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Streszczenie 
 

 

 Niniejszy dokument jest raportem podsumowującym badanie ewaluacyjne przeprowadzone 

przez zespół Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ pn. Identyfikacja i ocena barier w 

realizacji projektów inwestycyjnych w ramach schematu 2.2. B MRPO Projekty inwestycyjne 

przedsiębiorstw z zakresu B+R. Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w okresie VI – VII 2010 roku a jego celem 

ogólnym była  identyfikacja i ocena barier oraz kwestii problemowych w obszarze wspierania 

projektów innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanych w Schemacie 2.2.B MRPO Projekty 

inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R w oparciu o doświadczenia związane z 

dotychczasowym procesem wdrażania tego schematu.  

 

 Badanie składało się z następujących etapów: doprecyzowanie celów badania poprzez wywiady z 

odbiorcami jego wyników, analiza danych zastanych, analiza 23 wniosków złożonych przez 

beneficjentów, 17 wywiadów z beneficjentami oraz spotkania z ekspertami. W streszczeniu 

przedstawione zostaną najważniejsze wnioski oraz rekomendacje (dla Zarządu Województwa 

Małopolskiego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). 

 

 Kluczowa rekomendacja dla obu tych instytucji brzmi:  

 

Należy zrezygnowad z bezpośredniego dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych w 

przedsiębiorstwach. Środki publiczne ukierunkowane na rozwój przedsiębiorstw powinny byd 

kierowane na pośrednie formy wsparcia oraz mechanizmy finansowania w formie środków 

zwrotnych (m.in. fundusze poręczeniowe i pożyczkowe).   

 

 Za kluczowe bariery zewnętrzne (tzn. dotyczące sytuacji potencjalnych beneficjentów) należy 

uznad: niską intensywnośd badawczą polskich firm, specyfikę sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz szeroką kategorię barier we współpracy pomiędzy biznesem a 

jednostkami naukowymi. 

  

 Na podstawie wyników projektu badawczego za najważniejsze bariery systemowe (tzn. 

związane z otoczeniem społeczno-gospodarczym) uznano: fazę cyklu polskiej gospodarki w 

momencie wdrażania interwencji, słabą podaż działalności badawczo – rozwojowej ze strony 

jednostek naukowych Oraz problemy ze zdefiniowaniem działalności B+R. Do istotnych 

czynników ograniczających zainteresowanie potencjalnych beneficjentów wsparciem w ramach 

schematu 2.2B należy zaliczyd fakt istnienia wielu alternatywnych źródeł pomocy publicznej 

(przede wszystkim 2.1A MRPO, 4.1. oraz 4.2. PO IG). 
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 Wśród barier wewnętrznych można wyróżnid te o charakterze ogólnym mające związek z teorią 

programu schematu 2.2.B i z trudnościami definicyjnymi oraz operacyjne, związane z jego 

wdrażaniem. Do pierwszej kategorii należy zaliczyd: zakładaną realizację dwóch celów, z których 

ten niższego rzędu niekoniecznie warunkuje osiągnięcie celu nadrzędnego: „uaktywnieniem 

współpracy firm z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-

rozwojowych oraz transferu technologii” oraz „Zwiększeniem poziomu innowacyjności i 

konkurencyjności firm”, a także niejasności związane z terminami „działalnośd badawczo – 

rozwojowa” oraz „innowacyjnośd”, które przekładały się na proces wyboru wniosków.  

 

 

 

Rekomendacje dla Zarządu Województwa Małopolskiego: 

 Należy zaostrzyd kryterium „innowacyjności” dofinansowując tylko te projekty, które 

wiążą się z innowacjami w skali światowej. 

 W ramach oceny wniosków należy powiązad fakt prowadzenia prac badawczo – 

rozwojowych z mierzalnymi efektami np. uzyskaniem patentu, lub pracami polegającymi 

na komercjalizacji patentów. 

 Przy pozostawieniu schematu w ramach obecnej struktury celów, należy uwzględnid 

"współpracę z jednostkami naukowymi" w kryteriach oceny merytorycznej (przed 

otrzymaniem wsparcia lub w jego wyniku). Alternatywą jest inne zdefiniowanie celów, 

które mają byd realizowane za pomocą analizowanego schematu. 

 

 Do barier wewnętrznych należy zaliczyd problemy operacyjne występujące często przy 

udzielaniu pomocy publicznej (związane m.in. z opóźnieniami, czy też naturalnym procesem 

„uczenia się organizacji” instytucji wdrażającej). Można dokonad ich podziału na bariery 

związane z: kwestiami zarządczymi (polityka informacyjna i komunikacyjna, koordynacja z innymi 

schematami, system motywacyjny), funkcjami, które powinny spełniad kryteria oceny formalnej i 

merytorycznej, kryteriami formalnymi (definicja B+R, linia demarkacyjna) oraz kryteriami oceny 

merytorycznej.  

 

Rekomendacje dla Zarządu Województwa Małopolskiego: 

 Należy znacząco podnieśd maksymalną kwotę wsparcia, gdyż obecna jest zbyt mała dla 

osiągnięcia założonych efektów. Także za cenę wsparcia mniejszej liczby przedsiębiorstw.  

 Wnioski o projekty powinny byd oceniane jakościowo przez wybitnych specjalistów i 

ekspertów w danej dziedzinie.  

 

 Jednocześnie wyniki badania opinii przedsiębiorców wskazują na pozytywną ocenę pracy 

Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 
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 Chcąc uwzględnid różnorodnośd strategii przedsiębiorstw w programowaniu polityk publicznych, 

potrzeby podmiotów gospodarczych można zaklasyfikowad do dwóch kategorii: ogólnej, 

związanej z działalnością gospodarczą (potrzeby uniwersalne) oraz specyficznej dla projektów 

badawczo-rozwojowych. W ramach pierwszej kategorii należy wskazad na wzrost jakości 

instytucjonalnego otoczenia prowadzenia działalności gospodarczej jako na potrzebę której 

zaspokojenie zależy bezpośrednio od administracji publicznej. Istotną kwestią jest także kapitał 

przedsiębiorstwa (zarówno finansowy jak i ludzki). Do potrzeb specyficznych dla realizacji 

projektów badawczo-rozwojowych należy zaliczyd podaż wysokiej jakości usług z zakresu B+R 

oraz związany z nią potencjał współpracy zarówno pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, jak i 

przedsiębiorstwami i jednostkami badawczo-rozwojowymi. 

 

Rekomendacje dla  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:  

 Głównym wyzwaniem dla działao administracji publicznej ukierunkowanych na 

zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw powinna byd poprawa 

otoczenia instytucjonalnego polskich przedsiębiorstw. 

 

 Głównym wyzwaniem dla działao administracji publicznej ukierunkowanych na 

uaktywnienie współpracy przedsiębiorstw z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze 

nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii jest aktywizacja tegoż zaplecza. 

Należy dokonad strategicznych zmian w jednostkach naukowych, zwiększając motywację ich 

pracowników do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych poprzez zmianę zasad oceniania 

ich pracy.  

 Trafnośd analizowanego schematu należy oceniad w kontekście różnorodnych potrzeb 

przedsiębiorstw. Wsparcie z pewnością należy uznad za trafne w odniesieniu do 

zapotrzebowania na kapitał finansowy wśród beneficjentów, w pewnej mierze także kapitał 

ludzki. W zakresie podaży (efektów) działalności B+R oraz uaktywnienia współpracy 

przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi trafnośd należy uznad za umiarkowaną. W efekcie 

trafnośd schematu na poziomie oddziaływania należy uznad za umiarkowaną. 

 Za miarę faktycznego zapotrzebowania wśród beneficjentów uznano stopieo w jakim 

dofinansowane projekty zostałyby zrealizowane, gdyby nie zostały wsparte środkami 

publicznymi. Jak pokazało badanie beneficjentów, w zdecydowanej większości projekty te 

zostałyby zrealizowane, jednak w mniejszym zakresie. Do sporadycznych przypadków należą 

sytuacje, w których projektów w ogóle nie zrealizowano by lub też przeprowadzono by je w 

takim samym zakresie. Świadczy to o umiarkowanym zapotrzebowaniu na ten rodzaj 

interwencji. 
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 Wyniki analizy danych zastanych oraz spotkao z ekspertami wskazują na umiarkowane 

zapotrzebowanie na tę formę wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy 

realizują bowiem przede wszystkim projekty inwestycyjne.  

 

 Przedsięwzięcia realizowane w ramach schematu 2.2.B należy ocenid jako efektywne dla 

beneficjentów. Jednocześnie jednak wyniki badania wskazują, że większośd przedsiębiorstw  

zrealizowałaby (chod w mniejszym zakresie) swoje inwestycje nawet gdyby nie otrzymała dotacji. 

Dlatego też, efektywnośd, rozumianą jako stosunek korzyści do kosztów, z punktu widzenia 

interesu publicznego należy ocenid jako umiarkowaną.  
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Summary 

 
This document is a report summing up the evaluation research directed by the team from the 

Center for Evaluation and Analysis of Public Policies (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk 

Publicznych) of the Jagiellonian University, entitled ‘Identification and evaluation of barriers in 

carrying out investment projects within the 2.2. B MRPO Investment Projects of R&D range 

enterprises scheme’. The research has been directed in the course of June and July 2010 under 

the commission of the Marshall Office of the Malopolskie Voivodeship (Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego). Its general aim was the  identification and evaluation of barriers 

and any problematic issues within the area of supporting the businesses’ innovation projects, 

which were being realised within the 2.2.B MRPO Investment Projects of R&D range 

enterprises scheme, based on previous experience of the process of introducing this scheme. 

The research consisted of the following stages: specifying the aims of the research through in-

depth interviews with the recipients of the research results; the desk research of reports; the 

analysis of 23 applications put forward by the beneficiaries; 17 interviews with the beneficiaries, 

as well as meetings with the experts. The most important conclusions and recommendations will 

be presented in this summary. The presented recommendations are formulated for Malopolskie 

Voivodeship and Ministry of Regional Development. 

The key recommendation for both institutions is the following: The direct subsidies for 

Investment Projects of R&D range should be withdrawn.  Public funds should be spend on 

indirect forms of support. 

The key external barriers, that is the ones which apply to the situation of the potential 

beneficiaries, have been recognised as: the low research intensity of Polish businesses; the 

specificity of small and medium enterprises as well as the broad category of barriers in 

cooperation between the business and the scientific units. 

Based on the results of the research project, the most substantial system barriers, that is the 

ones relating to the socio-economic environment, are considered to be: the phase of the cycle 

of Polish economy at the point of implementing the interventions; the weak supply of the 

research and development activity from the scientific units as well as the troubles with 

defining the R&D activity. One of the significant factors limiting the interest of potential 

beneficiaries in the support available within the 2.2.B scheme is the existence of many 

alternative sources of public help (primarily 2.1A MRPO, 4.1. and 4.2. PO IG). 

Among the internal barriers one could distinguish the general ones, which connect with the 

theory of the 2.2.B scheme programme and with the definitional difficulties, as well as the 

operational ones which relate to the implementation of that programme. The first category 

consists of: the assumed accomplishment of two aims where the lesser one does not 

necessarily determine the achievement of the primary aim: ‘activating the cooperation of 
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businesses with the broad institutional background in the area of science, research and 

development as well as technology transfer’ and ‘the increase in the level of innovativeness and 

competitiveness of businesses’, but also the lack of clarity regarding the terms ‘research and 

development activity’ and ‘innovation’, which rendered to the process of selection of 

applications.  

Recommendations for Malopolskie Voivodeship 

 The criterion of innovation should be narrow down to include only global innovations. 

 The supported R&D activities should relate to measurable effects e.g. patentability or 

commercialisation of patented ideas. 

 When keeping the scheme within the current aims structure, one should consider including 

‘cooperation with scientific units’ under the criteria of content-related evaluation (before 

receiving support or as a result of it). The alternative would be defining the aims, which are 

meant to be achieved with the use of the analysed scheme, differently. 

  

The internal barriers also include the operational issues which are often present during granting 

public support (these could be, among others, delays or the natural process of ‘familiarising with 

the organisation’ which the granting institution goes through). These could be divided into 

barriers relating to: management issues (information and communication policies, coordination 

with other schemes, motivational system); the functions which should meet the criteria of the 

formal and content-related evaluation; the formal criteria (definition of R&D, demarcation line) 

as well as the criteria of the content-related evaluation.  

Recommendations for Malopolskie Voivodeship 

 The maximum amount of support should be substantially increased even if that would mean 

providing  less grants. 

 The applications should be qualitatively evaluated by expert specialised in the area given R&D 

activity relates to. 

At the same time the results of the examination of the opinions held by the entrepreneurs 

indicate a positive evaluation of the work of Malopolskie Entrepreneurship Centre (Malopolskie 

Centrum Przedsiębiorczosci). 

Taking the variety of strategies employed by the enterprises for programming public policies 

under consideration, the demand for economic entities can be classified in two categories: a 

general category, which relates to the economic activity (universal needs), and a specific one, for 

the research and development projects. In the first category an increase in the quality of the 

institutional environment surrounding conducting the economic activity should be indicated as 

a demand, whose satisfaction depends directly on public administration. The significant issue is 
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also the capital of an enterprise, both the financial and the human one. Among the specific 

needs for carrying out research and development projects one should count the supply of high 

standard services from the R&D field and, what follows, the potential of the cooperation 

between both, the enterprises themselves as well as the enterprises and the research and 

development units. 

Recommendations for Ministry of Regional Development 

 The main challenge for the activities of public administration, directed towards an increase in 

competitiveness and innovativeness of Polish businesses, should be the improvement in the 

institutional environment of the Polish businesses. 

 The main challenge for the activities of public administration, directed towards activating 

cooperation of the enterprises with the broad institutional background in the field of science,  

research and development works and technology transfer, is activating this very background. 

 

The accuracy of the analysed scheme should be evaluated in the context of the different needs 

enterprises may have. The support should surely be considered appropriate in relation to the 

demand for financial capital and, to a certain extent, for the human capital among the 

beneficiaries. Within the range of supply (effects) of R&D activities and activating cooperation of 

businesses with the scientific units the accuracy should be classed as limited. In the final effect 

the accuracy of the scheme regarding its influence should be considered limited. 

The measure of the actual demand among the beneficiaries has been defined as the degree to 

which the financed projects would have be realised, had they not been supported by the public 

resources. As the examination of the beneficiaries showed, the majority of the projects would 

have been accomplished, however it would have been on a smaller scale. The situations in 

which the projects would not have been accomplished or would have been directed on the same 

scale were sporadic. This proves the moderateness of the demand for this kind of intervention. 

The results of the existing data analysis as well as the meetings with the experts indicate the 

moderate need for this form of support among the businesses in Malopolska. 

 

The enterprises which are being carried out as part of the 2.2.B scheme should be assessed as 

effective for the beneficiaries. At the same time, however, the research results indicate that the 

majority of the enterprises would have realised, although to a smaller degree, their investments 

even if they had not received the funding. That is also why the effectiveness, from the point of 

view of public interest, should be considered limited. 
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Wykaz używanych skrótów 
 

B+R – działalnośd badawczo-rozwojowa 

CATI – wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (Computer Assisted Telephone Interview) 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

JBN – jednostki badawczo-naukowe 

JBR – jednostka badawczo-rozwojowa  

MCP – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny 

MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorstw 

PO IG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

RSI – Regionalna Strategia Innowacyjna 

SPO WKP – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 

UMRPO – Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

UMWM - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  
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Wprowadzenie 
 

W ramach wprowadzenia do raportu opisane zostaną cele badania, schemat 2.2.B MRPO, który był jego 

przedmiotem oraz struktura niniejszego raportu.  

 

Opis i cele badania 

 

Niniejszy dokument jest raportem podsumowującym badanie ewaluacyjne przeprowadzone przez zespół 

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ pn. Identyfikacja i ocena barier w realizacji projektów 

inwestycyjnych w ramach schematu 2.2. B MRPO Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R. 

Badanie, ujęte w Okresowym planie ewaluacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego             

na 2010 rok, przeprowadzone zostało  na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego w okresie VI – VII 2010. 

Zdefiniowanym przez Zleceniodawcę celem ogólnym badania ewaluacyjnego jest  identyfikacja i ocena 

barier oraz kwestii problemowych w obszarze wspierania projektów innowacyjnych przedsiębiorstw 

realizowanych w Schemacie 2.2.B MRPO Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R                

w oparciu o doświadczenia związane z dotychczasowym procesem wdrażania tego schematu. 

Szczegółowe cele badania wyspecyfikowano następująco:  

1. Identyfikacja, charakterystyka i ocena barier zewnętrznych tj. dotyczących sytuacji potencjalnych 

beneficjentów oraz systemowych, związanych z otoczeniem społeczno-gospodarczym –                         

w realizacji projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B+R w ramach MRPO; 

2. Identyfikacja, charakterystyka i ocena barier wewnętrznych tj. dotyczących warunków ubiegania 

się o wsparcie oraz selekcji przedsięwzięd w ramach MRPO – w realizacji projektów 

inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B+R w ramach MRPO; 

3. Ocena trafności, użyteczności wsparcia w ramach schematu 2.2. B oraz ocena faktycznego 

zapotrzebowania przedsiębiorców na wsparcie środkami europejskimi w tym zakresie; 

4. Ocena istotnych potrzeb przedsiębiorstw sektora MSP warunkujących efektywną realizację 

projektów inwestycyjnych z zakresu B+R; 

5. Ocena ex-ante efektywności przedsięwzięd realizowanych w ramach schematu 2.2.B MRPO. 
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Opis i cele Działania 2.2 

 

W ramach realizowanego w województwie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007 – 2013 w obszarze Osi Priorytetowej 2. Gospodarka regionalnej szansy zaprogramowano Działanie 

2.2 Wsparcie komercjalizacji badao naukowych. Cel działania w Uszczegółowieniu MRPO został określony 

w następujący sposób: 

 

 Zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez uaktywnienie ich 

współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych 

oraz transferu technologii.  

 

Analiza uzasadnienia dla celu i diagnozy zaprezentowanej przez projektodawcę skłania do wniosku, że 

właściwy cel działania został zapisany po słowie poprzez, czyli interwencja zorientowana jest na 

pobudzenie i zintensyfikowanie współpracy między przedsiębiorstwami a sferą badawczo-naukową, 

która to współpraca została zdiagnozowana jako niewystarczająca. 

Jest to znaczące rozróżnienie, ponieważ cel Działania, przytoczony powyżej, zgodnie z logiką programu 

zostanie lub powinien zostad osiągnięty w wyniku realizacji dwóch schematów rozpisanych w jego 

ramach – Schematu 2.2 A i 2.2 B. Ze względu na fakt, że te dwa schematy zostały pomyślane przez 

projektodawcę jako działania uzupełniające się, stanowiące pewien ciąg logiczny w pracach nad 

komercjalizacją wyników badao naukowych poniżej przytoczone zostały rodzaje projektów wspieranych 

w ramach obydwu schematów: 

 Schematu 2.2 A Projekty badawcze, w ramach którego wspierane są: 

o badania przemysłowe realizowane przez jednostki naukowo-badawcze we współpracy 

przedsiębiorstwo – jednostka naukowo-badawcza na rzecz przedsiębiorstw;  

o  badania przedkonkurencyjne realizowane w przedsiębiorstwach.  

 

 Schematu 2.2 B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B + R,  w ramach którego 

interwencją objęte są: 

o inwestycje (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe tj. infrastrukturę i urządzenia 

laboratoryjne, służące do prowadzenia działao badawczo - rozwojowych w 

przedsiębiorstwach. 

Cele Schematów nie zostały wyspecyfikowane w dokumentach programowych przez projektodawcę, 

niemniej taka konstrukcja Działania wskazuję na próbę komplementarnego wzmocnienia procesu 

komercjalizowania wyników badao, poprzez wspieranie strony popytowej, czyli sektora MŚP w ramach 

schematu 2.2 B oraz strony popytowej i podażowej a także powiązao między nimi poprzez realizację 

schematu 2.2 A. 
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Konstrukcję logiczną interwencji i hierarchię celów, w które wpisany jest analizowany schemat 2.2 B 

przedstawia poniższa mapa celów w MRPO, zbudowana na bazie celów wyspecyfikowanych przez 

projektodawcę w MRPO i UMRPO. 
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DZIAŁANIE 2.1: 

Rozwój i podniesienie 

konkurencyjności 

przedsiębiorstw 

 

DZIAŁANIE 2.2: 

Wsparcie komercjalizacji 

badań naukowych 

 

 

POPRZEZ POPRZEZ 

MRPO – cel główny: 

TWORZENIE WARUNKÓW DLA WZROSTU GOSPODARCZEGO I ZATRUDNIENIA 

POPRZEZ POPRZEZ POPRZEZ 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 

Podnoszenie konkurencyjności i 

innowacyjności gospodarki 

Małopolski 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 

Spójność wewnętrzna regionu 

osiągana w oparciu o zasadę 

zrównoważonego rozwoju 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 

Wzmacnianie potencjału 

instytucjonalnego podmiotów 

z terenów Małopolski 

 POPRZEZ 

CEL OPERACYJNY: 

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

 

SCHEMATY: 

2.1.A Bezpośrednie wsparcie inwestycji 

w MŚP 

2.1.B Wspólne przedsięwzięcia i 

tworzenie powiązań 

kooperacyjnych pomiędzy 

przedsiębiorstwami, w tym 

tworzenie klastrów 

2.1.C Dotacje dla instytucji otoczenia 

biznesu 

2.1.D Wsparcie funduszy zwrotnych 

przeznaczonych dla 

przedsiębiorstw 

Dotacje na 

inwestycje 

rozwojowe MŚP, 

ze szczególnymi 

preferencjami dla 

projektów 

podnoszących 

innowacyjność 

przedsiębiorstwa 

Schemat 1. Mapa celów w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 
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2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 

CEL: Zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm 

 POPRZEZ  

uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo – rozwojowych oraz transferu technologii. 

POPRZEZ POPRZEZ 

2.2.A Projekty badawcze  

BENEFICJENCI: 

1. jednostki naukowe;  

2. szkoły wyższe;  

3. organizacje pozarządowe; 

4. instytucje otoczenia biznesu;  

5. MŚP. 

 

2.2.B Projekty inwestycyjne 

przedsiębiorstw z zakresu B + R 

BENEFICJENCI: MŚP 

wsparcie inwestycji (zakup wraz z 

instalacją) w środki trwałe tj.  

Infrastrukturę i urządzenia 

laboratoryjne służące do prowadzenia 

prac B+R w przedsiębiorstwach 

 

Badania przemysłowe realizowane 

przez jednostki naukowo – badawcze 

(JNB) we współpracy przedsiębiorstwo 

– JNB na rzecz przedsiębiorstw 

 

Innowacyjne przedsiębiorstwa -  

za innowacyjne MSP przyjmuje się takie,  

które wprowadzają nowe procesy lub 

produkty opracowane samodzielnie lub 

we współpracy z innymi firmami 

 

Priorytetowe 

wsparcie 

projektów 

kompleksowych 

wzmocnienie 

współpracy 

pomiędzy strefą 

B+R a gospodarką 

WSK. PRODUKTU (PRZYPISANE DO DZIAŁANIA): 

- liczba projektów współpracy MŚP i JBR (80) 

- liczba zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych, wzorów 

przemysłowych w kraju 

- liczba badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych dof. w 

ramach działania 

- liczba  jednostek naukowych zaangażowanych w realizację 

projektu 

- liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu 

- liczba projektów z zakresu B + R zrealizowanych bez udziału 

zewnętrznych jednostek badawczych 

- liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach 

- liczba zmodernizowanych laboratoriów w przedsiębiorstwach 

 

WSK. REZULTATU: 

- liczba utworzonych nowych etatów badawczych 

- liczba uzyskanych patentów w kraju 

- dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu 

 

 

Badania przedkonkurencyjne 

realizowane w przedsiębiorstwach 

Efektem takich badań powinny  

być założenia modernizacji lub 

udoskonalenia produktów, 

dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb przedsiębiorców.   
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Specyfikacja Schematu 2.2 B oraz jego dotychczasowy przebieg 

 

W poniższej tabeli zostały zebrane kluczowe informacje na temat projektu. 

Tabela 1. Podstawowe dane dotyczące schematu 2.2.B 

Źródło: Opracowanie własne 

Dotychczas zakooczyły się dwa nabory wniosków, a obecnie trwa trzeci, którego zamknięcie 

planowane jest na koniec 2012 r. (patrz tab. 2). Spośród 27 wniosków złożonych w pierwszym 

konkursie wybrano do dofinansowania 24 wnioski, zaś w ramach drugiego konkursu z wniosków 

złożonych przez 33 przedsiębiorców umowy podpisano z 26 beneficjentami. Łącznie podpisano więc 

50 umów na dotacje na łączną kwotę prawie 9,5 mln zł. 

Warto zaznaczyd, że analizy przeprowadzone na podstawie wniosków aplikacyjnych i badao CATI 

dotyczą beneficjentów drugiego z realizowanych dotychczas konkursów. 

 

                                                           
1
 Dokument pn. Nowa definicja MŚP Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia określa sposób 

definiowania i określania wielkości przedsiębiorstwa. Zgodnie z tymi wytycznymi pod uwagę brane są 
następujące wskaźniki: liczba osób zatrudnionych (roczne jednostki robocze - RJR), roczny obrót lub całkowity 
bilans roczny. 

