość działań będzie prowadzona w formie ciągłej, m.in. przy wykorzystaniu 
doświadczeń grup roboczych zajmujących się zagadnieniami zrównowaŜonej produkcji  
i konsumpcji.  

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki z wsparciem Ministerstwa Środowiska, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie, organizacje pozarządowe i in. Podmioty, 
niektóre z działań będą realizowane przy współpracy z sektorem prywatnym. 

 

3.1.3 Wspieranie współpracy oraz wdraŜania zasad CSR 

Wraz z zmieniającymi się warunkami współpracy rynkowej, biznes coraz częściej wyraŜa 
zainteresowanie aktywną partycypacją w rozwiązywaniu problemów i barier społecznych. 
Nowoczesny i odpowiedzialny biznes poszukuje synergii pomiędzy ekonomicznym, 
środowiskowym i społecznym aspektem prowadzonej działalności. 

Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, 
CSR), dzięki odpowiedniemu podejściu do osiągania zysku z uwzględnieniem aspektów 
społecznych i środowiskowych działalności przedsiębiorstw, stanowi narzędzie wspierające 
biznes w dostosowaniu do wyzwań współczesnej gospodarki.  Cechy CSR takie jak 
transparentność i wiarygodność przedsiębiorstw, a takŜe dialog z interesariuszami mają 
istotne znaczenie dla usprawnienia obrotu gospodarczego oraz poprawy efektywności 
gospodarki, m.in. poprzez redukcję asymetrii informacji oraz obniŜenie kosztów 
transakcyjnych. W konsekwencji, działania w tym obszarze prowadzą do wzmocnienia 
stabilności gospodarki i jej odporności na ewentualne zawirowania makroekonomiczne. 
Dobrowolne zobowiązania w obszarze CSR pozytywnie wpływają takŜe na zaangaŜowanie 
pracowników oraz lojalność konsumentów.  

Co waŜne, postawy społeczne przedsiębiorstw szczególnie liderów branŜowych, wpływają na 
zachowania swoich kontrahentów i podwykonawców, kreując tym samym wartość w całym 
łańcuchu dostaw. Efekt ten przenosi się na inne branŜe i poszczególne sektory, wpływając na 
zmianę zasad współpracy na rynku. Jednocześnie oddziaływanie przedsiębiorstw na 
społeczności lokalne często przyczynia się do rozwoju lokalnego rynku pracy, czy wspólnego 
działania na rzecz przezwycięŜania społecznych barier rozwojowych.  

Doświadczenia międzynarodowe wskazują, iŜ przedsiębiorstwa globalne, dostrzegają 
potrzebę uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w priorytetowych 
obszarach biznesu. Spośród 100 największych przedsiębiorstw wchodzących w skład 
brytyjskiego indeksu FTSE, 97 przedstawia informacje nt. CSR w rocznych sprawozdaniach 
finansowych.  

W Polsce blisko 1/3 przedsiębiorstw, spośród badanej grupy, spotkała się z pojęciem CSR.104 
Jako najistotniejsze korzyści ze stosowania zasad CSR, najczęściej wskazywane były 
                                                 
104 Ocena stanu wdraŜania standardów Społecznej Odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu 
wskaźników odpowiedzialności społecznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, SMG KRC na zlecenie 
PARP, 2011. 
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„pozytywny wizerunek marki”, „większe przychody” oraz „zmotywowanie pracowników”. 
Mimo dostrzegalnych korzyści, blisko 2/3 firm ogólnopolskich nie wyraziło potrzeby 
zwiększania zaangaŜowania w którykolwiek z obszarów koncepcji. Ponad połowa firm 
uwaŜała, Ŝe dotychczasowe działania są wystarczające, a część w ogóle nie zamierza 
angaŜować się w CSR. 

Istnieje zatem szereg wyzwań związanych z szerszym dostrzeganiem istoty CSR. 
Priorytetowym jest ugruntowanie spójności działań oraz efektów synergii w ramach juŜ 
realizowanych inicjatyw. Kluczowym jest takŜe wskazywanie uczestnikom rynku na temat 
potrzeby zachowań społecznie odpowiedzialnych jak równieŜ zapewnienie bezpośredniego 
wsparcia dla przedsiębiorców w wdraŜaniu indywidualnie dopasowanej do potrzeb firmy 
strategii CSR. 

W związku z doświadczeniem w systemowym wspieraniu przedsiębiorców w procesie 
planowania i wdraŜania CSR, wiodącą rolę w systemie upowszechniania CSR powinna 
odgrywać Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP realizowała m.in. projekty 
własne: „Zwi ększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność 
biznesu (CSR)”, finansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, oraz 
„Społeczna odpowiedzialność biznesu” i „Zielone światło!” w ramach PO KL. W ramach 
pierwszego z ww. projektów po raz pierwszy w Polsce przedsiębiorcy mieli moŜliwość 
ubiegania się o wsparcie finansowe na wdroŜenie CSR. W ramach pozostałych projektów 
wspierano przedsiębiorców w procesie wdraŜania CSR poprzez doradztwo, szkolenia czy 
studia podyplomowe. Biorąc powyŜsze pod uwagę, rekomenduje się PARP do roli instytucji 
odpowiedzialnej za narzędzia bezpośredniego wsparcia MŚP w procesie wdraŜania CSR. 

Działania: 

���� zapewnienie wsparcia dla inicjatyw podejmowanych w ramach prac Zespołu do spraw 
Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w szczególności dla realizacji działań 
wskazanych w „Rekomendacjach w zakresie wdraŜania załoŜeń koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce”, przyjętych przez Zespół w 2011 r.;  

���� promocja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez organizację 
konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń tematycznych a takŜe zbudowanie platformy 
internetowej zapewniającej moŜliwość wymiany doświadczeń pomiędzy 
przedsiębiorstwami w zakresie realizacji zasad CSR, jak równieŜ inicjatyw rynkowych 
realizowanych w zakresie działań promocyjnych. Ukierunkowanie promocji na prezentację 
dobrych praktyk oraz narzędzi i instrumentów wdraŜania CSR, w tym raportowania 
danych pozafinansowych; 

���� realizacja projektów pilotaŜowych w zakresie inicjowania ponadregionalnej współpracy w 
zakresie samoregulacji branŜowych na rzecz CSR;  

���� dostosowanie systemów kształcenia formalnego, w szczególności na kierunkach 
zarządzania oraz szkolnictwa zawodowego do nowych trendów związanych z 
zarządzaniem czynnikami nie tylko ekonomicznymi, ale takŜe społecznymi i 
środowiskowymi oraz stworzenie bazy ekspertów/promotorów i ambasadorów CSR, 
których celem działania będzie promocja oraz edukacja rynku w zakresie skutecznego 
wdraŜania zasad społecznej odpowiedzialności;  

���� podejmowanie działań badawczych, w tym prowadzenie, upowszechnianie i rozwój badań 
z zakresu CSR m.in. celem monitoringu stanu rozwoju CSR w Polsce oraz ewaluacji i 
weryfikacji faktycznego zaangaŜowania przedsiębiorstw deklarujących społeczną 
odpowiedzialność, opracowywania standardów krajowych na rzecz CSR oraz 
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dostosowywania standardów międzynarodowych do polskich uwarunkowań społeczno-
gospodarczych; 

���� kontynuacja działań ukierunkowanych na indywidualne wsparcie MŚP w uwzględnianiu 
załoŜeń koncepcji CSR w strategii rozwoju przedsiębiorstwa poprzez:  

- dotarcie z usługą indywidualnego doradztwa do MŚP polegających na wdroŜeniu 
CSR, w oparciu o uznane krajowe i międzynarodowe standardy zarządzania i 
raportowania danych pozafinansowych, 

- wsparcie MŚP w nawiązaniu kontaktów biznesowych z podmiotami, które z sukcesem 
rynkowym wdroŜyły CSR na rynkach zagranicznych np. poprzez organizację wizyt 
studyjnych w celu zwiększenia potencjału eksportowego odpowiedzialnych towarów i 
usług, 

- realizacja projektów pilotaŜowych w zakresie inkubacji przedsiębiorstw start-up 
charakteryzujących się przyjęciem zasad CSR. 

� kontynuacja działań związanych z wzmacnianiem potencjału konkurencyjnego regionów 
poprzez rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu na szczeblu lokalnym poprzez: 

- wspieranie rozwoju lokalnych sieci współpracy i powiązań kooperacyjnych 
przedsiębiorstw opartych na zasadach odpowiedzialności społecznej i dialogu 
z interesariuszami (m.in. w ramach klastrów, platform technologicznych czy 
specjalnych stref ekonomicznych), 

- promocja regionalnych towarów i usług wytworzonych w oparciu o zasady CSR na 
rynkach zagranicznych przy wykorzystaniu sieci Centrów Obsługi Inwestorów 
i Eksporterów oraz Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji. 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie, organizacje pozarządowe. 

 

3.1.4 Przedsiębiorstwa społeczne: wzrost innowacyjności i efektywności 

Biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną, istnieje potrzeba zapewnienia wsparcia 
zarówno merytorycznego, jak i finansowego dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych, 
których istotą funkcjonowania jest wykorzystanie działalności ekonomicznej do osiągania 
celów społecznych.105  

Według definicji, opracowanej przez europejską sieć badawczą EMES, za przedsiębiorstwo 
społeczne uznaje się działalność o głównie społecznych celach, której zyski w załoŜeniu są 
reinwestowane w jej cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub 
zwiększenia dochodu udziałowców czy teŜ właścicieli. EMES określa kryteria społeczne 
(wyraźna orientacja na społecznie uŜyteczny cel przedsięwzięcia; oddolny, obywatelski 
charakter inicjatywy; specyficzny, moŜliwie demokratyczny system zarządzania; moŜliwie 
wspólnotowy charakter działania; ograniczona dystrybucja zysków) i ekonomiczne 
(prowadzenie działalności w sposób względnie ciągły, w oparciu o instrumenty ekonomiczne; 
niezaleŜność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych; ponoszenie 
ryzyka ekonomicznego; istnienie choćby nielicznego płatnego personelu), którymi powinny 
                                                 
105 Zgodnie z definicją Europejskiej Stałej Konferencji Spółdzielni, Towarzystw Wzajemnych, Stowarzyszeń 
i Fundacji (CEP-CMAF) organizacje ekonomii społecznej są podmiotami gospodarczymi i społecznymi 
działającymi we wszystkich sektorach gospodarki. Przedsiębiorczość społeczna w Polsce obejmuje m.in. 
spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i funkcje, prowadzące działalność gospodarczą oraz 
spółki non profit. 
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charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną. Przedsiębiorczość 
społeczna obejmuje organizacje takie jak np.: spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne, 
stowarzyszenia i funkcje, prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki non profit.  

Celem interwencji w zakresie przedsiębiorczości społecznej będzie wzmocnienie pozycji 
przedsiębiorstw społecznych, poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju i 
poprawy ich kondycji na rynku, tak aby w pełni wykorzystać ich zdolność do tworzenia 
społecznej wartości dodanej. NaleŜy zadbać o to, by przedsiębiorstwa społeczne były 
uwzględniane we wszystkich inicjatywach i programach publicznych skierowanych do 
przedsiębiorstw na równych zasadach z innymi przedsiębiorstwami. Realizacja załoŜonego 
celu wymagać będzie przede wszystkim wprowadzenia rozwiązań prawnych definiujących 
przedsiębiorstwa społeczne, określających ich rolę i wkład na rzecz społeczeństwa i 
gospodarki oraz wyznaczających warunki ich funkcjonowania. Rozwój przedsiębiorstw 
społecznych wymaga takŜe ułatwienia dostępu do zwrotnych instrumentów finansowych 
(poŜyczek, poręczeń), dedykowanych dla tego rodzaju podmiotów. Ponadto, naleŜy 
pokazywać rolę ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, zarówno w 
łagodzeniu bieŜących skutków kryzysu, jak równieŜ budowania stabilnych podstaw rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, zgodnie z celami strategii „Europa 2020”.  

Działania związane z wzmacnianiem pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw uwzględniać 
będą takŜe m. in. podnoszenie jakości oferowanych na rynku towarów i usług przez 
przedsiębiorstwa społeczne, wzmacnianie kompetencji menadŜerskich i edukację w zakresie 
systemów zarządzania biznesowego kadry przedsiębiorstw społecznych, a takŜe ułatwianie 
kooperacji z biznesem (np. na zasadach CSR), współpracy w ramach środowiska 
przedsiębiorczości społecznej (np. w ramach klastrów, franczyzy) oraz partnerstw 
międzysektorowych.  

Kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej zostanie określony w Krajowym 
Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, bazując na doświadczeniach istniejących juŜ 
platform współpracy, w tym Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w zakresie 
Ekonomii Społecznej i Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, a 
takŜe doświadczeń związanych z wdraŜaniem pilotaŜowego funduszu poŜyczkowego dla 
przedsiębiorstw społecznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z 
Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. 

Działania: 

� ułatwienie dostępu do zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. poŜyczek, poręczeń), 
dedykowanych dla przedsiębiorstw społecznych;  

� zapewnienie dostępu do dotacji na załoŜenie przedsiębiorstwa społecznego;  

� wprowadzenie rozwiązań prawnych, definiujących przedsiębiorstwo społeczne oraz 
warunki jego funkcjonowania;  

� zapewnienie trwałego systemu wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych, obejmującego 
dostęp do szkoleń i doradztwa w zakresie działalności ekonomicznej;  

� inicjowanie procesów integracji, kooperacji i samoorganizacji przedsiębiorstw społecznych 
na potrzeby wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, takich jak klastry oraz 
promocji oznakowań i certyfikatów, mogących mieć zastosowanie do towarów i usług 
wytworzonych przez przedsiębiorstwa społeczne;  

� inicjowanie tworzenia partnerstw międzysektorowych pomiędzy przedsiębiorstwami 
społecznymi a sektorem administracji publicznej, biznesu oraz pozarządowym. 
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Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju. 

 

3.1.5 Wsparcie rozwoju innowacji społecznych w gospodarce 

Badania naukowe sprzyjają wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności i tworzeniu miejsc 
pracy oraz pomagają w zmaganiu się z długofalowymi wyzwaniami globalnymi. Kojarzone są 
głównie z tradycyjnym podejściem do wdraŜania innowacji technologicznych. Przyspieszenie 
procesów zachodzących w gospodarce dzięki swobodnemu przepływowi kapitału i informacji 
prowadzi jednak do skrócenia cyklu Ŝycia produktu, a tym samym obniŜa potencjalne 
korzyści płynących z wdraŜania innowacji technologicznych.  

Zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, rozwój gospodarczy powinien iść w parze z 
rozwojem środowiskowym i społecznym. Dodatkowo z obserwacji trendów 
makroekonomicznych wynika, iŜ wyzwaniami kolejnych lat będą m.in.: starzenie się 
społeczeństw, bezrobocie czy zmiany klimatu. Znaczenia nabierać będą zatem innowacje 
sprzyjające adaptacji do tych wyzwań. PoŜądane będą nie tylko nowe rozwiązania 
technologiczne sprzyjające powstawaniu towarów i usług nowej generacji, ale takŜe 
efektywne mechanizmy rozwiązywania problemów społecznych. 

Poszukuje się zatem nowych, alternatywnych metod generowania przewag konkurencyjnych 
przedsiębiorstw, systemów pozwalających nie tylko na zapewnienie większej efektywności 
zuŜycia zasobów naturalnych, ale takŜe pozwalających na zwiększenie integracji i spójności 
społecznej. Istotą nowego podejścia do innowacji jest nacisk na zwiększenie współpracy 
pomiędzy róŜnymi aktorami rynku oraz udziału innowacji w rozwiązywaniu problemów 
społeczno-gospodarczych. Z punktu widzenia odpowiedzi na społeczne problemy i 
oczekiwania kluczową rolę odgrywają innowacje społeczne (ang. social innovation), które 
postrzegane są jako udane wdroŜenia nowych reform społecznych i słuŜą poprawie jakości 
Ŝycia. 

Innowacje społeczne nabierają szczególnego znaczenia w świetle dynamicznych przemian 
społeczno-gospodarczych, jak nierównowaga w dysproporcji dochodów, co prowadzi do 
wzrostu skali zagroŜenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rosnąca liczba ludności 
świata powodująca problemy z nierównowagą Ŝywnościową na świecie czy zmiana stylu 
Ŝycia ludności państw wysoko rozwiniętych i rozwijających się skutkująca starzeniem się 
społeczeństw i nadmiernym konsumpcjonizmem. Dzięki inspiracjom czerpanym z innowacji 
społecznych powstają mechanizmy, instrumenty i narzędzia pozwalające na walkę ze 
zjawiskiem nierówności społecznych oraz dostosowanie rozwiązań organizacyjnych 
i technologicznych do bieŜących potrzeb rynku. 

Innowacje społeczne są terminem stosunkowo nowym w Polsce. Kluczową barierą dla 
zaangaŜowania się biznesu w realizację przedsięwzięć innowacyjnych o charakterze 
społecznym jest brak dostatecznej wiedzy nt. znaczenia innowacji społecznych i ich 
potencjału nie tylko w zwalczaniu nierówności społeczno-gospodarczych, ale takŜe dla 
generowania nowych nisz rynkowych i moŜliwości biznesowych.  

Działania  dotyczące rozwoju innowacji społecznych zapisane w PRP dotyczą innowacji 
finansowanych w ramach EFRR oraz budŜetu państwa (program Innowacje Społeczne 
NCBiR), podejmowanych przez przedsiębiorstwa w postaci prac B+R  
i wdroŜeniowych, mających postać zarówno innowacji technologicznych, jak  
i nietechnologicznych (organizacyjne i marketingowe), które spełniając pierwszy warunek 
(posiadają charakter komercyjny), realizują równieŜ cele społeczne. Tego typu innowacje 



 

 

144  

rozwiązują problemy społeczne najczęściej dotyczące wyzwań rozwojowych, tj. np. 
starzejące się społeczeństwo, które generują innowacje w branŜy telemedycznej. 

Działania: 

� wsparcie na kontynuację działalności badawczej w obszarze rozwoju innowacji 
społecznych w Polsce, w tym realizacja projektów pilotaŜowych z zakresu testowania 
opracowanych prototypów modeli współpracy biznesu ze społeczeństwem; 

� prowadzenie szerokich kampanii informacyjno-promocyjnych poprzez realizację 
konferencji, szkoleń, warsztatów czy seminariów nt. istoty innowacji społecznych w 
gospodarce, promocja dobrych praktyk biznesowych w tym zakresie; 

� wsparcie przedsiębiorstw na udział w międzynarodowych projektach ukierunkowanych na 
rozwój innowacji społecznych w gospodarce; 

� wsparcie dla przedsiębiorstw w realizacji procesu powstawania i wdraŜania innowacji 
społecznych poprzez dofinansowanie usług indywidualnego doradztwa, szkoleń, 
warsztatów czy coachingu w zakresie planowania i wdraŜania innowacji społecznych w 
biznesie; 

� wsparcie przedsiębiorstwa w działaniach ukierunkowanych na rozwój środowiska pracy 
(ang. work place development); 

� wsparcie platform wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji 
projektów o charakterze innowacji społecznych; 

� promocja towarów i usług biznesowych o charakterze społecznym, na rynkach 
międzynarodowych. 

Instytucja wdra Ŝająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy 
Marszałkowskie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
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Cel 4: Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki 

Priorytet 4.1: Polskie przedsiębiorstwa na globalnych rynkach 

4.1.1 Wsparcie przedsiębiorstw w wychodzeniu na rynki międzynarodowe 

Pomimo umacniania pozycji Polski w strukturach międzynarodowej wymiany handlowej 
rozpoznawalność polskiej oferty eksportowej na rynkach zagranicznych nadal pozostaje 
niewielka. W duŜej mierze jest to wynikiem niskiej wartości polskich marek, które nie mogą 
przebić się do światowych rankingów, ale równieŜ brak silnej marki narodowej, która wpływa 
na rozpoznawalność Polski na arenie międzynarodowej.  

Przełamywanie barier wizerunkowych ograniczających konkurencyjność polskich 
przedsiębiorstw za granicą jest niewątpliwie procesem długofalowym i wymaga 
zaangaŜowania róŜnych grup podmiotów aktywnych w obszarze współpracy gospodarczej 
Polski na arenie międzynarodowej, zarówno instytucji publicznych, jak i samych 
przedsiębiorców. 

Stąd teŜ, naleŜy zapewnić przedsiębiorcom odpowiednie instrumenty wsparcia w zakresie 
planowania i wdraŜania średnio i długookresowej strategii eksportowej, zapewnienia wsparcia 
merytorycznego i bezpieczeństwa handlowego w transakcjach na tzw. „trudnych” rynkach. 
Budowanie marki narodowej powinno opierać się na potencjale eksportowym 
przedsiębiorców działających w branŜach o wysokim potencjale eksportowym ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych, jako krajowe inteligentne specjalizacje.  

Mimo znacznego wzrostu wolumenu zagranicznej wymiany handlowej w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat, nadal ponad 2/3 polskich przedsiębiorstw nie prowadzi działalności 
eksportowej i nie ma Ŝadnych powiązań o charakterze międzynarodowym. Odsetek ten jest 
wyŜszy wśród MŚP. Tylko nieliczne firmy z tego sektora mają zagranicznych kontrahentów a 
te, które realizują transakcje międzynarodowe, robią to z małą intensywnością i na małą skalę. 
W ramach zagranicznej współpracy gospodarczej, najczęstszym kierunkiem wymiany 
handlowej są rynki Unii Europejskiej, przy niskiej popularności rynków krajów trzecich. 
Dlatego konieczne jest stworzenie instrumentu pozwalającego w szczególności MSP na 
przełamanie barier wejścia na rynki zagraniczne i ułatwienie dostępu do fachowej wiedzy na 
temat tych rynków. Brakuje im wiedzy na temat specyfiki rynku, potrzebach potencjalnych 
odbiorców oraz przepisach prawno-handlowych funkcjonowania na wybranych rynkach.  Jest 
to szczególnie istotne dla podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, gdyŜ 
wpływa pozytywnie na opłacalność wdroŜenia innowacji.  

Działania: 

� wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw  

Przyjęty kierunek działań w zakresie powiązania procesu budowania marki narodowej 
przy zaangaŜowaniu potencjału przedsiębiorców przyniósł w perspektywie finansowej 
2007 – 2013 pierwsze wymierne efekty w postaci zmiany sposobu postrzegania Polski 
poprzez pryzmat innowacyjnych produktów/usług. Proces ten był realizowany w ramach 
Poddziałania 6.5.1 PO IG „Promocja polskiej gospodarki na rynkach 
międzynarodowych” w powiązaniu z Poddziałaniem 6.5.2 PO IG, gdzie przedsiębiorcy 
uzyskiwali wsparcie finansowe ułatwiające proces umiędzynarodowienia. Powiązanie 
takie powinno być nadal kontynuowane w oparciu o dalszą współpracę instytucji 
publicznych i przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem tych podmiotów, które 
prowadzą działalność w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji. Wsparcie 
powinno obejmować przedsiębiorstwa znajdujące się w dojrzałej fazie internacjonalizacji, 
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bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, jak równieŜ te podmioty, które znajdują się we 
wcześniejszej fazie rozwoju.  

Proponowane kierunki interwencji: 

- wsparcie przedsiębiorców w formule branŜowych programów promocji, obejmujących  
kilka/kilkanaście sektorów polskiej gospodarki o wysokim potencjale eksportowym 
opartym na innowacyjnych produktach/ usługach, promowanych na wybranych 
rynkach docelowych z punktu widzenia rozwoju tych branŜ, 

- wsparcie działalności eksportowej przedsiębiorców w formule programów promocji 
ogólnej na wybranych rynkach perspektywicznych,  

- promocję sektorów polskiej gospodarki objętych branŜowymi programami promocji 
oraz programami ogólnymi podczas innych wydarzeń, strategicznych dla rozwoju 
polskiej gospodarki, których celem jest uzyskanie globalnego efektu promocyjnego 
przy wykorzystaniu innowacyjnego potencjału produktowego/usługowego 
przedsiębiorców. 

� wsparcie dla przedsiębiorstw na skorzystanie z usługi doradczej w zakresie rozwoju 
aktywności na rynkach zagranicznych 

Cel ogólny projektu będzie realizowany w formie usługi doradczej, dopasowanej 
do poziomu rozwoju przedsiębiorstwa i jego doświadczeń na rynkach zagranicznych.  

Działanie to zakłada moŜliwość skorzystania przez MŚP z usługi doradczej z poziomu 
krajowego w obszarze internacjonalizacji przedsiębiorstw w zakresie BRIT (badania, 
rozwój, innowacyjność, technologia). Usługa będzie świadczona przez 
wyselekcjonowanych / akredytowanych wykonawców, wybranych w drodze 
ogólnokrajowego konkursu, dysponujących specjalistyczną kadrą interdyscyplinarną (np. 
finanse, technologie, ICT, ochrona środowiska, certyfikacja – np. systemy zarządzania 
jakością, CRM, branŜe, handel zagraniczny), począwszy od identyfikacji potrzeb i 
oczekiwań, badanie potencjału innowacyjnego (do kreacji i wdraŜania własnych jak i 
implementacji zewnętrznych innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych – 
procesowych i /lub produktowych, usługowych, marketingowych, organizacyjnych, etc., 
poprzez opracowanie i wdraŜanie strategii eksportowych, z ich bieŜącą weryfikacją i 
aktualizacją, po rozliczenie całego przedsięwzięcia (wnioski o płatności zaliczkowe, 
pośrednie i końcowe oraz sprawozdawczość). 

� wsparcie umiędzynarodowienia MSP  

 Celem ogólnym projektu będzie wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, 
szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc w internacjonalizacji. Cel 
ten będzie realizowany w formie usługi informacyjnej, dopasowanej do poziomu rozwoju 
przedsiębiorstwa i jego doświadczeń na rynkach zagranicznych.  

Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektu 6.2.1 wskazują na dalszą, silną 
potrzebę stymulowania z poziomu kraju regionów w ich działaniach w obszarze 
umiędzynarodowienia. Dlatego teŜ istotne jest zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do 
informacji w ramach świadczonej usługi informacyjnej na jednakowych warunkach, a 
takŜe dostępu do informacji poprzez udział np. w spotkaniach informacyjnych, 
konferencjach i/lub szkoleniach, warsztatach w zakresie rynków zagranicznych, w oparciu 
o potrzeby przedsiębiorstw z poziomu regionów, zidentyfikowane przez COIE.   

Funkcjonujące jednostki COIE będą kontynuować w ramach trwałości projektu 
(perspektywy 2007-2013) usługę informacyjną w zakresie identyfikacji moŜliwości 
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eksportowych polskich firm na rynki zagraniczne, w ramach wdroŜonej przez 
Ministerstwo Gospodarki standaryzacji oraz w oparciu m.in. o zbudowane przez COIE, 
własne, szczegółowe bazy danych polskich przedsiębiorstw i ich profile eksportowo-
inwestycyjne.  

Kolejnym krokiem dla firmy zidentyfikowanej i obsłuŜonej przez COIE, o wyŜszym 
poziomie rozwoju innowacyjnego i/lub technologicznego będzie moŜliwość skorzystania 
ze specjalistycznej usługi doradczej, promowanej przez COIE, a świadczonej w zakresie 
BRIT (badania, rozwój, innowacyjność, technologia). Usługa będzie świadczona przez 
wyselekcjonowanych wykonawców, wybranych w drodze ogólnokrajowego konkursu, 
dysponujących specjalistyczną kadrą interdyscyplinarną. System selekcji Ministerstwa 
Gospodarki zapewni ochronę własności intelektualnej (ang. Intelectual Property) 
przedsiębiorstw korzystających z ww. usługi doradczej.   

� tworzenie przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) wyspecjalizowanych 
przedstawicielstw i filii za granicą tzw. Centrów Gospodarczych Polski (CGP) ma na 
celu świadczenie usług z zakresu internacjonalizacji MŚP.  

Rosnącą popularnością cieszy się wśród MŚP prowadzących działalność eksportową, 
współpraca z partnerami gospodarczymi z obszaru Europy Wschodniej i krajów WNP. Na 
niskim poziomie pozostają natomiast obroty polskich firm z dynamicznie rozwijającymi 
się rynkami Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej, Azji czy Afryki. W tym kontekście 
niezbędne jest podjęcie działań na rzecz dywersyfikacji kierunków współpracy polskich 
firm z sektora MŚP. Wobec powyŜszego dobrym rozwiązaniem wydaje się uruchomienie 
przedstawicielstw za granicą, które będą miały za zadanie świadczenie usług z zakresu 
internacjonalizacji na rzecz MŚP. Potrzeba taka jest szczególnie widoczna na rynkach 
perspektywicznych dla polskiej gospodarki, na których nie funkcjonują struktury 
wspierające przedsiębiorców lub z racji wielkości rynku lub struktury te są nieadekwatne 
do potrzeb zgłaszanych przez MŚP.  

Centra Gospodarcze Polski będą miały za zadanie oferowanie bezpośredniego wsparcia na 
danym rynku poprzez zapewnienie pomocy przedsiębiorstwom z sektora MSP, w 
zakresie:  

- identyfikacji partnerów gospodarczo-handlowych i pomocy w nawiązywania 
kontaktów biznesowych,  

- prowadzenia działalności gospodarczej na wybranych rynkach perspektywicznych 
(m.in. w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i handlowych),  

- analizowania potrzeb rynkowych przedsiębiorców z sektora MSP, 

- tworzenia oddziałów firm za granicą i rekrutacji personelu, 

- wsparcia inicjatyw promujących działalność polskich firm na rynkach 
zagranicznych. 

Ponadto CGP będą miały za zadanie: 

- organizację stoisk informacyjnych na imprezach targowo-wystawienniczych na 
rynku kraju urzędowania CGP,  

- obsługę imprez targowo-wystawienniczych na rynku kraju urzędowania CGP,  

- przyjęcia/organizacji misji gospodarczych, wyjazdów studyjnych itp. w danym 
kraju urzędowanie, jako wyjazdów organizowany przez grupę przedsiębiorców lub 
organizacje samorządu gospodarczego.  
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Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki. 

 

4.1.2 Promocja polskiej gospodarki 

Badania wizerunkowe dotyczące postrzegania Polski i polskiej gospodarki przeprowadzone w 
2011 r. w ramach PO IG pokazały, iŜ polscy przedsiębiorcy unikają informowania o polskim 
pochodzeniu produktów, aby uniknąć niekorzystnych skojarzeń z produktami pochodzącymi 
z krajów wschodnioeuropejskich. Jednocześnie zdiagnozowano, Ŝe czynnikiem, który w 
największym stopniu ogranicza zainteresowanie Polską, jako krajem potencjalnych partnerów 
biznesowych lub docelowym krajem inwestycji zagranicznych, jest brak informacji o Polsce. 
Analogiczną potrzebę wskazali równieŜ polscy przedsiębiorcy w odniesieniu do rynków 
zagranicznych. Przedsiębiorcy oczekują nie tylko zaangaŜowania dyplomacji ekonomicznej w 
kontaktach przedsiębiorców z kontrahentami zagranicznymi, ale równieŜ doradztwa w 
zakresie warunków handlowych, prawnych, ekonomicznych oraz kulturowych na tzw. 
„trudnych rynkach”.   

Stąd teŜ, proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorców musi być skoordynowany z 
budowaniem silnego i pozytywnego wizerunku kraju na rynkach zagranicznych z wyraźnym 
zaangaŜowaniem dyplomacji ekonomicznej, jak równieŜ specjalistycznego doradztwa 
uwzględniającego specyfikę danej branŜy i rynku docelowego.  

Działania: 

� Zapewnienie informacji o Polsce i rynkach zagranicznych.  

WaŜnym aspektem w działalności eksportowej jest zapewnienie przedsiębiorcom dostępu 
do informacji o rynkach zagranicznych i moŜliwościach eksportowania na te rynki. W tym 
celu, w ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013, zbudowano w 
Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (48 placówek w 43 
krajach) sieć ekspertów, którzy zasilają Portal Promocji Eksportu w aktualne informacje o 
rynkach zagranicznych, wyszukują partnerów handlowych itp., a takŜe świadczą 
nieodpłatne usługi na rzecz przedsiębiorców. Ponadto, z punktu widzenia BIZ, Portal 
Promocji Eksportu zapewnia aktualny dostęp do informacji o Polsce i polskiej 
gospodarce. Dlatego niezbędnym jest zapewnienie funkcjonowania portalu internetowego 
dostarczającego najaktualniejsze informacje rynkowe wszystkim zainteresowanym 
uŜytkownikom, jak równieŜ jego wypromowanie wśród przedsiębiorców. Działania będą 
obejmować: 

- zapewnienie funkcjonowania platformy internetowej (Portal Promocji Eksportu) 
skupiającej informacje o Polsce niezbędne dla inwestora, jak równieŜ dotyczące 
eksportu i rynków zagranicznych, 

- rozbudowę i bieŜącą obsługę Portalu Promocji Eksportu, 

- utrzymanie i rozbudowę sieci ekspertów świadczących usługi doradcze WPHI.  

� Podejmowanie działań promocyjnych w celu zapewnienia ciągłości budowania 
pozytywnego wizerunku kraju.  