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SCHEMATU 

Instytucja Wdrażająca Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

Typ beneficjentów Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa1 

Grupy docelowe Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Tryb przeprowadzania naboru wniosków             

o dofinansowanie  

Tryb konkursowy/ Nabór otwarty  

 

Maksymalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (%)  

 

• 70% w przypadku projektów mikro- i małych 

przedsiębiorstw,  

• 60% w przypadku projektów średnich 

przedsiębiorstw.  

Maksymalna wartośd całkowitej kwoty 

wydatków kwalifikowanych projektu (linia 

demarkacyjna) 

Poniżej 400 tys. PLN 
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Tabela 2. Dotychczasowe nabory projektów w ramach schematu 2.2.B  

 Konkurs 1 

MCP/2.2.B/1/2008 

Konkurs 2 

MCP/2.2.B/2/2009 

Konkurs 3 

MCP/2.2.B/3/2010 

Data (naboru) 5 stycznia –  

6 lutego 2009 r. 

18 stycznia –  

18 lutego 2010 r. 

27 maja 2010 r. –  

31 grudnia 2012 r. 

Liczba wniosków 

 

27 33 18 (do 8 lipca 2010 r.) 

Liczba wniosków po 

ocenie formalnej 

24* 29** - 

Liczba wniosków po 

ocenie merytorycznej 

24 26 - 

Kwota 

dofinansowania 

 

4.071 tys. zł 5.389 tys. zł Wartośd wniosków: 

4.113 tys. zł 

Dofinansowanie jako 

% alokacji dostępnej w 

konkursie 

22,2% 45,9% - 

* dwa wnioski odrzucone z powodu niespełnienia wymogu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej 

zgodnie z jej definicją 

** jeden wniosek odrzucony z powodu niespełnienia wymogu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej 

zgodnie z jej definicją 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 

 

Pierwotnie podział środków unijnych i budżetu paostwa przewidywał kwotę 164,4 mln euro dla 

działania 2.1. i 24,7 mln euro dla działania 2.2. Wobec dużego popytu na środki, w działaniu 2.1, 

szczególnie w schemacie A oraz umiarkowanego popytu na dofinansowanie w ramach działania 2.2., 

w listopadzie 2009 r. uchwalono przeniesienie 8,45 mln euro (9,9 mln euro wliczając w to środki 

budżetu paostwa). Alokacje na poszczególne schematy działao II osi priorytetowej MRPO według 

stanu na maj 2010 r. przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 3. Działania i schematy realizowane w II osi priorytetowej MRPO Gospodarka Regionalnej Szansy  

Działanie/schemat Beneficjenci Alokacja  

(euro) 

Alokacja 

(euro) 

Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw 

164,36 mln 173,13 mln 

po realokacji 

Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w 

MŚP 

MŚP  145,61 mln 

Schemat B Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie 

powiązao kooperacyjnych pomiędzy 

przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów  

MŚP, NGO, szk. 

wyższe, IOB 

 

 1,50 mln 

Schemat C Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesu  IOB  2,50 mln 

Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, 

przeznaczonych dla przedsiębiorstw  

IOB  23,53 mln 

Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badao naukowych 24,71 mln 15,93 mln 

po realokacji 

Schemat A. Projekty badawcze 

 

MŚP, NGO’s, 

jedn. naukowe, 

szk. wyższe  

 11,77 mln 

 

Schemat B. Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw 

z zakresu B+R  

MŚP  4,16 mln  

 

Źródło: Opracowanie na podst. Uszczegółowienia MRPO oraz materiałów Małopolskiego Centrum 

Przedsiębiorczości 
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Komplementarność schematu wobec innych działań w ramach MRPO 

 

Mając na uwadze cel tego opracowania, koniecznym jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze 

działania/schematy komplementarne względem analizowanego Schematu 2.2 B celem poznania 

wachlarza możliwości przewidzianych dla przedsiębiorców oraz wyeksplikowania w toku analizy tych 

kryteriów, które przesądzają o zainteresowaniu beneficjentów. Wśród rozmaitych możliwości 

uzyskania wsparcia przez MŚP na uwagę, ze względu na powiązanie lub podobieostwo do rodzajów 

projektów objętych interwencją w ramach Działania 2.2 Schemat B, zasługują w szczególności: 

Tabela 4. Podstawowa charakterystyka działao komplementarnych względem Działania 2.2. Schematu B 

NUMER I NAZWA 

DZIAŁANIA 

RODZAJ WSPIERANYCH PROJEKTÓW KWOTA 

WSPARCIA DLA 

BENEFICJENTA 

MAKSYMALNY POZIOM 

DOFINANSOWANIA 

WYDATKÓW 

KWALIFIKOWANYCH 

(INTENSYWNOŚD WSPARCIA) 

Schemat 2.1 A 

MRPO 

Bezpośrednie 

wsparcie 

inwestycji w  

MŚP  

 

 Projekty inwestycyjne poprawiające 

konkurencyjnośd przedsiębiorstwa, 

związane z unowocześnieniem 

sposobu działania jak i oferty 

poprzez:  

• rozbudowę i zakup 

przedsiębiorstwa,   

• działania mające na celu 

dokonywanie zasadniczych zmian 

produkcji bądź procesu 

produkcyjnego,  

• zmianę stosowanych rozwiązao 

produkcyjnych, technologicznych, 

organizacyjnych na sprzyjające 

poprawie środowiska naturalnego 

oraz  

BHP,  

• unowocześnienie wyposażenia 

niezbędnego do prowadzenia 

działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa,  

• zmianę wyrobu i usługi, w tym 

także zmianę w sposobie świadczenia 

usług,  

•modernizację środków produkcji. 

mikro: 20 tys. 

PLN  – 200 

tys. PLN  

małe:  

min.100 tys. 

PLN – max1 

mln PLN  

średnie:  

min.200 tys. 

PLN – max 2 

mln PLN  

 

40% - dla projektów 

inwestycyjnych mikro i 

małych przedsiębiorstw  

30% - dla projektów 

inwestycyjnych średnich 

przedsiębiorstw  

 

możliwe podwyższenie o 

5%, gdy realizacja 

projektu odbywa się na 

terenach gdzie wskaźnik 

przedsiębiorczości 

mierzony na poziomie 

powiatu jest niższy niż 

75% średniej dla 

województwa 

małopolskiego 
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Schemat 2.2 A 

MRPO 

Projekty 

badawcze  

1. badania przemysłowe realizowane 

przez jednostki naukowo-badawcze 

we współpracy przedsiębiorstwo – 

jednostka naukowo-badawcza na 

rzecz przedsiębiorstw,  

2. badania przedkonkurencyjne 

realizowane w przedsiębiorstwach.  

 

Poniżej 400 

tys. PLN 

1. Wsparcie badao 

przemysłowych 50% + 

maksymalnie 20% dla 

MŚP + 15% w przypadku 

współpracy 

przedsiębiorstwa z 

organizacją badawczą – 

łącznie maksymalnie 

85%, 

 

2. Wsparcie badao 

przedkonkurencyjnych 

25% + maksymalnie 20% 

dla MŚP + 15% w 

przypadku współpracy 

przedsiębiorstwa z 

organizacją badawczą -  

łącznie maksymalnie 

60%.  

Działanie  

4.1 PO IG 

Wsparcie na 

prace badawcze 

i rozwojowe 

(1.4) oraz 

wdrożenie 

wyników tych 

prac (4.1) 

 Etap II (Działanie 4.1): 

Przygotowanie do wdrożenia i 

wdrożenie wyników prac B+R 

finansowanych w ramach działania 

1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, 

poprzez inwestycje (zakup środków 

trwałych lub/i wartości 

niematerialnych i prawnych) 

konieczne do wdrożenia wyników 

prac B+R realizowanych w ramach I 

etapu 

- od 50 do 70% dla mikro- i 

małych przedsiębiorstw 

od 40 do 60% średnich 

od 30 do 50% dużych 
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Działanie  

4.2 PO IG 

Stymulowanie 

działalności B+R 

przedsiębiorstw 

oraz wsparcie w 

zakresie 

wzornictwa 

przemysłowego 

I typ projektów: 

 rozwój działalności badawczo-

rozwojowej już prowadzonej przez 

Wnioskodawcę lub którą 

Wnioskodawca zamierza prowadzid, 

o ile wcześniej poniósł wydatki w 

zakresie B+R.  

dofinansowanie inwestycji 

niezbędnych do jej prowadzenia, tj. 

zarówno inwestycji 

infrastrukturalnych związanych np.  

z budynkiem, w którym będzie 

prowadzona działalnośd badawczo-

rozwojowa, jak również samego 

sprzętu wykorzystywanego w 

działalności badawczej, a także 

potrzebnych działao doradczych czy 

szkoleniowych. 

 

Powyżej 400 

tys. PLN (dla 

części inwe-

stycyjnej) 

od 30% do 70% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Ogólna uwaga na temat sprawności wdrażania Schematu 2.2.B 

Z przytoczonych zestawieo wynika, że popyt na środki w ramach schematu 2.2.B wydaje się byd 

umiarkowany, co rodzid może uzasadnione pytanie o sprawnośd jego realizacji. W tym kontekście 

warto przyjrzed się, jak w innych województwach przebiega realizacja wsparcia o podobnym do 

schematu 2.2.B. charakterze. Działania ukierunkowane na wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w 

ramach RPO posiada 12 województw. Do kooca kwietnia 2010 r. w jedynie 6 z nich wybrano wnioski 

o dofinansowanie. W województwach tych jednak kwoty udzielonego dotychczas wsparcia były 

znacznie niższe niż w województwie małopolskim. W województwach lubelskim i warmiosko-

mazurskim nie przekroczyły one 4 mln zł, w województwie śląskim wartośd takich wniosków wynosiła 

3,3 mln zł, zaś w dwóch oscylowała wokół 1 mln zł. Pozostałe 6 województw zaczyna dopiero wdrażad 

działania tego rodzaju. Województwo małopolskie zatem z kwotą 9,5 mln zł wsparcia udzielonego 50 

przedsiębiorstwom wydaje się byd województwem, w którym realizacja wsparcia działalności B+R w 

przedsiębiorstwach przebiega najsprawniej. Jest to tym ważniejsze, że do PO IG można zgłaszad 

projekty z zakresu wsparcia B+R w przedsiębiorstwach, których koszty kwalifikowane przewyższają 

wartośd 400 tys. zł, zatem badania prowadzone w mniejszym zakresie, szczególnie przez mikro- i 

małe przedsiębiorstwa pozbawione są wsparcia oferowanego większym projektom w programie 

centralnym. 
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Warto mied to na uwadze analizując bariery i przeszkody w realizacji Schematu 2.2.B – na których 

zgodnie ze zleceniem niniejsze opracowanie się koncentruje. Identyfikacja barier z natury musi 

odnosid się do słabych stron wdrażanych działao, cechuje się zatem nieuniknioną jednostronnością. 

Zatem w opracowaniu nie poświęcono wiele miejsca, ogólnie pozytywnej ocenie współpracy 

przedsiębiorców z instytucją wdrażającą, ani opisowi, na ile sprawnie na tle innych województw 

realizuje się wsparcie dla przedsiębiorstw. Nie ma też wiele miejsca na opis spójnego osadzenia 

analizowanego schematu w strukturze dokumentów programowych przyjętych przez województwo 

małopolskie, które sprawia, że realizacja polityki rozwoju w Małopolsce jest skoordynowana i oparta 

na wzajemnie powiązanych i wzmacniających swoje oddziaływanie strategiach. Warto też wspomnied 

o braku pogłębionej analizy dosyd trafnego podziału alokacji pomiędzy działanie 2.1. i 2.2. MRPO, 

poprawionego jeszcze decyzją o realokacji środków z listopada 2009 r. Bez podniesienia na wstępie 

dużej aktywności instytucji zarządzającej MRPO i wdrażającej działania w ramach osi II Programu 

trudno byłoby osadzid zidentyfikowane bariery we właściwym kontekście.  

 

Struktura raportu  

W raporcie, po syntetycznym opisie metodologii badania, przedstawione zostaną najważniejsze, 

uzyskanego w ramach jego prowadzenia, wyniki. Ich prezentacja zostanie dokonana w podziale na 

poszczególne etapy projektu: analiza danych zastanych, analiza wniosków, badanie beneficjentów 

oraz częśd jakościowa projektu. W ramach każdej z tych części wyniki zostaną przedstawione w 

podziale na przedstawione na początku wprowadzenia cele badania ewaluacyjnego.  Na koniec 

przedstawione zostaną wnioski i rekomendacje wynikające z badania. Do raportu, w ramach 

osobnego pliku dołączone zostały użyte w ramach projektu narzędzia badawcze.  
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Metodologia i realizacja badania  
 

Pełny opis metodologii i realizacji badania przedstawiono w raporcie metodologicznym. Dlatego też 

w niniejszym raporcie zagadnienia ta opisane zostaną w syntetyczny sposób. Badania zostało 

zrealizowane w okresie czerwiec – lipiec 2010 r. i składało się z następujących etapów:  

 doprecyzowanie celów badania poprzez wywiady z odbiorcami wyników badania; 

 analiza danych zastanych; 

 analiza wniosków; 

 wywiady z beneficjentami; 

 spotkania z ekspertami. 

Aby  w pełni zrealizowad cele badania wykorzystano zarówno różnorodne źródła danych jak i 

różnorakie techniki badawcze.  Ich pełen przegląd zawiera poniższa tabela.  

Tabela 2. Źródła danych wykorzystanych w ramach badania 

Źródło danych Sposób badania Ilośd 

Odbiorcy wyników badania Wywiad pogłębiony (IDI) 2 wywiady 

Dane zastane  

(dokumentacja konkursowa, raporty poświęcone 
małopolskim przedsiębiorstwom oraz wsparciu 
działalności  B+R) 

Desk research nie dotyczy 

Wnioski 

 

Desk research 23 wnioski 

Beneficjenci 

 (potencjalni  i faktyczni)  

CATI 19 wywiadów 

Eksperci  

(konsultanci, beneficjenci, przedstawicieli instytucji 
transferu technologii, świata akademickiego oraz 
organizacji zrzeszających pracodawców) 

Zogniskowany wywiad 
grupowy (FGI) , panel 
ekspercki 

2 spotkania 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wyniki badań 
 

Prezentacja wyników badao zostanie dokonana w podziale na poszczególne etapy projektu: analiza 

danych zastanych (desk research), analiza wniosków, badanie beneficjentów oraz częśd jakościowa 

projektu. W ramach każdej z tych części wyniki zostaną przedstawione w podziale na cele badania 

ewaluacyjnego. 

Desk research  
 

W ramach tej części badao ewaluacyjnych analizowano literaturę przedmiotu, wyniki badao 

ewaluacyjnych oraz wyniki konkursów programów, w których realizowano wsparcie o charakterze 

podobnym do pomocy udzielanej w ramach Schematu 2.2.B MRPO. Analizowano także 

dokumentację konkursową Schematu 2.2.B pod kątem skatalogowania ewentualnych problemów w 

jego realizacji. W ten sposób zidentyfikowano szereg potencjalnych barier utrudniających realizację 

przedsięwzięd inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz osiąganie celów Działania 2.2. MRPO. W 

odniesieniu do ich występowania sformułowano hipotezy badawcze, weryfikowane następnie 

poprzez wywiady z beneficjentami w badaniach CATI oraz poprzez rozmowy w ramach badao 

fokusowych i panelu dyskusyjnego. Analiza desk research, poprzedzająca pozostałe etapy badania, 

została uzupełniona dwoma wywiadami pogłębionymi z przedstawicielami Zamawiającego oraz 

instytucji zarządzającej Schematem 2.2.B MRPO, co miało na celu uzyskanie dodatkowej wiedzy 

kontekstowej ułatwiającej doprecyzowanie pytao badawczych, na które poszukiwano odpowiedzi.  

I Bariery systemowe 

 

1.1. Słaby popyt wewnętrzny – faza cyklu koniunkturalnego  
1.2. Natura i definicja działalności badawczo - rozwojowej 
 

1.1. Słaby popyt wewnętrzny – faza cyklu koniunkturalnego 

Analizując popyt na środki w ramach Schematu 2.2.B dostrzeżono, że alokacja ta jest stosunkowo 

słabo (w porównaniu do innych schematów wsparcia np. 2.1.A) wykorzystywana, czego 

konsekwencją jest m.in. przesunięcie środków ze Schematu 2.2.B do 2.1.A w listopadzie 2009 r. W 

latach 2008 i 2009, a więc w okresie naboru wniosków w ramach osi 2 MRPO, jedną z istotnych barier 

realizacji przedsięwzięd inwestycyjnych mogła byd niższa skłonnośd do inwestowania w ogóle, co ma 

związek ze spowolnieniem gospodarczym obserwowanym w ciągu ostatnich dwóch lat. W poniższej 

tabeli dostrzec można, że nakłady brutto na środki trwałe w roku 2009 stanowiły 99,7% wartości 

analogicznych inwestycji z roku poprzedniego, co oznacza, że po raz pierwszy od sześciu lat dynamika 

inwestycji była ujemna. Spowolnienie dynamiki widad już było w roku 2008 (wzrost inwestycji w 

środki trwałe o 8,2%, gdy w poprzednich latach wzrost ten wyniósł 15% i 17,6%). Widad więc tu 

odbicie kryzysu gospodarczego na świecie i chod wydaje się, że Polska wychodzi z niego przy 

mniejszych stratach w produkcie krajowym niż inne kraje europejskie, to zmniejszenie popytu w 
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krajach, z których przedsiębiorcy kooperują z polskimi firmami musiało negatywnie odbid się na 

dynamice agregatów gospodarczych także w Polsce.  

Dostrzec można przy tym, że zmniejszenie dynamiki wartości dodanej brutto w przemyśle było 

bardziej drastyczne niż w budownictwie i usługach rynkowych, w 2009 r. stanowiąc 98,9% wartości 

dodanej wytworzonej w 2008 r. Biorąc zaś pod uwagę, że to w przemyśle wytwórczym innowacje w 

większym stopniu polegają na wynikach prac badawczo-rozwojowych oraz zakupie środków trwałych, 

prawdopodobnie odnotowano tu największy spadek zainteresowania inwestycjami w te kategorie . 

 

Tabela 3. Dynamika realna produktu krajowego brutto w latach 2000 – 2009. Ceny średnioroczne roku 
poprzedniego 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  rok poprzedni = 100 

                      

Akumulacja brutto 103,9 86,6 92,8 103,3 114,7 101,4 116,1 124,3 102,9 89,2 

w tym:                     

nakłady brutto na 

środki trwałe 

102,7 90,3 93,7 99,9 106,4 106,5 114,9 117,6 108,2 99,7 

                      

Popyt krajowy 103,1 98,7 101,0 102,8 106,2 102,5 107,3 108,7 105,5 99,1 

                      

Wartość dodana 

brutto 

104,0 101,3 101,3 103,6 105,2 103,3 106,0 106,7 105,0 101,7 

w tym:                     

Przemysł 106,3 99,3 99,5 107,8 110,5 103,5 110,0 110,1 106,6 98,9 

Budownictwo 99,6 92,5 91,0 97,1 101,8 107,8 111,6 110,8 109,1 104,7 

usługi rynkowe 104,6 102,5 103,3 102,5 104,2 103,6 105,5 106,5 105,3 102,5 

         

Źródło: Departament Rachunków Narodowych GUS 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rn_produkt_krajowy_brutto-2009-szac_wst_tablica.xls 

 

 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rn_produkt_krajowy_brutto-2009-szac_wst_tablica.xls
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Ze względu na przedłużający się okres przygotowywania programów operacyjnych, nabory wniosków 

na dofinansowanie inwestycji innowacyjnych miały miejsce w latach 2008 i 2009. Biorąc pod uwagę 

fazę cyklu koniunkturalnego nabory te prawdopodobnie cieszyły się mniejszym zainteresowaniem ze 

strony przedsiębiorców, niż gdyby realizowano je w roku 2007, kiedy gospodarka znajdowała się w 

fazie szybkiego wzrostu. 

1.2. Natura i definicja działalności B+R 

Potrzeby gromadzenia i międzynarodowej standaryzacji danych statystycznych z zakresu B+R, 

podjętej w ramach tzw. metodologii Frascati sprowokowały w latach 60. XX w. dyskusję nad istotą i 

definicją B+R. Różnorodnośd czynności naukowo-technicznych i innych, z nimi związanych unaoczniły 

potrzebę wypracowania szeregu konwencji i procedur pozwalających odróżnid działalnośd B+R od 

czynności pokrewnych. Prace w tej materii trwają nadal, czego przejawem jest m.in. to, że najbardziej 

aktualne wydanie Podręcznika Frascati z 2002 r. jest wydaniem szóstym. Uznano, że „Działalnośd B+R 

odróżnia od innych rodzajów działalności dostrzegalny element nowości i eliminacja niepewności 

naukowej i/lub technicznej, czyli rozwiązanie problemu nie wypływające w sposób oczywisty z 

dotychczasowego stanu wiedzy.” (GUS, 2006, por. także Podręcznik Frascati, 6 ed. s. 38-392). 

Jak czytamy w podręczniku Frascati: „należy zwrócid uwagę na to, aby wyłączyd czynności, które chod 

bez wątpienia są częścią procesu innowacyjnego, to jednak rzadko wymagają prowadzenia 

działalności badawczo-rozwojowej. Niektóre typy działalności, takie jak np. wyposażenie zakładu 

w sprzęt niezbędny do produkcji, rozwój procesów wytwórczych czy projektowanie i konstrukcja 

prototypów mogą zawierad znaczący element B+R, utrudniając w ten sposób precyzyjne określenie 

tego, co powinno, a co nie powinno byd klasyfikowane jako B+R.” Pisze się wręcz o konieczności 

opracowania wielu konwencji lub kryteriów dla różnych branż, z czego jednak rezygnuje się 

dokonując arbitralnych rozróżnieo na podstawie analizy celu danej działalności (ta sama czynnośd 

może byd więc zaklasyfikowana jako B+R lub nie byd, w zależności od dalszych zamierzeo 

przedsiębiorców). 

Lista wyłączeo i włączeo poszczególnych czynności pod szczególnymi warunkami wskazuje, że ścisłe 

zdefiniowanie działalności B+R jest bardzo utrudnione, zaś w konfrontacji z bogactwem 

rzeczywistości gospodarczej może skutkowad arbitralnymi decyzjami nie zawsze do owej 

rzeczywistości przystającymi. 

Definicja działalności B+R może sprawiad problemy przedsiębiorcom. Jak stwierdzają Kleinknecht i 

inni, w trakcie testowania badao CIS (Community Innovation Survey) zaobserwowano trudności 

przedsiębiorców ze zrozumieniem definicji B+R. Np. w Norwegii wielu respondentów zgłaszało 

intuicyjnie więcej prac B+R, niż chciało to zrobid po przeczytaniu definicji Frascati (Kleinknecht 1993). 

  

                                                           
2
 Podręcznik Frascati; Proponowane procedury standardowe dla badao statystycznych w zakresie działalności 

badawczo-rozwojowej, OECD 2002 (tłum. D. Przepiórkowska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
2006). 
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Hipoteza: 

Dostrzec można trudności we wdrażaniu interwencji wspomagającej działalnośd badawczo-

rozwojową w sytuacji, gdy działalnośd tą często niełatwo odróżnid od innych działalności. Na problem 

ten mogą natrafid zarówno przedstawiciele instytucji wdrażającej, jak i przedsiębiorcy, którzy mogliby 

byd potencjalnymi beneficjentami wsparcia w ramach Schematu 2.2.B MRPO. Mogli oni mied 

uzasadnione wątpliwości czy działalnośd, którą zamierzają prowadzid, może byd zaklasyfikowana jako 

B+R. W przypadku Schematu 2.2B trudności może potęgowad ta okolicznośd, że wsparcie udzielane 

jest nie po prostu na działalnośd B+R, tylko na inwestycje w środki trwałe, dzięki którym będzie 

można prowadzid działalnośd badawczo-rozwojową w przyszłości. 

II Bariery zewnętrzne 

 

2.1 Niska intensywnośd badawcza polskich przedsiębiorstw 
2.2 Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie intensywności badawczo-rozwojowej i 

współpracy innowacyjnej  
2.3 Bariery we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami 

otoczenia biznesu 
 

2.1. Niska intensywnośd badawcza polskich przedsiębiorstw 

 

Aby zidentyfikowad bariery zewnętrzne w realizacji projektów w ramach Schematu 2.2.B MRPO 

należałoby przyjrzed się czy małopolscy przedsiębiorcy realizują mniej działao z zakresu inwestowania 

w infrastrukturę służącą działalności badawczo-rozwojowej niż przedsiębiorcy w innych 

województwach. W tym celu warto zwrócid uwagę na wydatki przedsiębiorstw na działalnośd B+R 

(ang. business expenditures on research and development - BERD) oraz dotacje przyznane w ramach 

Działania 4.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

W latach 2006-2008 małopolskie przedsiębiorstwa zainwestowały w działalnośd badawczo-

rozwojową kolejno 196,4 mln zł, 170,8 mln zł, 259,8 mln zł, co na jednego mieszkaoca stanowiło 

odpowiednio 60, 52 i 79 zł (dane Banku Danych Regionalnych GUS). W porównaniu z innymi 

województwami Małopolska wypada stosunkowo dobrze, zajmując w latach 2006-2008 odpowiednio 

2., 5. i 2. miejsce (w zasadzie BERD na mieszkaoca w 2007 r. to podobne wartości co w 

województwach zajmujących 3. i 4. miejsce w rankingu). Jedynie przedsiębiorstwa w województwie 

mazowieckim wykazywały wyraźną przewagę nad Małopolską w zakresie inwestowania w B+R, zaś 

zbliżone poziomem wydatków B+R do firm z woj. małopolskiego były firmy z woj. pomorskiego. 