Proces internacjonalizacji powinien być umacniany poprzez międzynarodowe kampanie 
informacyjne na temat polskiej gospodarki oraz priorytetowych branŜ, które mają 
utrwalać pozytywny wizerunek wypracowany w ramach perspektywy finansowej 2007 -
2013. Kontynuacji spójnych działań wymaga równieŜ wdraŜanie Marki Polskiej 
Gospodarki (MPG). Przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Gospodarki badania 
wizerunkowe oraz opracowana koncepcja promocji Marki Polskiej Gospodarki, wskazują, 
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Ŝe jedynie długofalowe działania promocyjne prowadzone na wybranych rynkach mogą 
przełoŜyć się na zwiększenie siły nabywczej polskich produktów/usług. Działania będą 
obejmować: 

- kontynuację akcji promujących polską gospodarkę na wybranych rynkach, ze 
szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych produktów/ usług, 

- realizację kompleksowej strategii wdraŜania Marki Polskiej Gospodarki w kraju i za 
granicą, 

- realizację duŜych przedsięwzięć promocyjnych o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym takich jak; wystawy narodowe i zagraniczne o charakterze 
ogólnym oraz branŜowym, z udziałem Polski, jako kraju partnerskiego, których celem 
będzie prezentacja polskiego potencjału eksportowego, 

- działania i akcje promocyjne, przygotowane w oparciu o tzw. kotwice medialne 
wzmacniające efekt promocyjny, szczególnie, gdy te wydarzenia odbywają się na 
terenie Polski, lub ze znaczącym udziałem Polski (wystawy EXPO). 

Instytucja wdra Ŝająca: Ministerstwo Gospodarki.
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VI IMPLEMENTACJA PRP DO 2020 R.  

 

6.1 WdraŜanie PRP 

WdraŜanie Programu oparte będzie w największej mierze o system wdraŜania centralnych  
i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach nowej perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020. Kierunki działań i obszary, w których sugerowana jest 
interwencja znajdą równieŜ swoje odzwierciedlenie w pracach legislacyjnych Rządu. 

PRP będzie wdraŜany poprzez instrumenty przewidziane w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Dlatego 
teŜ niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji osiągania celów w zakresie 
innowacyjności i przedsiębiorczości w warstwie operacyjnej. Dotyczy to przede wszystkim 
celów, do których Polska zobowiązała się w zakresie Strategii Europa 2020 (m.in. osiągnięcie 
poziomu nakładów na B+R na poziomie 1,7% PKB do 2020 r. i zwiększenie udziału 
nakładów prywatnych do 50%). Biorąc pod uwagę horyzontalny charakter polityk w tym 
zakresie, mnogość podmiotów włączonych w ich wdraŜanie (urzędy centralne, agencje 
rządowe, wojewodowie, organy jednostek samorządu terytorialnego) oraz róŜne źródła ich 
finansowania (fundusze UE, budŜet państwa) konieczne jest zapewnianie zbieŜności działań 
prowadzonych przez podmioty na szczeblu centralnym i regionalnym. SłuŜyć temu będą 
analiza krzyŜowa POIR oraz RPO w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości, analiza 
spójności i komplementarności specjalizacji krajowych i regionalnych, oraz kontrakty 
terytorialne poprzez określenie preferowanych kierunków wsparcia przedsiębiorców. System 
wdraŜania PRP przewiduje teŜ gremium koordynacyjne, z wiodącą rolą ministra ds. 
gospodarki, który określi kryteria i wskaźniki w zakresie celów związanych z 
innowacyjnością i przedsiębiorczością oraz zapewni ich monitoring, słuŜący skutecznemu ich 
osiągnięciu. 

W systemie wdraŜania PRP, kluczowe znaczenie będzie miało ciągłe identyfikowanie barier 
prawnych we wszystkich obszarach determinujących przedsiębiorczość, innowacyjność  
i konkurencyjność gospodarki. Kolejnym zadaniem będzie praca nad usuwaniem 
zidentyfikowanych przeszkód.  

Jednocześnie zasadnym wydaje się w procesie wdraŜania PRP nadanie większego znaczenia 
róŜnego rodzajom rankingów innowacyjności polskich przedsiębiorstw, jak np. Lista 500 
najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw publikowana w corocznej edycji Raportu  
o innowacyjności gospodarki Polski, opracowywanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych 
PAN. Podniesienie atrakcyjności ww. rankingów moŜe przyczynić się do zachęcenia 
przedsiębiorców do prowadzenia bądź zintensyfikowania swojej działalności innowacyjnej,  
dając tym samym szansę na bycie liderem.   

Warunkiem efektywnego wdroŜenia PRP jest stworzenie sprawnie działającego systemu 
instytucjonalnego. Z uwagi na horyzontalny charakter polityki przedsiębiorczości  
i innowacyjności i róŜnorodność podmiotów na szczeblu centralnym i regionalnym, 
niezbędne jest stworzenie odpowiednich mechanizmów koordynacyjnych106. Zarządzanie 
polityką innowacyjności przez rady do spraw innowacyjności umocowane na najwyŜszym 
szczeblu, zyskuje coraz większe poparcie w Europie. Jej zadaniem jest wypracowywanie 
strategicznych kierunków rozwoju opartego na wzroście innowacyjności oraz oceny działań 
                                                 
106 Dotychczas nie zostały wypracowane specyficzne mechanizmy koordynujące działania realizowane na 
szczeblu regionalnym i centralnym, co stanowi barierę w zapewnieniu wzrostu poziomu innowacyjności 
gospodarki. Na fakt ten zwracają Polsce uwagę międzynarodowe organizacje w raportach i analizach 
dotyczących polskiego systemu innowacyjnego. 
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rządu w tym zakresie. Jednocześnie Rada buduje konsensus wokół działań wspierających 
innowacyjność pomiędzy stroną rządową, przedsiębiorcami, środowiskiem naukowym i 
organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz wzrostu innowacyjności. Dzięki temu, 
Ŝe Rada umieszczana jest hierarchicznie na wyŜszym poziomie niŜ poszczególne 
ministerstwa, umacnia znaczenie polityki innowacyjnej uwzględniając jej horyzontalny 
charakter i ułatwia koordynację działań pomiędzy poszczególnymi instytucjami administracji 
centralnej, a takŜe między administracją centralną i regionalną.  

Do najwaŜniejszych elementów warunkujących powstanie systemu instytucjonalnego 
wdraŜania PRP naleŜy zaliczyć: 

���� wzmocnienie realizacji polityki innowacyjnej przez resorty gospodarki, nauki, edukacji, 
infrastruktury i rozwoju, pracy oraz, partnerów gospodarczych  
i środowiska naukowe (wchodzących w skład Narodowego Systemu Innowacji 
rozumianego, jako sieć współdziałających instytucji w publicznym i prywatnym sektorze, 
których aktywność i interakcje inicjują powstawanie, nabycie, modyfikację i dyfuzję 
nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych), poprzez ustanowienie Rady ds. 
innowacyjności przy Prezesie Rady Ministrów; funkcją Rady powinno być równieŜ  
monitorowanie i raportowanie z wdraŜania PRP; 

���� poprawę warunków realizacji polityki przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez 
wskazanie instytucji-agencji odpowiedzialnych za realizację tych polityk (np. PARP, 
ARP, NCBR, KFK, BGK, itd.) i przypisanie im odpowiednich spójnych i wzajemnie 
uzupełniających się zadań; 

���� tworzenie mechanizmu koordynacji polityki innowacyjnej pomiędzy szczeblem 
regionalnym i centralnym. 

 

6.2 Monitorowanie realizacji PRP 

System monitorowania PRP oparty będzie m.in. na systemach monitorowania postępów 
wdraŜania i wpływu SIEG.  

System monitorowania osiągania celu strategicznego PRP zostanie zbudowany w oparciu o 
wskaźniki GUS, EUROSTAT, Innovation Union Scoreboard oraz metodologię Banku 
Światowego. Dodatkowo kaŜdemu instrumentowi i celowi szczegółowemu 
przyporządkowano zestaw wskaźników słuŜących do monitorowania realizacji celu 
głównego. Do celów monitorowania zostaną takŜe wykorzystane, jako element dodatkowy, 
wskaźniki zawarte w corocznym raporcie Doing Business Banku Światowego oraz Innovation 
Union Scoreboard Komisji Europejskiej (Załącznik 4. Wskaźniki monitorowania). 

Co roku (po raz pierwszy po trzech latach od przyjęcia PRP) MG przygotuje raport ukazujący 
stopień realizacji celów, który pozwoli nie tylko określić poziom postępu we wdraŜaniu 
programu, lecz takŜe wskaŜe obszary wymagające zintensyfikowania działań. 

W kontekście monitorowania stopnia osiągania wskaźników docelowych PRP kluczową 
kwestią jest szersze wykorzystanie danych i informacji statystycznych oraz wzmocnienie 
współpracy w tym obszarze pomiędzy GUS, a jednostkami administracji publicznej. 

Szczególny nacisk naleŜy połoŜyć na następujące elementy: 
- zmiany w poziomie przemysłowej wydajności pracy (ang. industry level labor 
productivity); 
- wzrost eksportu i udział w globalnym rynku eksportowym; 
- zmiany w poziomie zatrudnienia; 
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- rozmiar przedsiębiorstw. 

Usprawnienie mechanizmów procesów decyzyjnych wiąŜe się z koniecznością łatwego  
i szybkiego dostępu do wszelkich źródeł danych i informacji oraz analitycznej wiedzy 
eksperckiej. Niezbędne jest wzmocnienie, w ramach administracji, współpracy polegającej  
na wypracowaniu systemu zasad oraz zidentyfikowaniu kanałów dostępu do zasobów 
informacyjnych, pozwalających na szybsze reagowanie na zmieniające się otoczenie 
społeczno-gospodarcze, w szczególności dla potrzeb:. 

���� Oceny Skutków Regulacji, towarzyszącej projektom aktów normatywnych, 

���� ewaluacyjnych, dotyczących oceny funkcjonowania wprowadzonych juŜ aktów prawnych 
(ocena ex-post), 

���� budowania strategii wynikających z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

���� budŜetowania zadaniowego, 

���� opracowywania rozwiązan wariantowych przed podjęciem ostatecznych decyzji. 

Działania: 

���� pełniejsze rozpoznanie potrzeb informacyjnych w fazie przygotowania programu badań 
statystycznych statystyki publicznej, 

���� sukcesywne rozszerzanie dostępu statystyki publicznej do źródeł administracyjnych w celu 
rozwijania oferty informacyjnej bez zwiększania obciąŜeń respondentów (przedsiębiorstw, 
osób fizycznych), 

���� współdziałanie producentów statystyk i uŜytkowników informacji statystycznych w 
przygotowywaniu i realizacji programów w zakresie edukacji statystycznej i rozwoju 
kompetencji, 

���� rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej współpracę systemów informacyjnych 
statystyki publicznej i organów administracji publicznej, 

���� w ramach projektu sektorowego System Informacyjny Statystyki Publicznej – SISP 2, 
który jest realizowany od 2010 roku, a jego zakończenie przewiduje się do końca 2014 
roku i stanowi merytoryczne uzupełnienie projektu System Informacyjny Statystyki 
Publicznej (SISP), będzie wypełniał cele priorytetów 1 i 2 określone w Planie 
Informatyzacji Państwa. Cele projektu SISP – 2 zapewnione będą poprzez realizację 
następujących zadań: 

o dostosowanie i integrację działania rejestrów urzędowych REGON i TERYT, 
prowadzonych przez GUS, z krajowymi rejestrami i systemami ewidencyjnymi: 
Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 
Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych 
(RSPO), Centralnym Rejestrem Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP 
KEP), rejestrami płatników ubezpieczeń społecznych prowadzonych przez ZUS i 
KRUS, systemem PESEL oraz innymi krajowymi rejestrami wymienionymi w 
przepisach prawa – w tej grupie znajdują się rejestry podmiotów i zbiory danych, 
które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do wymiany danych z 
rejestrem REGON oraz rejestry wymienione w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o 
infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489, z późn. zm.) 
uprawnione do wymiany danych z rejestrami TERYT i REGON, tj. Państwowy 
rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego, Zintegrowany 
system informacji o nieruchomościach, Państwowy rejestr nazw geograficznych, 
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Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości), Ewidencja 
miejscowości, ulic i adresów, Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części. 

o budowę repozytorium standardów informacyjnych dla jednostek administracji 
publicznej Faza I, obejmującego wspólne tematycznie zakresy działania Prezesa 
GUS oraz wybranych jednostek administracji publicznej, jako podstawa 
wykorzystania zbiorów danych administracyjnych jednego resortu przez jednostki 
innych resortów, a w szczególności dla potrzeb badań statystycznych w celu 
rezygnacji ze zbierania odnośnych danych statystycznych od określonych 
podmiotów. 

o budowę dwujęzycznego ( z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu 
informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów 
resortowych – dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników 
administracji publicznej poprzez Portal Informacyjny GUS oraz w miarę 
moŜliwości przez platformę ePUAP. W zakres tego zadania wchodzi równieŜ 
budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposaŜeniem minimum w kilka 
stanowisk dostępu do Internetu. 

� w ramach nowej perspektywy finansowej:  

o wzmocnienie systemu informacyjnego państwa poprzez unowocześnienie procesu 
produkcji danych statystycznych, 

o wzmocnienie systemu informacyjnego państwa poprzez unowocześnienie 
udostępniania danych statystycznych, 

o rozbudowa Portalu Geostatystycznego, 

o Repozytorium Standardów Informacyjnych Administracji Publicznej, 

o Akademia Rozwoju Kompetencji Statystycznych.   

Realizacja działania – Główny Urząd Statystyczny – projekt SISP (System Informacyjny 
Statystyki Publicznej) oraz projekty w nowej perspektywie finansowej we współpracy  
z organami administracji rządowej. 

W ramach opisanych wyŜej działań waŜne jest równieŜ zapewnienie odpowiednich danych 
istotnych z punktu widzenia opracowywania Oceny Skutków Regulacji, w tym Testu MŚP. 
Dobrze przeprowadzony OSR musi być, bowiem oparty na odpowiednich danych. 
Podstawowym źródłem danych powinna być statystyka publiczna. 

Realizacja działania – MG we współpracy KPRM, GUS, MF. 

 

6.3 Ewaluacja zaproponowanych instrumentów 

Kluczowe dla systemu ewaluacji PRP jest: 

���� stworzenie systemu ewaluacji, który zapewni ocenę Programu, dostarczając informacji 
niezbędnych dla twórców polityki o koniecznych do przeprowadzenia zmianach; 

���� wprowadzenie kultury ewaluacji opartej o ocenę wpływu (ang. impact evaluation) – 
podejmowanie decyzji politycznych w oparciu o moŜliwość porównania wyników 
przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie z analogicznymi podmiotami, które nie 
otrzymały pomocy publicznej; 

���� stworzenie systemu ewaluacji, który przyczyni się do podjęcia odpowiednich decyzji 
politycznych oraz wdroŜenia rekomendacji wynikających z ewaluacji. 
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Celem systemu ewaluacji PRP jest: 

���� wspomaganie procesu podejmowania decyzji, 

���� podniesienie skuteczności i efektywności działań, 

���� identyfikacja słabych i mocnych stron zaprojektowanego systemu, 

���� wskazanie kierunków rozwoju, 

���� sygnalizowanie pojawiających się problemów, 

���� oszacowanie moŜliwości i ograniczeń, 

���� określanie stopnia zgodności z przyjętymi załoŜeniami, 

���� zwiększanie profesjonalizmu świadczonych usług, 

���� uczenie i samodoskonalenie. 

W ramach procesu ewaluacji PRP została przeprowadzona: 

���� Ewaluacja ex-ante (raport ewaluacyjny ex ante) obejmująca ocenę: 

- trafności planowanej interwencji z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) 
oraz jej spójności w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji, 

- kontekstu społecznego, gospodarczego, prawnego, 

- potencjalnych trudności oraz ryzyk w procesie wdraŜania, 

- trafności instrumentów wsparcia (przygotowanej m.in. na bazie potrzeb i oczekiwań 
docelowej grupy odbiorców), 

- trafności doboru wskaźników produktu i rezultatu oraz spójności systemu 
wskaźników, 

- alokowanych zasobów: czy przeznaczone zasoby (finansowe) są odpowiednie do 
opracowanych wartości wskaźników czy zasoby ludzkie są odpowiednie do 
sprawnego zarządzania i wdraŜania interwencji, 

- zaprojektowanego systemu gromadzenia danych na potrzeby przyszłych ewaluacji, 

- systemu wdraŜania. 

W ramach procesu ewaluacji PRP zostanie przeprowadzona: 

���� Ewaluacja w czasie trwania okresu programowania  

- ewaluacja on-going: wsparcie procesu wdraŜania i zarządzania PRP (zgodnie z 
bieŜącymi potrzebami tematycznymi np. identyfikacja aktualnych/potencjalnych 
trudności realizacji przedsięwzięcia bądź ich kontekstu oraz wypracowanie środków 
zaradczych) oraz systematyczna ocena wpływu zgodnie z modelem wypracowanym w 
poprzednich okresach programowania); ponadto tam, gdzie to moŜliwe, 
przeprowadzenie punktowego badania wpływu (tam, gdzie projekty realizowane w 
trakcie programu są na ukończeniu), 

- ewaluacja śródokresowa: ocena w połowie okresu wdraŜania: 1) osiągniętych 
produktów i rezultatów; 2) jakości realizacji programu, poczynionych na etapie 
programowania załoŜeń (cele, wskaźniki) – m.in. ich wykonalności; 3) kontekst 
realizacji przedsięwzięcia; moŜe przyczynić się do pewnych modyfikacji realizacji 
interwencji oraz aktualizacji przyjętych załoŜeń. 