Analiza dotacji przyznanych w ramach Działania 4.2. POIG, które to działanie jest najbardziej zbliżone 

charakterem do analizowanego schematu 2.2.B. MRPO3, pozwala dostrzec, że na 148 umów 

                                                           
3
 W jego ramach można uzyskać „wsparcie w zakresie rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach 

obejmujące m.in. zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem 

prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach”. 
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podpisanych przez PARP z beneficjentami tego działania do 15 czerwca 2010 r. 33 stanowiły umowy 

podpisane z przedsiębiorstwami z Małopolski (22,3% umów). Opiewały one na 79,75 mln zł (15% 

kwoty, na którą opiewają podpisane umowy w ramach Działania 4.2. POIG). Biorąc pod uwagę, że 

udział małopolskich firm w populacji przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2009 nie przekraczał 

8,4% należy uznad, że tak pod względem liczby umów, jak i kwoty dofinansowania małopolskie 

przedsiębiorstwa w ponadprzeciętnym stopniu ubiegały się o dofinansowanie w ramach tego 

działania (jedynie Mazowsze wyprzedzało pod tym względem Małopolskę - 15,6% alokacji, chod przy 

mniejszej liczbie umów – 27, ale należy uwzględnid też znacznie większą populację na Mazowszu). 

Można stąd wnioskowad, że przedsiębiorstwa z Małopolski charakteryzują się większą intensywnością 

badawczą oraz zainteresowaniem w dofinansowaniu środków trwałych niż firmy z innych polskich 

województw. Przyczyn stosunkowo niewielkiego  popytu na dofinansowanie inwestycji w ramach 

Schematu 2.2.B MRPO (w relacji do podaży środków) należy zatem szukad gdzie indziej, niż w niskiej 

innowacyjności przedsiębiorstw małopolskich w stosunku do innych firm krajowych. 

Wyjaśnienia niższego zainteresowania prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych może dostarczyd 

porównanie intensywności prac B+R w Polsce i krajach lepiej rozwiniętych. Dostrzec można, że w 

porównaniu ze średnią unijną (1,21%) polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się ponad 

pięciokrotnie niższymi (0,19%) nakładami na tę działalnośd w relacji do produktu krajowego 

brutto(BERD/PKB). Wartości te są jeszcze mniej korzystne niż często przytaczane statystyki z zakresu 

ogółu wydatków badawczo-rozwojowych (ang. gross expenditures on research and development – 

GERD) w relacji do PKB, a więc z uwzględnieniem i wydatków przedsiębiorstw i wydatków 

publicznych (w 2008 r. 0,61% w Polsce i 1,90% w UE27). 
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Tabela 4.  Wydatki przedsiębiorstw na B+R w relacji do PKB w wybranych krajach 

 

 2006 2007 2008 

UE27 1,18 1,19 1,21 

UE15 1,23 1,25 1,28 

Bułgaria 0,12 0,15 0,15 

Czechy 1,01 0,95 0,91 

Estonia 0,51 0,52 0,56 

Litwa 0,22 0,23 0,19 

Łotwa 0,35 0,19 0,15 

Polska 0,18 0,17 0,19 

   w tym Małopolska 0,25 0,20 b.d. 

Rumunia 0,22 0,22 0,17 

Słowacja 0,21 0,18 0,20 

Węgry 0,48 0,49 0,63 

 Kraje spoza UE 

Chiny (bez Hong Kongu) 1,01 1,04 b.d. 

Japonia 2,63 2,68 b.d. 

Rosja 0,72 0,72 0,65 

Stany Zjednoczone 1,85 1,91 0,20 

Źródło: Eurostat i obliczenia własne na podst. Banku Danych Regionalnych GUS 

 

Można przy tym zauważyd, że także firmy z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, o zbliżonym 

do polskiego poziomu rozwoju, notują zdecydowanie niższe nakłady na działalnośd B+R, niż 

przeciętnie w Unii Europejskiej. Przy tym w krajach takich jak Czechy czy Estonia udział tych nakładów 

w PKB jest wyższy niż w Polsce czy Bułgarii – zauważyd można zatem proporcjonalnośd tych nakładów 

do poziomu PKB. 
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Stosunkowo niewielkie zainteresowanie dofinansowaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej 

można wyjaśnid mniejszymi, niż w krajach zachodnich, wydatkami B+R. Czy jednak oferowane w 

ramach funduszy europejskich wsparcie nie powinno cieszyd się większym popytem, skoro polscy 

przedsiębiorcy mają szansę w ten sposób podnieśd poziom swojej wynalazczości, odrobid zaległości 

rozwojowe i w konsekwencji zwiększyd swoją innowacyjnośd? Wydaje się, że niekoniecznie, jeżeli 

uwzględni się inne niż liniowy modele procesu innowacyjnego. Przytoczyd tu można badania Kline’a i 

Rosenberga, którzy w swoim artykule z 1986 r. wskazują na nieadekwatnośd postrzegania innowacji 

jako efektu przede wszystkim prac badawczo-rozwojowych i tych modeli procesu innowacyjnego, w 

których B+R i innowacja następują po sobie w wyraźnie wyodrębnionych fazach. Odwołanie się do 

działalności badawczo-rozwojowej z reguły następuje jedynie wtedy, gdy dotychczasowa wiedza 

naukowa nie pozwala na rozwiązanie danego problemu projektowego czy produkcyjnego (Kline i 

Rosenberg, 1986)4. Działalnośd badawcza jest w tym ujęciu elementem dodatkowym, nie zawsze 

niezbędnym, gdyż wiedza potrzebna do skutecznego wdrożenia innowacji rozproszona jest w całym 

przedsiębiorstwie. Innowacja jest więc zjawiskiem szerszym, którego wynalazek może byd 

elementem, chod nie musi go warunkowad.  

Jak wskazuje K. Smith (2004)5 spostrzeżenia te silnie zainspirowały twórców metodologii Oslo, która, 

ujęta w formie tzw. Podręcznika Oslo6 w 1992 r., wyznaczyła standardy bezpośredniego badania 

innowacji w przedsiębiorstwach. Do tej pory w znacznej części analiz dotyczących innowacji 

wykorzystywano pośrednie wskaźniki innowacji oparte na działalności badawczo-rozwojowej, których 

standardy gromadzenia i analizy zawarto w metodologii Frascati z lat 60. XX w. Jak zauważają autorzy 

Podręcznika Oslo „po pierwsze, działalnośd badawczo-rozwojowa stanowi ‘wkład’ do zmian 

technologicznych i chod jest z nimi w sposób oczywisty powiązana, nie może służyd jako ich miara. Po 

drugie, działalnośd badawczo-rozwojowa nie obejmuje wszystkich wysiłków poszczególnych firm i 

rządów w tej dziedzinie, gdyż istnieją inne źródła zmian technologicznych – jak np. uczenie się przez 

doświadczenie (...), które wymykają się tak wąsko pojętej definicji” (OECD, Eurostat, 1999, s. 25).  

Metodologia Oslo stanowi podstawę dla prowadzenia badao innowacji we Wspólnocie (Community 

Innovation Survey – CIS), przeprowadzanych co kilka lat przez Eurostat. Uwzględnienie w badaniach 

CIS innych rodzajów działalności innowacyjnej niż tylko B+R (całokształt działao naukowych, 

technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w 

zamierzeniu prowadzid do wdrażania innowacji) pozwala stwierdzid, że przedsiębiorstwa z krajów 

słabiej rozwiniętych częściej dla wdrożenia innowacji korzystają z transferu technologii, niż 

samodzielnie owe technologie wypracowują. Wyjaśnienie to pozwala uniknąd uciekania się do 

wyjaśnieo eksponujących brak wiedzy przedsiębiorców na temat zalet działalności badawczo-

rozwojowej czy ograniczeo wynikających z mentalności polskiego przedsiębiorcy. Pomocny może tu 

                                                           
4
 S.J. Kline, N. Rosenberg (1986), An Overview of Innovation; (w:) R. Landau i N. Rosenberg (red.), The Positive 

Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth; Washington, DC, National Academy Press, s. 275-
305. 
5
 Smith, K. (2004), Measuring Innovation, (w:) J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson (red.), The Oxford Handbook 

of Innovation, Oxford University Press. 
6
 OECD, Eurostat (1999), Podręcznik Oslo, Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących 

innowacji technologicznych, 1997, wyd. polskie Komitet Badao Naukowych. 
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byd model zaproponowany przez R. Barro i X. Sala-i-Martina w 1997 r.7, zgodnie z którym 

przedsiębiorcy z krajów, w których liczba stosowanych rozwiązao technologicznych jest znacząco 

niższa, niż w krajach technologicznie zaawansowanych, minimalizując koszty, wybierają częściej 

transfer technologii niż prowadzenie własnej działalności badawczo-rozwojowej. Niższe koszty 

kopiowania i kupowania technologii niż tworzenia własnych innowacji pozwalają krajom uboższym 

osiągad wyższe stopy wzrostu i odrabiad dystans rozwojowy. Im jednak bliżej poziomu lidera i im 

mniejsza różnica w liczebności rozwiązao technologicznych tym wyższy koszt zaadaptowania 

skopiowanych lub nabytych cudzych rozwiązao, gdyż pula potencjalnych nowych rozwiązao jest 

niewyczerpana, natomiast liczba już gotowych rozwiązao jest ograniczona, a te najbardziej efektywne 

zostały wdrożone wcześniej. Zatem dynamika wzrostu gospodarczego w paostwach doganiających 

ulega spowolnieniu w miarę ich bogacenia się. Podsumowując, nabywad gotowe technologie jest 

taniej, stąd w warunkach istnienia możliwości kopiowania i niższej podaży technologii większa jest 

motywacja przedsiębiorców do tego typu zachowao.  

Warto tu wskazad na kanały, poprzez które odbywa się transfer technologii. Jak wskazuje Gomułka8, 

w lepiej rozwiniętych paostwach doganiających, dysponujących dużym potencjałem kapitału 

ludzkiego i produkcyjnego, dominuje transfer technologii nieucieleśnionych (nabycie know-how, 

licencji itp.), zaś w krajach słabiej rozwiniętych technologie nabywane są w formie ucieleśnionej – w 

maszynach i urządzeniach produkcyjnych. Obserwacje te znajdują potwierdzenie w badaniach CIS 

2006 – znacznie wyższy odsetek wydatków na działalnośd innowacyjną w krajach słabiej rozwiniętych 

przeznaczany jest na zakup maszyn i urządzeo, zaś w krajach tzw. czołówki technologicznej dominują 

prace badawczo-rozwojowe (patrz. rys.1)9. 

                                                           
7 

R.J. Barro, X. Sala-i-Martin (1997), Technological Diffusion, Convergence, and Growth, “Journal of Economic 
Growth”, nr 2, s. 1–27. 
8
 Gomułka, S. (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo CASE, Warszawa. 

9
 Na ten temat zob. także T. Geodecki (2008), Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i 

bezpośrednich wskaźników innowacji, „Zarządzanie publiczne” nr 3(5). 
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Wykres 1. Udział poszczególnych rodzajów wydatków innowacyjnych w wydatkach innowacyjnych ogółem w 
wybranych krajach biorących udział w badaniach CIS 2006 

Źródło: Opracowanie własne na podst. wyników badao CIS 2006, Eurostat 

Nie jest jednak tak, że wydatki na maszyny i urządzenia mają tylko względną przewagę w krajach 

rozwijających się ze względu na niższy odsetek B+R. Także w odniesieniu do PKB widad tu wyraźnie 

wyższy udział w produkcie krajowym nakładów na rozwój kapitału produkcyjnego10. Przy tym, jak 

zauważa K. Smith (2004), popularnośd zdobywają koncepcje, zgodnie z którymi przedsiębiorca, 

nabywając daną maszynę, nabywa tym samym częśd, a nawet jak chcą niektórzy, całośd nakładów 

B+R przeznaczonych na wypracowanie nowego, innowacyjnego urządzenia. Dlatego biorąc pod 

uwagę cel, jaki przyświeca przedsiębiorcy wprowadzającemu innowację – tzn. zwiększenie 

efektywności wykorzystania czynników wytwórczych (por. Schumpeter, 1939) drugorzędne znaczenie 

ma środek do tego celu prowadzący – tzn. czy innowacja została przeprowadzona poprzez zakup 

nowej maszyny, licencji, czy podjęcie działalności B+R. 

Warto także zadad pytanie o determinanty efektywności procesu doganiania, ponieważ tylko w 

niektórych gospodarkach koszt innowacji w stosunku do imitacji zmniejsza się, a dużej części krajów 

nie udaje się osiągnąd poziomu wydajności czynników wytwórczych charakterystycznego dla paostw 

rozwiniętych. Barro i Sala-i-Martin upatrują głównych barier rozwojowych spowalniających transfer 

                                                           
10 Przedmiotem dotacji w ramach Schematu 2.2.B są środki trwałe służące prowadzeniu działalności B+R, zatem 
potraktowad je można  jako nakłady B+R. Z podręcznika Frascati (ed. 2002): Nakłady wewnętrzne (intramural 
expenditures) są to wszystkie nakłady na działalnośd B+R wykonywaną w danym okresie w ramach danej 
jednostki statystycznej lub sektora gospodarki niezależnie od źródła, z którego pochodzą wydatkowane środki. 
Wlicza się tutaj nakłady ponoszone poza jednostką statystyczną lub poza danym sektorem, ale przeznaczone na 
wspieranie wewnętrznej działalności B+R (np. zakup środków rzeczowych na potrzeby prac B+R). Uwzględnia 
się zarówno nakłady bieżące, jak i nakłady inwestycyjne. (...) Nakłady inwestycyjne (capital expenditures) są to 
nakłady brutto wydatkowane na nabycie środków trwałych wykorzystywanych w programach B+R przez daną 
jednostkę statystyczną w skali roku. 
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technologii i utrudniających inwestowanie w B+R w elementach jakości otoczenia instytucjonalnego i 

polityk publicznych: infrastrukturze, poziomie i strukturze podatków i wydatków rządowych, 

przestrzegania praw własności i rządów prawa. Warto przy tym zauważyd, że ich oddziaływanie jest 

wszechogarniające i ma znacznie większy wpływ na koszty jakiejkolwiek działalności gospodarczej niż 

ewentualny pozytywny wpływ oddziałujących w sposób bardo selektywny i wąski dotacji 

inwestycyjnych wspomagających działalnośd badawczo-rozwojową. Liczne publikacje w ostatniej 

dekadzie11 podnoszące znaczenie jakości instytucji potwierdzają spostrzeżenia instytucjonalnego 

nurtu w teorii ekonomii. Do kwestii tej warto jeszcze wrócid przy omawianiu istotnych potrzeb 

przedsiębiorstw. 

Powyższy wniosek dotyczący większego potencjału badawczo-rozwojowego koncentrującego się w 

lepiej rozwiniętych gospodarczo obszarach może zostad potwierdzony także w skali regionu – przez 

analizę geograficznego rozmieszczenia przedsiębiorców realizujących projekty wsparte w ramach 

Schematu 2.2.B MRPO. Analizując wsparcie zatwierdzone po rozstrzygnięciu dwóch konkursów – w 

latach 2008 i 2009 – zauważyd można, że 50% wniosków, które dostały dofinansowanie było 

złożonych przez podmioty z Krakowa (25 na 50), zaś dodatkowo 6 wniosków z powiatu krakowskiego 

(patrz mapa poniżej). Biorąc pod uwagę udział liczby przedsiębiorstw z obu powiatów krakowskich – 

grodzkiego i ziemskiego (patrz tabela nr 5) – w ogólnej liczbie firm w Małopolsce, wśród 

beneficjentów Schematu 2.2.B widad wyraźną nadreprezentację firm z Krakowa i okolic. Podobnie 

inne wskaźniki gospodarcze (np. inwestycji w środki trwałe, kapitału ludzkiego) świadczą o przewadze 

tych dwóch powiatów. Abstrahując od tego, w jakim stopniu koncentracja ta jest naturalna, a w jakim 

determinowana selektywnym oddziaływaniem polityk publicznych, można stwierdzid, że w pewnym 

stopniu zawsze mamy do czynienia z podziałem na technologiczne centrum i peryferia. Do 

podobnych wniosków w odniesieniu do innych polskich województw dochodzą autorzy badania 

ewaluacyjnego dotyczącego absorpcji funduszy w SPO WKP12, wskazując, że konkurencyjnośd 

regionów często sprowadza się do konkurencyjności aglomeracji centralnych. 

 

                                                           
11 

Np. OECD, Banku Światowego. 
12

 Raport z oceny uzupełniającej "Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006", wykonany 
przez WYG International Sp. z o.o. i PSDB Sp. z o.o. 
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Źródło: http://www.mcp.malopolska.pl/MCP/Nabor_wnioskow/Mapa_przyznanych_dotacji,159.html 

  

http://www.mcp.malopolska.pl/MCP/Nabor_wnioskow/Mapa_przyznanych_dotacji,159.html
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Tabela 5. Liczba podmiotów gospodarczych i dotacje przyznane w ramach schematu 2.2.B. MRPO  

w Małopolsce  

  Liczba podmiotów gospodarczych dotacje 

2.2.B. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Małopolskie 289 

712 

289 

368 

293 

845 

301 

573 

314 

017 

50 

powiat krakowski 19 805 20 058 20 521 21 385 22 781 6 

pow. krakowski / Małopolskie (%) 6,8 6,9 7,0 7,1 7,3 12,0 

powiat m. Kraków 104 

292 

104 

426 

104 

349 

105 

610 

110 

170 

25 

powiat m. Kraków / Małopolskie (%) 36,0 36,1 35,5 35,0 35,1 50,0 

m. Kraków i pow. krakowski / Małopolskie 

(%) 

42,8 43,0 42,5 42,1 42,3 62,0 

Źródło: Opracowanie własne na podst. BDR i danych z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, 

http://www.mcp.malopolska.pl/MCP/Nabor_wnioskow/Mapa_przyznanych_dotacji,159.html 

 

To, co stanowi źródło przewagi firm z Krakowa w odniesieniu do przedsiębiorstw z innych powiatów 

Małopolski, a także małopolskich przedsiębiorstw w stosunku do ogółu firm krajowych –czyli 

stosunkowo wysoki poziom rozwoju sprzężony zwrotnie z z relatywnie wysoką intensywnością B+R, 

jest barierą dla małopolskich przedsiębiorstw w relacji do firm z bogatszych od Małopolski regionów 

europejskich, które z kolei charakteryzują się wyższym poziomem rozwoju i intensywnością B+R. 

Dlatego też stosunkowo duże środki alokowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej mogą cieszyd się mniejszym 

zainteresowaniem w krajach słabiej rozwiniętych. 

Wniosek: 

Do najważniejszych barier systemowych (tj. dotyczących otoczenia społeczno-gospodarczego) i 

zewnętrznych (tj. dotyczących samych przedsiębiorstw) realizacji przedsięwzięd innowacyjnych z 

wykorzystaniem Schematu 2.2.B MRPO należy niższy stopieo rozwoju polskiej gospodarki i co za tym 

idzie mniejsza motywacja przedsiębiorstw do realizacji działao innowacyjnych poprzez podejmowanie 

działalności B+R. Przy tym nie musi to wcale oznaczad, że polskie firmy nie są innowacyjne, lecz że 

prowadzą działalnośd innowacyjną ponosząc innego rodzaju nakłady innowacyjne – związane z 

inwestycjami w środki trwałe.  

  

http://www.mcp.malopolska.pl/MCP/Nabor_wnioskow/Mapa_przyznanych_dotacji,159.html
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2.2. Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie intensywności badawczo-rozwojowej i 

współpracy innowacyjnej  

Za drugi istotny wymiar zróżnicowania intensywności badawczo-rozwojowej ze względu na cechy 

przedsiębiorstw można uznad ich wielkośd. Obserwacja ta nazywana jest niekiedy hipotezą 

Schumpetera, który w swej triadzie13 dzieł dotyczących innowacyjności wskazywał, że innowacje 

stosunkowo częściej pojawiają się w dużych firmach oligopolistycznych (por. Kleinknecht i in., 

200214). Istotnie, duże przedsiębiorstwa dysponują częściej odpowiednimi zasobami kapitałowymi i 

ludzkimi, aby wdrażad innowacje, m.in. dzięki możliwości prowadzenia kosztownych prac badawczo-

rozwojowych. W sektorze MŚP, w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami, identyfikuje się więc 

większe trudności firm we wprowadzaniu innowacji. Zauważa się, że w porównaniu do dużych firm 

MŚP prowadzą działalnośd (Landry, Varone, 2005, s. 117)15 : 

- używając mniejszej ilości zasobów, 

- posiadając inną kulturę organizacyjną w zakresie własności i zarządzania, 

- używając mniej sformalizowanych i skodyfikowanych praktyk innowacyjnych, 

- mając mniejszą zdolnośd do kształtowania swojego otoczenia, 

- mając mniejszą zdolnośd wewnętrzną do pozyskania i przyswojenia informacji i wiedzy ze źródeł 

zewnętrznych. 

Potwierdzeniem tych obserwacji mogą byd wyniki badao CIS. Wykres 2 wydaje się potwierdzad tezę o 

znacznie mniejszej skłonności do podejmowania prac B+R wśród mniejszych przedsiębiorstw, która 

jest w nich szczególnie rzadka, w przypadku B+R prowadzonych systematycznie. Ponadto, na 

poniższych wykresach dostrzec można, że po pierwsze, co sygnalizowano już wcześniej, podmioty 

gospodarcze w krajach słabiej rozwiniętych relatywnie więcej wydatków innowacyjnych poświęcają 

na inwestycje w środki trwałe, niż na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, a po drugie, 

różnica pomiędzy skłonnością do inwestowania w B+R firm dużych i małych jest znacznie 

wyraźniejsza, niż w przypadku inwestowania w środki trwałe.  

 

                                                           
13 

Teoria rozwoju gospodarczego z 1911 r., Business Cycles z 1939 r., Kapitalizm, Socjalizm, Demokracja z 1942 

r. 
14 

Kleinknecht, A., K. van Montfort, E. Brouwer (2002), The Non-Trivial Choice between Innovation Indicators, 

Economics of Innovation and New Technology, Routledge, vol. 11(2), s. 109-121. 
15 

Landry R., Varone F. (2005), The Choice of Policy Instruments: Confronting Deductive and the Interactive 
Approaches, (w:) M. Howlett , P. Eliadis, and M. Hill (eds.), Designing Government: From Instruments To 
Governance, Montreal, McGill-Queens University Press. 
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Wykres 2. Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych zgłaszających ponoszenie wewnętrznych nakładów na 
działalnośd B+R ze względu na wielkośd przedsiębiorstwa 

Źródło: Opracowanie własne na podst. wyników CIS 2006 

 

Wykres 3. Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych zgłaszających systematyczne ponoszenie wewnętrznych 
nakładów na działalnośd B+R ze względu na wielkośd przedsiębiorstwa 

Źródło: Opracowanie własne na podst. wyników CIS 2006 
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Wykres 4. Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych zgłaszających ponoszenie nakładów na zakup maszyn i 
urządzeo ze względu na wielkośd przedsiębiorstwa 

Źródło: Opracowanie własne na podst. wyników CIS 2006, Eurostat 

Ta ogólna tendencja sprawdza się również w przypadku małopolskich przedsiębiorstw. Jakkolwiek 

nakłady na badania i rozwój w 2009 roku, w przypadku badanych mikro i małych firm, ponosiło 37% z 

nich, to w przypadku średnich odsetek ten wynosił 45%, a dużych firm – prawie 80%16.  

Wielkośd przedsiębiorstwa determinuje również posiadanie odrębnej jednostki i/lub etatów 

przeznaczonych na prowadzenie działalności B+R w przedsiębiorstwie. W roku 2009 wśród 

małopolskich mikro- lub małych przedsiębiorstw jedynie 1% posiadało odrębną jednostkę B+R, 

podczas gdy w firmach średnich 9% posiadało odrębną jednostkę rozwojową, a 14% posiadało 

stanowisko/a rozwojowe. Duże firmy to zupełnie inna „liga” – ¼ z nich posiada odrębną jednostkę 

B+R, a niemal drugie tyle posiada stanowiska badawczo-rozwojowe17. Wielkośd przedsiębiorstwa w 

tym przypadku jest pewną sumą czynników wpływających na rozwój działalności B+R w firmach. 

Określa to, co możemy nazwad zasobami: informacyjnymi, finansowymi i innymi (krytyczna rola 

zasobów została omówiona jako osobna bariera zewnętrzna).  

Podobnie, w przypadku podejmowania współpracy innowacyjnej, po pierwsze duże firmy 

zdecydowanie częściej podejmują współpracę innowacyjną niż firmy średnie i małe, po drugie zaś 

przewaga przedsiębiorstw dużych nad MŚP jest relatywnie większa w przypadku podejmowania 

współpracy innowacyjnej ze szkołami wyższymi i uniwersytetami oraz z rządowymi albo innymi 

publicznymi instytutami badawczymi. Małe i średnie przedsiębiorstwa bowiem relatywnie częściej 

podejmują współpracę innowacyjną z dostawcami wyposażenia, materiałów, komponentów i 

oprogramowania a także z klientami i odbiorcami produktów. Przy tym dostrzega się, że 

                                                           
16

 Dane pochodzą z badania „Ocena transferu wiedzy i powiązao sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z 
przedsiębiorstwami”, wykonanego w 2009 roku przez Instytut Badao Rynku i Opinii Publicznej CEM na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
17

 Tamże. 
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przedsiębiorcy z krajów Europy Środkowej znajdują się na dalszych miejscach w rankingach 

kooperacji innowacyjnej z instytucjami prowadzącymi działalnośd B+R, niż współpracy innowacyjnej 

ogółem, co jest logiczne, biorąc pod uwagę mniejszą skłonnośd do podejmowania tej działalności. 