���� Ewaluacja ex-post obejmująca: 
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- ocenę długotrwałych efektów (trwałych rezultatów), w tym efektu netto programu 
oraz ich trwałości,  

- ocenę skuteczności i efektywności interwencji oraz jej uŜyteczność, 

- ocenę systemu wdraŜania, 

- ewentualne źródło informacji przy planowaniu kolejnych interwencji. 

W celu dokonania rzetelnej oceny wpływu zaprojektowanej interwencji konieczny staje się 
rozwój metodologii badań ewaluacyjnych w kierunku: 

���� stworzenia systemu umoŜliwiającego tworzenia polityki opartej na wynikach107, 

���� projektowania interwencji tak, Ŝeby rezultaty mogły być mierzone na kaŜdym z etapów108, 

���� pomiaru efektu netto109. 

Jednocześnie w poszczególnych fazach ewaluacji naleŜy brać pod uwagę róŜnego rodzaju 
metodologie110, w tym metody m.in. badania dokumentów, analizy i krytyki piśmiennictwa, 
obserwacyjne, eksperymentalne i quasi-eksperymentalne, symulacji komputerowej, 
monograficzne, sondaŜu diagnostycznego, indywidualnych przypadków, analizy i konstrukcji 
logicznej, analizy statystycznej.  

W nadchodzących latach kluczowe znaczenie będzie miała pełna ewaluacja ex-post 
programów operacyjnych finansowanych ze środków polityki spójności na lata 2007-2013, w 
tym PO Innowacyjna Gospodarka. MoŜe ona wpłynąć na aktualizację kierunku działań 
zaproponowanych w PRP. 

                                                 
107 Concepts and Ideas – Monitoring and Evaluation in the Practice of European Cohesion Policy 2014+ - 
ERDF+ CF. 
108 Ibidem 
109 Ibidem 
110 Wytyczne do ewaluacji w obszarze innowacyjności, materiał na warsztat – wersja robocza z dn. 21.03.2012 r. 
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VII PLAN FINANSOWY 
Przewidziano dwojakiego rodzaju źródła finansowania dla instrumentów realizowanych w 
ramach PRP: środki budŜetowe oraz środki pochodzące z funduszy strukturalnych w ramach 
Nowej Perspektywy finansowej. Ze względu na istotne znaczenie PRP w kształtowaniu 
przyszłych kierunków wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w ramach Nowej 
Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020, zdecydowana większość instrumentów będzie 
odzwierciedlona w nowych programach operacyjnych.  

W ramach alokacji szacowanej dla kaŜdego z instrumentów Programu, ujęto całościową 
wielkość środków niezbędnych do realizacji przewidzianych, w ramach instrumentu działań. 
Biorąc pod uwagę, iŜ zdecydowana większość planowanych nakładów finansowych na 
realizację poszczególnych instrumentów ma charakter szacunkowy, całościowy plan 
finansowy Programu został zagregowany do poziomu priorytetów i celów Programu. 

 

Tabela 4  Szacunkowy plan finansowy Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. 

Cel/Priorytet Szacunkowa alokacja na lata 2014-2020 w zł 

Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego 
do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki 

9 802 140 000 

Priorytet 1.1: Przyjazne warunki dla przedsiębiorców 1 365 140 000 

Priorytet 1.2: Finansowanie innowacyjności  8 437 000 000 

Cel 2: Stymulowanie działań na rzecz innowacyjności 
przedsiębiorstw poprzez wzrost efektywności wiedzy i 
pracy 

14 390 000 000 

Priorytet 2.1: Kadry dla gospodarki 7 046 000 000 

Priorytet 2.2: Współpraca na rzecz innowacyjności 3 700 000 000 

Priorytet 2.3: E-gospodarka 3 644 000 000 

Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów 
naturalnych i surowców  

947 400 000 

Priorytet 3.1: ZrównowaŜona gospodarka 947 400 000 

Cel 4: Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki 350 200 000 

Priorytet 4.1: Polskie przedsiębiorstwa na globalnych rynkach 350 200 000 

SUMA 25 489 740 000 

 Źródło: opracowanie własne MG 
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Wykaz skrótów 

BA – business angels – aniołowie biznesu 

BIZ – bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

B+R – Badania i rozwój 

B+R+I – Badania, rozwój i innowacje 

CSR – Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu 

CTT – Centrum Transferu Technologii 

KE – Komisja Europejska 

KFK – Krajowy Fundusz Kapitałowy 

KIBS – Knowledge Intensive Business Services – wiedzo-chłonne usługi biznesowe 

KSI – Krajowa Sieć Innowacji  

KSU- Krajowa System Usług 

ICT – Information and communications technology 

IOB – instytucje otoczenia biznesu 

IPR- prawa własności intelektualnej 

MMŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa 

NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

OSR – Ocena Skutków Regulacji 

PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

PAIiIZ – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 

PK – punkt kontaktowy 

POIG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

RPO – Regionalnym Program Operacyjny 

SIEG – Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki 

WPHI – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji 

VC/PE – venture capital/private equity 
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Wykaz tabel, wykresów i ilustracji 

 

Wykaz tabel: 

Tabela 1: Analiza SWOT systemu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 

Tabela 2: Podział instrumentów według wielkości firmy 

Tabela 3: Proponowany system instrumentów zwrotnych 

Tabela 4: Szacunkowy plan finansowy Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. 

 

Wykaz wykresów: 

Wykres 1: Środki wydatkowane na naukę w latach 2007-2012 

Wykres 2: Wydatki deklarowane przez przedsiębiorców na B+R w programach NCBR 

Wykres 3: Potencjał innowacyjny państw członkowskich UE 

Wykres 4: Struktura wydatków przedsiębiorstw na innowacje w Polsce 

Wykres 5: Wydatki przedsiębiorstw na innowacje w wybranych państwach członkowskich 
UE 

Wykres 6: Mapa inwestycji w naukę i szkolnictwo wyŜsze 

Wykres 7: Struktura wsparcia innowacji w jej kolejnych fazach 

 

Wykaz ilustracji: 

Schemat 1: PRP w strukturze dokumentów strategicznych 

Schemat 2: Etapy realizacji projektu w ramach laboratorium idei 

Mapa 1: Nakłady środków prywatnych na działalność B+R według województw w 2010 r. 

Mapa 2: Wybrane ośrodki B+R w Polsce 
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Załącznik 1: Tabela spójności Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. ze Strategią Innowacyjności i Efektywności Gospodarki 

 

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. 

Cel Priorytet Działanie Cel Priorytet Działanie 

1.1.1. Dostosowanie 
przepisów prawa w celu 
poprawy warunków 
wykonywania działalności 
gospodarczej, w tym 
uproszczenie prawa i 
redukcja kosztów 
regulacyjnych 

1.1.2. Stworzenie i 
wdroŜenie rozwiązań do 
przeprowadzania 
ekonomicznej analizy 
prawa gospodarczego 

1.1.1. Realizacja 
Programu „Lepsze 
Regulacja 2015” 
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1.1. Przyjazne warunki dla 
przedsiębiorców 

 

 

1.1.4. Polityka nowej 
szansy 
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1.2.1. Zwiększenie 
nakładów publicznych i 
stymulowanie nakładów 
prywatnych na działania 
B+R (Badania i rozwój) 

1.2.1. Wspieranie rozwoju 
technologii określonych w 
ramach foresightu 
technologicznego 
przemysłu InSight2030 
(punkt wyjścia do 
Krajowej inteligentnej 
specjalizacji) 

1.2.2. Instrumenty 
grantowe na B+R 

1.2.3. Ulgi podatkowe na 
B+R+I 

1.2.2. Dostosowanie 
struktury mechanizmów i 
podniesienie efektywności 
publicznego finansowania 
B+R+I (Badania + rozwój 
+ innowacje) 

1.2.6. Utworzenie systemu 
finansowych 
instrumentów zwrotnych 
skierowanych na zakup 
nowoczesnych 
technologii, maszyn i 
urządzeń 

1.1.8. Promocja 
partnerstwa publiczno-
prywatnego 

1.2. Koncentracja 
wydatków publicznych na 

działaniach 
prorozwojowych i 

innowacyjnych 

1.2.3. Identyfikacja i 
wspieranie rozwoju 
obszarów i technologii o 
największym potencjale 
wzrostu 
 

1.2. Finansowanie 
innowacyjności 

1.2.1. Wspieranie rozwoju 
technologii określonych w 
ramach foresightu 
technologicznego 
przemysłu InSight2030 
(punkt wyjścia do 
Krajowej inteligentnej 
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specjalizacji) 

1.2.7. Wsparcie projektów 
kluczowych z punktu 
widzenia polskiej 
gospodarki 

1.3.2. Eliminacja 
szkodliwych subsydiów i 
racjonalizacja ulg 
podatkowych 

1.2.3. Ulgi podatkowe na 
B+R+I 1.3. Uproszczenie, 

zapewnienie spójności i 
przejrzystości systemu 

danin publicznych mające 
na względzie potrzeby 

efektywnej i innowacyjnej 
gospodarki 

1.3.3. Racjonalizacja 
systemu zachęt fiskalnych 
wspierających 
prowadzenie działalności 
B+R+I 

1.2.3. Ulgi podatkowe na 
B+R+I 

1.4.1. Wsparcie procesów 
mobilizacji oszczędności i 
formowania kapitału 

1.1.8. Promocja 
partnerstwa publiczno-
prywatnego 

1.4. Ułatwianie 
przedsiębiorstwom 

dostępu do kapitału we 
wszystkich fazach ich 

rozwoju, ze szczególnym 
uwzględnieniem kapitału 

wysokiego ryzyka i 
sektora MŚP 

1.4.2. Rozwój systemu 
poŜyczkowego, 
poręczeniowego i 
gwarancyjnego 

1.1. Przyjazne warunki dla 
przedsiębiorców 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Finansowanie 
innowacyjności 

 

 

 

 

1.1. Przyjazne warunki dla 
przedsiębiorców 

1.2.6. Utworzenie systemu 
finansowych 
instrumentów zwrotnych 
skierowanych na zakup 
nowoczesnych 
technologii, maszyn i 
urządzeń 

1.2.9. Wsparcie dla 
początkujących 
przedsiębiorców (start-up) 

1.1.8. Promocja 
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partnerstwa publiczno-
prywatnego 

1.4.3. Rozwój systemu 
mikrofinansowania 

Działanie nie stanowi 
przedmiotu interwencji 
PRP. 

1.4.4. Rozwój i promocja 
alternatywnych do 
kredytu bankowego źródeł 
finansowania działalności 

1.2.2. Instrumenty 
grantowe na B+R+I 

1.2.4. Fundusze kapitału 
podwyŜszonego ryzyka 

1.2.5. Ułatwienie 
inwestowania w MŚP 
(aniołowie biznesu) 

Częściowo 1.2.6. 
Utworzenie systemu 
finansowych 
instrumentów zwrotnych 
skierowanych na zakup 
nowoczesnych 
technologii, maszyn i 
urządzeń 

1.2.10. Promocja i 
przygotowanie 
przedsiębiorców do 
korzystania z 
instrumentów programów 
międzynarodowych 

1.4.5. Rozwój systemu 
finansowania 

 

 

 

 

 

 

1.2. Finansowanie 
innowacyjności 

 

 

1.2.4. Fundusze kapitału 
podwyŜszonego ryzyka 
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podwyŜszonego ryzyka 

1.4.6. Stworzenie systemu 
jakościowej oceny 
wiarygodności kredytowej 
oraz mediacji finansowej 

1.1.5. Rozwijanie 
alternatywnych sposobów 
rozstrzygania sporów 
gospodarczych 

1.4.7. Działania 
informacyjne i 
szkoleniowe 

1.2.4. Fundusze kapitału 
podwyŜszonego ryzyka 

2.1. Podniesienie poziomu 
i efektywności nauki w 
Polsce, wzmocnienie jej 
powiązań z gospodarką 
oraz wzrost jej 
międzynarodowej 
konkurencyjności 

2.1.4. Rozwój 
infrastruktury badawczej i 
infrastruktury transferu 
wiedzy 

2.1.5. Aktywizacja 
przedsiębiorców na rzecz 
współpracy z systemem 
edukacji formalnej 
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2.2. Budowa ram dla 
prowadzenia efektywnej 
polityki innowacyjności 

2.2.1. Pogłębianie 
integracji pomiędzy 
polityką 
przedsiębiorczości a 
polityką innowacyjną i 
naukowo-techniczną C

el
 2
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y 2.1. Kadry dla gospodarki 

2.1.7. Promocja 
przedsiębiorczości i 
innowacyjności 
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2.2.2. Poprawa 
koordynacji polityki 
naukowej i innowacyjnej 
na poziomie centralnym 
oraz wzmocnienie 
horyzontalnego, 
interdyscyplinarnego 
podejścia do problematyki 
gospodarki wiedzy 

2.1. Kadry dla gospodarki 

 

2.2. Współpraca na rzecz 
innowacyjności 

2.1.7. Promocja 
przedsiębiorczości i 
innowacyjności 

2.2.3. Wzmocnienie więzi 
biznes-nauka 

2.2.3. WdroŜenie 
proinnowacyjnych 
rozwiązań przy udzielaniu 
zamówień publicznych 

1.1. Przyjazne warunki dla 
przedsiębiorców 

1.1.7. Innowacyjne i 
przyjazne MŚP 
zamówienia publiczne 

 

2.2.4. Wzmocnienie 
regionalnej polityki 
innowacyjnej 

 Działania zaplanowane w 
PRP stanowią 
rekomendacje dla 
regionów w obszarze 
kreowania polityki 
innowacyjnej.  

2.2.5. Zmniejszenie 
asymetrii informacji dla 
polityki gospodarczej i 
działań strategicznych w 
obszarze innowacyjności 
oraz efektywności w 
układzie sektorowym i 
regionalnym 
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 Działanie nie stanowi 
przedmiotu interwencji 
PRP. 
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2.3.1. Promocja 
współpracy i kooperacji 
podmiotów 
gospodarczych oraz 
innych partnerów w 
realizacji przedsięwzięć 
rozwojowych, w tym w 
tym w obszarze B+R+I 

2.2. Współpraca na rzecz 
innowacyjności 

2.2.1. Wzmocnienie 
Instytucji Otoczenia 
Biznesu 

2.2.2. Wzmocnienie i 
rozwój klastrów 

2.2.3. Wzmocnienie więzi 
biznes-nauka 

2.3.2. Wspieranie 
mobilności kadr nauki i 
gospodarki 

2.1. Kadry dla gospodarki 

 

 

 

 

 

2.2. Współpraca na rzecz 
innowacyjności 

2.1.4. Działania 
edukacyjne dla 
przedsiębiorstw i ich 
pracowników – 
perspektywa regionalna 

2.1.5. Aktywizacja 
przedsiębiorców na rzecz 
współpracy z systemem 
edukacji formalnej 

2.2.1. Wzmocnienie 
Instytucji Otoczenia 
Biznesu 

2.3.3. Wspieranie 
współpracy w ramach 
klastrów 

2.2. Współpraca na rzecz 
innowacyjności 

2.2.2. Wzmocnienie i 
rozwój klastrów 

2.3. Wspieranie 
współpracy w tworzeniu i 

wdraŜaniu innowacji 

2.3.4. Wzmocnienie 
potencjału Polskich 
Platform 
Technologicznych 
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 Brak dedykowanego 
instrumentu skierowanego 
na wzmacnianie 
potencjału PPT. Tematyka 
platform 
technologicznych ujęta 
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została w sposób 
horyzontalny przy opisie 
przyszłego systemu 
wsparcia, jako zasada 
dodatkowa przy ocenie 
projektu pod względem 
jego innowacyjności. 
Zapisy dotyczące 
działalności PPT zostały 
ujęte takŜe w części 
dotyczącej diagnozy IOB. 

2.3.5. Stworzenie systemu 
brokerów technologii 

2.2. Współpraca na rzecz 
innowacyjności 

2.2.3. Wzmocnienie więzi 
biznes-nauka 

2.4.1. Kształtowanie 
postaw proinnowacyjnych 
przedsiębiorców, 
zwłaszcza z sektora MŚP 

2.1. Kadry dla gospodarki 

 

2.1.7. Promocja 
przedsiębiorczości i 
innowacyjności 

2.4.2. Poprawa wiedzy i 
proinnowacyjnych postaw 
administracji publicznej 

2.1. Kadry dla gospodarki 2.1.7. Promocja 
przedsiębiorczości i 
innowacyjności 

2.4. Kształtowanie kultury 
innowacyjnej oraz szersze 
włączenie społeczeństwa 

w proces myślenia 
kreatywnego i tworzenia 

innowacji 

2.4.3. Włączenie 
społeczeństwa i instytucji 
społeczeństwa 
obywatelskiego w proces 
tworzenia innowacji 
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3.1. ZrównowaŜona 
gospodarka 

 

 

 

 

3.1.3. Wspieranie 
współpracy oraz 
wdraŜania zasad CSR 

3.1.4. Przedsiębiorstwa 
społeczne: wzrost 
innowacyjności i 
efektywności 

2.1.6. Promocja 
przedsiębiorczości i 
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2.1. Kadry dla gospodarki 

2.2. Współpraca na rzecz 
innowacyjności 

innowacyjności 

2.2.3. Wzmocnienie więzi 
biznes-nauka 

2.4.4. Budowa kultury 
innowacyjnej 
przedsiębiorczości 
akademickiej 

2.1. Kadry dla gospodarki 

 

2.1.2. Wzmocnienie 
kompetencji 
przedsiębiorców i ich 
pracowników w zakresie 
zarządzania 
strategicznego i zasobami 
ludzkimi 

2.1.6. Zapewnienie 
jakości usług 
edukacyjnych 
(rozwojowych) 

2.1.7. Promocja 
przedsiębiorczości i 
innowacyjności 

2.4.5. Efektywne 
wykorzystanie praw 
własności intelektualnej, 
informacji patentowej 
oraz naukowej 
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1.1. Przyjazne warunki dla 
przedsiębiorstw 

1.1.6. Ochrona praw 
własności intelektualnej 
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2.4.6. Popularyzacja 
modelu otwartych 
innowacji (open 
innovation) 

 

2.1.7. Promocja 
przedsiębiorczości i 
innowacyjności 

2.5. Wspieranie rozwoju 
kadr dla innowacyjnej i 
efektywnej gospodarki 

2.5.1. ZaangaŜowanie 
środowiska biznesu w 
system uczenia się przez 
całe Ŝycie 

2.1.3. Usługi edukacyjne 
(rozwojowe) dopasowane 
do wymagań nowoczesnej 
gospodarki i strategii 
inteligentnej specjalizacji 
– perspektywa krajowa 

2.1.4. Działania 
edukacyjne (rozwojowe) 
dla przedsiębiorstw i ich 
pracowników – 
perspektywa regionalna 

2.1.5. Aktywizacja 
przedsiębiorców na rzecz 
współpracy z systemem 
edukacji formalnej 

 2.5.3. Promowanie i 
rozwój kształcenia i  
szkolenia zawodowego 
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2.1. Kadry dla gospodarki 

 

2.1.2. Wzmocnienie 
kompetencji 
przedsiębiorców i ich 
pracowników w zakresie 
zarządzania 
strategicznego i zasobami 
ludzkimi 

2.1.4. Działania 
edukacyjne (rozwojowe) 
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dla przedsiębiorstw i ich 
pracowników – 
perspektywa regionalna 

2.1.5. Aktywizacja 
przedsiębiorców na rzecz 
współpracy z systemem 
edukacji formalnej 

2.5.4. Zwiększanie 
umiejętności zarządczych 
przedsiębiorców, w 
szczególności sektora 
MŚP 

2.1.2. Wzmocnienie 
kompetencji 
przedsiębiorców i ich 
pracowników w zakresie 
zarządzania 
strategicznego i zasobami 
ludzkimi 

2.5.5. Zwiększenie 
nacisku w procesie 
kształcenia kadr na 
kompetencje kluczowe i 
umiejętności o 
charakterze przekrojowym 
i interdyscyplinarnym 

2.1.2. Wzmocnienie 
kompetencji 
przedsiębiorców i ich 
pracowników w zakresie 
zarządzania 
strategicznego i zasobami 
ludzkimi 

2.1.3. Usługi edukacyjne 
(rozwojowe) dopasowane 
do wymagań nowoczesnej 
gospodarki i strategii 
inteligentnej specjalizacji 
– perspektywa krajowa 

2.1.4. Działania 
edukacyjne (rozwojowe) 
dla przedsiębiorstw i ich 
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pracowników – 
perspektywa regionalna 

2.1.5. Aktywizacja 
przedsiębiorców na rzecz 
współpracy z systemem 
edukacji formalnej 

2.1.6. Zapewnienie 
jakości usług 
edukacyjnych 
(rozwojowych) 

2.6.1. Stworzenie 
warunków do inwestycji 
w nowoczesną 
infrastrukturę 
telekomunikacyjną 

2.6. Stworzenie wysokiej 
jakości infrastruktury 

informacyjno-
komunikacyjnej i rozwój 
gospodarki elektronicznej 

2.6.2. Wspieranie rozwoju 
bezprzewodowych sieci 
szerokopasmowych 

2.3. E-gospodarka 

2.3.1. Wsparcie na rzecz 
systemowej koordynacji 
rozwoju branŜy ICT 

2.3.2. Wsparcie budowy 
ekosystemu ekspansji 
międzynarodowej 
polskiego ICT 

2.3.3. System wspierania 
rozwoju i ekspansji 
biznesu elektronicznego 
na bazie funduszy 
poŜyczkowych 

2.3.4. Rozwiązania 
informatyczne dla 
inteligentnego biznesu 

2.3.5. Infostartery – 
proinnowacyjne ośrodki 
wiedzy i współpracy dla 
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rozwoju e-biznesu 

2.3.6. Rozwój 
nowoczesnych zasobów 
przedsiębiorców do 
świadczenia usług 
outsourcingowych TIK 
dla administracji i biznesu 

2.3.7.Wsparcie rozwoju 
mechanizmów mediacji 
on-line (Online Dispute 
Resolution, ODR) w 
relacjach pomiędzy 
przedsiębiorcami a 
konsumentami oraz 
pomiędzy 
przedsiębiorcami w sieci 
Internet 

2.3.8. Wsparcie rozwoju i 
promocji innowacji w 
kierunku „Internetu 
przedmiotów” w ramach 
polskiego sektora TIK ze 
szczególnym 
uwzględnieniem roli 
inteligentnych systemów 
pomiarowych i sterowania 
w energetyce 

2.3.9 Wsparcie na rzecz 
rozwoju usług i handlu 
przy uŜyciu śordków 
komunikacji 
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elektronicznej, przy 
zapewnieniu 
bezpieczeństwa w 
transakcjach zawieranych 
tą dorgą 

2.6.3. Stworzenie 
warunków sprzyjających 
rozwojowi gospodarki 
elektronicznej 

 

3.1.1. Tworzenie 
warunków dla rozwoju 
zrównowaŜonej produkcji 
i konsumpcji oraz 
zrównowaŜonej polityki 
przemysłowej 

3.1. ZrównowaŜona 
gospodarka 

3.1.2. Wspieranie 
wzorców zrównowaŜonej 
produkcji i konsumpcji 

3.1.2. Zwiększanie 
społecznej świadomości i 
na temat wyzwań 
zrównowaŜonego rozwoju 
i zmian klimatu 

3.1.2. Wspieranie 
wzorców zrównowaŜonej 
produkcji i konsumpcji 
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3.1. Transformacja 
systemu społeczno-

gospodarczego na tzw. 
bardziej zieloną ścieŜkę, 
zwłaszcza ograniczanie 

energo- i 
materiałochłonności 

gospodarki 

3.1.3. Wspieranie 
potencjału badawczego 
oraz eksportowego w 
zakresie technologii 
środowiskowych, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
niskoemisyjnych 
technologii węglowych 
(CTW) 
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3.1. ZrównowaŜona 
gospodarka 

3.1.1. Wsparcie dla 
tworzenia i wdraŜania 
technologii 
środowiskowych 
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3.1.4. Promowanie 
przedsiębiorczości typu 
"business&biodiversity", 
w szczególności na 
obszarach zagroŜonych 
peryferyjnością 

3.1.2. Wspieranie 
wzorców zrównowaŜonej 
produkcji i konsumpcji 

 

4.1.1. Wzmocnienie 
systemu promocji 
gospodarki 

4.1.2. Promocja polskiej 
gospodarki 

4.1.2. Wsparcie finansowe 
działań przedsiębiorców 
mających na celu rozwój 
działalności eksportowej 

4.1.1. Wsparcie 
przedsiębiorstw w 
wychodzeniu na rynki 
międzynarodowe 

4.1.3. Rozbudowa 
instrumentów wsparcia 
dostosowanych do etapu 
rozwoju przedsiębiorstwa 

4.1.1. Wsparcie 
przedsiębiorstw w 
wychodzeniu na rynki 
międzynarodowe 

4.1.4. Wspieranie procesu 
umiędzynarodowienia 
innowacyjnych 
przedsiębiorstw 

4.1.1. Wsparcie 
przedsiębiorców w 
wychodzeniu na rynki 
międzynarodowe 

4.1. Wspieranie polskiego 
eksportu oraz polskich 
inwestycji za granicą 

4.1.5. Wykorzystanie 
pomocy rozwojowej i/lub 
klimatycznej do 
aktywizacji polskich 
eksporterów 

4.1. Polskie 
przedsiębiorstwa na 
globalnych rynkach 

3.1.1. Wsparcie dla 
tworzenia i wdraŜania 
technologii 
środowiskowych 
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4.2. Wspieranie napływu 
innowacyjnych oraz 
odpowiedzialnych 

4.2.1. Przygotowanie 
kompleksowej polityki 
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4.1. Polskie 
przedsiębiorstwa na 

4.1.1. Wsparcie 
przedsiębiorców w 
wychodzeniu na rynki 
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inwestycyjnej Polski międzynarodowe 

inwestycji, w tym 
inwestycji zagranicznych 

4.2.2. Działania na rzecz 
realizacji polityki 
klastrowej na terenach 
specjalnych stref 
ekonomicznych 

2.2.2. Wzmocnienie i 
rozwój klastrów 

 4.2.3. Zintegrowanie 
systemu wspierania 
innowacyjności oraz 
wspierania inwestorów 
zagranicznych 

Działanie nie stanowi 
przedmiotu interwencji 
PRP. 

4.3.1. Aktywizacja działań 
administracji publicznej 
oraz dyplomacji na 
wybranych rynkach, 
uznanych za priorytetowe  

4.1.1. Wsparcie 
przedsiębiorstw w 
wychodzeniu na rynki 
międzynarodowe 

4.1.2. Promocja polskiej 
gospodarki 

4.3.2. Zapewnienie 
politycznego wsparcia 
polskich przedsiębiorstw 
poprzez wdroŜenie 
systemowego planowania 
wizyt na szczeblu 
rządowym z udziałem 
reprezentacji środowiska 
biznesowego i regionów 

4.1.1. Wsparcie 
przedsiębiorstw w 
wychodzeniu na rynki 
międzynarodowe 

 

4.3. Promowanie 
gospodarki polskiej, 

polskich przedsiębiorstw 
oraz wizerunku Polski na 
arenie międzynarodowej 

4.3.3. Wzmocnienie oraz 
wsparcie instytucjonalne i 
finansowe współpracy 

globalnych rynkach 

Działanie nie stanowi 
przedmiotu interwencji 
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gospodarczej z Polonią PRP. 

4.3.4. Uspójnienie działań 
w obszarze promocji 
gospodarki z działaniami 
promocyjnymi z zakresu 
kultury, turystyki i sportu 

Działanie nie stanowi 
przedmiotu interwencji 
PRP. 
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Załącznik 2: Wyniki foresightu technologicznego przemysłu „InSight2030” (Wyniki 
projektu zostały wykorzystane do przygotowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji) 

Rozpoczynając prace analityczne nad identyfikacją kluczowych technologii oraz 
konkurencyjnych obszarów przemysłowych w Polsce, przyjęto załoŜenie, Ŝe ich wybór 
powinien być uwarunkowany obecną sytuacją gospodarczą i polityczną kraju, a takŜe 
powinien uwzględniać globalne wyzwania, przed którymi stoi Polska i Europa.  

W ramach projektu InSight2030: 

���� zidentyfikowano Pola Badawcze obejmujące technologie o decydującym znaczeniu dla 
przyszłości polskiego przemysłu; 

���� zidentyfikowano konkurencyjne obszary przemysłowe, które w perspektywie 
długookresowej wpłyną na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
będą stanowiły specjalności polskiej gospodarki w perspektywie najbliŜszych 20 lat. 
Określenie takich obszarów pozwoli z jednej strony na uspójnienie innych inicjatyw 
rozwojowych o charakterze prawnym i instytucjonalnym, a takŜe wskaŜe priorytetowe 
obszary dla finansowych instrumentów wsparcia w ramach polityki spójności i innych 
polityk rozwojowych; 

���� określono kluczowe technologie, które będą stanowiły podstawę rozwoju przemysłu w 
nadchodzącym okresie 20 lat; poprzez wybór nowych technologii powinna wyłonić się 
nowa koncepcja przemysłu – opartego na wiedzy i innowacjach oraz przede wszystkim 
zmierzającego w kierunku zrównowaŜonego rozwoju gospodarki; 

���� opracowano mapy drogowe technologii kluczowych; 

���� opracowano atlasy technologii; 

���� nakreślono zintegrowane scenariusze rozwoju polskiego przemysłu. 

Propozycja Pól Badawczych, obszarów konkurencyjnych i technologii przemysłowych 
(wersja po konsultacjach społecznych)
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PB 1 – 
Biotechnologie 
przemysłowe  

- technologie inteligentnych sieci sensorów 
- technologie kryptografii klasycznej i kwantowej 
- systemy nawigacji przestrzennej 
- systemy obserwacji i identyfikacji  z uŜyciem innych zakresów fal elektromagnetycznych niŜ światło  widzialne i 
podczerwień 
- systemy ochrony cyberprzestrzeni, zwalczanie zagroŜeń przez opracowanie infrastruktury sprzętowej 
- infrastruktura i technologie systemów rozproszonych dla e-biznesu  
- systemy wsparcia logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw 
- inteligentne systemy sterowania ruchem drogowym  
- technologie RFID (radiowy system identyfikacji) 
- semantyczne technologie sieciowe 
- technologie sztucznej inteligencji dla systemów wytwarzania 

- mechatronika robotów i maszyn 
- technologie sterowania procesami z wykorzystaniem analizy obrazu  
- materiały kompozytowe przestrzenne, warstwowe, wielofunkcyjne, samonaprawiające się 
- ultralekkie, ultrawytrzymałe, o radykalnie podwyŜszonej Ŝaroodporności i Ŝarowytrzymałości materiały, umoŜliwiające 
pełny recykling 
- inteligentne systemy diagnostyki i wspomagania sterowania procesów technologicznych 
- interferometryczne systemy pomiarowe 
- technologie sterowania procesami współbieŜnymi 
 

PB 2 – Nanoprocesy i 
nanoprodukty  

- nanotechnologie w inŜynierii włókienniczej do modyfikacji i funkcjonalizacji tekstyliów 
- nanokataliza, w tym dla oczyszczania środowiska i produkcji energii 
- nanomateriały konstrukcyjne i barierowe 
- nanokompozyty polimerowe  
- nanometale 
- nanobiotechnologie 
- nanostruktury azotkowe i węglowe (grafen, nanorurki) 
- nanotechnologia przezroczystych tlenków przewodzących 
- nanowarstwy ochronne metaliczne, ceramiczne i diamentopodobne 
 

PB 3– Zaawansowane 
systemy wytwarzania  
i materiały  

PB 4 – Technologie 
informacyjne i 
telekomunikacyjne 

-  technologie molekularnej  inŜynierii katalizatorów przemysłowych 
- technologie pokryć fotokatalitycznych, samooczyszczających się 
- technologie bioaugmentacji, biosorpcji, bioługowania 
- biotechnologie w produkcji detergentów 
- technologie produkcji biosensorów 
- technologie bioprocesów w syntezie i przetwórstwie surowców polimerowych 
- nanobiotechnologie w otrzymywaniu nośników składników Ŝywności 
- biotechnologie utylizacji produktów ubocznych i odpadów przemysłu rolno-spoŜywczego 
- plastyfikatory nieftalanowe 
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- technologie specjalizowanych mikrosystemów 
- technologie oparte na wykorzystaniu węglika krzemu 
- technologie wytwarzania specjalizowanych układów scalonych analogowych i mixed signal o bardzo niskim poziomie mocy 
- technologie litografii 
- technologie wytwarzania detektorów  promieniowania 
- technologie wytwarzania akumulatorów 
- technologie wytwarzania tranzystorów nanorurkowych 
- biochipy 
- pamięci molekularne 
- technologie otrzymywania materia łów nadprzewodzących w temperaturze pokojowej 
 