Wykres 5. Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych podejmujących współpracę innowacyjną 

Źródło: „Ocena transferu wiedzy i powiązao sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami”, 
Instytut Badao Rynku i Opinii Publicznej CEM, Kraków 2009 

 
 

Wykres 6. Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych podejmujących współpracę innowacyjną ze szkołami 
wyższymi ze względu na wielkośd przedsiębiorstwa 

Źródło: „Ocena transferu wiedzy i powiązao sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami”, 
Instytut Badao Rynku i Opinii Publicznej CEM, Kraków 2009 
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Wykres 7. Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych podejmujących współpracę innowacyjną z rządowymi 
albo innymi publicznymi instytutami badawczymi ze względu na wielkośd przedsiębiorstwa 

Źródło: „Ocena transferu wiedzy i powiązao sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami”, 
Instytut Badao Rynku i Opinii Publicznej CEM, Kraków 2009 

 

Jeśli chodzi o małopolskie przedsiębiorstwa, to – zwłaszcza w przypadku firm małych i mikro – ich 

poziom współpracy z ośrodkami naukowymi jest drastycznie niski. Jest to szczególnie widoczne na 

przykładzie centrów transferu technologii, centrów doskonałości czy jednostek badawczo-

rozwojowych (odpowiednio 1%, 1% i 5% małych i mikro przedsiębiorstw deklarujących współpracę). 
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Wykres 8. Współpraca małopolskich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi 

Źródło: „Ocena transferu wiedzy i powiązao sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami”, 

Instytut Badao Rynku i Opinii Publicznej CEM, Kraków 2009 

 

Zbieżne z powyższą obserwacją są dane GUS – w latach 2006-2008 w Polsce, zarówno w przemyśle, 

jak i sektorze usług, najczęściej wybieranymi przez przedsiębiorców partnerami współpracy w 

zakresie działalności innowacyjnej byli: dostawcy wyposażenia, materiałów, komponentów i 

oprogramowania, klienci oraz przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy przedsiębiorstw18.  

Ograniczony zakres współpracy MŚP z otoczeniem B+R wynika m.in. z braku odpowiednich zasobów 

informacyjnych i kompetencyjnych. Jak wspomniano, przedsiębiorcy mają problem z dostępem do 

informacji i wiedzy na temat możliwości współpracy. Nie inaczej jest z dostępnością np. funduszy 

publicznych i funduszy unijnych – ponad połowa małopolskich MŚP uznała w 2009 roku dostęp do 

nich za bardzo trudny19. Może to wskazywad na problemy MŚP wynikające z braku odpowiednich 

zasobów, np. osób zajmujących się w firmie pozyskiwaniem dofinansowania dla projektów 

inwestycyjnych. Wreszcie – nie należy zapominad o istotnym ograniczeniu MŚP w postaci kapitału. Po 

pierwsze, ma to znaczenie przy konieczności zapewnienia środków własnych dla dofinansowywanych 

inwestycji. Im więcej środków musi zainwestowad, szczególnie mniejsze, przedsiębiorstwo, tym 

większe ponosi ryzyko, łącznie z zagrożeniem utraty płynności finansowej. Zasoby finansowe są więc 

potrzebne do prowadzenia inwestycji w ogóle20. Po drugie, brak pieniędzy skutecznie ogranicza 

możliwości współpracy w zakresie działalności B+R. Wśród głównych barier dla działalności 

innowacyjnej i transferu wiedzy przedstawiciele małopolskich przedsiębiorstw wymieniali bowiem 

m.in.: brak środków finansowych na badania stosowane i wdrożeniowe (88%), zbyt wysokie koszty 

                                                           
18

„Działalnośd innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008”, Główny Urząd Statystyczny. 
19

 „Potencjał rozwojowy małopolskich przedsiębiorstw”. Millward Brown SMG/KRC 2009. 
20

 W tym kontekście trzeba jednakże przypomnied, że większośd inwestycji w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw jest finansowana ze środków własnych. Wg cytowanego wyżej raportu SMG/KRC w ten sposób 
finansowało swoje inwestycje w latach 2005-2008 95% małopolskich przedsiębiorstw. 
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badao stosowanych i wdrożeniowych (80%) czy niezachęcający do współpracy system finansowania 

jednostek B+R i uczelni wyższych (71%)21.  

Hipoteza: 

Małe i średnie przedsiębiorstwa, do których adresowany jest Schemat 2.2.B, ze względu na fazę 

rozwoju mają ograniczone zasoby kapitału rzeczowego i ludzkiego, co ogranicza także ich zdolnośd do 

pozyskiwania informacji na temat możliwego wsparcia. Przy podejmowaniu działalności innowacyjnej 

stosunkowo rzadziej niż duże przedsiębiorstwa decydują się na prowadzenie prac B+R i inwestują 

raczej w rozwój środków trwałych – maszyn i urządzeo , a co za tym idzie stosunkowo rzadko 

podejmują współpracę innowacyjną ze szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi . Do 

barier zewnętrznych zaliczyd więc można samą specyfikę beneficjentów Schematu 2.2.B, którymi są 

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.  

2.3. Bariery we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami 

otoczenia biznesu  

Jakkolwiek zostało już wskazane, że mniejsze firmy rzadziej podejmują współpracę z ośrodkami 

naukowymi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, warto przyjrzed się bardziej szczegółowo 

czynnikom hamującym tę współpracę. Można w tym kontekście odwoład się m.in. do badao 

Departamentu Wdrożeo i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z roku 2006. Ponad 

połowa badanych przedsiębiorców, pytana o przyczyny nie podejmowania współpracy z ośrodkami 

naukowymi wskazała na „brak takiej potrzeby”22. Wśród pozostałych przyczyn znalazły się wówczas 

odpowiedzi: „nie wiem czy taka współpraca jest możliwa” (8%), „korzystamy z innych źródeł” (6%), 

„brak oferty skierowanej dla mojej branży” (6%) czy „prowadzimy badania za granicą” i „mamy 

własnych naukowców” (5%). Przyczyny braku współpracy są więc dwojakiego rodzaju – albo są 

związane z posiadaniem odpowiednich zasobów umożliwiających „samowystarczalnośd” (która, jak 

zostało już wspomniane, jest bardziej prawdopodobna w przypadku dużych firm), albo wynikają z 

braku informacji lub wiedzy na temat oferty lub możliwości współpracy (bariery informacyjne).  

Co zaskakujące, najczęściej wskazywaną w tym badaniu barierą współpracy z naukowcami/z 

ośrodkami naukowymi był brak zachęt dla przedsiębiorców(np. podatkowych) ze strony władz (38%). 

Pojawiały się też inne, ogólne wskazania, jak np. biurokracja (13%) czy bariery prawne (8%). Widad 

więc, że wśród barier utrudniających współpracę środowiska B+R pojawiają się typowe bariery dla 

przedsiębiorczości i inwestowania. Przykładowo, w przypadku małopolskich przedsiębiorstw, 3 

najczęściej wymieniane bariery dla inwestycji to: utrudnienia biurokratyczne (71,4%), długotrwałośd 

procedur administracyjnych (71,4%) i problemy z pozyskaniem środków finansowych z zewnątrz 

(49,2%) (SMG/KRC, 2009)23. Wskazywane w badaniu MNiSW bariery specyficzne dla współpracy 

środowiska biznesu z nauką to m.in.: „zbyt wysoka cena współpracy oferowana przez 

                                                           
21

 „Ocena transferu wiedzy i powiązao sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami”, 
Instytut Badao Rynku i Opinii Publicznej CEM,  Kraków 2009. 
22

 „Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
2006.  
23

 „Potencjał rozwojowy małopolskich przedsiębiorstw”.  Millward Brown SMG/KRC, 2009.  
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naukowców/ośrodek naukowy” (1/3 wskazao), „brak ofert współpracy dla firmy takiej jak moja” 

(28%), „brak informacji na temat konkretnych możliwości nawiązania współpracy i korzyści  z niej 

wynikających (27%), nieznajomośd przez naukowców/ośrodki naukowe realiów biznesowych (ponad 

20%).  

Bariery we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi ujawniają istotne problemy 

blokujące możliwośd dopasowania podaży do popytu na innowacje. Jakkolwiek, jak już zostało 

wspomniane w części poświęconej niskiej intensywności badawczo-rozwojowej polskich 

przedsiębiorstw, w chwili obecnej mogą one wybierad inny schemat procesu innowacyjnego, niż 

wynikający z działalności B+R, brak wsparcia dla współpracy środowiska naukowego z biznesem może 

prowadzid do reprodukcji negatywnych zjawisk w tym zakresie. Pewną rolę w przezwyciężaniu tych 

barier, np. przez prowadzenie kampanii informacyjnych i doradztwo, mogą odgrywad instytucje 

otoczenia biznesu (IOB).  Stąd warto przeanalizowad również bariery dotyczące współpracy 

przedsiębiorstw z IOB. Najważniejsze problemy we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami 

badawczo-rozwojowymi i instytucjami otoczenia biznesu w Małopolsce streszcza poniższa tabela. 

 

Tabela 6. Najważniejsze problemy we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi i 
instytucjami otoczenia biznesu w Małopolsce 

Bariery współpracy przedsiębiorstw z JBR Bariery współpracy przedsiębiorstw z IOB 

Bariera mentalna Duże rozproszenie informacji 

Koniecznośd poniesienia przez przedsiębiorstwo 
dużych nakładów finansowych 

Nadmiar biurokracji 

Strona formalna współpracy Zbyt pasywna działalnośd IOB 

Brak informacji Niedoświadczona kadra instytucji 

Brak systemowych zachęt dla JBR  

Brak wykwalifikowanej kadry (po obu stronach)  

Brak odpowiedniej oferty ze strony JBR  

Źródło: Na podst. raportu „Ocena transferu wiedzy i powiązao sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu            

z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku, CEM 2009 

Hipoteza: 

Bariery dotyczące współpracy mogą wpływad na treśd wniosków o dofinansowanie i decydowad o 

sposobie realizacji działao uruchomionych w wyniku inwestycji (przedsiębiorstwo może prowadzid te 

działania we własnym zakresie, lub współpracując). Schemat 2.2.B MRPO, wobec licznych i 

zróżnicowanych barier współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi ma ograniczoną 

możliwośd oddziaływania na rozwój tej współpracy. Może jednak, przy odpowiednich działaniach 

towarzyszących (promocja, informacja, obsługa) w istotny sposób wpływad na rozpowszechnienie 

informacji o możliwościach przedsiębiorstw w zakresie wspólnego prowadzenia prac B+R z ośrodkami 
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naukowymi i/lub z wykorzystaniem wsparcia IOB. Wydaje się, że włączenie jako jednego z kryteriów 

oceny wniosków składanych w ramach Schematu 2.2.B wymogu podejmowania współpracy 

badawczej mogłoby byd w tym pomocne. Warto jednak pamiętad, że mogłoby się to także przyczynid 

do ograniczenia stosunkowo niewielkiego popytu na wsparcie w ramach schematu.  

Podsumowując zidentyfikowane bariery systemowe i zewnętrzne warto zwrócid uwagę na ich 

współzależnośd, która każe interpretowad je w powiązaniu ze sobą. Większośd barier 

zidentyfikowanych jako zewnętrzne, dotyczące sytuacji przedsiębiorstw – rzeczywistych i 

potencjalnych beneficjentów Schematu 2.2.B MRPO – można umiejscowid w szerszym kontekście 

procesów i problemów, których rozwiązanie znajduje się poza zasięgiem możliwego oddziaływania 

polityki regionalnej, względnie – które mogą w wyniku takiego oddziaływania zostad ograniczone w 

niewielkim stopniu.  

 

III Bariery wewnętrzne 

 

Przez bariery wewnętrzne realizacji innowacyjnych przedsięwzięd przez małopolskie przedsiębiorstwa 

rozumied należy te elementy otoczenia przedsiębiorstw, które związane są z konstrukcją systemu 

wsparcia B+R oferowanego w ramach funduszy europejskich (a więc także poza systemem realizacji 

MRPO), a które utrudniają sprawną realizację celów Schematu 2.2B. Dlatego do szeroko rozumianych 

barier wewnętrznych można zaliczyd także te bariery, które mogą wynikad z niepełnego 

zidentyfikowania potrzeb lub też niewłaściwego sformułowania celów interwencji, co, gdyby miało 

miejsce, może wynikad z niewłaściwej teorii programu.  

Identyfikacja barier wewnętrznych w analizie typu desk research może opierad się na dwóch 

zasadniczych rodzajach analizowanych dokumentów: raportów ewaluacyjnych innych programów i 

działao polegających na wsparciu infrastruktury służącej realizacji B+R, niezwiązanych ze schematem 

2.2.B MRPO (względnie wsparcia infrastruktury o ogólniejszym przeznaczeniu lub prowadzenia B+R), 

oraz dokumentów określających sposób i kontekst wdrażania analizowanego Schematu 2.2.B. Jako 

pierwsze – o bardziej ogólnej naturze – opisano problemy identyfikowane przez beneficjentów 

innych programów. 

3.1. Bariery wewnętrzne wynikające z cech interwencji publicznej 

Z barier wskazywanych przez beneficjentów wsparcia w ramach PO IG24 do najpoważniejszych należy 

przygotowanie harmonogramu rzeczowo– finansowego jako załącznika do wniosku aplikacyjnego. Jak 

wskazuje się, na początku realizacji projektu wymagane jest szczegółowe rozpisanie inwestycji na 

kilka lat wraz z przypisanymi im kosztami, co, biorąc pod uwagę zmiennośd sytuacji ekonomicznej i 

samej natury prowadzenia działalności gospodarczej, może okazad się niemożliwe do utrzymania w 

trakcie realizacji projektu. W odniesieniu do Schematu 2.2.B. problem ten powinien występowad w 

                                                           
24

 Raport „Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013” 
wykonany przez konsorcjum złożone z: Grupa Gumułka Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. oraz Grupa 
Gumułka Sp. z o.o. 
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ograniczonym stopniu, ponieważ beneficjenci mieli stosunkowo dużą swobodę w wyborze 

wskaźników monitorowania realizacji projektu, niemniej koniecznośd zadeklarowania wartości 

niektórych wskaźników mogła powodowad uzasadnione obawy, że sytuacja gospodarcza w dłuższym 

horyzoncie czasowym może utrudnid wywiązanie się z podjętych zobowiązao, co może byd 

problemem z punktu widzenia rozliczenia zakładanych efektów projektu. Warto zweryfikowad w 

dalszych badaniach, na ile problem ten dotyczył także wnioskodawców w ramach Schematu 2.2.B 

MRPO. Zbytnia złożonośd sytuacji ekonomicznej i związana z nią, immanentna dla działalności 

przedsiębiorczej, niepewnośd rezultatów podjętych działao sugerują, że wymaganie przez 

administrację zaprogramowania z góry osiąganych efektów nie jest adekwatne do natury wyzwao 

przed którymi stoją przedsiębiorcy. Ujawnia się tu nieunikniony konflikt pomiędzy racjonalnością 

administracyjną a przedsiębiorczą pojawiający się w systemach udzielania wsparcia w postaci dotacji 

bezpośrednich. 

Stosunkowo często przez beneficjentów różnych programów finansowanych z funduszy europejskich 

podnoszony jest zbyt teoretyczny charakter informacji udzielanych przez instytucje wdrażające 

programy25. Nie wnikając w tym miejscu w zakres i kompletnośd informacji udzielanych przy realizacji 

Schematu 2.2.B, ani w to, czy można poprawid system komunikacji z potencjalnymi beneficjentami, z 

dużą dozą prawdopodobieostwa można wskazad, że także tutaj beneficjenci mogą wskazywad na 

istnienie barier informacyjnych. Może to wynikad znowu z samej natury dotacji. Z jednej strony 

przepisy dotyczące możliwości uzyskania dotacji, chodby bardzo kazuistyczne, nie są w stanie objąd 

całej różnorodności rzeczywistości gospodarczej, w związku z czym może powstawad szereg 

wątpliwości dotyczących np. kwalifikowalności elementów konkretnej inwestycji (podobną naturę ma 

problem z definicją B+R). Z drugiej strony pozyskiwanie informacji o możliwościach i procedurach 

uzyskania dotacji jest także rodzajem pracy, którą należy wykonad, aby zwiększyd 

prawdopodobieostwo zdobycia dotacji. Stąd też w ciągu ostatnich lat rozwinął się rynek firm 

doradczych pomagających beneficjentom. Nastąpiła tu specjalizacja pracy – częśd przedsiębiorców 

zleca wyspecjalizowanym firmom przygotowanie wniosku, korzystając z ich doświadczenia i 

minimalizując koszty związane z koniecznością zaangażowania zasobów ludzkich do zdobycia 

niezbędnej wiedzy.26 Dlatego też przedsiębiorcy najczęściej wskazują firmy doradcze jako najlepsze 

źródło informacji pod względem „dostępności i możliwości kontaktu, udzielania precyzyjnych 

informacji, indywidualnego podejścia, szybkości reagowania i aktualności porad”27 Jednocześnie 

instytucje wdrażające oceniane są przez beneficjentów najgorzej28. Nie wnikając w jakośd pracy i 

informacji udzielanych przez oba te rodzaje instytucji w przypadku Schematu 2.2.B., można 

                                                           
25

 Tamże, s. 4. 
26

 Taka specjalizacja pracy pozwala zminimalizowad koszty pozyskania informacji w skali całej gospodarki, ale 
jednocześnie jest przez niektórych wskazywana jako źródło marnotrawstwa: przedsiębiorcy poświęcają zasoby 
do zdobycia przewagi nad konkurentami nie poprzez lepsze zaspokojenie potrzeb kontrahentów, ale poprzez 
przygotowanie lepszego wniosku, którego stworzenie (pochłaniające zasoby), w przypadku braku dotacji, nie 
miałoby miejsca, ponieważ pozyskiwanie środków odbywałoby się jedynie poprzez konkurowanie na rynku 
(por. np. Tullock, 1967). Warto wziąd to pod uwagę oceniając efektywnośd opisywanej formy wsparcia. 
27

 Raport z oceny uzupełniającej "Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006", wykonany 
przez WYG International Sp. z o.o. i PSDB Sp. z o.o. 
28

 Przez beneficjentów działania 2.3. SPO WKP PARP została najgorzej oceniona pod względem dostępności i 
możliwości kontaktu oraz indywidualnego podejścia i szybkości reagowania. 
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wnioskowad, że taki rozkład odpowiedzi jest naturalny i wynika z odmiennej logiki funkcjonowania 

instytucji wdrażających i doradczych (podobnie jak odmienną rolę pełnią sędzia i adwokat), a także 

wynagradzania ich pracy. Nie oznacza to jednak braku pola do ewentualnej poprawy. W cytowanym 

raporcie ewaluacyjnym sformułowano trafną uwagę, że warunkiem „wysokiego i ciągłego 

zainteresowania wśród dokładnie tej grupy odbiorców, do jakiej jest skierowana promocja i wsparcie 

oraz lepszej absorpcji środków” jest jednoczesna dbałośd o dwa rodzaje informacji docierających do 

beneficjentów: wstępną – polegającą na kampanii medialnej i właściwą obejmującą szkolenia, 

spotkania, warsztaty, punkty konsultacyjne, doradztwo bezpośrednie, Internet i wymianę 

doświadczeo między przedsiębiorcami. 

Z zagadnieniem dostępu do informacji, jako jednego z rodzajów zasobów wiąże się tzw. efekt św. 

Mateusza (patrz Mt 25:29), czyli oddziaływanie interwencji publicznej w postaci dotacji na poprawę 

sytuacji w przedsiębiorstwach większych i prosperujących najlepiej. Po pierwsze, przedsiębiorstwa 

takie mają większą możliwośd realizacji jakichkolwiek przedsięwzięd ze względu na doświadczenie, 

większe zasoby ludzkie i kapitałowe. Po drugie sama natura działalności innowacyjnej, a szczególnie 

badawczo-rozwojowej, w większym stopniu prowadzona jest w dużych przedsiębiorstwach, a 

spośród MŚP, im większe przedsiębiorstwo, tym z reguły bardziej innowacyjne i częściej podejmujące 

działalnośd B+R (patrz bariery zewnętrzne). Po trzecie zaś racjonalne podejście do pomocy publicznej 

każe tak konstruowad kryteria wyboru wniosków, żeby z jak największym prawdopodobieostwem 

wesprzed udaną inwestycję, zatem z reguły premiowani są wnioskodawcy z dużym doświadczeniem, 

mający odpowiedni wkład własny na sfinansowanie całości inwestycji i na oczekiwanie na refundację 

oraz mogący zrealizowad daną inwestycję stosunkowo szybko, co oznacza z reguły, że inwestycja taka 

jest już w pewnym stopniu zaawansowania, a więc zostałaby zrealizowana bez względu na to czy 

została dofinansowana czy nie. 

Omawiane zjawisko jest widoczne w postaci większej skuteczności w pozyskiwaniu dotacji przez 

średnie przedsiębiorstwa niż przez małe firmy, a szczególnie przez mikroprzedsiębiorstwa. 

Przykładowo, w cytowanym badaniu ewaluacyjnym wskazuje się, że w działaniu 2.3. SPO WKP 

odrzucono największy odsetek wniosków mikroprzedsiębiorstw (odpowiednio 77% i 95% na ocenie 

formalnej i merytorycznej), następnie małych (66% i 86%), a w najmniejszym stopniu firm średnich 

(54% i 74%). Przy tym aż 94% MŚP wskazywało, że przygotowanie aplikacji jest trudne lub bardzo 

trudne, dlatego prawie 70% ankietowanych oddelegowało dwóch lub więcej pracowników do 

przygotowania wniosku, a duża częśd z nich decydowała się na korzystanie z usług doradców 

zewnętrznych. Wskazuje to na dużą rolę zasobów ludzkich i kapitałowych w ubieganiu się o 

dofinansowanie inwestycji, co faworyzuje firmy większe. Co prawda w Schemacie 2.2.B MRPO nie 

było dużego odsetka wniosków odrzuconych (ze względu na zainteresowanie wsparciem mniejsze niż 

dostępna alokacja), ale nie sposób wątpid, że ta ogólna prawidłowośd ma miejsce także w 

analizowanym przypadku. Dlatego wydaje się, że zmniejszanie ewentualnych barier biurokratycznych 

może pomóc w ubieganiu się o dotację mniejszym przedsiębiorstwom. 

W ramach Schematu 2.2.B wsparcie otrzymują MŚP, czyli z założenia przedsiębiorstwa słabsze. 

Jednakże koniecznośd posiadania określonych zasobów finansowych i ludzkich, a także doświadczenia 

stwarza preferencje dla firm dłużej istniejących na rynku. Co więcej, otrzymanie wsparcia przez już 

istniejące przedsiębiorstwa może zwiększad ich konkurencyjnośd a tym samym barierę wejścia na 
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rynek potencjalnych nowych innowatorów. W ten sposób, w skali gospodarki regionu, może to w 

pewnym stopniu niwelowad wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw w efekcie wsparcia. 

Problem ten nie jest charakterystyczny dla Schematu 2.2.B lecz związany z samą koncepcją pomocy 

publicznej w postaci dotacji dla przedsiębiorstw. 

3.2. Bariery wewnętrzne, specyficzne dla schematu 2.2.B MRPO 

W badaniu desk research podstawowym dokumentem spośród analizowanej dokumentacji 

pozwalającej zidentyfikowad bariery wewnętrzne wynikające ze specyfiki Schematu 2.2.B MRPO był 

zapis kryteriów formalnych i merytorycznych dostępny w UMRPO oraz na stronie internetowej 

Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

3.2.1. Kryteria formalne 

Do podstawowych kryteriów formalnych, które stanowią naturalną barierę w wykorzystaniu alokacji 

przeznaczonej na realizację Schematu 2.2.B MRPO zaliczyd można samą istotę tego rodzaju 

interwencji, tj., że jest ona ukierunkowana na wsparcie B+R. O ile, jak wskazywano, przedsiębiorstwa 

z paostw słabiej rozwiniętych oraz mniejsze charakteryzują się niższą intensywnością badawczą, a 

granicę między nakładami B+R a innego rodzaju inwestycyjnymi trudno jest czasem nakreślid 

precyzyjnie, kwestię tę omówiono przy okazji opisu barier zewnętrznych i systemowych. Z kolei 

ewentualną barierę braku wiedzy po stronie przedsiębiorców, że działalnośd, którą prowadzą, 

wyczerpuje znamiona działalności B+R badano w rozmowach z przedsiębiorcami i podczas badao 

fokusowych – tu można zidentyfikowad potencjalną barierę wewnętrzną dotyczącą informacji o 

kryteriach udzielania wsparcia. 

Linia demarkacyjna 

Warto jednak przyjrzed się w pierwszej kolejności jednemu z kryteriów formalnych, które dzieli 

projekty z zakresu infrastruktury potrzebnej do prowadzenia B+R na większe i mniejsze. Linia 

demarkacyjna, którą wyznaczono w dokumencie pt. „Linia demarkacyjna pomiędzy Programami 

Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej” 29 wyznacza 

wartośd projektów z zakresu zakupu środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia prac B+R, 

możliwych do zrealizowania w ramach regionalnych programów operacyjnych, na maksymalnie 400 

tys. zł. 

Jak wspomniano przy okazji omawiania barier zewnętrznych, w Działaniu 4.2. PO IG, w ramach 

którego można uzyskad m.in. wsparcie na zakup środków trwałych związanych z prowadzeniem 

B+R30, małopolscy przedsiębiorcy podpisali umowy o dofinansowanie opiewające na prawie 80 mln 

                                                           
29

 
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/Linia_demarkacyjna/Documents/Linia_demarkacyjna_
1_12_2009_171209.pdf, dostęp 16 lipca 2010 r. 
30 Wsparcie w zakresie rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach obejmujące zakup usług doradczych i 

szkoleniowych oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem 
prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach. 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/Linia_demarkacyjna/Documents/Linia_demarkacyjna_1_12_2009_171209.pdf
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/Linia_demarkacyjna/Documents/Linia_demarkacyjna_1_12_2009_171209.pdf
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/Linia_demarkacyjna/Documents/Linia_demarkacyjna_1_12_2009_171209.pdf
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/Linia_demarkacyjna/Documents/Linia_demarkacyjna_1_12_2009_171209.pdf
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zł31 (na ogólną kwotę w tym okresie 532 mln zł). Umowy te podpisano z 33 firmami z Małopolski, co 

daje średnią kwotę dofinansowania na poziomie 2,4 mln zł. 

W ramach działania 4.1. PO IG (o nieco tylko odmiennym charakterze, bo polegającym na wsparciu 

wdrożeo wyników prac B+R zrealizowanych w ramach Działania 1.4. PO IG)32 umowy o 

dofinansowanie podpisano do 15 czerwca 2010 r. z 26 małopolskimi przedsiębiorcami (na łączną 

liczbę 247 umów) na kwotę 77,7 mln zł (łącznie z działaniem 1.4.)33. 

Są to więc znacznie wyższe kwoty w porównaniu z kwotami dotacji uzyskanymi w MRPO w ramach 

pierwszych dwóch konkursów rozstrzygniętych do kwietnia 2010 r.. W pierwszym z nich przyznano 

dotacje 24 przedsiębiorstwom na kwotę 4,1 mln zł, zaś w drugim 26 małopolskich firm otrzymało 5,4 

mln zł.34 W okresie od 27 maja do 8 lipca 2010 r. 18 przedsiębiorstw wnioskowało o dalszą kwotę 

wsparcia 4,1 mln zł (patrz tab. 7). 

 

Tabela 7. Kwoty umów na dofinansowanie z zakresu rozwoju działalnośd B+R dla przedsiębiorstw z 
Małopolski w ramach PO IG oraz MRPO 

 PO IG 
Działanie 4.1.* 

PO IG 
Działanie 4.2.** 

MRPO 
Schemat 2.2.B*** 
 

MRPO 
Schemat 2.2.B 
Wartośd wniosków 
maj-lipiec 2010 r. 

Dotacje (mln zł) 77,7 79,8 9,5 4,1 

* Umowy podpisane do 15 czerwca 2010 r. 
** Umowy podpisane do 15 czerwca 2010 r. Należy zwrócid uwagę, że duża częśd tej alokacji przeznaczona 
została na wsparcie w zakresie wzornictwa. 
*** Umowy podpisane do maja 2010 r. 

 

Jako że inwestycje B+R wiążą się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów, to dofinansowanie 

w kwocie do 400 tys. zł mogło oznaczad, że wsparcie udzielone zostanie jedynie na inwestycje 

realizowane w stosunkowo niewielkim zakresie, co mogło z kolei skutkowad pokryciem potrzeb 

inwestycyjnych w tym zakresie w niewielkim stopniu. Nawet uwzględniwszy specyfikę MŚP kwota ta 

nie jest duża i wśród MŚP mogło byd wiele przedsiębiorstw realizujących znacznie większe inwestycje. 

Wnioski o wsparcie zbliżone do maksimum, obejmujące jedynie częśd planowanej inwestycji mogłyby 

                                                           
31

 Dane PARP – kwota ta obejmuje umowy podpisane do 15 czerwca 2010 r. 
32 Z Uszczegółowienia PO IG: w ramach Działania 4.1 wsparciem są objęte projekty inwestycyjne wraz z 
komponentem doradczym (zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) związane z 
wdrożeniem wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4 (etap I) lub Inicjatywy Technologicznej I, 
przy czym działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu. 
33 Jeszcze większe kwoty umów o dofinansowanie odnotowano w ramach Działania 4.4. PO IG Nowe inwestycje 

o wysokim potencjale innowacyjnym. W konkursie z 2008 r. 30 firm małopolskich (na 177) uzyskało wsparcie o 
wartości 373 mln zł (umowy podpisane do marca 2010 r.), zaś w konkursie z 2009 r. 7 małopolskich firm (na 76) 
podpisało umowy opiewające na dalsze 48 mln zł. Niemniej działanie to nie przewidywało konieczności 
realizacji prac badawczo-rozwojowych, a więc było raczej zbliżone charakterem do działania 2.1., schemat A 
MRPO. 
34 Informacje za MCP 

http://www.mcp.malopolska.pl/strona.php?id=133&grupa=2&menuElement=133&page=2. 
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sugerowad, że linia demarkacyjna została ustanowiona na zbyt niskim poziomie. Można tak 

wnioskowad z umiarkowanego zainteresowania wsparciem w ramach schematu 2.2.B MRPO, podczas 

gdy w niektórych rundach konkursowych w ramach Działania 4.2. PO IG wnioskowane kwoty 

wsparcia trzykrotnie przewyższały wartośd dostępnej w ramach konkursu alokacji. 

Z drugiej strony mniejsza ilośd wniosków oznaczała większe prawdopodobieostwo zrealizowania 

małych inwestycji szczególnie przez mikroprzedsiębiorstwa, które konkurując z większymi projektami 

mogłyby nie uzyskad wsparcia. Linia demarkacyjna niweluje więc w pewnym stopniu efekt św. 

Mateusza i może przesądzad o względnej atrakcyjności tej formy wsparcia właśnie dla małych i 

średnich przedsiębiorstw. 

Hipoteza: 

Można sądzid, że ustanowiona linia demarkacyjna pomiędzy PO IG i MRPO nie skłania do skorzystania 

ze Schematu 2.2.B przedsiębiorstw realizujących projekty z większym rozmachem, a więc tych o 

największej innowacyjności i intensywności badawczej. Małopolskie przedsiębiorstwa, które 

zamierzały zainwestowad większe kwoty w infrastrukturę służącą prowadzeniu działalności B+R w 

większej mierze zainteresowane były innymi formami wsparcia, głównie oferowanymi w ramach PO 

IG. 

3.2.2. Kryteria merytoryczne 

Wśród tych kryteriów oceny wniosków wyróżnid można te, które mogą stanowid pewną barierę 

wynikającą z premiowania przedsięwzięd realizowanych przez firmy o stabilnej sytuacji oraz te, 

których zabrakło, aby system wyboru projektów wspierał realizację celu Działania 2.2. MRPO. 

Preferencje dla przedsiębiorstw posiadających większe zasoby oraz działających w specyficznych 

branżach wśród kryteriów merytorycznych Schematu 2.2.B MRPO 

Wspomniano o efekcie św. Mateusza w odniesieniu do interwenci publicznej o charakterze dotacji. 

Pośród pięciu merytorycznych kryteriów wyboru projektu trzy premiują przedsiębiorstwa o większych 

zasobach i skali działania.  

Doświadczenie beneficjenta i trwałośd projektu – zakładad można, że większośd wnioskodawców 

zakłada wysoki stopieo trwałości projektów, mimo że prognozy takie w obliczu niepewności 

jakiejkolwiek działalności gospodarczej obarczone mogą byd dużym ryzykiem. Jeśli chodzi o 

doświadczenie – wnioskodawca powinien posiadad odpowiedni potencjał merytoryczny i 

organizacyjny. Naturalnie więc faworyzowane są przedsiębiorstwa o większych zasobach i 

ugruntowanej pozycji na rynku. 

Innowacyjny i konkurencyjny charakter projektu – premiowanie innowacji o skali lokalnej lub 

regionalnej oznacza wsparcie w większym stopniu firm o większych zasobach. 

Gotowośd projektu do realizacji – dodatkowe punkty przyznawane są tym projektom, dla których 

wnioskodawca dysponuje dokumentacją poświadczającą o gotowości do realizacji projektu. Oznacza 
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to faworyzowanie projektów, które w razie braku wsparcia zostałyby zrealizowane z dużym 

prawdopodobieostwem, co także premiuje większe przedsiębiorstwa. 

Premiowanie przedsięwzięd rokujących większe szanse na realizację jest zrozumiałe z punktu 

widzenia racjonalności i efektywności wsparcia, niemniej w skali gospodarki może powodowad, że 

mniejsze firmy innowacyjne, które w sytuacji braku wsparcia przebiłyby się na rynku, mają mniejsze 

prawdopodobieostwo przeżycia w sytuacji, gdy wspierani są ich dłużej działający na rynku i więksi 

konkurenci. 

Warto także zwrócid uwagę na to, że dodatkowe punkty dostają te projekty z zakresu B+R, które 

związane są z kluczowymi dla rozwoju regionu obszarami innowacji wynikającymi z Regionalnej 

Strategii Innowacji. Jednak premiowanie innowacji w tych obszarach może mied wątpliwe 

uzasadnienie i defaworyzowad innowacje podejmowane w innych obszarach, które akurat nie zostały 

wskazane przez ekspertów. Zwraca uwagę, że w Regionalnej Strategii Innowacji35 nie podano 

przekonującego uzasadnienia dla wybrania tych właśnie obszarów. 

Zarówno pierwsza jak i druga z opisywanych barier nie wpłynęły dotąd zasadniczo na wybór lub 

odrzucenie złożonych wniosków aplikacyjnych. Wynika to ze stosunkowo dużej alokacji w stosunku 

do zapotrzebowania przedsiębiorstw na wsparcie tego rodzaju. Niemniej nie oznacza to, że w 

konkursie otwartym nie zgłosi się po wsparcie większa liczba przedsiębiorców. Można także mied 

nadzieję na zwiększenie intensywności badawczo-rozwojowej firm w miarę doganiania przez polską 

gospodarkę lepiej rozwiniętych gospodarczo i technologicznie gospodarek zachodnich. Gdyby więc w 

przyszłości zainteresowanie dofinansowaniem B+R było większe, np. analogiczne do niektórych 

działao PO IG, wtedy każde z powyższych kryteriów może mied duże znaczenie i przesądzad o 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu wsparcia przez wnioskodawcę. Warto więc rozważyd, szczególnie w 

kontekście zbliżania się nowego okresu programowania, ewentualne mankamenty niektórych 

kryteriów przesądzających wszak nie tylko o sprawności we wdrażaniu programu, ale także o 

gospodarczych konsekwencjach wsparcia dla rozwoju przedsiębiorstw i regionalnej gospodarki. Byd 

może także warto wyjaśnid beneficjentom, jakie jest uzasadnienie dla takiego a nie innego wyboru 

obszarów, w których innowacje są cenniejsze niż w pozostałych. 

Ograniczona możliwośd realizacji celu schematu w odniesieniu do wsparcia konkurencyjności 

przedsiębiorstw poprzez współpracę z instytucjami B+R wyrażająca się m.in. brakiem 

uwzględnienia w kryteriach oceny wniosków współpracy z JBR i uczelniami. 

Z Uszczegółowienia MRPO wynika że celem Działania 2.2. jest „Zwiększenie poziomu innowacyjności i 

konkurencyjności firm poprzez uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym 

w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii”. Z analizy dokumentacji 

konkursowej wynika zaś, że wśród kryteriów wyboru projektów do dofinansowania zabrakło 

kryterium odnoszącego się do realizacji współpracy potencjalnych beneficjentów ze sferą nauki. Byd 

może ustanawiając kryteria wyboru wniosków pomijano wymóg podjęcia takiej współpracy, gdyż 

zamierza się wesprzed stworzenie bazy infrastrukturalnej B+R, co docelowo wzmocni zdolnośd 
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 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego, załącznik do Uchwały Nr XXIX/386/05 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2005 r., s. 24/25. 
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przedsiębiorstw do kooperacji (por. uzasadnienie w UMRPO, s. 53 36), byd może zaś wzięto pod 

uwagę wskazywany niski poziom współpracy polskich i małopolskich przedsiębiorstw i nie chciano 

ograniczad popytu na tego rodzaju wsparcie. Niemniej, w efekcie współpraca ze sferą nauki może 

dojśd do skutku w bardzo ograniczonym stopniu, co prowadzid może do braku realizacji celu 

pośredniego, chod może nie zagrażad celowi nadrzędnemu. Innymi słowy zwiększenie poziomu 

innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw może odbywad się mimo braku ich współpracy z 

jednostkami naukowymi. Bariera ta wiąże się więc z trafnością.  

Hipoteza: 

Nieuwzględnienie współpracy z jednostkami naukowymi jako jednego z kryteriów oceny utrudnia 

realizację celu działania, jakim jest stymulowanie współpracy, jakkolwiek nie jest barierą w realizacji 

inwestycyjnych przedsięwzięd B+R przez przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy realizują przedsięwzięcia 

innowacyjne bez wyraźnego zamiaru podjęcia współpracy badawczej z uczelniami i jednostkami 

badawczo-rozwojowymi, traktując samą inwestycję w infrastrukturę B+R jako sposób na podniesienie 

swojej konkurencyjności. 

 

IV Istotne potrzeby przedsiębiorstw, których zaspokojenie warunkuje efektywną realizację 

projektów inwestycyjnych z zakresu B+R 

 

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw w kontekście efektywnej realizacji projektów B+R wymaga 

analizy odpowiedzi przedsiębiorców, która została dokonana w części poświęconej wynikom CATI. 

Wcześniej jednak warto prześledzid kontekst instytucjonalny, w jakim zidentyfikowano potrzeby i 

zdecydowano o przeznaczeniu części środków MRPO na realizację Działania 2.2. Schematu B oraz 

zweryfikowad, na ile przedsiębiorcy oczekują takiej właśnie formy wsparcia jaka jest oferowana w 

ramach Schematu 2.2.B. Zestawienie celów działania z faktycznymi potrzebami przedsiębiorców 

umożliwi także ocenę trafności wsparcia. 

4.1. Identyfikacja potrzeb z zakresu realizacji prac badawczo-rozwojowych determinujących cele 

działania 2.2. MRPO 

Działania realizowane w ramach osi II MRPO – Gospodarka Regionalnej Szansy, tak jak i większośd 

innych osi MRPO, mają swoją inspirację w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 

na lata 2007-2013 uchwalonej w styczniu 2006 r. Nie oznacza to, że system stanowienia celów 

rozwojowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego był całkowicie 

autonomiczny pod względem planowania kierunków prowadzonej polityki –przy tworzeniu Strategii 

w dużej mierze brano pod uwagę okoliczności wynikające z oczekiwanego napływu funduszy 

europejskich w okresie programowania 2007-2013, co wyraźnie widad w prognozie finansowej 
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 „Poważną barierą jest również brak odpowiedniej infrastruktury badawczej w przedsiębiorstwach, w tym 

laboratoriów badawczych, które mogłyby przygotowad wyniki badao prowadzonych przez jednostki badawczo-

rozwojowe i uczelnie wyższe do zastosowao praktycznych”. 
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dokumentu i czego przejawem jest horyzont realizacji Strategii. Przy tym kierunki realizacji Strategii w 

zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego wydają się byd silnie inspirowane podobnymi koncepcjami 

dotyczącymi roli rozwoju technologicznego, które znalazły odzwierciedlenie w zapisach aktualizacji 

celów Strategii Lizbooskiej w 2002 r. (osiągnięcie pułapu 3% PKB przeznaczanego na B+R) i 

Strategicznych Wytycznych Wspólnoty37. Wydaje się to logiczne biorąc pod uwagę źródło 

finansowania MRPO, niemniej może sugerowad koncentrację na potrzebach przedsiębiorców 

zidentyfikowanych na poziomie Wspólnoty z umiarkowanym uwzględnieniem potrzeb specyficznych 

dla przedsiębiorstw polskich. 

Próbując odtworzyd zidentyfikowane w tym ostatnim dokumencie potrzeby gospodarki i 

przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej można wskazad na „zbyt 

niski poziom badao naukowych i rozwoju technologicznego” (s. 18). Aby temu przeciwdziaład firmy 

powinny „ mied stycznośd z najlepszymi praktykami w zakresie technologii i działalności gospodarczej 

na świecie (s. 23) i mied ułatwiony dostęp do finansowania. Główne więc potrzeby przedsiębiorstw w 

odniesieniu do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej identyfikuje się w sferze niedostatku 

zasobów kapitału i wiedzy. Dlatego, jak można przeczytad, „strategie regionalne powinny (…) 

koncentrowad się na inwestycjach w badania i rozwój, innowacje oraz przedsiębiorczośd; 

zapewnianiu, że te inwestycje będą odpowiadad potrzebom regionów w zakresie rozwoju 

gospodarczego” (s. 55). Tu można zaobserwowad nieco inną, niż standardową logikę projektowania 

działao: tzn. wyznaczenie celów, a następnie dopiero zapewnienie, żeby cele te były adekwatne do 

potrzeb. Może to sugerowad koncentrację na realizacji z góry powziętych celów, a nie na 

zaspokojeniu faktycznych potrzeb beneficjentów. W wytycznych nie dokonano zatem analizy 

zróżnicowania potrzeb ze względu na poziom rozwoju gospodarczego zakładając, że potrzeby w 

zakresie B+R są podobne.38 Tymczasem, jak wskazano na wykresie 1, ze względu na stopieo rozwoju 

poszczególnych paostw inne może byd natężenie zapotrzebowania na inwestycje warunkujące 

realizację prac B+R w krajach z tzw. czołówki technologicznej, inne zaś w Polsce. Zatem zarówno 

wyznaczony w Strategii Lizbooskiej pułap 3% PKB przeznaczanych na nakłady B+R, jak i wynikający 

stąd priorytet wparcia B+R przez wydatki w ramach polityki spójności mogą byd umiarkowanie 

adekwatne w stosunku do rzeczywistości paostw słabiej rozwiniętych. 

Inny ważny dokument strategiczny, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego, 

determinująca tak zapisy SRWM, jak i logikę wsparcia w Schemacie MRPO 2.2.B, powołuje się na 

wynikającą z wytycznych Wspólnoty Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i jej założenie 

osiągnięcia w Polsce wzrostu nakładów na sferę B+R do 2% PKB w 2015 r.39 Nie rozstrzygając czy 

wskazany poziom jest możliwy do osiągnięcia, warto przyjrzed się zidentyfikowanym w tym zakresie 

potrzebom małopolskich przedsiębiorstw w kontekście przezwyciężania barier podejmowania w 

szerszym zakresie prac B+R w regionie. Należy zwrócid uwagę, że do słabych stron małopolskich 

przedsiębiorstw zaliczono na pierwszym miejscu bariery wynikające z niskiej świadomości 

                                                           
37 DECYZJA RADY w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty w dziedzinie spójności ,SEC(2006) 929-, 

Bruksela, 13.7.2006. 
38

Zróżnicowania dokonano w poziomie finansowania przedsięwzięd innowacyjnych w ramach celu 

„Konkurencyjnośd regionalna i zatrudnienie” (dla regionów o poziomie PKB per capita pow. 75% średniej UE) 
oraz „Konwergencja”. 
39 Ściślej rzecz biorąc jej aktualizacja z 2008 r. 
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przedsiębiorców co do zalet innowacji i współpracy badawczo-rozwojowej, podkreślono także niską 

innowacyjnośd małopolskich przedsiębiorstw oraz zwrócono uwagę na dysproporcje 

wewnątrzregionalne. Zagrożenia dostrzeżono także w niewłaściwych (wręcz nieracjonalnych) 

zachowaniach przedsiębiorców, którzy konkurują tanią siłą roboczą i umiejętnością zapełniania nisz 

rynkowych, a nie innowacyjnością produktu, jako celem strategicznym przedsiębiorstwa, a ponadto 

traktują innowacje, transfer technologii i współpracę z nauką jako doraźny sposobu rozwiązywania 

bieżących problemów, a nie jako strategię działania firmy. Ponadto wymieniono brak skłonności MŚP 

do tworzenia sieci (na wzór klastrów Portera), konkurencyjnośd sąsiednich województw, utrudnioną 

dostępnośd transportową województwa oraz specyfikę obszarów wiejskich. 

W odpowiedzi sformułowano misję RSI – umożliwienie zwiększenia „poziomu innowacyjności i 

konkurencyjności firm, poprzez uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym 

w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii.” Cele Działania 2.2.B MRPO 

są praktycznie tożsame z tym zapisem. 

Tu pojawiają się dwa istotne pytania badawcze dotyczące formy i przedmiotu wsparcia:  

1) Czy bezpośrednie wsparcie władz publicznych w formie dotacji jest najbardziej potrzebną 

formą wsparcia? 

2) Czy potrzeby w zakresie prowadzenia działalności B+R oraz podejmowania współpracy 

badawczej zidentyfikowane na poziomie Wspólnoty i RSI są rzeczywiście największymi 

potrzebami przedsiębiorstw, których spełnienie warunkuje wzrost innowacyjności i 

konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw?  

4.2. Potrzeby w zakresie poprawy otoczenia instytucjonalnego i obciążeo podatkowych i 

parapodatkowych 

Badając popyt na innowacje ze strony MŚP w Małopolsce w pierwszej połowie 2006 r.40 zadano 

pytanie o działania władz publicznych, które według przedsiębiorców powinny byd najważniejszymi 

elementami polityki wobec przedsiębiorstw. Za najważniejsze małopolscy przedsiębiorcy uznali 

obniżenie kosztów zatrudnienia (84%) i zmniejszenie uciążliwości biurokratycznych (79%). Warto 

zwrócid uwagę, że wśród czynników wpływających na konkurencyjnośd firmy odpowiedź „wsparcie ze 

strony władz publicznych” znalazła się na odległym, 10. miejscu. Do podobnych wniosków można 

dojśd analizując odpowiedzi polskich przedsiębiorców rozważających możliwośd przeniesienia 

działalności gospodarczej do innych krajów UE41. Wśród sześciu najistotniejszych czynników 

wymieniono większą stabilnośd działalności gospodarczej (61%), niższe opodatkowanie działalności 

(56%), niższe bariery administracyjne (43%) lepszą infrastrukturę (42%), niższe koszty pracy (26%) i 

mniejsze ryzyko polityczne (19%). Uwagę zwraca fakt, że zadania regulacyjne paostwa były 

postrzegane jako ważniejsze, niż alokacyjne. 

                                                           
40 P. Kopycioski, Ł. Mamica, Raport z badania popytu na innowacje w ramach projektu „Rynek innowacji w 

Małopolsce”, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, czerwiec 
2006. 
41

 M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw 2006, raport z badao 
„Monitoring kondycji sektora MSP 2006”, PKPP Lewiatan, maj 2006. 
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Na te dwie cechy – otoczenie instytucjonalne i obciążenia fiskalne wskazują odpowiedzi na pytania o 

bariery w rozwoju firmy (przedsiębiorcy najczęściej utożsamiają rozwój z inwestowaniem). Według 

ankietowanych przedsiębiorców z sektora MŚP, najistotniejsze czynniki utrudniające rozwój firmy to 

wysokośd obciążeo parapodatkowych (89%) i podatkowych (84%), natomiast dwie następne pozycje 

zajmują procedury administracyjne (74%) i nieelastyczne prawo pracy (71%), a więc te elementy 

otoczenia instytucjonalnego, które leżą w sferze regulacji i mogą byd poprawione bez większego 

uszczerbku dla finansów publicznych.42 

W odniesieniu do obciążeo podatkowych można wskazad, że w istotny sposób wpływają one na 

zdolnośd przedsiębiorstw do akumulacji kapitału, co z jednej strony determinuje skłonnośd do 

inwestowania w zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia, w których zmaterializowane 

są transferowane technologie (co określa moment, od którego warto podejmowad samodzielne 

prace badawcze), z drugiej zaś strony determinuje opłacalnośd podjęcia ryzyka inwestycji w 

niepewne, co do wyników, prace badawczo-rozwojowe. 

W odniesieniu do środowiska prawnego i regulacyjnego można przytoczyd badania Scarpetty i 

Hemmingsa (2001)43, którzy dowodzą, że zdecydowanie istotnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko 

inwestycji w B+R przez przedsiębiorstwa jest skuteczny system egzekwowania prawa, który poza 

wpływem na bodźce do inwestycji w sferę B+R znacząco wpływa na akumulację kapitału i na PKB, co 

znów zwiększa prawdopodobieostwo, że firmy podejmą ryzyko inwestycji w B+R. 