- technologie mikro- i nanostrukturalnych specjalnych światłowodów fotonicznych oraz struktur kompozytowych 
- technologie superczułych fotodetektorów dla obszarów podczerwieni i częstotliwości terahercowych 
- technologie kryształów stałych i ciekłych dla zastosowań fotonicznych 
- fotoniczne technologie pomiarowe 
- technologie detektorów promieniowania 
- technologie otrzymywania laserów półprzewodnikowych 
- podzespoły pasywne wykonane w oparciu o światłowody plastikowe 
- polimerowe ogniwa słoneczne 
- ogniwa organiczne (alternatywne dla ogniw krzemowych) 
- technologie holograficzne i plazmoniczne 
- technologie  obrazowania wielospektralnego i wielowymiarowego 

PB 5 - 
Mikroelektronika  

PB 6 - Fotonika  

- technologie nowoczesnego  budownictwa  –  budynki pasywne, zeroenergetyczne, energetyczne plus (zuŜycie energii < 15 kWh/m2 na rok) 
- technologie energooszczędnego AGD, RTV i systemów oświetleniowych 
- rozwój systemów zarządzania energią w budynkach (BMS – Building Management Systems)  "inteligentny budynek" 
- energooszczędne systemy grzewcze i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej 
- technologie związane z wytwarzaniem energii w oparciu o OZE 
- smart Grid – inteligentne sieci dystrybucji energii elektrycznej 
- układy gazowo-parowe (CCGT) 
- technologie wykorzystania energii odpadowej, w tym niskotemperaturowej  
- technologie wykorzystania biomasy do produkcji ciepła w małej i średniej skali. Energetyczne wykorzystanie odpadów organicznych 
- technologie wytwarzania energii elektrycznej i paliw z energii słonecznej – sztuczna fotosynteza  
- technologie elektroenergetycznych transformatorów niskostratnych 
- technologie falownikowych układów do rozruchu i regulacji pracy silników elektrycznych 
- technologie urządzeń elektrotermicznych o wysokiej sprawności  
- technologie nowoczesnych silników cieplnych o wysokiej sprawności i niskiej emisji zanieczyszczeń 
- technologie racjonalizacji  przesyłu gazu przez zastosowanie nowego typu rurociągów oraz metod pomiaru szczelności 
- zasobnikowe technologie zasilania energią elektryczną  stacjonarnych odbiorców komunalnych i przemysłowych 
- technologie nowych, niskoodpadowych turbin wodnych oraz o kompleks zagadnień związanych z zaawansowanymi rozwiązaniami dotyczącymi 
efektywności energetycznej i zarządzania energią  
- technologie hybrydowe PVT (Photovoltaic – Thermal), efektywniejszej energetycznie niŜ osobne instalacje odpowiedzialne za poszczególne 
rodzaje energii 
- technologie układów hybrydowych, czyli układów łączących źródła wytwórcze róŜnego typu 
 

PB 7 – Technologie 
kogeneracji i 
racjonalizacji 
gospodarowania energią 



 

 

179  

Załącznik 3. Wskaźniki monitorowania 

wskaźniki Instrument 

produktu rezultatu oddziaływania 

Realizacja 
deregulacji 
zawodów 

Ze względu na specyfikę podejmowanych działań w ramach instrumentu, które mają charakter 
zmian w procesach legislacyjnych stosowanym miernikiem do oceny efektów podejmowanych 
działań jest liczba zawodów, dla których zniesione zostały nadmierne restrykcje związane z 
potrzebą posiadania dodatkowych, odpowiednio potwierdzonych kwalifikacji.  

Przegląd prawa w 
zakresie warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej w 
sektorze handlu i 
usług 

- Liczba nowych, 
uproszczeń dla MSP 
świadczonych przez e-
administrację publiczną 
[szt.] 

- Liczba świadczonych 
doradztw w zakresie handlu 
i/lub usług [szt.]-  

 

- Wartość obrotów w handlu 
detalicznym (sprzedaŜy) [mln 
zł] 

- Liczba przedsiębiorstw 
korzystających z usług e-
administracji w zakresie handlu 
i/lub usług [szt.] 

 

- Poprawa wartości 
wskaźników zatrudnienia 
profesjonalnych doradców 
w zakresie handlu i/lub 
usług. 

- WdroŜenie nowych 
instrumentów wsparcia 
ubezpieczeniowego lub 
finansowego adresowanych 
do sfery handlu i/lub usług 

- Utrzymanie 
zrównowaŜonej, 
konkurencyjnej struktury 
sektora handlu (równowaga 
pomiędzy MPS – duŜe sieci 
handlowe) 

Przeciwdziałanie 
upadłości i polityka 
nowej szansy 

- Kampania informacyjna  

- Programy pomocowe 

- Nowelizacja ustawy prawo 
upadłościowe i naprawcze 

- Liczba przedsiębiorców, 
którzy skorzystali z prawa 
naprawczego  

- Liczba przedsiębiorców, 
którzy skorzystali z prawa 
upadłościowego  

- Liczba przedsiębiorstw (Re-
starterów) utworzonych w 
ramach polityki drugiej szansy 

- Zwiększenie 
przeŜywalności 
przedsiębiorstw w Polsce 

- Zwiększenie efektywności 
wykorzystania procedur 
prawa upadłościowego i 
naprawczego 

Rozwijanie 
alternatywnych 
sposobów 
rozstrzygania 
sporów 
gospodarczych  

- Liczba utworzonych 
centrów arbitraŜu i mediacji, 

- Liczba spraw 
rozstrzyganych przez centra 
arbitraŜu i mediacji 

- Stworzenie katalogu zasad 
działania Centrów 

- Raport dotyczący 
systemów arbitraŜu i 
mediacji za granicą 

- Liczba zorganizowanych 
wizyt studyjnych 

- Stworzenie portalu 
internetowego 
poświęconego działalności 
centrów arbitraŜu i mediacji 

- Zreformowanie istniejącego 
systemu mediacji i sądownictwa 
arbitraŜowego 

- Liczba osób prowadzących 
działalność gospodarczą 
świadomych w zakresie 
działalności centrów arbitraŜu i 
mediacji 

- Wzrost wykorzystania 
przez przedsiębiorstwa 
alternatywnych sposobów 
rozstrzygania sporów 
gospodarczych  
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- Realizacja kampanii 
promującej powstanie 
centrów arbitraŜu i mediacji 

- Opracowanie 
merytoryczne programów 
szkoleniowych 

- Liczba zrealizowanych 
szkoleń 

Ochrona praw 
własności 
intelektualnej 

- Kampania informacyjna 

- Liczba wspartych 
projektów 

- Liczba wspartych 
przedsiębiorstw (w tym 
MŚP), które otrzymały 
wsparcie na uzyskanie 
ochrony własności 
przemysłowej 

- Liczba praw własności 
przemysłowej przyznanych 
przedsiębiorstwom (w tym 
MŚP) w ramach realizowanych 
projektów 

- Liczba zgłoszeń patentowych 
przedsiębiorstw składanych za 
granicą 

 

- Zwiększenie liczby 
zgłoszeń mających na celu 
uzyskanie ochrony 
własności przemysłowej 
(patentów, praw ochronnych 
na wzory uŜytkowe oraz 
praw z rejestracji na wzory 
przemysłowe) składanych 
przez wnioskodawców za 
granicą oraz ułatwienie 
realizacji ochrony praw 
własności przemysłowej   

Innowacyjne i 
przyjazne MŚP 
zamówienia 
publiczne 

- Liczba zrealizowanych 
szkoleń 

- Liczba przeprowadzonych 
programów pilotaŜowych w 
zakresie zamówień 
przedkomercyjnych 

- Liczba publikacji o 
charakterze informacyjnym 
w zakresie zamówień 
przedkomercyjnych  

- Liczba pracowników 
przedsiębiorstw objętych 
działaniami szkoleniowo-
doradczymi 

- Liczba przedsiębiorstw 
objętych działaniami 
szkoleniowo-doradczymi 

- Liczba przedstawicieli 
administracji publicznej (w tym 
organów kontrolnych) objętych 
działaniami szkoleniowo-
doradczymi 

 

- Zwiększenie liczby 
zamówień na produkty 
innowacyjne 

- Zwiększenie liczby 
zamówień, które zawierają 
kryteria oceny dotyczące 
ochrony środowiska, 

- Upowszechnienie 
stosowania narzędzi 
informatycznych w 
procedurze zamówień 
publicznych 

Rozwój partnerstwa 
publiczno-
prywatnego 

- Dokument programowy 
„Kierunki rozwoju PPP w 
Polsce” 

- Liczba przygotowanych 
wzorów umów PPP 

- Liczba zrealizowanych 
szkoleń dotyczących 
tematyki PPP 

- Analizy i badania rynku nt. 
stanu rozwoju rynku PPP w 
Polsce 

- Nowelizacja ustawy o 
PPP- Materiały promocyjne 
nt. PPP 

- Liczba pracowników 
administracji publicznej i 
przedsiębiorstw dysponujących 
wiedzą nt. PPP 

 

- Dokument programowy 
„Kierunki rozwoju PPP w 
Polsce” 

- Lepsze otoczenie prawne dla 
realizacji przedsięwzięć w 
formule PPP 

-  

- Wzrost liczby projektów 
PPP, 

- Wzrost wiedzy z zakresu 
PPP wśród przedsiębiorców 
i administracji publicznej  

 

Laboratorium idei - 
centrum badań i 
innowacji na rzecz 
przedsiębiorczości i 

Działania systemowe: 

- System monitoringu 
trendów innowacji w Polsce 

Działania systemowe: 

- System monitoringu 
krajowych inteligentnych 

Działania systemowe:- 
Liczba opracowanych i 
przetestowanych nowych 
instrumentów wspierania 
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innowacyjności 

 

Działania konkursowe 
(PCP): 

- Liczba nowych rozwiązań 
w odpowiedzi na problemy 
społeczno-gospodarcze 
wypracowanych w ramach 
PCP/Liczba innowacji 
wdroŜonych do praktyki 
gospodarczej 

 

specjalizacji w Polsce  

 

innowacyjności  

 

Wspieranie rozwoju 
technologii 
określonych w 
ramach foresightu 
technologicznego 
przemysłu InSight 
2030 (punkt wyjścia 
do Krajowej 
inteligentnej 
specjalizacji) 

- Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
[szt.]  

- Liczba przedsiębiorstw, 
które dzięki wsparciu 
rozpoczęły lub rozwinęły 
działalność badawczo-
rozwojową [szt.]  

- Liczba przedsiębiorstw, 
które dzięki wsparciu 
wdroŜyły wyniki prac 
badawczo-rozwojowych 
[szt] 

- Trwałe powiązania 
kooperacyjne między 
przedsiębiorstwami oraz  
innymi aktorami rynku [szt] 

- Liczba wdroŜonych wyników 
prac B+R [szt.] 

- Liczba wprowadzonych 
innowacji technologicznych 
[szt.] 

- Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych [szt.]  

- Liczba wprowadzonych 
innowacji procesowych [szt.]  

- Liczba wprowadzonych 
innowacji nietechnologicznych 
[szt.]  

- Liczba dokonanych zgłoszeń 
patentowych [szt.]  

- Liczba uzyskanych patentów 
[szt.]  

- Liczba zgłoszeń wzorów 
uŜytkowych / zgłoszeń wzorów 
przemysłowych w wyniku 
udzielonego wsparcia [szt.]  

- Liczba uzyskanych praw 
ochronnych na wzór uŜytkowy / 
uzyskanych praw z rejestracji 
na wzór przemysłowy [szt.]  

- Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla projektów w 
zakresie innowacji lub B+R 
[EUR]  

- Liczba nowoutworzonych 
miejsc pracy we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach [szt] 

- Zmiana w dynamice 
eksportu 

- Liczba bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w 
zidentyfikowane obszary i 
technologie (BIZ) 

- Zmiana w strukturze 
technologicznej przemysłu 

Instrumenty 
grantowe na B+R 

- Liczba przedsiębiorstw, 
które uzyskały wsparcie 

- Liczba zakupionych 
środków trwałych  

- Liczba wdroŜonych nowych 
technologii w postaci licencji, 
patentów, know-how  

- Liczba nowoutworzonych 
miejsc pracy przez 
przedsiębiorstwa, które 
uzyskały wsparcie 

- Liczba nowych produktów lub 
usług powstałych w wyniku 
wdroŜeń  

- Wzrost odsetka firm 
prowadzących działalność 
innowacyjną  

- Liczba przedsiębiorstw 
działających w obszarach 
inteligentnych specjalizacji  

- Wzrost nakładów na 
działalność badawczo-
rozwojową oraz 
innowacyjną w stosunku do 
PKB  
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Ulgi podatkowe na 
BRI 

- Liczba przedsiębiorców 
korzystających rocznie z 
ulgi 

- Coroczna kwota ulgi 
podatkowej łączna dla 
wszystkich przedsiębiorstw, 
liczba beneficjentów ulgi 
podatkowej 

- Średnia kwota zwiększenia 
rok do roku nakładów na BRI 
wśród przedsiębiorców 
korzystających z ulgi 

- Coroczna liczba nowych 
technologii w postaci patentów, 
licencji, know-how, która 
powstała w trakcie badań lub 
prac rozwojowych 
finansowanych z ulgi, wzrost 
kwotowy rok do roku nakładów 
na badania i prace rozwojowe 
wśród beneficjentów ulgi 

- Liczba innowacyjnych 
towarów lub usług 
wytworzonych przez 
podatników korzystających 
z ulgi 

- Liczba miejsc pracy dla 
pracowników badawczych i 
technicznych stworzona 
przez beneficjentów ulgi, 

- Wzrost nakładów na 
badania i prace rozwojowe  
w stosunku do PKB 

Fundusze kapitału 
podwyŜszonego 
ryzyka 

- Liczba MSP, w których 
udziały objęli inwestorzy 
kapitałowi  

- Kwota inwestycji 
kapitałowych dokonanych 
przez beneficjentów 
pośrednich 

- Liczba nowopowstałych 
inwestorów kapitałowych 

- Liczba miejsc pracy 
utworzona w spółkach 
docelowych 

- Liczba nowych technologii 
w postaci patentów, licencji, 
know-how, które zostały 
wdroŜone w spółkach 
wspartych przez fundusze 
kapitałowe  

Ułatwianie 
inwestowania w 
MŚP (aniołowie 
biznesu) 

- Liczba wspartych 
nowoutworzonych i 
rozwijających się sieci 
aniołów biznesu 

- Liczba podmiotów 
zrzeszonych w sieciach aniołów 
biznesu  

- Liczba MSP, które uzyskały 
wsparcie doradcze oraz 
inwestycyjne od sieci aniołów 
biznesu 

- Liczba funkcjonujących 
aniołów biznesu w Polsce 
oraz ich sieci,  

- Wartość inwestycji 
dokonywanych rocznie 
przez aniołów biznesu. 

Utworzenie systemu 
finansowych 
instrumentów 
zwrotnych 
wspierających 
zakup nowych 
technologii, maszyn 
i urządzeń 

- Liczba przedsiębiorstw, 
które uzyskały wsparcie  

- Liczba pośredników 
finansowych oferująca 
wsparcie 

- Liczba innowacji 
wprowadzonych w firmach 

- Liczba produktów 
finansowych dedykowana MŚP 

- Wzrost odsetka firm 
korzystających z 
finansowania dłuŜnego 

 

Wsparcie projektów 
kluczowych z 
punktu widzenia 
polskiej gospodarki 

- Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
prowadzenia prac B+R [szt.] 

- Liczba przedsiębiorstw, 
które dzięki wsparciu 
rozpoczęły lub rozwinęły 
działalność badawczo-
rozwojową [szt.]  

- Liczba 
nowych/rozwijanych CBR-
ów [szt.] 

- Liczba wdroŜonych wyników 
prac B+R [szt.] 

- Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych [szt.]  

- Liczba wprowadzonych 
innowacji procesowych [szt.]  

- - Liczba dokonanych zgłoszeń 
patentowych [szt.]  

 

- Liczba firm, które w 
wyniku wsparcia rozpoczęły 
działalność B+R 

- Liczba firm z sektora MSP 
współpracujących z 
beneficjentem 

Inkubacja 
innowacyjnych 
przedsiębiorstw 

- Liczba wspartych 
akceleratorów start-up, 
funduszy seed 

- Liczba (pre)inkubowanych 
pomysłów 

- Liczba nowych 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
powstałych w wyniku 
udzielonego wsparcia 

 

- Liczba nowych wspartych 
MŚP funkcjonujących 2 lata 
po uzyskaniu wsparcia 
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Wsparcie dla 
początkuj ących 
przedsiębiorców 
(start-up) 

- Liczba przedsiębiorstw, 
które uzyskały wsparcie 
dzięki instrumentom 
dotacyjnym 

- Liczba przedsiębiorstw 
wspartych poprzez 
instrumenty zwrotne, 

- Liczba zrealizowanych 
szkoleń i usług doradczych 

- Wzrost odsetka 
nowopowstałych 
przedsiębiorstw korzystających 
z finansowania zewnętrznego 

- Wzrost odsetka 
nowopowstałych 
przedsiębiorstw korzystających 
z usług doradczo-
szkoleniowych 

 

- Wzrost przeŜywalności 
nowopowstałych 
przedsiębiorstw, które 
uzyskały wsparcie na start 

 

Promocja i 
przygotowanie 
przedsiębiorców do 
korzystania z 
instrumentów 
programów 
międzynarodowych 

- Liczba przedsiębiorców, 
których objęto usługami w 
zakresie udziału w 
programach 
międzynarodowych 

- Liczba aplikacji 
przedsiębiorstw do 
programów 
międzynarodowych 

 

- Liczba przedsiębiorców, 
którzy otrzymali 
dofinansowanie w ramach 
programów międzynarodowych 

- Wartość dofinansowania 
uzyskanego przez polskie 
przedsiębiorstwa w programach 
międzynarodowych 

 

 

- Nakłady na B+R w 
przedsiębiorstwach w 
wyniku zrealizowanych 
projektów 
międzynarodowych 

 

Innowacje w 
usługach 

- Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
[szt.]  