Wydaje się więc, że to te potrzeby, których zaspokojenie polega na podejmowaniu działao w sferze 

regulacyjnej są tymi, które w największym stopniu mogą determinowad skłonnośd do podejmowania 

inwestycji, w tym tych najbardziej ryzykownych, związanych z inwestowaniem w prace badawczo-

rozwojowe. Biorąc jednak pod uwagę rodzaj instrumentów polityki gospodarczej, które są do 

dyspozycji Komisji Europejskiej w zakresie realizowanej polityki spójności (fundusze europejskie), a 

także narzędzia dostępne na poziomie polskich regionów, można stwierdzid, że ograniczają się one do 

możliwości bezpośredniego wsparcia niektórych inwestycji. Zatem decyzja o ich użyciu, w obliczu 

wysokich kosztów realizacji prac B+R i możliwości ich obniżenia oraz zapotrzebowania 

przedsiębiorstw na kapitał, jest w danych okolicznościach jak najbardziej racjonalna. 

Wniosek: 

Firmy potrzebują przyjaznego otoczenia instytucjonalnego oraz niższych kosztów działalności 

gospodarczej. Te jednak zależą od ładu instytucjonalnego i polityki gospodarczej prowadzonych na 

szczeblu krajowym i, w coraz większej mierze, wspólnotowym.  

4.3. Potrzeby w zakresie rodzaju wspieranych inwestycji 
 
Biorąc pod uwagę (wskazane wcześniej) ograniczone możliwości i zapotrzebowanie polskich 

przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i podejmowania 

                                                           
42 Tamże. 
43 Scarpetta, S., P. Hemmings (2001), Związek polityki gospodarczej ze wzrostem, (w:) Kołodko G. (red.) „Nowa 

gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, Wyd. WSPiZ im. L. 

Koźmioskiego, Warszawa. 
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współpracy badawczej, w obliczu możliwości odrabiania dystansu technologicznego w drodze 

transferu technologii, można przytoczyd badania ewaluacyjne wskazujące, że potrzeby polskich 

przedsiębiorstw koncentrują się głównie na wsparciu nowych, innowacyjnych inwestycji w środki 

trwałe. 

Potwierdzają tę tezę cytowane badania absorpcji środków w ramach SPO WKP – przedsiębiorcy, 

którzy byli beneficjentami działania 2.3. SPO WKP, w ramach którego wpierano przedsięwzięcia 

innowacyjne, wskazywali, jako najbardziej potrzebne, dotacje na zakup maszyn i urządzeo, następnie 

budynków produkcyjnych i oprogramowania komputerowego, natomiast za najmniej potrzebne 

uznawali dotacje na zakup usług doradców zewnętrznych, prowadzenie badao przemysłowych i 

przedkonkurencyjnych oraz zakup licencji i praw własności intelektualnej44. 

Z tym związane są także stosunkowo skromne potrzeby przedsiębiorstw w zakresie rozwijania 

współpracy badawczo-rozwojowej. Zdecydowana większośd – ponad 88% przedsiębiorców 

ankietowanych przez Kopycioskiego i Mamicę w 2006 r. deklarowało brak współpracy z ośrodkami 

badawczo-rozwojowymi. Najwięcej, bo 37% ankietowanych przedsiębiorców (MŚP) wskazało na 

bariery natury finansowej, co może wskazywad, na niewystarczające zasoby MŚP, aby mogły one 

rozwijad działalnośd B+R i współpracę innowacyjną z jednostkami badawczymi. Brak informacji i 

wiedzy na temat jednostek B+R oraz ich oferty (odpowiednio 28% i 32% wskazao) podnoszony przez 

przedsiębiorców może zatem byd wtórny w stosunku do trzeźwej oceny własnych możliwości, ale 

także potrzeb – 24% ankietowanych wskazało, że współpraca z JBR-ami jest zbędna dla firmy. 

Wniosek: 
 
Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne polskich i małopolskich przedsiębiorstw, wsparcie 
działalności B+R i współpracy badawczej nie należy do ich priorytetów. Ma to wyraźne 
odzwierciedlenie w relacji popytu na dotacje z zakresu B+R oraz dotacje na zakup środków trwałych 
niezwiązanych z podejmowaniem prac badawczych tak w ramach osi II MRPO jak i PO IG.  
 
4.4. Potrzeby przedsiębiorców w świetle założeo Schematu 2.2.B MRPO 

Aby odpowiedzied na pytanie o potrzeby przedsiębiorstw, których spełnienie warunkuje efektywną 

realizację projektów inwestycyjnych z zakresu B+R, należy się zastanowid czemu inwestycje te mają 

sprzyjad. Przyjmując, że głównym celem każdego przedsiębiorstwa jest jak najbardziej efektywna 

alokacja zasobów w celu uzyskania zysku, można przyjąd, że mogą one przyjmowad jedną z trzech 

racjonalnych kosztowo strategii wobec prac badawczo – rozwojowych:  

A) Projekty inwestycyjne wzmacniają konkurencyjnośd i innowacyjnośd przedsiębiorstwa bez 

pośrednictwa prac B+R prowadzonych w przedsiębiorstwie (może to byd np. zakup środków 

trwałych lub zakup wyników prac B+R /transfer technologii z jednostek naukowych lub 

innych przedsiębiorstw). 

                                                           
44

 Raport z oceny uzupełniającej "Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006", wykonany 
przez WYG International Sp. z o.o. i PSDB Sp. z o.o. 
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B) Projekty inwestycyjne wzmacniają konkurencyjnośd i innowacyjnośd przedsiębiorstwa 

poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie. 

C) Projekty inwestycyjne mają poprawid konkurencyjnośd  i innowacyjnośd przedsiębiorstwa 

poprzez umożliwienie/rozwój współpracy w zakresie B+R z jednostkami naukowymi.  

 

Schemat 2. Możliwe strategie przedsiębiorstw 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Sytuacja A (kolor czerwony) zachodzi wówczas, gdy dofinansowane projekty inwestycyjne nie 

gwarantują prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w MSP, a traktowane są jako alternatywna dla 

dotacji inwestycyjnych. W zasadzie odpowiada ona projektom realizowanym w ramach innego, niż 

omawiany tutaj, schematu (2.1.A MRPO). Chociaż trudno mówid w tym przypadku o działalności B+R i 

nie będziemy szczegółowo rozważad potrzeb przedsiębiorstw związanych z pozyskiwaniem dotacji 

inwestycyjnych, do sytuacji tej powrócimy jeszcze opisując trafnośd Schematu 2.2.B MRPO. 

Sytuacje B i C (kolor zielony), chod zostały uwzględnione w schemacie 2.2.B MRPO, wyprowadzone są 

z różnych przesłanek i prowadzą w pewnym stopniu do sprzecznych działao, co jeszcze zostanie 

rozwinięte przy omówieniu trafności schematu. Zróżnicowanie to uwzględnia poniższa tabela, 

zawierająca zestawienie mocnych i słabych stron sytuacji B i C z punktu widzenia istotnych potrzeb 

warunkujących efektywną realizację projektów inwestycyjnych. Wzmocnienia lub interwencji mogą 

wymagad kwestie wskazane jako słabe strony oraz pozostałe potrzeby przedsiębiorstw.  
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Tabela 8. Możliwe strategie przedsiębiorstw uwzględnione w schemacie 2.2.B MRPO 

 Sytuacja B –projekty inwestycyjne 

realizowane poprzez prowadzone w 

przedsiębiorstwie prace B+R 

Sytuacja C –projekty inwestycyjne 

zakładające prowadzenie prac B+R we 

współpracy z jednostkami naukowymi 

M
o

c
n

e
 s

tr
o

n
y
 

- wzmocnienie nakładów na działalność B+R w 

przedsiębiorstwach bez względu na jakość 

współpracy z jednostkami naukowymi i IOB i bariery 

tej współpracy 

- bezpośrednie oddziaływanie na przewagę 

konkurencyjną dofinansowanych podmiotów 

- zmniejszenie czasu oczekiwania na wykonanie 

określonej pracy badawczej (w stosunku do zlecenia 

jej na zewnątrz) 

- prace badawczo-rozwojowe mają większą szansę 

na wdrożenie 

- silna orientacja rynkowa (por. Quinn 1980) 

- współpraca umożliwia wytworzenie 

długoterminowych  i wielostronnych korzyści   

(rozwój odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego) 

- inkluzywność polegająca na objęciu możliwością 

współpracy również mikro i małych przedsiębiorstw 

- zdobywanie doświadczenia przez mniej 

doświadczone podmioty 

- otwarcie możliwości dla komercjalizacji wyników 

badań naukowców 

S
ła

b
e

 s
tr

o
n

y
 

- skupienie na korzyściach raczej krótkoterminowych 

- efekt św. Mateusza – wsparcie tych 

przedsiębiorstw, które już prowadzą efektywnie 

prace B+R, większych dłużej istniejących na rynku 

- zbyt wysokie wymagania w stosunku do mikro        

i małych przedsiębiorstw 

- konieczność posiadania wykwalifikowanej kadry 

- ograniczenie transferu technologii do 2 kanałów – 

pomiędzy samymi przedsiębiorstwami i pomiędzy 

przedsiębiorstwami a pośrednikami 

- inwestowanie w przedsiębiorstwa o stabilnej 

pozycji (trwałe struktury) może osłabiać 

innowacyjność (por. innowacyjność ciągła i 

nieciągła) 

- trudniejszy proces dochodzenia do etapu 

wdrożenia innowacji (wymagana komplementarność 

z innymi procesami) 

- słabsza orientacja rynkowa, szczególnie wśród 

naukowców 

- koszty transakcyjne (overnetworking) 

 

In
n

e
 p

o
tr

z
e

b
y
 p

rz
e

d
s
ię

b
io

rs
tw

 

- dostęp do funduszy na inwestycje 

- dostęp do informacji na temat funduszy 

publicznych i unijnych 

 

 

- dostęp do funduszy na inwestycje (w tym funduszy 

zalążkowych i venture capital) 

- dostęp do informacji o instytucjach finansowych 

wspierających działalność B+R 

- dostęp do informacji o możliwości współpracy 

przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi i IOB 

- ułatwienie transferu technologii ze środowiska 

naukowego do biznesu np. poprzez funkcjonowanie 

bazy zamawianych prac magisterskich i doktorskich 

- wsparcie w zakresie wdrażania wyników prac B+R 
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Zestawiając ze sobą potrzeby przedsiębiorców dla sytuacji B i C można zauważyd, że w przypadku 

realizacji schematu dotacji opartych na dofinansowaniu zakupów i instalacji infrastruktury badawczej 

w przedsiębiorstwach ważne będą te same czynniki, co w przypadku zwykłych dotacji inwestycyjnych, 

a więc przede wszystkim dostęp do funduszy na inwestycje oraz dostęp do informacji o 

możliwościach finansowania. Niemal 95% małopolskich przedsiębiorstw inwestujących w latach 

2005-2008 wykorzystało w tym celu środki własne. To stawia w pozycji uprzywilejowanej większe 

przedsiębiorstwa, mniej zagrożone utratą płynności finansowej w wyniku inwestycji. Jako trudno 

dostępne oceniane są środki z funduszy publicznych oraz z Unii Europejskiej. Jednocześnie 

małopolskie przedsiębiorstwa deklarują próbę zwiększenia udziału tego typu środków w puli 

przeznaczonej na inwestycje w latach 2009-201345. 

W przypadku sytuacji B, efektywnośd realizacji projektów może byd związana w dużej mierze z 

bieżącą kondycją i potencjałem przedsiębiorstwa. Znajduje to odzwierciedlenie w kryteriach oceny 

merytorycznej wniosków składanych przez przedsiębiorców w ramach Schematu 2.2.B MRPO, 

uwzględniających m.in. doświadczenie przedsiębiorstwa oraz trwałośd projektu.  

W przypadku sytuacji C, warto przywoład cel Działania 2.2 MRPO (wparcie komercjalizacji badao 

naukowych), którym jest „zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez 

uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-

rozwojowych oraz transferu technologii”. Cel ten wpisuje się zatem w koncepcję wielostronnej 

współpracy na rzecz kreowania środowiska odpowiedniego dla wzrostu innowacyjności i 

konkurencyjności (por. knowledge space, consensus space, innovation space; Etzkowitz 2002). 

Koncepcja ta jest szerzej znana jako model potrójnej spirali, triple helix model i jest propozycją 

podejścia do programowania rozwoju regionalnego.  

 

Schemat 3. Trójstronna współpraca w rozwoju innowacji pomiędzy paostwem, uczelniami a przemysłem 
(triple helix model) 

 

Źródło: H. Etzkowitz (2002), Triple Helix Model of University – Industry – Government. Implications for Policy 

and Evaluation, s. 4 

 

                                                           
45

 „Potencjał rozwojowy małopolskich przedsiębiorstw”, Millward Brown SMG/KRC, Kraków 2009.  
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W sytuacji C, w stosunku do B, daje się zauważyd wzrost istotności potrzeb informacyjnych, 

wynikających z inkluzywnej natury modelu współpracy. Zwraca się uwagę, że deklarowany przez 

ponad połowę przedstawicieli polskich firm produkcyjnych brak potrzeby współpracy ze 

środowiskiem naukowym i  JBR może wynikad z nikłej wiedzy na temat możliwości współpracy i 

potencjalnych korzyści46. Braki w tej dziedzinie zostały opisane w rozdziale poświęconym barierom 

zewnętrznym i systemowym. Ostrożnie trzeba jednak zauważyd, że deklarowany brak potrzeby 

współpracy może byd również pokłosiem złych doświadczeo tych przedsiębiorstw, które mają na 

swoim koncie współpracę z innymi sektorami. Potwierdzeniem tego przypuszczenia są wyniki badao, 

świadczące m.in. o rozbieżnych oczekiwaniach względem współpracy po stronie środowiska 

naukowego i biznesu47. 

Można powiedzied, że podczas gdy sytuacja B wzmacnia stronę popytową innowacji, sytuacja C łączy 

ze sobą stronę popytową i podażową, stymulując działania o charakterze bardziej kompleksowym. 

Jeżeli przyjąd, że jest to sposób działania właściwy dla postawionych w Działaniu 2.2 MRPO celów, to 

należałoby stwierdzid, że inwestycje w  infrastrukturę badawczą w przedsiębiorstwach nie 

odpowiedzą na wszystkie potrzeby MŚP w zakresie rozwijania działalności B+R. Jeśli ich celem jest 

bowiem m.in. przygotowanie wyników badao naukowców do wdrożenia, to można by się zastanowid 

co zrobid, aby komercjalizacja badao prowadzonych w jednostkach naukowych była zjawiskiem 

powszechnym, a oferowane przez naukowców produkty były możliwie najbardziej zbliżone do postaci 

umożliwiającej ich wykorzystanie. Taka sytuacja oznaczałaby przecież przełamanie najtrudniejszych 

barier współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym oraz łatwiejszy transfer technologii, 

zwłaszcza do firm małych i mikro, którym ciężko prowadzid własną działalnośd badawczą. 

Prawdopodobnie jednak, co sygnalizowano już wcześniej, w ramach ewaluowanego schematu 

wsparcia nacisk został położony na ten rodzaj potrzeb przedsiębiorstw, który niekoniecznie wynika z 

wielostronnej współpracy B+R. Ocena diagnozy potrzeb małopolskich MŚP i doboru odpowiednich do 

nich celów Schematu 2.2.B została zawarta w rozdziale poświeconym trafności. 

Potrzeby wynikające z uwzględnienia zarówno strony popytowej, jak i podażowej, a więc związane z 

modelem współpracy, można oceniad za pomocą analizy luk. Wyniki prac zespołu opracowującego 

raport pt. „Analiza porównawcza popytu na innowacje i podaży innowacji w Małopolsce” prezentuje 

poniższa tabela. 

                                                           
46

  „Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
2006.  
47

 „Ocena transferu wiedzy i powiązao sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami”, 
Instytut Badao Rynku i Opinii Publicznej CEM, Kraków 2009. 
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Tabela 9. Porównanie popytu na i podaży innowacji  

 

Źródło: J. Działek „Analiza porównawcza popytu na innowacje i podaży innowacji w Małopolsce”, Kraków 2007 

 

Analiza rozbieżności ujawnia niedostosowanie strony popytowej do podażowej. Niedopasowanie 

można zauważyd w przypadku m.in.:  

 

1) dostawy wyposażenia (wysoki popyt, niska podaż) – godnym przemyślenia rozwiązaniem byłaby 

promocja informacji o dostawcach odpowiedniego wyposażenia wśród przedsiębiorców oraz 

organizacja pośrednictwa łączącego podaż z popytem np. przez jednostki otoczenia biznesu 

2) marketing i sprzedaż – istniejące zapotrzebowanie wynika z wagi, jaką przedsiębiorstwa 

przywiązują do zysku z komercjalizacji produktów czy rozwiązao. Dziwi słaba oferta uczelni w tym 

zakresie, biorąc pod uwagę ilośd jednostek naukowych prowadzących studia z zakresu 

marketingu 

3) zarządzania jakością – oferta uczelni, JBR i IOB jest uboższa w stosunku do np. szkoleo, może 

mied natomiast istotne znaczenie w przypadku prowadzenia ciągłych prac badawczych w 

przedsiębiorstwach 

 

Trzeba jednak pamiętad o tym, że w przypadku większości działao, nawet jeśli oferta uczelni, JBR i IOB 

odpowiada zapotrzebowaniu przedsiębiorstw, problemem podkreślanym w licznych opracowaniach 

jest brak wiedzy przedsiębiorców na temat tej oferty lub inne bariery utrudniające wykorzystanie 

istniejącej i rozwijanej oferty. 
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V Ocena trafności i użyteczności wsparcia w ramach Schematu 2.2. B oraz ocena 

faktycznego zapotrzebowania na nie przedsiębiorców 

 

W ramach analizy trafności interwencji publicznej stawia się pytanie o adekwatnośd planowanych 

celów i sposobów implementacji danego programu do wcześniej zdefiniowanych problemów 

publicznych. Jest to więc kryterium stosowane najczęściej w przypadku ewaluacji ex-ante. Ocena 

trafności zostanie więc dokonana w tej części raportu. Z kolei ocena użyteczności  i faktycznego 

zapotrzebowania zostanie dokonana zarówno na podstawie przedstawionej poniżej ewaluacji 

interwencji z punktu widzenia jej trafności jak i wyników badania CATI.   

Przed przystąpieniem do właściwej analizy trafności, warto zwrócid uwagę na spójnośd celów samej 

interwencji.   

5. 1. Napięcie pomiędzy celami, które mają byd realizowane w ramach Schematu 2.2.B: 

Zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm oraz uaktywnienie współpracy 

przedsiębiorstw z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo – 

rozwojowych oraz transferu technologii. 

Z diagnozy wynika, że zidentyfikowanym problemem, na który odpowiedzią jest uruchomione 

działanie 2.2B MRPO jest z jednej strony zbytnia ogólnośd wyników badao realizowanych w 

uczelniach wyższych i JBR-ach, która utrudnia bezpośrednie ich wdrożenie w działalności 

gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa, z drugiej zaś strony niska chłonnośd 

przedsiębiorstw uwarunkowana brakiem odpowiedniej infrastruktury badawczej w 

przedsiębiorstwach. 

Dlatego uznaje się, że „system przepływu wyników badao z instytucji naukowych do przemysłu” 

może nie zapewniad „skutecznego wykorzystania zasobów wiedzy i techniki jednostek badawczo-

rozwojowych oraz uczelni wyższych”. W wyraźny sposób Schemat 2.2B jest ustanowiony z myślą o 

wzmocnieniu strony popytowej, tj. o wzmocnieniu potencjału przedsiębiorstw do wdrażania wyników 

badao poprzez stymulowanie inwestycji (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe tj. infrastrukturę i 

urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działao badawczo-rozwojowych w 

przedsiębiorstwach. W zamyśle twórców tego schematu, miał on byd komplementarny do Schematu 

2.2A, w ramach którego wzmacniano by stronę podażową. Schemat 2.2.B miał odgrywad rolę 

narzędzia stymulującego popyt na wygenerowane w ramach jego odpowiednika produkty. Jednak ze 

względu na problemy natury prawnej nie udało się odpowiednio wcześnie uruchomid schematu 

2.2.A. 

 

Poniżej odtworzono „teorię programu” dla Schematu 2.2.B w odniesieniu do celów operacyjnych i 

szczegółowych. Warto dodad, że na poziomie celów ogólnych znalazły się rozwój działalności B+R w 

regionie oraz  wzrost konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw (wszystkich, a nie tylko 

będących beneficjentami wsparcia). 
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Schemat 4. Cele szczegółowe i operacyjne, do których osiągnięcia miał przybliżad Schemat 2.2.B 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Z przedstawionych wcześniej rozważao dotyczących barier wewnętrznych oraz potrzeb 

przedsiębiorstw wyłania się napięcie pomiędzy celami, które miały byd osiągnięte dzięki Schematowi 

2.2B MRPO. W związku z faktem, że zwiększenie poziomu konkurencyjności firm może się dokonywad 

nie tylko poprzez rozwój ich innowacyjności, a tym bardziej nie tylko poprzez uaktywnienie 

współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym, kluczowe znaczenie dla realizacji tak opisanych 

celów mają właściwe kryteria wyboru projektów. Jak pokazano w analizie barier wewnętrznych, 

kryteria te nie spełniły tego warunku.  

 

Wniosek: 

Biorąc pod uwagę niewielkie potrzeby z zakresu współpracy i niewielkie nią zainteresowanie, logika 

celów schematu nie w pełni odpowiada potrzebom przedsiębiorstw, bo (ze względów opisywanych 

jako bariery zewnętrzne) to nie poprzez współpracę realizowane są prace B+R i nie przez współpracę 
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następuje wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw. Zatem nie da się 

w pełni zrealizowad celu Schematu 2.2.B. Jeśli jednak mowa o identyfikacja barier w realizacji 

innowacyjnych przedsięwzięd, to brak realizacji tego celu związanego ze współpracą nie jest barierą w 

realizacji projektów. 

5.2. Ograniczona trafnośd schematu. 

Jak pokazano powyżej, trafnośd schematu należy rozpatrywad jako zagadnienie wielowymiarowe 

zależnie od potrzeb, które mają byd przedmiotem porównania z celami Schematu2.2B. Warto 

zauważyd, że trafnośd  analizowanego schematu  ograniczona jest możliwością  realizacji  wsparcia 

przedsiębiorczości na poziomie regionu jedynie poprzez wykorzystanie instrumentów alokacyjnych.   

Instrumenty regulacyjne pozostają bowiem w gestii władz centralnych.  

Wsparcie z pewnością podnosi kapitał finansowy przedsiębiorstw, w pewnej mierze także kapitał 

ludzki bowiem zakupiony sprzęt będzie wymagał posiadania nowych kompetencji przez pracowników 

przedsiębiorstw-beneficjentów. W zakresie podaży (efektów) działalności B+R oraz współpracy 

przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi trafnośd należy uznad za umiarkowaną.  

 

Tabela 10. Trafnośd Schematu 2.2.B w odniesieniu do zidentyfikowanych wcześniej potrzeb przedsiębiorstw 

 Umiarkowane Średnie Wysokie 

Otoczenie instytucjonalne    

Kapitał finansowy    

Kapitał ludzki    

Podaż (efektów) działalności B+R    

Współpraca przedsiębiorstw z 
jednostkami naukowymi 

   

Źródło: Opracowanie własne 

 

Na koniec warto poczynid dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, analiza trafności dotyczyła tylko poziomu 

beneficjentów (a więc produktów i rezultatów). Ograniczona trafnośd schematu na tym poziomie 

sugeruje podobną ocenę na poziomie oddziaływania. Po drugie, warto dokonad rozróżnienia na 

potrzeby i chęci przedsiębiorstw objętych wsparciem. Czy beneficjenci faktycznie potrzebują 

wsparcia finansowego by móc realizowad swoje interwencje? Na to pytanie będzie można 

odpowiedzied przy okazji analizy wypowiedzi samych beneficjentów.  
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VI Ocena ex-ante efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach schematu 2.2.B 

MRPO 

 

Należy na wstępie wyróżnid trzy podstawowe wymiary analizy efektywności schematu 2.2. MRPO48: 

 poziom analizy: przedsiębiorstwa, regionu; 

Uznanie regionu za poziom analizy oznacza uwzględnienie oprócz produktów i rezultatów także 

oddziaływania interwencji.   

 uwzględnienie kontrfaktycznego aspektu analizy: brutto, netto; 

Kontrfaktyczny aspekt interwencji dotyczy zarówno poziomu produktu i rezultatu (Czy 

przedsiębiorstwo zrealizowałoby inwestycję, gdyby nie otrzymało wsparcia?) jak i oddziaływania (Jaki 

jest efekt interwencji dla innych przedsiębiorstw i całej regionalnej gospodarki).  

 uwzględnienie kosztów w analizie. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na trafnośd analiz jest uwzględnienie kosztów samej interwencji. 

Koszty występują zarówno po stronie instytucji publicznych (przygotowanie dokumentacji 

konkursowej, wybór wniosków, monitorowanie realizacji projektu czy wreszcie sama ewaluacja) jak i 

przedsiębiorstw (przygotowanie wniosków, realizacja umowy). Ideałem analizy efektywności byłoby 

więc porównanie kosztów i korzyści na poziomie regionu z uwzględnieniem scenariusza 

kontrfaktycznego.  

Warto w tym miejscu przedstawid dwa zastrzeżenia. Należy odnotowad, że nawet jeśli możliwa 

byłaby analiza uwzględniająca wszystkie omawiane aspekty, analiza efektywności prowadząca do 

rekomendacji odnośnie ewentualnego zintensyfikowania czy zmniejszenia wsparcia powinna brad 

pod uwagę także analizę efektywności działao alternatywnych. Efektywnośd Schematu 2.2.B należy 

więc rozpatrywad jako cechę stopniowalną i relatywną.   