 

- Liczba powstałych opracowań 
nowej lub znacząco ulepszonej 
usługi,  

- Liczba powstałych innowacji 
produktowych, procesowych, 
organizacyjnych i 
marketingowych w sektorze  
usług oraz na styku z sektorem 
produkcji; 

 

- Liczba wdroŜonych 
innowacji w usługach 

- Wartość nakładów 
przedsiębiorstw na B+R w 
wyniku projektu 

 

Wsparcie na 
prowadzenie 
procesów 
wzorniczych w 
przedsiębiorstwach 
sektora MSP 

- Liczba przedsiębiorstw, w 
których opracowano 
strategie i procesy 
zarządzania wzornictwem 

 

- Liczba nowych projektów 
wzorniczych (produktów, 
opakowań, identyfikacji 
wizualnej) wprowadzonych na 
rynek 

- Relacja nakładów na 
wzornictwo w stosunku do 
obrotów 

Wspieranie działań 
edukacyjnych dla 
przedsiębiorców i 
pracowników 
zatrudnionych w 
sektorze handlu i 
usług 

- Liczba uczestników 
szkoleń [osób] 

- Liczba przeprowadzonych 
webinariów [szt.]-  

- Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
[szt.] 

- Liczba nowoutworzonych 
miejsc pracy  w sferze handlu 
i/lub usług [szt.] 

- Liczba uzyskanych 
certyfikatów dla uczestników 
szkoleń [szt.] 

 

- Utworzenie nowych 
miejsc pracy w sektorze 
handlu i/lub usług [szt.] 

 

 

Usługi edukacyjne 
(rozwojowe) 
dopasowane do 
wymagań 
nowoczesnej 

- Liczba przedsiębiorstw, 
które uzyskały wsparcie 
szkoleniowo – doradcze 

- Liczba pracowników, 
którzy zakończyli udział w 

- Odsetek  przedsiębiorstw 
deklarujących wzrost wiedzy 
pracowników przedsiębiorstw 
objętych wsparciem 

- Odsetek przedsiębiorstw 
deklarujących wzmocnienie 
sytuacji przedsiębiorstw, 
które uzyskały wsparcie 
szkoleniowo-doradcze 
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gospodarki i 
strategii 
inteligentnej 
specjalizacji – 
perspektywa 
krajowa 

szkoleniach 

Wzmocnienie 
kompetencji 
przedsiębiorców i 
ich pracowników w 
zakresie 
zarządzania 
strategicznego i 
zasobami ludzkimi 

 

- Liczba opracowanych i 
przetestowanych narzędzi z 
zakresu zarządzania 
strategicznego lub 
zarządzania zasobami 
ludzkimi moŜliwych do 
samodzielnego wdroŜenia 
przez MMSP 

- Liczba przeprowadzonych 
kampanii 
świadomościowych 

- Liczba pobrań narzędzi z 
zakresu zarządzania 
strategicznego lub zarządzania 
zasobami ludzkimi moŜliwych 
do samodzielnego wdroŜenia 
przez MMSP  

- Liczba odbiorców 
bezpośrednich działań w 
ramach kampanii 
świadomościowych 

 

- Odsetek przedsiębiorców 
sektora MMSP 
deklarujących, iŜ 
zarządzanie strategiczne lub 
zarządzanie zasobami 
ludzkimi jest waŜnym 
elementem w 
funkcjonowaniu ich firmy 

Działania 
edukacyjne 
(rozwojowe) dla 
przedsiębiorstw i ich 
pracowników – 
perspektywa 
regionalna 

- Liczba dofinansowanych 
usług edukacyjnych dla 
przedsiębiorców 

- Liczba dofinansowanych 
usług dla pracowników 

- Liczba pracowników, którzy 
skorzystali z usług 
edukacyjnych 

- Odsetek firm, które 
zwiększyły efektywność 
swojej działalności dzięki  
korzystaniu z usług 
edukacyjnych 

 

Aktywizacja 
przedsiębiorców na 
rzecz współpracy z 
systemem edukacji 
formalnej 

- Liczba programów 
wspierających współpracę 
biznes edukacja 

- Liczba utworzonych rad 
ds. kompetencji 

- Liczba kwalifikacji 
zmodernizowanych 
zudziałem pracodawców  

- Liczba programów nauczania, 
na które wpływ mieli 
przedsiębiorcy 

- Liczba kwalifikacji 
zgłoszonych przez rady ds. 
kompetencji do Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 

- Wzrost odsetka 
przedsiębiorstw 
zaangaŜowanych we 
współpracę z edukacją i 
uczelniami  

Zapewnienie jakości 
usług rozwojowych 

- Opracowane załoŜenia 
Rejestru Usług 
Rozwojowych 

- Opracowane załoŜenia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

- Funkcjonujący Rejestr Usług 
Rozwojowych 

- Funkcjonująca Polska Rama 
Kwalifikacji 

- Odsetek przedsiębiorstw 
deklarujących wzrost 
poziomu jakości 
świadczonych przez 
instytucji edukacyjnych 
usług 

- Odsetek osób, których 
znajomość Polskiej 
Ramy Kwalifikacji i 
systemu kwalifikacji 
zwiększyła się 

 

Promocja 
przedsiębiorczości i 
innowacyjności 

- Liczba przeprowadzonych 
działań promocyjnych 

- Liczba osób 
uczestniczących w 
działaniach promocyjnych. 

 

- Wzrost liczby osób 
deklarujących chęć załoŜenia 
własnej firmy 

 

- Wzrost liczby osób 
deklarujących chęć wdraŜania 

 

- Wzrost liczby 
nowopowstałych 
przedsiębiorstw 

- Wzrost liczby innowacji 
wdraŜanych w firmach 



 

 

185  

innowacji 

Wzmocnienie 
Instytucji Otoczenia 
Biznesu 

- Liczba IOB, które trzymają 
wsparcie 

- Liczba przeszkolonych 
pracowników IOB 

- Liczba projektów badawczych 
realizowanych przy 
wykorzystaniu wspartej 
infrastruktury sfery B+R, w tym 
międzynarodowych 

- Liczba przedsiębiorstw 
korzystających z usług IOBów 

- Wzrost % PKB 
przedsiębiorstw 
korzystających z usług PKB 

Wzmocnienie i 
rozwój klastrów 

- Liczba wspartych klastrów 

  - Wartość wsparcia 
udzielonego klastrom, 

- Liczba nowych 
proinnowacyjnych usług dla 
członków klastra, 

 

- Liczba nowych produktów i 
usług powstałych w wyniku 
udzielonego wsparcia klastrom   

- Liczba MSP, które w wyniku 
wsparcia współpracowały w 
ramach klastrów lub inicjatyw 
klastrowych 

- Wartość inwestycji w zakresie 
poprawy jakości infrastruktury, 
w tym infrastruktury B+R 

 

- Liczba nowych produktów 
i usług powstałych w 
wyniku wsparcia klastrów 
sprzedanych na rynku  

- Wartość nakładów na 
działalność innowacyjną w 
tym badawczo-rozwojową 
uczestników klastrów 

- Wartość przychodów ze 
sprzedaŜy uczestników 
klastrów z wdroŜenia 
nowych innowacyjnych 
rozwiązań 

Wsparcie dla 
tworzenia klastrów 
dla podmiotów 
działających w 
sektorze handlu i 
usług,  
w celu podniesienia 
poziomu współpracy 
przedsiębiorców 

- Liczba MSP, która w 
wyniku wsparcia 
współpracowały w ramach 
klastrów lub inicjatyw 
klastrowych [szt.]  

- Liczba wspartych klastów 
lub inicjatyw klastrowych w 
obszarze handlu i/lub 
usług[szt.] 

- Liczba utworzonych inicjatyw 
klastrowych lub klastrów w 
obszarze handlu i/lub usług 
[szt.] 

- Liczba nowoutworzonych 
miejsc pracy w MSP, które 
uzyskały wsparcie [szt.] 

- Wzrost poziomu przychodów 
ze sprzedaŜy ogółem w 
MSP[szt.] 

- Wzrost poziomu 
atrakcyjności regionu w 
ocenach inwestorów 

 

Wzmocnienie więzi 
biznes-nauka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Liczba stworzonych 
opracowań nowego wyrobu, 
technologii produkcji, 
projektu wzorniczego bądź 
znaczące ich ulepszenia 
wpływające na wzrost 
poziomu innowacyjności i 
konkurencyjności na rynku 
krajowym i zagranicznym 
wspartych przedsiębiorstw 

- Wartość nakładów 
przedsiębiorstw na B+R w 
wyniku projektu oraz 
deklarowana wartość w 
kolejnych latach 

- Nawiązana współpraca 
przedsiębiorstw z 
jednostkami naukowymi – 
liczba przedsiębiorstw po 
raz pierwszy podejmujących 
współpracę 

- Liczba zainicjowanych 
kontaktów pomiędzy mikro i 
małymi przedsiębiorcami a 
jednostkami naukowymi 

- Wzrost liczby przedsiębiorstw 
realizujących B+R oraz 
wdraŜających innowacje 

- Wzrost poziomu 
innowacyjności 
przedsiębiorstw 

- Wzrost komercjalizacji 
wyników B+R 
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- Utrzymana współpraca 
przedsiębiorstw z 
jednostkami naukowymi – 
liczba przedsiębiorstw 
kontynuujących współpracę  

 

Rezerwa 
technologiczna 

- Liczba pozyskanych 
licencji w ramach Rezerwy 
Technologicznej 

- Liczba zakupionej wiedzy 
(nieopatentowanej) w 
ramach Rezerwy 
Technologicznej 

- Liczba zakontraktowanych 
usług eksperckich w ramach 
Rezerwy Technologicznej 

  

Wsparcie na rzecz 
systemowej 
koordynacji 
rozwoju branŜy ICT 

- Opracowana strategia 
Rozwoju ICT 

- Liczba spotkań 
koordynujących wsparcie 
ICT na szczeblu centralnym 
[szt.] 

- Liczba spotkań 
koordynujących na szczeblu 
regionalnym [szt.] 

- Liczba opracowanych 
dokumentów wspierających 
koordynację w zakresie ICT 
[szt.] 

 

- Liczba dedykowanych 
naborów (wspierających ICT) w 
ramach poszczególnych 
narzędzi wsparcia 

- Liczba instytucji, które 
skorzystały z pomocy 
(dokumentacja, procedury itd.) 
w zakresie wdraŜania działań 
wspierających ICT 

- Liczba przedsiębiorców ICT 
biorących udział w konsultacji 
wsparcia sektora 

- Liczba projektów ICT 
zgłoszonych przez 
przedsiębiorców do 
dofinansowania w ramach 
róŜnych narzędzi wsparcia 

- Udział procentowy sektora 
ICT w PKB 

 

Wsparcie budowy 
ekosystemu 

- Liczba udostępnionych 
raportów/badań/opracowań 

- Liczba pozyskanych 
zagranicznych 

- Wartość eksportu 
polskiego ICT 
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ekspansji 
międzynarodowej 
polskiego ICT 

- Liczba opracowanych map 
ICT 

- Liczba kampanii 
promujących flagowe 
produkty polskiego sektora 
ICT 

- Liczba zorganizowanych 
konferencji i wydarzeń 
branŜowych  

 

mentorów/ekspertów branŜy 
ICT 

- Liczba przedsiębiorców 
sektora ICT biorących udział w 
indywidualnych prezentacjach 
przed inwestorami 
zagranicznymi  

- Liczba rynków zagranicznych 
objętych „mapami ICT” 

- Liczba przedsiębiorców 
korzystających ze 
specjalistycznej wiedzy  

- Liczba przedsiębiorstw 
branŜy ICT prowadzących 
sprzedaŜ zagraniczną 

 

System wspierania 
rozwoju i ekspansji 
biznesu 
elektronicznego na 
bazie funduszy 
poŜyczkowych 

- Liczba funduszy 
poŜyczkowych operujących 
w ramach sieci współpracy 
programu pomocowego 

- Liczba wdroŜonych 
instrumentów finansowych 
finansowania dłuŜnego TIK  

 

- Odsetek beneficjentów 
systemu poŜyczkowego, którzy 
osiągnęli zakładane cele 
biznesowe upowaŜniające do 
uzyskania częściowego 
umorzenia poŜyczki lub odsetek 
do poŜyczki 

 

- Wzrost wartości eksportu 
sektora ICT 

 

Rozwiązania 
informatyczne dla 
inteligentnego 
biznesu 

- Liczba wspartych inicjatyw 
kooperacyjnych 
komercjalizujących wyniki 
prac badawczo-
rozwojowych 

- Liczba opracowanych 
wzorcowych rozwiązań 
informatycznych (TIK) 

- Liczba nowych e-usług w 
ramach projektów 
współpracy MŚP 

- Liczba branŜ/profesji w 
których wdroŜono 
wzorcowe narzędzia 
informatyczne wspierania 
biznesu 

- Liczba MSP, które w wyniku 
zastosowania inteligentnych 
narzędzi informatycznych 
zwiększyły produktywność 

 

- Wzrost odsetka polskich 
MSP korzystających z 
automatycznej wymiany 
danych z zewnętrznymi 
systemami ICT 

- Wzrost odsetka polskich 
MSP prowadzących 
elektroniczną wymianę 
informacji dotyczącą 
zarządzania łańcuchem 
dostaw z dostawcami lub 
odbiorcami 

- Wzrost nakładów sektora 
ICT na działalność B+R 

 

Infostartery – 
proinnowacyjne 
ośrodki wiedzy i 
współpracy dla 
rozwoju e-biznesu 

- Liczba utworzonych 
Infostarterów  

- Liczba projektów rozwijanych 
przez Infostartery, które zostały 
zakwalifikowane do wsparcia w 
ramach programu „System 
wspierania rozwoju i ekspansji 
biznesu elektronicznego na 
bazie funduszy poŜyczkowych” 

- Liczba przedsiębiorstw 
załoŜonych w ramach 
działalności Infostarterów, które 
prowadzą działalność w 
zakresie TIK przez co najmniej 
24 miesiące 

- Liczba wyników prac 
badawczo-rozwojowych z 
dziedziny TIK 
skomercjalizowanych w 
spółkach typu start-up 

 

Rozwój 
nowoczesnych 

- Liczba przedsiębiorców, 
która wdroŜyła nowe modele 
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zasobów 
przedsiębiorców do 
świadczenia usług 
outsourcingowych 
TIK dla 
administracji i 
biznesu 

biznesowe i pokonała 
bariery rozwoju 

- Liczba organów 
administracji publicznej, 
która skorzystała z usług 
beneficjentów instrumentu 
wsparcia  

 

Wsparcie rozwoju 
mechanizmów 
mediacji on-line 
(Online Dispute 
Resolution ODR) w 
relacjach pomiędzy 
przedsiębiorcami a 
konsumentami oraz 
pomiędzy 
przedsiębiorcami w 
sieci Internet 

- Liczba przedsiębiorców 
korzystających z nowego 
kanału relacji z klientami i 
rozwiązywania sporów on 
line 

- Liczba rozwiązanych 
sporów, w szczególności 
sporów transgranicznych  

 

  

Wsparcie rozwoju i 
promocji innowacji 
w kierunku 
"Internetu 
przedmiotów" w 
ramach polskiego 
sektora TIK ze 
szczególnym 
uwzględnieniem roli 
inteligentnych 
systemów 
pomiarowych i 
sterowania w 
energetyce 

- Liczba przedsiębiorców 
korzystających z nowego 
kanału relacji z klientami i 
rozwiązywania sporów on 
line 

- Liczba rozwiązanych 
sporów, w szczególności 
sporów transgranicznych  

 

  

Wsparcie na rzecz 
rozwoju usług i 
handlu przy uŜyciu 
środków 
komunikacji 
elektronicznej, przy 
zapewnieniu 
bezpieczeństwa w 
transakcjach 
zawieranych tą 
drogą 

- Liczba usług świadczonych 
przez przedsiębiorstwo z 
wykorzystaniem technologii 
informatycznych/informacyj
nych [szt.] 

- Liczba uruchomionych on-
line usług na (poziomie 1 – 
Informacja, poziomie 2 – 
Interakcja, Poziomie 3- 
Dwustronna Interakcja, 
poziomie 4- Transakcja) 
[szt.] 

- Liczba konsumentów 
korzystających z usług on-
line [szt.] 

- Wartość świadczonych 
nowych e-usług przez 
przedsiębiorstwo [mln zł] 

 

- Poprawa poziom wiedzy 
konsumentów o e-usługach 
i/lub e-produktach 

- Wzrost poziomu 
bezpieczeństwa transakcji w 
świadczeniu e-usług 

- NiŜsze koszty 
funkcjonowania 
przedsiębiorstw 
umoŜliwiające tworzenie 
konkurencyj-nej cenowo 
oferty usług elektronicznych  

Wsparcie dla 
tworzenia i 
wdraŜania 
technologii 
środowiskowych 

- Liczba wspartych 
projektów B+R 
ukierunkowanych na rozwój 
technologii środowiskowych 
/ ekoinnowacji 

- Wzrost sprzedaŜy polskich 
technologii środowiskowych 

- Wzrost udziału polskich 
przedsiębiorstw w krajowym 
rynku technologii 

- Zwiększenie poziomu 
efektywności energetycznej 
(%) 

- Wzrost PKB w wyniku 
rozwoju krajowego rynku 
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- Liczbą przedsiębiorstw, 
które uzyskały poŜyczki/ 
poręczenia na poprawę 
efektywności energetycznej 
poprzez nabycie technologii 
środowiskowych 

- Liczba przedsiębiorstw 
objętych doradztwem w 
zakresie poprawy 
energetycznej (dot. 
procesów produkcyjnych) 

- Liczba przedsiębiorstw 
wdraŜających ekoinnowacje, 
które otrzymały wsparcie ze 
środków funduszy v.c. / 
aniołów biznesu 

- Liczba polskich 
technologii zweryfikowana 
w ramach ETV 

- Liczba MŚP/ i duŜych 
przedsiębiorstw, którym 
udzielono wsparcia 

- Liczba wdroŜonych 
nowych innowacyjnych 
technologii przez podmioty, 
które otrzymały wsparcie, 
wartość środków 
prywatnych przeznaczonych 
przez przedsiębiorców na 
wdroŜenia 

- Liczba nowych miejsc 
pracy we wspartych 
przedsiębiorstwach. 

środowiskowych 

- Wsparcie działań 
edukacyjnych i szkoleniowych 
w obszarach ekologii, 
zrównowaŜonego rozwoju i 
ekoinnowacji zapewniających 
dostępność wykwalifikowanych 
kadr 

 

technologii 
środowiskowych/ 
ekoinnowacji 

Wspieranie 
wzorców 
zrównowaŜonej 
produkcji i 
konsumpcji 

- Liczba analiz oraz 
wypracowanych 
rekomendacji 

 
- Liczba wspartych inicjatyw 

 
- Liczba wykonanych 
działań/akcji promocyjnych 

- Liczba przedsiębiorstw, w 
których wdroŜony został system 
zarządzania środowiskowego 

- Wzrost liczby osób 
deklarujących zwracanie uwagi 
na oznaczenia na produktach 
związane z ekologią i 
środowiskiem  

 

- Spadek emisji gazów 
cieplarnianych w wspartych 
przedsiębiorstwach 

- Ilość zaoszczędzonej 
energii w wspartych 
przedsiębiorstwach 

- Spadek ilości odpadów 
wytwarzanych przez 
wsparte przedsiębiorstwa 
(tony/rok) 

- Spadek zuŜycia wody 
przez wsparte 
przedsiębiorstwa (m3/rok) 

 

Wspieranie 
współpracy oraz 
wymiany dobrych 
praktyk w zakresie 

- Liczba zrealizowanych 
szkoleń nt. CSR 

- Liczba godzin wsparcia 

- Liczba działań zrealizowany 
przez Zespół do spraw 
Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw, w ramach 

- Liczba etatów 
dedykowanych 
problematyce CSR i 
zrównowaŜonego rozwoju 



 

 

190  

CSR indywidualnego 
oferowanego  
przedsiębiorcom 

- Liczba podmiotów 
objętych wsparciem 
indywidualnym w zakresie 
wdraŜania CSR 

- Liczba spotkań i inicjatyw 
dedykowanych promocji 
regionalnych produktów 
wytwarzanych przez polskie 
przedsiębiorstwa społecznie 
odpowiedzialne 

corocznych Planów Działań 
Zespołu 

- Liczba osób, które skorzystały 
z oferty szkoleniowej 

- Liczba przedsiębiorstw, które 
wdroŜyły CSR 

- Liczba przedsiębiorstw typu 
start-up, które po okresie 
inkubacji utrzymały politykę 
prowadzenia działalności z 
zachowaniem zasad CSR 

- Liczba produktów 
regionalnych promowanych na 
rykach zagranicznych, które 
zostały wytworzone przez 
przedsiębiorstwa wdraŜające 
CSR 

 

w administracji centralnej i 
agencjach rządowych 

- Stan wiedzy nt.moŜliwości 
rozwiązań i instrumentów 
CSR w reprezentatywnej 
grupie przedsiębiorstw 

- Liczba przygotowywanych 
przez przedsiębiorstwa 
raportów społecznych 

- Liczba 
międzysektorowych 
inicjatyw partnerskich, sieci 
współpracy i dialogu na 
rzecz CSR 

- Liczba polskich 
przedsiębiorstw aktywnych 
w międzynarodowych 
strukturach na rzecz CSR 

- Wielkość eksportu 
regionalnych produktów 
wytwarzanych przez firmy 
działające zgodnie z 
zasadami CSR 

Przedsiębiorstwa 
społeczne: wzrost 
innowacyjności i 
efektywności 

 

(Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii 
Społecznej) 

- Liczba przedsiębiorstw 
społecznych, które 
skorzystały ze zwrotnych i 
bezzwrotnych instrumentów 
finansowych/Liczba 
udzielonych dotacji/ 
poŜyczek/poręczeń 

- Liczba godzin doradztwa 
oraz liczba godzin szkoleń 
dla przedsiębiorstw 
społecznych 

- Liczba wypracowanych 
modelowych rozwiązań w 
zakresie tworzenia 
partnerstw 
międzysektorowych, 

- Liczba 
oznakowań/certyfikacji 
produktów i usług 
przedsiębiorstw społecznych 

- Liczba przedsiębiorstw 
społecznych na 100 tys. 
mieszkańców 

- Liczba osób zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach społecznych 

- Liczba osób, które podniosły 
swoje kompetencje w zakresie 
przedsiębiorczości społecznej, 

- Liczba powstałych klastrów 
skupiających przedsiębiorstwa 
społeczne 

- Liczba powstałych partnerstw 
międzysektorowych z udziałem 
przedsiębiorstw społecznych 

- Liczba udzielonych 
certyfikatów dla produktów i 
usług przedsiębiorstw 
społecznych 

- Przedsiębiorczość 
społeczna, jako element 
polityk sektorowych i 
regionalnych dotyczących 
rozwoju gospodarczego, 
zatrudnienia, integracji 
społecznej, kapitału 
społecznego 

- Wysokiej jakości system 
wspierający rozwój i 
działalność przedsiębiorstw  
społecznych, oferujący 
m.in. finansowanie zwrotne 
i bezzwrotne 
przedsiębiorstw 
społecznych 

- Trwałe powiązania 
kooperacyjne między 
przedsiębiorstwami 
społecznymi a innymi 
aktorami rynku 

Wsparcie rozwoju 
innowacji 
społecznych w 
gospodarce 

- Liczba wspartych 
projektów  

- Liczba opracowanych 
innowacyjnych rozwiązań 
technicznych 

- Liczba opracowanych 
nowych produktów, usług i 
procedur związanych z 
rozwiązywaniem złoŜonych 

- Liczba podjętych i 
przetestowanych inicjatyw 
międzysektorowych na rzecz 
społeczeństwa 

- Liczba wdroŜeń 
innowacyjnych rozwiązań 
technicznych 

- Wskaźniki z zakresu 
jakości Ŝycia społecznego   
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problemów społecznych 

Wsparcie 
przedsiębiorstw w 
wychodzeniu na 
rynki 
międzynarodowe  

- Liczba branŜowych 
programów promocji  

- Liczba programów 
promocji ogólnej 

- Liczba i wartość 
udzielonych dotacji 

- Liczba utworzonych 
Centrów Gospodarczych 
Polski [szt.]  

- Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
doradcze 

- Liczba godzin usług 
doradczych 

- Liczba zorganizowanych 
stoisk informacyjnych na 
imprezach targowo-
wystawienniczych. na rynku 
kraju urzędowania CGP 
[szt.] 

- Liczba obsługiwanych 
imprez targowo-
wystawienniczych na rynku 
kraju urzędowania CGP 
[szt.]  

- Liczba zorganizowanych 
przez CGP konferencji i 
seminariów [szt.] 

- Liczba misji 
gospodarczych w danym 
kraju urzędowanie, jako 
wyjazdów organizowany 
przez grupę przedsiębiorców 
lub organizacje samorządu 
gospodarczego, 
obsługiwanych przez CGP 
[szt.]  

- Liczba przedsiębiorców 
uczestniczących w branŜowych 
programach promocji  

- Liczba przedsiębiorców 
uczestniczących w programach 
promocji ogólnej 

- Liczba rynków, z których 
nastąpił transfer innowacyjnych 
rozwiązań zagranicznych 

- Liczba przedsiębiorstw 
transferujących innowacyjne 
rozwiązania zagraniczne 

- Liczba przedsiębiorstw, które 
opracowały i wdroŜyły nowe 
produkty dzięki transferom 
zagranicznych innowacji 

- Liczba przedsiębiorstw, które 
skomercjalizowały nowe 
rozwiązania innowacyjne w 
wyniku transferów 
zagranicznych 

- Wzrost liczby polskich 
przedsiębiorstw działających na 
danym rynku [%]  

- Wzrost liczby kontraktów na 
danym rynku [%]  

- Wzrost ilości 
udokumentowanych kontaktów 
biznesowych na rynku kraju 
urzędowania CGP [szt.] 

 

- Zwiększenie eksportu 
innowacyjnych towarów i 
usług (przyrost zaleŜny od 
poziomu wsparcia) 

- Udział eksportu 
produktów wysokiej 
techniki w eksporcie 
ogółem, 

Promocja polskiej 
gospodarki 

- Liczba działań 
promocyjnych 
przeprowadzonych w 
ramach utrwalania 
wizerunku Marki Polskiej 
Gospodarki 

- Liczba badań 
ewaluacyjnych dotyczących 
zmiany sposobu 
postrzegania Marki Polskiej 
Gospodarki 

- Zwiększenie poziomu 
świadomości biznesowej 
przedsiębiorców oraz ułatwienie 
dostępu do precyzyjnej 
informacji 

- Liczba zapytań ofertowych 
które doprowadziły do 
zwiększenia poziomu eksportu 

- Zwiększenie 
rozpoznawalności Marki 
Polskiej Gospodarki na 
rynkach międzynarodowych 
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Wskaźniki Innovation Union Scoreboard 2013 

SIŁY SPRAWCZE INNOWACJI 
Wartość 
wskaźnika dla 
Polski 

Wartość 
wskaźnika  
dla UE-27 

 Zasoby ludzkie 2010/2012 2010/2012 

1.1.1 
Nowo nadane stopnie doktora na 1000 mieszkańców w wieku 25-34 
lat  

0,8/0,5 1,5/1,5 

1.1.2 
Udział (%) osób z wykształceniem wyŜszym w grupie wiekowej 25-
34 

35,3/36,9 33,6/34,6 

1.1.3 
Udział (%) osób w grupie wiekowej 20-24, które ukończyły edukację 
co najmniej na poziomie szkoły średniej  

91,1/90,0 79/79,5 

 
Otwarte, doskonałe i atrakcyjne systemy badawcze (Open 
excellent and attractive research systems) 

  

1.2.1  Publikacje w ramach międzynarodowej współpracy badawczej 198/213 301/300 

1.2.2 
Udział (%) publikacji naukowych z 10% najczęściej cytowanych 
spośród wszystkich publikacji naukowych 

3,68/3,52 10,73/10,90 

1.2.3 
Udział doktorantów spoza UE jako % udział w ogólnej liczbie 
doktorantów  

1,98/1,91 19,19/20,02 

 Finansowanie i wsparcie (Finance and support)   

1.3.1 Udział wydatków publicznych na B+R w PKB (w %) 0,53/0,53 0,76/0,75 

1.3.2 Udział inwestycji venture capital w przedsięwzięcia jako % PKB 0,034/0,051 0,095/0,094 

DZIAŁALNO ŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW   

 Inwestycje przedsiebiorstw   

2.1.1 Udział wydatków sektora przedsiębiorstw na B+R w PKB (w %) 0,2/0,23 1,24/1,27 

2.1.2 Wydatki na innowacje niezwiązane z pracami B+R (% obrotów) 1,25/1,02 0,71/0,56 

 Powiązania i przedsiębiorczość   

2.2.1 

Udział (%) MSP wprowadzających własne innowacje w ogólnej 
liczbie MSP (pierwszy wskaźnik wyliczony został dla przedsiębiorstw, 
które same opracowały innowacje, drugi – dla tych, które opracowały 
je same lub we współpracy z innymi podmiotami) 

11,07/11,34 30,31/31,83 

2.2.2 
Udział (%) MSP kooperujących w zakresie innowacji w ogólnej 
liczbie MSP 

4,15/4,15 11,16/11,69 

2.2.3 
Publikacje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na milion 
mieszkańców 

2,5/5,3 36,2/52,8 

 Kapitał intelektualny   

2.3.1 
Udział zgłoszonych wynalazków w trybie międzynarodowym PCT w 
mld PKB  

0,34/0,45 3,78/3,90 

2.3.2  
Udział zgłoszonych wynalazków w trybie międzynarodowym PTC 
związanych z wyzwaniami społecznymi w mld PKB 

0,06/0,12 0,64/0,96 

2.3.3 Udział nowych wspólnotowych znaków towarowych w mld PKB 2,95/3,16 5,59/5,86 
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2.3.4  Liczba nowych wspólnotowych wzorów przemysłowych w mld PKB 4,4/4,51 4,77/4,80 

WYNIKI   

 Innowatorzy   

3.1.1 
Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe, usługowe 
lub procesowe jako % ogólnej liczby MSP 

13,52/14,36 34,18/38,44 

3.1.2 
Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje marketingowe i 
organizacyjne jako % ogólnej liczby MSP 

19,95/19,95 39,09/40,30 

 Efekty ekonomiczne (Economic effects)   

3.2.1 

Udział (%) zatrudnionych osób w sektorach wiedzochłonnych w 
liczbie osób zatrudnionych w przemyśle i usługach (dostępne są dane 
za 2011 r. – 2,83%; dane te są wyliczane dla sektorów wiedzo 
chłonnych, tj. dla wysokiej techniki w przemyśle oraz usług wysokiej 
techniki – hi-tech Knowledge Intensive Services) 

9,10/9,30 13,513,60 

3.2.2 
Udział (%) eksportu wyrobów średnio-wysokiej i wysokiej techniki w 
eksporcie ogółem 

0,62/0,88 0,58/1,28 

3.2.3 
Udział (%) eksportu wyrobów z wiedzochłonnych sektorów 
usługowych wiedzy w eksporcie ogółem  

33,05/26,14 48,13/45,14 

3.2.4 
Udział (%) sprzedaŜy nowych lub zmodernizowanych wyrobów dla 
rynku (new-to-market) oraz wyrobów dla przedsiębiorstw (new-to-
firm) w sprzedaŜy przedsiębiorstw ogółem  

7,13/8,00 13,26/14,37 

3.2.5 Udział (%) dochodów zagranicznych z licencji i patentów w PKB 0,06/0,05 0,51/0,58 

Źródło: Innovation Union Scoreboard  2010. Comparative analysis of innovation performance, Pro Inno Europe, 
Inno-Metrics, February 2011. 

 

Wskaźniki rankingu Doing Business Banku Światowego 

Wskaźnik Pozycja Polski 
2012/2013 

Pozycja w rankingu  62/55 

Zakładanie działalności (spółki z o.o.) 126/124 

Pozwolenie na budowę 160/161 

Podłączenie elektryczności 64/137 

Rejestracja nieruchomości 89/62 

Otrzymanie kredytu 8/4 

Ochrona inwestora 46/49 

Płacenie podatków 128/114 

Handel międzynarodowy 46/50 

Wzmacnianie umów 68/56 

PrzezwycięŜanie niewypłacalności 87/37 

Źródło: Doing Business 2012, Doing Business 2013, Bank Światowy, http://www.doingbusiness.org/. 
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Załącznik 4. Krajowa inteligentna specjalizacja  

(osobny dokument)  

 
 

 