W ramach prac badawczych podsumowywanych w niniejszym raporcie, możliwe było dośd skromne 

podejście w zbieraniu danych związanych z analizowaną interwencją. Wynikało ono zarówno z 

przedstawionych przez Zamawiającego warunków realizacji badania jak i stosunkowo małej liczby 

beneficjentów, a tym bardziej nieskutecznych wnioskodawców.   

Analiza przebiegała więc przede wszystkim: na poziomie przedsiębiorstwa, bez uwzględniania 

kontrfaktycznego aspektu analizy oraz z umiarkowanym uwzględnieniem kosztów realizacji 

interwencji. Opisując sposób pomiaru efektywności interwencji bardziej szczegółowo, był on 

dokonywany: 

                                                           
48

 por. Venetoklis, T. (2002). Public Policy Evaluation: Introduction to Quantitative Methodologies. Helsinki: 

Government Institute for Economic Research Finland (VATT); Heckman, J.J. and Smith, J.A. (1998). Evaluating 

the welfare state. NBER working paper. No. 6542:Cambridge, MA.  
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na poziomie przedsiębiorstw poprzez: 

 analizę kosztów publicznych zadeklarowanych we wnioskach efektów; 

 deklaracje przedsiębiorstw odnośnie opłacalności realizacji projektów w Schemacie 2.2.B;  

 deklaracje przedsiębiorstw odnośnie realizacji inwestycji bez wsparcia publicznego; 

na poziomie regionu poprzez: 

 deklaracje uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI)  i panelu eksperckiego.  

 

Poniższa tabela przedstawia różne rodzaje efektów: 

 te, których można się spodziewad, na dwóch wyróżnionych poziomach analizy: beneficjenci i 

regionu; 

 te, które można oceniad negatywnie bądź pozytywnie. 

 

Tabela 11.  Rodzaje efektów, do których może prowadzid schemat 2.2.B 

   beneficjenci region 

P
o

zy
ty

w
n

e 

 poprawa wyników finansowych (min. wzrost 
przychodów) 

 wzrost nakładów na B+R 

 zacieśnienie współpracy z sektorem B+R 

 wzrost konkurencyjności i innowacyjności 

 wzrost zatrudnienia 

 wzrost oferty z zakresu B+R 

 podniesienie jakości produktów i usług 

 wprowadzanie innowacji 

 wzrost innowacyjności przedsiębiorstw 

 wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

 wzrost nakładów przedsiębiorstw na B+R 

 intensyfikacja współpracy w zakresie B+R 
pomiędzy przedsiębiorstwami a 
jednostkami naukowymi 

  rozwój strony podażowej B+R  
 

N
eg

at
yw

n
e

  koszty uzyskania i rozliczenia dotacji 

 koszty utraconych możliwości 

 efekt zdarzenia niezależnego 

 koszty transakcyjne 

 koszty utraconych możliwości 

 pogorszenie się pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstw rywalizujących z 
beneficjentami 

Źródło: Opracowanie własne 

Przedstawione powyżej możliwe efekty będą punktem odniesienia w podsumowywanych w dalszej 

części działaniach badawczych.  
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Analiza wniosków o dofinansowanie 
 

W niniejszej części dokonano analizy wniosków o dofinansowanie inwestycji w środki trwałe służące 

prowadzeniu prac B+R w ramach Schematu 2.2.B MRPO i przedstawiono konkluzje odnoszące się do 

sformułowanych przez Zamawiającego celów badania poprzez weryfikację wstępnych hipotez 

badawczych sformułowanych na etapie analizy danych zastanych. Należy przy tym zaznaczyd, że 

wnioskowanie na temat prawdziwości poszczególnych hipotez na podstawie analizy 23 wniosków 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego jest możliwe do przeprowadzenia w ograniczonym 

stopniu, ponieważ we wnioskach aplikacyjnych brak jest informacji o instytucjonalnym kontekście 

realizacji projektów, a ponadto charakterystyka projektów sporządzona jest w sposób daleki od 

obiektywizmu – mający zwiększyd prawdopodobieostwo otrzymania dotacji. 

 

I Bariery systemowe i zewnętrzne 

Jak zaznaczono, wnioskowanie na temat sytuacji przedsiębiorstw, czyli barier zewnętrznych w 

realizacji projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B+R w ramach MRPO na podstawie 

wniosków projektowych może byd nieco zwodnicze. Przede wszystkim, jak pokazują doświadczenia z 

realizacji przedsięwzięd podobnego typu oraz doświadczenia z wdrażania analizowanego schematu, 

wnioski przygotowywane są przez firmy konsultingowe, które nie posiadają pełnych informacji 

dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa. Ponadto celem wniosku jest skuteczne pozyskanie dotacji, co 

wymaga przedstawienia swojego pomysłu i przedsiębiorstwa w jak najlepszym świetle. O barierach 

zewnętrznych można zatem wnioskowad jedynie na podstawie deklaracji beneficjentów. 

1. Brak infrastruktury badawczej 

Główną przeszkodą w prowadzeniu prac B+R zdaniem beneficjentów jest brak infrastruktury 

badawczej. Potrzeby inwestycyjne w tym względzie były głównym motywem aplikowania o dotacje. Z 

uwagi na to, że potrzeba ta została zaspokojona w wyniku interwencji nie należy już tego rozpatrywad 

w kategoriach barier zewnętrznych. 
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2. Niewystarczający poziom współpracy uczelni wyższych z przedsiębiorstwami 

Niewystarczający poziom współpracy uczelni wyższych z przedsiębiorstwami jest jedną z 

najważniejszych barier zewnętrznych, które zostały opisane wcześniej i jedną z nielicznych jaką 

wskazywali beneficjenci we wnioskach o dofinansowanie. Jedynie w 4 wnioskach aplikacyjnych 

znalazły się informacje o prowadzeniu współpracy z jednostkami badawczymi. Brak współpracy jest 

powodowany m.in. tym, że uczelnie techniczne dysponują przestarzałym sprzętem: w Polsce istnieje 

niewiele podmiotów będących w stanie wykonad takie badania. Są to głównie uczelnie techniczne, 

których aparatura pomiarowa ma nierzadko kilkadziesiąt lat, więc wyniki na niej uzyskiwane nie są 

precyzyjne, a pracochłonnośd w instalacji generuje dodatkowe koszty i opóźnienia (mikro 

przedsiębiorstwo). Dodatkowo przeszkodą jest sama organizacja pracy na uczelniach, której efektem 

jest długi okres realizacji nawet prostych badao oraz koszty oferowanych przez nie usług na skutek 

nakładanych zwyczajowo narzutów. Ograniczona współpraca nie jest tylko kwestią dotarcia, czy 

braku kontaktu z pracownikami uczelni, o czym świadczyd może przykład jednego z przedsiębiorców 

po doktoracie, który na chwilę obecną nie współpracuje z uczelnią. Jedynym przejawem 

utrzymywania relacji z uczelnią jest publikowanie wyników swoich prac pod szyldem uczelni.  

3. Skuteczni beneficjenci są lepiej wyposażeni w zasoby w porównaniu do innych MŚP 

W analizie danych zastanych została postawiona hipoteza dotycząca ograniczonych zasobów, jakimi 

dysponują przedsiębiorstwa sektora MŚP, do których jest adresowany wsparcie. Przemawiad za tym 

może fakt, że aż 11 przedsiębiorców nie zamierzało tworzyd etatów badawczych: po pierwsze częśd z 

nich już posiadała wystarczającą kadrę badawczą, po drugie, w pozostałych 12 firmach, etaty takie 

zamierzano utworzyd, po trzecie zaś zadeklarowanie wartości 0 wskaźnika owych etatów jest 

prawdopodobnie racjonalną strategią w sytuacji, gdy popyt na środki Schematu 2.2.B jest niewielki i 

istnieje duże prawdopodobieostwo otrzymania dotacji, a potencjalne sankcje wynikające z 

niewywiązania się z zadeklarowanych wartości wskaźników są dotkliwe. Zatem w odniesieniu do 

zasobów wykwalifikowanych pracowników sfery B+R hipoteza o ograniczonych zasobach ma 

ograniczone zastosowanie, a skuteczni wnioskodawcy należą prawdopodobnie do grupy MŚP lepiej 

wyposażonych w zasoby MŚP w stosunku do pozostałych przedsiębiorstw tego sektora. 
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II Bariery wewnętrzne 

W celu zidentyfikowania barier wewnętrznych Schematu 2.2.B, czyli dokonania oceny warunków 

selekcji przedsiębiorstw, scharakteryzowane zostały te wnioski złożone przez przedsiębiorstwa            

w drugiej edycji konkursu, które otrzymały dofinansowanie na realizację inwestycji. Następnie 

analizie poddane zostały poszczególne wymogi, jakie musieli spełnid wnioskodawcy, aby móc ubiegad 

się o dotacje.  

Schemat 5. Analiza barier wewnętrznych w ramach analizy wniosków o dofinansowanie 

Źródło: Opracowanie własne 

a) Charakterystyka przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie w ramach Schematu 

2.2.B MRPO 

Zdecydowana większośd przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie ma swoją siedzibę na 

terenie miasta Krakowa (15 przedsiębiorstw). Rozkład wniosków względem beneficjentów w podziale 

na gminy przedstawia się następująco: Kraków (15), Chełmiec (1), Kalwaria Zebrzydowska (2), Nowy 

Sącz (1), Skawina (1), Jordanów (1), Jasło (1), Tarnów (1). Wnioskodawcami w przeważającej części 

były mikro- i małe przedsiębiorstwa. Dofinansowanie otrzymało 9 mikroprzedsiębiorstw, 9 

przedsiębiorstw małych oraz 5 przedsiębiorstw średniej wielkości.  

1. Efekt św. Mateusza w Schemacie 2.2.B wystąpił w ograniczonym stopniu 

Co ciekawe, dośd dużą grupę stanowiły przedsiębiorstwa młode, utworzone w przeciągu ostatnich 5 

lat (7 przedsiębiorstw), a w dalszej kolejności przedsiębiorstwa powstałe od 1995 roku do 2004               

(6 przedsiębiorstw), co widad na poniższym wykresie. 

Bariery wewnętrzne

selekcja przedsiębiorstw

•jakie przedsiębiorstwa otrzymały 
wsparcie?

warunki wsparcia

•jakie były elementy brane pod uwagę w 
ocenie wniosków projketowych ? ich 
ocena
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Wykres 9. Rok powstania beneficjentów 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Duży udział wśród beneficjentów przedsiębiorstw stosunkowo młodych wydaje się przeczyd hipotezie 

o efekcie św. Mateusza (szerzej została opisana w badaniu desk research).  Byd może niewielki popyt 

na środki oferowane w ramach schematu sprawił, że mniejsze znaczenie miało doświadczenie na 

rynku i wyposażenie w zasoby, byd może zaś sprawdza się spostrzeżenie Schumpetera, że innowacje 

to domena przede wszystkim firm nowych i młodych. Przy tym warto przyjrzed się kwestii 

doświadczenia beneficjentów w pozyskiwaniu środków publicznych w ramach innych programów. 

Otóż dwie firmy spośród przedsiębiorstw należących do najmłodszej grupy, posiadało doświadczenia 

w realizacji projektów dotowanych ze środków publicznych. Ogólnie 12 przedsiębiorstw, które 

otrzymały dofinansowanie miały w przeszłości doświadczenia w realizowaniu tego typu projektów. 

Owa obserwacja ponownie wydaje się osłabiad hipotezę dotyczącą efektu św. Mateusza, bowiem 

prawie połowa przedsiębiorstw, której otrzymała dotację nie miała doświadczenia w korzystaniu ze  

środków publicznych. Spośród analizowanej grupy beneficjentów, którzy mieli takie doświadczenie w 

większości przedsiębiorcy korzystali ze wsparcia oferowanego w ramach SPO WKP (6 

przedsiębiorstw), funduszy PHARE (4 przedsiębiorstwa),  PO IG (3 przedsiębiorstwa) i wreszcie 

Schematu 2.1.A MRPO (4 przedsiębiorstwa). Przeważająca częśd wymienionych przez 

wnioskodawców dotacji, miała charakter inwestycyjny.  

Podsumowując można dojśd do wniosku, że efekt św. Mateusza w Schemacie 2.2.B MRPO wystąpił, 

ze względu na niewykorzystaną alokację, w ograniczonym stopniu, czego potwierdzeniem jest dośd 

duża liczba przedsiębiorstw młodych wśród beneficjentów Schematu. 

2. Zbyt niska kwota dofinansowania 

Średnia wartośd inwestycji, na którą beneficjenci otrzymali dofinansowanie w ramach Schematu 

2.2.B wynosiła 371 956 zł. Zgodnie z wytycznymi projektowymi, łączna kwota wydatków 

kwalifikowanych nie mogła przekroczyd 400 tys. zł, a ich średnia kształtowała się na poziomie 

3
2

3

7

1988 i wcześniej 1989 - 1994 1995 - 2004 2005 do dzisiaj
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307 437zł. W przypadku średnich przedsiębiorstw średnia wydatków kwalifikowanych wynosiła 

332 174 zł, a w mikro i małych przedsiębiorstwach wynosiła 300 566 zł. Łączna wartośd wydatków 

kwalifikowanych w przypadku 3 projektów nie przekraczała 150 tys. zł i były to wnioski złożone przez 

przedsiębiorstwa prowadzące głównie działalnośd usługową (w zakresie ochrony zdrowia oraz 

informatyczną). Największa liczba projektów, bowiem 11 została złożona na kwotę łącznego 

dofinansowania powyżej 390 tys. zł, a jeden na kwotę 363 tys. zł. Zatem większośd przedsiębiorców 

starała pozyskad maksymalną wartośd przewidzianego dla nich wsparcia w ramach tego schematu, co 

ilustruje poniższy wykres. 

 

Wykres 10. Kwoty wnioskowanych wydatków kwalifikowanych 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Ubieganie się przez wielu przedsiębiorców o kwotę dotacji zbliżoną do maksimum potwierdzad może 

hipotezę sformułowaną w badaniu desk research, głoszącą, że linia demarkacyjna pomiędzy MRPO i 

PO IG odnosząca się do wartości realizowanych projektów mogła byd ustanowiona na zbyt niskim 

poziomie. Co więcej, przedsiębiorcy ubiegający się o największe dotacje w większości przypadków 

przeznaczali je na modernizację laboratorium i jego doposażenie (7 przedsiębiorców), a nie na 

utworzenie zupełnie nowego laboratorium służącego prowadzeniu prac B+R (5 przedsiębiorców). 

Biorąc to pod uwagę można tym bardziej przychylid się do pozytywnego zweryfikowania hipotezy o 

ograniczającej naturze ustanowionej linii demarkacyjnej.  

3. Wsparciem zostały objęte przedsiębiorstwa wpisujące się w 4 obszary innowacyjności 

wyróżnione w RSI 

Przedsiębiorcy we wnioskach projektowych w 9 przypadkach nie podawali branży w jakiej działają 

wpisując kategorię: inne niewyszczególnione usługi, co nie było zgodne z profilem ich działalności. Na 

potrzeby tej analizy tym przedsiębiorcom została przyporządkowana branża zgodnie z rodzajem 

działalności jaką prowadzą wedle klasyfikacji PKD z drobnymi zmianami (w odniesieniu do 

3 4 4

12

poniżej  150 tys. zł 150 - 250 tys.zł 251-350 tys. zł powyżej 350 tys. zł
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budownictwa, bowiem dodano technologie budowlane). Poniższa tabela ilustruje w jakich 

sekcjach/branżach PKD działają wnioskodawcy. 

Tabela 12. Branże beneficjentów (pogrubione zostały te kategorie, które wpisują się w Regionalną Strategię 
Innowacyjności) 

Branża Przykłady – rozwinięcie 
Ilośd 

beneficjentów 

Przetwórstwo 

przemysłowe 

Produkcja okien, produkcja leków; wyroby z tworzyw sztucznych, 

produkcja rurek wirowych, jubilerstwo, produkcja obuwia; produkcja 

substancji pochodzenia roślinnego dla przemysłu farmaceutycznego 

oraz badania biotechnologiczne 

8 

Budownictwo i  

technologie 

budowlane 

Wytwarzanie gładzi szpachlowej (chemia budowlana) dodatków do 

betonu, wytwarzanie mieszanek betonowych 
5 

Ochrona zdrowia 
Gabinet rehabilitacyjny, stomatologia, konserwacja urządzeo 

radiologicznych 
3 

Informacja i 

komunikacja 

Usługi internetowe – marketingowe; dostarczanie rozwiązao i 

systemów do automatycznej identyfikacji towarów przy pomocy 

kodów kreskowych; opracowanie i sprzedaż oprogramowania 

komputerowego do wspomagania rekonstrukcji wypadków 

drogowych 

3 

Działalnośd 

profesjonalna, 

naukowa i 

techniczna 

usługi geotechniczne,  geofizyczne(działanie na rzecz środowiska 

naturalnego), produkcja systemu fotowoltaicznego 
2 

Hutnictwo Produkcja pieców szklarskich 1 

Usługi inne  wykonywanie zdjęd lotniczych 1 

Źródło: Opracowanie własne 

Największa grupę stanowią przedsiębiorstwa, które należą do sekcji „przetwórstwo przemysłowe”. 

Dośd duża liczba wnioskodawców znalazła się w grupie budownictwo i technologie budowlane.  

Regionalna Strategia Innowacyjności wyróżniła 4 obszary strategiczne innowacyjności: środowisko, 

przemysł, zdrowie i żywnośd, wiedza i komunikacja. Przedsiębiorstwa wpisujące się w te obszary 

mogły na etapie oceny merytorycznej uzyskad 2 z 4 punktów w kategorii „innowacyjnośd projektu”. 
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W powyższej tabelce zostały one wyróżnione pogrubioną czcionką. Zdecydowana większośd 

przedsiębiorców (15) wpisuje się bowiem w wymienione obszary strategiczne. W tym kontekście 

Schemat 2.2.B wydaje się dobrze realizowad założenia dotyczące innowacyjności przedstawione w 

RSI. 

b) Warunki ubiegania się o wsparcie 

Głównym założeniem wsparcia było przyznanie dotacji na przedsięwzięcia związane z zakupem 

infrastruktury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac B+R. W związku z tym należy szczegółowo 

przyjrzed się kwestii zdefiniowania działalności badawczo-rozwojowej. 

1. Niejasnośd kryteriów: co rozumiane jest przez „prowadzenie prac B+R”? 

Wsparcie w ramach Schematu 2.2.B skierowane było dla sektora MŚP. Jak wskazywano na etapie 

badania desk research, przedsiębiorstwa tej wielkości mają ograniczone zasoby kapitału rzeczowego. 

Utrudnieniem w prowadzeniu działalności B+R w tym przypadku jest ich specyfika, wiążąca się w 

dużej mierze z niewielkimi zasobami kapitału rzeczowego, finansowego i ludzkiego. Biorąc pod uwagę 

rozważania podjęte w badaniu desk research, warto się więc zastanowid czy w niektórych 

przypadkach nie ma uzasadnionych wątpliwości, czy podejmowane prace mają charakter działalności 

B+R? Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w następstwie zrealizowanej inwestycji było 

warunkiem uzyskania dotacji w Schemacie 2.2.B. Poniższy schemat jest odtworzeniem rodzajów prac 

B+R prowadzonych przy pomocy infrastruktury badawczej, która jest przedmiotem wnioskowanego 

wsparcia.  
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Schemat 6. Rodzaje prac badawczo - rozwojowych wyróżnionych na podstawie analizy wniosków 

Źródło: Opracowanie własne 

Z uwagi na brak definicji prac badawczo-rozwojowych w dokumentacji konkursowej, warto 

odtworzyd logikę, którą kierowano się przy weryfikacji czy przedmiot wnioskowanego wsparcia 

pomoże w realizacji działao, które faktycznie mogą zostad zaliczone do działalności badawczo-

rozwojowej. W tym celu można sie posiłkowad najpopularniejszymi wyróżnikami B+R, które przyjęto 

w Podręczniku Frascati (OECD, 2002): 

 Firma może prowadzid badania podstawowe i stosowane w celu zdobycia nowej wiedzy 

oraz badania bezpośrednio ukierunkowane na konkretne wynalazki lub modyfikacje 

istniejących technik. 

 Firma może opracowywad nowe koncepcje produktów lub procesów lub inne nowe 

metody, aby ocenid, czy są one realne i racjonalnie ekonomicznie; na tym etapie mogą 

pojawid się: a) prace rozwojowe i testy, a także b) dalsze badania w celu zmodyfikowania 

projektów lub funkcji technicznych. 

Warto również mied na uwadze, że immanentną cechą działalności B+R jest element nowości i 

„rozwiązanie problemu nie wypływające w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy.” 

(GUS, 2006, por. także Podręcznik Frascati, 6 ed. s. 38-39). 
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Na podstawie wyżej wyróżnionych elementów odróżniających prowadzenie prac B+R od innych 

rodzajów działalności można dojśd do wniosku, że zdecydowana większośd wnioskodawców spełnia 

warunki definicyjne prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Przeważająca częśd 

przedsiębiorców zamierza modyfikowad produkty lub technologie, które obecnie ma w swojej 

ofercie, jak np. obuwie, mieszanki betonów przemysłowych. Duża liczba przedsiębiorców chce 

wprowadzid na rynek nowy produkt, taki jak np. nowe rodzaje leków, biżuterii, rurek lub nowe 

technologie np. nowe sposoby zbierania i obróbki danych pozyskiwanych z kamery lotniczej. 

Troje wnioskodawców, którzy mają kontakt z jednostkami naukowymi, bowiem są doktorantami lub 

doktorami, na sprzęcie pozyskanym w wyniku wsparcia zamierza prowadzid badania naukowe, które 

doprowadzą do powstania publikacji naukowych. Czy ci przedsiębiorcy rzeczywiście prowadzą prace 

B+R? Ich badania przyczynią się niewątpliwie do podniesienia stanu wiedzy w danej dziedzinie oraz 

będą miały charakter stosowany (np. posłużą do opracowania terapii rehabilitacyjnej dostosowanej 

do możliwości fizycznych pacjenta oraz monitorowania jego postępów w leczeniu; zwiększenia 

prawdopodobieostwa zakooczenia sukcesem terapii leczenia zębów, badania użyteczności interakcji). 

Jednakże nieliczne grono przedsiębiorców zamierza prowadzid badania czysto naukowe, których 

wyniki w sposób bezpośredni nie znajdą zastosowania, a jedynie przyczynią się do wzrostu wiedzy 

naukowej. 

Zastrzeżenie co do zasadności uznania niektórych prowadzonych działao za mające charakter 

badawczo-rozwojowy można wysunąd względem dwóch przedsiębiorstw reprezentujących branże 

budowlaną i wytwórczą. Wydaje się, że przeprowadzanie testów mających na celu weryfikację czy 

spełnione są „krajowe normy i standardy, jak również rutynowe testy i analizy, np. materiałów, 

komponentów, wyrobów, procesów, gleby, atmosfery itp.” Podręcznik Frascati zaleca zaklasyfikowad 

do „innych pokrewnych rodzajów działalności naukowo-technicznej” (s. 34-36). Jak jednak zauważają 

autorzy Podręcznika, działania te są „ściśle powiązane z B+R zarówno ze względu na przepływ 

informacji, jak i pod względem operacyjnym, instytucjonalnym i personalnym”, zatem operacyjne 

odróżnienie działalności B+R od działalności pokrewnej jest często praktycznie niemożliwe, gdyż 

wymagałoby wnikania w motywy działania przedsiębiorcy. Biorąc to pod uwagę, jak również 

wnioskując z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami Małopolskiego Centrum 

Przedsiębiorczości, w instytucji tej podjęto wiele wysiłków w celu wyraźnego rozgraniczenia 

działalności B+R od innego rodzaju działao. Pewne sporne kwestie wynikają z nieostrych granic 

definicji B+R i oparcia jej na konwencjach, które mogą zostad zakwestionowane. Jako że 

zdecydowaną większośd opisanych we wnioskach aplikacyjnych działao można bez wątpliwości 

zaliczyd do B+R, zastrzeżenia pod adresem trafności decyzji o zaliczeniu ich lub niezaliczeniu do B+R 

należy złożyd na karb niedoskonałości przyjętych przez OECD konwencji. 

Tym niemniej brak wyraźnego określenia co rozumiane jest pod pojęciem prac badawczo-

rozwojowych (np. wypracowanego przez jakiegoś rodzaju forum ekspertów i przedsiębiorców w 

drodze kompromisu – byd może inicjatywę taką powinna podjąd PARP jako instytucja wdrażająca 

dużą częśd PO IG) mogło skutkowad tym, że przedsiębiorcy prowadzący w myśl kryteriów oceny 
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działalnośd B+R nie ubiegali się o wsparcie, ponieważ mogli nie wiedzied lub mied uzasadnione 

wątpliwości, że ich działalnośd można określid jako prace B+R. Warto mied na uwadze, że 

przygotowanie wniosku pociąga za sobą znaczące koszty. 

2. Przyznawanie dużej liczby punktów za innowacyjnośd 

Z punktu widzenia selekcji wniosków wysoko punktowana była innowacyjnośd projektów (można 

było uzyskad 24 punkty na 72). Warto odwoład się do rodzajów innowacji które zostały wyróżnione w 

podręczniku Oslo (OECD, wydanie trzecie). Poniższy schemat wyróżnia 3 główne rodzaje 

innowacyjności. 

 

 

Podczas analizy innowacyjności projektów na podstawie wniosków aplikacyjnych problemem okazało 

się zidentyfikowanie innowacji w czterech wnioskach, bowiem nie było jasno napisane, co rozumiane 

jest przez innowacyjnośd. Na podstawie wyróżnionych 3 rodzajów innowacji można stwierdzid, że w 

13 przedsiębiorstwach objętych wsparciem zostaną wprowadzone innowacje o charakterze 

procesowo-produktowym. Spowodowane jest to głównie tym, że do przedsiębiorstw trafi/trafił 

innowacyjny sprzęt, który doprowadzi do zmiany sposobów wytwarzania/produkcji i umożliwi tym 

samym wypracowanie nowych produktów. W pozostałych przedsiębiorstwach inwestycja 

doprowadzi to zaistnienia innowacji produktowej. Warto dodad, że sama inwestycja w sprzęt jest już 

innowacją na poziomie przedsiębiorstwa.  

Z punktu widzenia dbałości o efekty gospodarcze dofinansowanych projektów do pewnych 

przemyśleo skłania przyznawanie tak dużej liczby punktów za innowacyjnośd, bowiem jak 

stwierdzono, innowacyjnośd niekoniecznie jest efektem prowadzenia prac B+R. Skutkuje to np. tym, 

że przedsięwzięcie, co do którego istnieją pewne wątpliwości, czy może ono byd jednoznacznie 

Produktowa –innowacja w zakresie 

nowych lub znacząco 

udoskonalonych cech usługi 

Procesowa – innowacja w zakresie nowych lub 

znacząco udoskonalonych metod, urządzeo 

oraz/lub umiejętności wykorzystywanych do 

świadczenia danej usługi 

Produktowo – procesowa jako połączenie 

dwóch poprzednich typów innowacji 

+ 

Schemat 7. Rodzaje innowacyjności wyróżnione w podręczniku Oslo (OECD, Wydanie trzecie) 
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zaklasyfikowane jako B+R, po przejściu oceny formalnej uzyskuje dużą liczbę punktów za 

innowacyjnośd, bowiem działa w jednym z 4 obszarów innowacyjności i wprowadza nowe, 

innowacyjne produkty w skali lokalnej. Z drugiej strony nadrzędnym celem Działania 2.2. MRPO jest 

podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, co skłania do utrzymania wysokiej 

wagi tego kryterium. Pojawia się tu jednak dodatkowa wątpliwośd – wspomniane innowacje 

procesowe mogą byd efektem samego wsparcia, tzn. każde przedsięwzięcie otrzymujące dotację jest 

z definicji innowacyjne, gdyż inwestycja zrealizowana przy pomocy środków z MRPO oznacza 

pojawienie się nowego sprzętu w przedsiębiorstwie. Chod bowiem w kryteriach oceny mowa jest o 

innowacjach będących efektem prowadzonych prac B+R, to w wielu wnioskach o innowacjach pisano 

właśnie w kontekście otrzymania dotacji na nowe elementy infrastruktury. 

3. Brak jasnych informacji, które wskaźniki produktu i rezultatu są obowiązkowe 

W części opisującej wyniki analizy danych zastanych, jako bariery wewnętrzne, zostały wskazane 

cechy pomocy publicznej, a zwłaszcza koniecznośd utrzymania harmonogramu rzeczowo-

finansowego inwestycji w zmieniających się warunkach gospodarczych. W Schemacie 2.2.B wydaje 

się, że problem ten nie powinien występowad, bowiem wnioskodawcy, jako obowiązkowy wskaźnik, 

musieli zadeklarowad jedynie liczbę nowoutworzonych etatów (kobiet i mężczyzn). Pomimo tego 

niektóre inne wskaźniki rezultatu, mają adnotację „obowiązkowy”. Do wskaźników tych należała 

m.in. wartośd przychodów ze sprzedaży w efekcie przeprowadzonych prac B+R, która może byd dla 

przedsiębiorców bardzo trudna do przewidzenia, zwłaszcza, że chodzi o niepewne co do rezultatu 

prace badawczo-rozwojowe. Brak wyraźnych wytycznych w instrukcji wypełniania wniosków w 

odniesieniu do obowiązkowości tego wskaźnika mógł skutkowad niepełną wiedzą wnioskodawców w 

tym zakresie i powodowad niepotrzebne, a obarczone dużym ryzykiem szacowanie przychodów ze 

sprzedaży oraz niezgodne z interesem firmy deklarowanie tych przychodów, które w razie ich 

nieuzyskania może byd dla firmy źródłem kłopotów. Okazuje się, że wnioskodawca, który nie 

uwzględnił wartości tego wskaźnika zdobył niemalże maksimum punktów w ocenie.  
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III Istotne potrzeby przedsiębiorstw, których zaspokojenie warunkuje efektywną 

realizację projektów inwestycyjnych z zakresu B+R 

Późniejsze rozważania dotyczące trafności schematu wsparcia należy podjąd w odniesieniu do 

potrzeb, które skłoniły przedsiębiorców do ubiegania się o wsparcie publiczne. Poniżej została 

przedstawiona lista potrzeb motywujących przedsiębiorców do ubiegania się o wsparcie. 

 Partnerzy biznesowi z którymi przedsiębiorcy prowadzą transakcje handlowe wymuszają 

ciągłe doskonalenie się, które wymaga odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego i 

oferowania coraz lepszych produktów; 

 Konkurencja na rynku wymusza ciągłą modyfikację swoich produktów lub usług, więc 

konieczne jest prowadzenie B+R. Potrzebny jest do tego nowocześnie wyposażone 

laboratorium; 

 Przedsiębiorcy zidentyfikowali nisze na rynku, którą będą mogli zaspokoid prowadząc prace 

B+R. 

Dostrzec zatem można, że potrzeby przedsiębiorców odnieśd można do możliwości wdrażania 

innowacji i poprawy pozycji konkurencyjnej. Są to potrzeby inwestycyjne.  

Drugą grupę potrzeb potencjalnie istotnych w świetle sformułowanego celu schematu jest 

uaktywnienie współpracy z jednostkami naukowymi. Analiza deklarowanych we wnioskach 

aplikacyjnych potrzeb w tym zakresie nie potwierdza jednak, że potrzeba ta była dla przedsiębiorców 

istotna:  

 W danej branży występuje pewien problem, ale jednostki badawczo rozwojowe i uczelnie nie 

radzą sobie z nim. Realizacja przedsięwzięcia „umożliwi opracowywanie nowych produktów 

oraz rozwój funkcjonalności obecnych w sytuacji, gdy nie ma odpowiednich informacji w 

literaturze lub są one niewystarczające, a niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie jest 

współpraca z innym podmiotem mogącym wykonad takie badania”. Ponadto jednostki te 

mają braki infrastrukturalne uniemożliwiające prowadzenie badao. Konieczne jest więc 

prowadzenie badao rozwojowych we własnym zakresie, co obniży koszty i usprawni proces 

prowadzenia działalności.  

Trzecią grupę potrzeb można odnieśd do zasobów kadrowych. Niemalże wszyscy wnioskodawcy 

wskazywali na doświadczoną kadrę, która jest zatrudniona w ich przedsiębiorstwach, a która ma byd 

gwarantem powodzenia prowadzenia prac B+R. Z jednej strony zasoby ludzkie są konieczne do 

odpowiedniej obsługi projektu pod względem formalnym, ale biorąc pod uwagę typ projektów 

niezbędne są również osoby mogące prowadzid prace B+R. Częśd przedsiębiorców deklaruje 

posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry: beneficjent „zatrudnia byłych pracowników 

Instytutu Szkła i Ceramiki, którzy posiedli spore doświadczenie w projektowaniu pieców szklarskich a 

także grupę młodych inżynierów z bardzo dobrym przygotowaniem do wykorzystania najbardziej 

zaawansowanego oprogramowania stosowanego do modelowania matematycznego, co uprawnia 

tezę, że implementacja technik zintegrowanego modelowania w proces przygotowania i 
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projektowania nowych konstrukcji pieców przebiegnie sprawnie i zakooczy się sukcesem” (średnie 

przedsiębiorstwo). Jednakże na potrzeby prowadzenia prac B+R 12 przedsiębiorców zamierza 

zatrudnid pracowników, co przyniesie efekt w postaci utworzenia 18 etatów (w tym 11 etatów dla 

mężczyzn i 7 etatów dla kobiet). Zatrudnieniem nowych osób zainteresowane są zwłaszcza małe (6 

przedsiębiorców) i mikro (4 przedsiębiorców) przedsiębiorstwa. Zdecydowana większośd małych 

przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie zwiększy liczbę swoich pracowników, co wpłynie 

pozytywnie na ich rozwój. 

Głównym motywem ubiegania się o dofinansowanie była więc potrzeba wprowadzenia nowych 

produktów lub świadczenia nowych usług, a także prowadzenia prac B+R we własnym zakresie. 

Wszystkie wymienione powyżej problemy zdaniem przedsiębiorców mogły byd rozwiązane tylko 

poprzez projekty inwestycyjne w zakresie B+R.  

 

IV Ocena trafności i użyteczności wsparcia w ramach Schematu 2.2. B oraz ocena 

faktycznego zapotrzebowania na nie przedsiębiorców 

Trafnośd schematu należy rozpatrywad z punktu widzenia relacji celów analizowanego schematu w 

odniesieniu do potrzeb deklarowanych przez beneficjentów. Jak przytaczano już wyżej, cele Działania 

2.2.B koncentrują się wokół podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez 

uaktywnienie ich współpracy z zapleczem badawczym. Uaktywnienie to w Schemacie 2.2.B ma 

zaistnied na skutek rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej firm, która jest istotą schematu. 

Można więc mówid o hierarchii celów, z których podjęcie inwestycji ma doprowadzid do podjęcia 

działalności B+R we współpracy z jednostkami naukowymi, a to podnieśd ma konkurencyjnośd 

przedsiębiorstw. Do tego można dodad cel w postaci zwiększenia zatrudnienia kadr badawczo-

rozwojowych, który to cel nie jest co prawda sformułowany explicite w MRPO, ale wynika ze 

wskaźników schematu wskazanych w UMRPO. Ponadto jest to jedyny wskaźnik, dla którego podanie 

wartości jest obowiązkowe we wniosku aplikacyjnym. 

W odniesieniu do celu, jakim jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, nie 

ma wątpliwości co do jego adekwatności do deklarowanych potrzeb, o czym była mowa powyżej. 

Podobnie trafnie zidentyfikowano potrzeby i cele w zakresie inwestycji w środki trwałe służące 

prowadzeniu prac B+R. W tym zakresie można mówid o dużej trafności schematu. Nieco inaczej 

jednak należy ocenid trafnośd celu pośredniego, jakim jest uaktywnienie współpracy z jednostkami 

badawczymi. 

Ciekawy z punktu widzenia tego celu schematu jest fakt, że siedmiu beneficjentów zadeklarowało 

zaprzestanie prowadzania współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, bowiem z ich punktu 

widzenia taniej i korzystniej będzie prowadzid prace B+R w ich firmach. Jedynie czterech 
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przedsiębiorców planuje nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi po zakooczeniu realizacji 

projektu. Dwóch przedsiębiorców napisało we wnioskach, że dzięki zrealizowaniu inwestycji będą 

mogli występowad jako równorzędny partner: „Przedsiębiorstwo Beneficjenta postrzegane będzie 

jako atrakcyjny partner i otworzy to lub poszerzy możliwośd współpracy z innymi prestiżowymi 

instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi w branży” (mikroprzedsiębiorstwo), a dwóch zamierza 

udostępniad wyniki swoich prac uczelniom w celach dydaktycznych. Zatem trafnośd  w zakresie 

współpracy z jednostkami naukowymi jest umiarkowana. Z drugiej strony jedenastu wnioskodawców 

zamierza świadczyd usługi badawczo-rozwojowe innym przedsiębiorstwom, co dodatkowo ma 

zapewnid wzrost ich zysku, a więc biorąc pod uwagę, że jednym z niewyrażonych explicite celów 

Działania 2.2. jest wzrost podaży prac B+R, trafnośd takiego celu wydaje się byd nieco wyższa. 

Biorąc pod uwagę zaspokojenie potrzeby w zakresie zwiększenia liczebności kadry badawczej w 

przedsiębiorstwach, to co prawda fakt posiadania przez większośd beneficjentów wykwalifikowanej 

kadry nie wyklucza zatrudnienia dodatkowych pracowników, jednak z analizy wniosków wynika, że 

utworzonych zostanie stosunkowo niewiele nowych etatów badawczych (17). Z drugiej jednak strony, 

skoro zadeklarowanie braku utworzenia etatów badawczych nie skutkowało brakiem 

dofinansowania, to racjonalnym z punktu widzenia przedsiębiorcy było zadeklarowanie wartości 0, 

ponieważ w razie utworzenia takiego etatu nie ma sankcji, zaś w przypadku nieutworzenia etatów w 

sytuacji, gdy utworzenie takie się zadeklarowało, mogłoby takimi sankcjami skutkowad. W 

odniesieniu więc do trafności tego elementu schematu trudno jest o niej wnioskowad na podstawie 

deklaracji zawartych we wnioskach aplikacyjnych. 

Mając na uwadze powyższe, hipoteza o ograniczonej realizacji wszystkich celów schematu wydaje się 

byd prawdziwa, bowiem chod sama interwencja doprowadziła do tego, że przedsiębiorstwa w 

stosunku do innych przedsiębiorstw działających w tej samej branży są bardziej konkurencyjne49, i 

zrealizują planowane inwestycje, to tylko w nielicznych przypadkach będzie to efektem współpracy 

przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Większośd przedsiębiorstw będzie w tym względzie 

niezależna od jednostek naukowych i będzie prowadzid prace B+R na własne potrzeby. Jednak poza 

tym elementem trafnośd schematu należy ocenid jako dużą, ponieważ beneficjenci, zgodnie z celami 

schematu, będą posiadali nowoczesne urządzenia i będą mogli świadczyd nowe usługi i oferowad 

nowe produkty, które nie są w ofercie ich bezpośrednich konkurentów. Konkurencyjnośd i 

innowacyjnośd przedsiębiorstw ulegną jeszcze wzrostowi na skutek prowadzenia prac B+R. 

  

                                                           
49

 Tu należy poczynid zastrzeżenie, że tym samym oznacza to relatywne obniżenie konkurencyjności innych 
przedsiębiorstw, co warto mied na uwadze rozważając efektywnośd wsparcia w skali całej gospodarki. 
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V Ocena ex-ante efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach schematu 2.2B 

MRPO 

Na podstawie analizowanych wniosków i zawartych w nich wskaźników rezultatu i produktów 

deklarowanych przez beneficjentów przeprowadzono ilościową i jakościową analizę efektywności 

przedsięwzięd realizowanych w ramach Schematu 2.2.B. MRPO.   

1. Trudno ocenid efektywnośd wsparcia na poziomie schematu 

Przy badaniu efektywności na podstawie wskaźników produktów i rezultatów zadeklarowanych we 

wnioskach należy wziąd pod uwagę jego ograniczenia: 

 Wartości wskaźników są trudne do zinterpretowania - najbardziej jest to widoczne w 

przypadku zakupionej infrastruktury badawczej, a najmniej w przypadku liczby utworzonych 

nowych laboratoriów lub liczby zmodernizowanych laboratoriów. Powodowało to trudności 

w porównywaniu wskaźników między przedsiębiorstwami, bowiem np. kwota na probówkę 

jest kilkanaście razy niższa kwota na sprzęt rehabilitacyjny 

 Średnie przedsiębiorstwa miały inne warunki dofinansowania inwestycji, niż 

przedsiębiorstwa mikro i małe, gdyż mogły uzyskad odpowiednio: 60% łącznej kwoty 

wydatków kwalifikowanych i 70% łącznej kwoty wydatków kwalifikowanych). Z uwagi jednak 

na efektywnośd wydatkowana środków publicznych zasadne wydaje się analizowanie 

wszystkich przedsiębiorstw, w oderwaniu od ich wielkości 

 Niepodanie przez wielu przedsiębiorców niektórych wskaźników (wiele wskaźników nie było 

obowiązkowych) - jedynie w przypadku liczby etatów i liczby laboratoriów wartości były 

kompletne. 

Poniższa tabela przedstawia wartości wskaźników produktów i rezultatu dla 23 wniosków o 

dofinansowanie w ramach schematu 2.2.B MRPO. 
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Tabela 13. Wartości wskaźników produktów i rezultatów obliczone dla całego schematu 2.2.B MRPO 

Źródło: Opracowanie własne 

Jakie wnioski można wyciągnąd z powyższej tabeli dla efektywności Schematu 2.2.B MRPO? Większa 

liczba przedsiębiorców składała wniosek o dofinansowanie celem utworzenia nowego laboratorium, 

niż w celu jego modernizacji (odpowiednio: 13 do 10 przedsiębiorstw). Utworzenie nowego 

laboratorium jest mniej kosztowne niż zmodernizowanie laboratoriów już istniejących. Jest to dośd 

zaskakujący wniosek. Prawdopodobnie jest to efektem tego, że przedsiębiorstwa prowadzące do tej 

pory prace B+R mogą dysponowad większym wkładem własnym, a więc wnioskują o wyższe kwoty 

wsparcia. Pewnym argumentem przemawiającym za tą tezą jest fakt, że w tej grupie znalazło się 7 z 

12 przedsiębiorstw wnioskujących o kwotę zbliżoną do maksymalnej kwoty wsparcia. Biorąc pod  

uwagę wielkośd przedsiębiorstw okazuje się, że laboratorium zostało doposażone w 4 mikro 

przedsiębiorstwach, 3 małych przedsiębiorstwach i 3 średnich przedsiębiorstwach. 

Bardzo duże jednostkowe kwoty pochłania utworzenie jednego etatu w dofinansowanych 

przedsiębiorstwach –  w przypadku kobiet wartości te są nieco niższe. Łącznie powstanie 18 nowych 

etatów badawczych w 12 przedsiębiorstwach, co jest liczbą stosunkowo niewielką liczbą biorąc pod 

uwagę, że analizowano 23 przedsiębiorstwa. Co ciekawe tylko małe i mikro przedsiębiorstwa 

zamierzają utworzyd nowe stanowiska pracy, ale jak było już wspomniane również 2 przedsiębiorców 
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Nowe laboratoria 
13 13 0,56 1 1 2.274 tys. zł 175 tys. zł 

Zakupiona 

infrastruktura 

badawcza 

351 22 15,95 7 3 4.031 tys. zł 11,6 tys. zł 

Zmodernizowane 

laboratoria 
10 10 0,44 0 1 2.510 tys. zł 251 tys. zł 

 Prace badawcze 172 19 9,05 3 3 3.162 tys. zł 18,4 tys. zł 

Nowe etaty 

badawcze (kobiety) 
7 20 0,35 0 0 1.248 tys. zł 178,2 tys. zł 

Nowe etaty 

badawcze 

(mężczyźni) 

11 21 0,52 0 0 1.313 tys. zł 119,4 tys. zł 

Wartośd 

przychodów ze 

sprzedaży B+R 

138.873 tys. zł 14 9.919,4 tys. zł 1.394,5 tys. zł - 2.904,2 tys. zł 0,02 zł 
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średniej wielkości zadeklarowało ów fakt. Skłania to ku tezie, iż średnie przedsiębiorstwa na chwilę 

obecną mają wykwalifikowaną kadrę, a więc w momencie składania wniosku były bardziej 

przygotowane do prowadzenia prac B+R. Gdyby celem tego schematu był wzrost zatrudnienia w 

Małopolsce, to należałoby wspierad mikro- i małe przedsiębiorstwa. Jednakże należy z ostrożnością 

podchodzid do takiego wniosku, gdyż za utworzenie nowego etatu nie były przyznawane dodatkowe 

punkty, a niepewnośd warunków gospodarowania skłania raczej do niepodawania wartości 

wskaźników, jeżeli nie są one obowiązkowe, a niewywiązanie się ze zobowiązao może się wiązad z 

sankcjami finansowymi. 

Łącznie zostanie przeprowadzonych 172 prac badawczych w dotowanych przedsiębiorstwach. 

Mediana wynosi 3, co oznacza, że połowa przedsiębiorstw przeprowadzi co najwyżej 3 prace 

badawcze, a pozostała częśd co najmniej 3. Najczęściej przedsiębiorcy deklarowali przeprowadzenie 1 

lub 3 prac badawczych. Średnia wartośd jednej pracy badawczej wyniosła 18 382 zł łącznej kwoty 

dofinansowania. Na tej podstawie wydaje się, że stosunkowo niewielkim nakładem środków 

publicznych można uaktywnid prowadzenie prac B+R. Jednakże gdy weźmiemy pod uwagę, że 2 

przedsiębiorstwa z branży przetwórczej, co do których można mied wątpliwości, czy prowadzone 

prace na pewno maja charakter B+R, - zadeklarowały łącznie przeprowadzenie 102 prac B+R, to 

wniosek może okazad się nieco inny. Po ich wykluczeniu okazuje się, że średnia kwota dotacji na 

jednostkę wynosi 38 924 zł. Trudno tak naprawdę ocenid, czy inwestycja była efektywna bowiem z 

jednej strony należy pamiętad, że działalnośd B+R to także wkład a nie efekt, po drugie zaś należałoby 

mied punkt odniesienia, dzięki któremu można by stwierdzid czy wielkośd ta jest duża czy mała. Przy 

tym porównywano by cechy o ograniczonej porównywalności ze względu na specyfikę branży i 

charakter prowadzonych prac B+R. 

W wyniku dotacji zostanie/zostało zakupionych 351 elementów infrastruktury badawczej, a średnia 

wartośd jednej jednostki nakładów środków publicznych wynosi 11 617zł. Połowa przedsiębiorstw 

zakupi co najwyżej 8 urządzeo, a więc widad, że łączna wartośd jest silnie zawyżona przez dwa 

przedsiębiorstwa, które zakupią łącznie 122 urządzeo. Tak jak to zostało powiedziane, duże trudności 

sprawia porównywanie tych wartości z uwagi na silne dysproporcje występujące między 

poszczególnymi inwestycjami. 

Łączna wartośd przychodów zadeklarowanych przez przedsiębiorców wyniesie prawie 139 mln zł. 

Jedna złotówka przychodów wygenerowanych w wyniku prac B+R, przy założeniu, że bez wsparcia 

beneficjenci nie zrealizowaliby inwestycji, „kosztuje” 2 gr, albo też jedna zł dotacji przynosi 98 zł 

deklarowanych przychodów. Wynik taki osiągany jest jednak przy założeniu, że bez wsparcia 

inwestycje nie zostałyby zrealizowane, które to założenie, jak podnoszono, nie ma pokrycia w 

rzeczywistości. Wsparcie jest efektywne pod względem wzmacniania przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstw, bowiem przyniesie im duże zyski. Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do 

dwóch firm - jedna firma na przestrzeni 5 lat osiąga 5-krotny wzrost przychodów w porównaniu do 

roku ubiegłego, a druga 3-krotny wzrost przychodów na przestrzeni 3 lat. Może to skłaniad ku 

hipotezie, która została poddana weryfikacji w badaniu CATI, iż: przedsiębiorstwa stawiają na 
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badania, które przynoszą korzyści w krótkim okresie czasu, a nie inwestują w czasochłonne i 

ryzykowne prace badawcze. Rozpatrując jednak te wartości z perspektywy regionalnej należy 

stwierdzid, iż inwestycje te przyczynią się niewątpliwie do wzrostu konkurencyjności wspartych 

przedsiębiorstw. 

Podsumowaniem analizy wskaźników może byd stwierdzenie, że na bieżącym etapie zaawansowania 

projektów trudno jest ocenid efektywnośd schematu. Utworzenie nowego laboratorium pochłania 

mniejsze środki niż modernizacja, ale nie da się porównad korzyści osiągniętych dzięki obu rodzajom 

działao. Biorąc pod uwagę, że doposażenia dokonują więksi przedsiębiorcy, można także domyślad 

się, że przychody z realizowanej inwestycji będą większe. 

Dodatkowo, trudno oszacowad wartośd przyszłych efektów gospodarczych 172 zadeklarowanych prac 

B+R przeprowadzonych przez beneficjentów w przyszłości. 

 2. Większa efektywnośd schematu dla beneficjentów, niż dla regionu 

Warto na koniec przyjrzed się bliżej deklaracjom przedsiębiorstw odnośnie korzyści odniesionych w 

wyniku realizacji projektów w Schemacie 2.2.B. Na podstawie kategorii efektów wyróżnionych w 

badaniu desk research deklarowane korzyści wraz z częstotliwością ich występowania we wnioskach 

zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 

Tabela 14. Liczba wniosków zawierających deklaracje osiągnięcia określonego rodzaju korzyści 

Beneficjenci Region 

Korzyści Liczba 

wniosków 
Korzyści Liczba 

wniosków 

Wzbogacenie oferty produktów i usług 23 Zmniejszenie presji środowiska lub 

poprawa zdrowia i bezpieczeostwa 

7 

Wejście na nowy rynek, utrzymanie lub 

zwiększenie udziału w rynku 

16 Świadczenie badao dla innych firm 7 

Podniesienie jakości produktów i usług 10 Współpraca z innymi jednostkami 

badawczymi 

4 

Podniesienie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa 

8 Uzyskanie patentów 2 

Zmniejszenie korzystania z usług innych 

firm/jednostek badawczych 

7   

Redukcja kosztów pracy na jednostkę 7   

Źródło: Opracowanie własne 
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Dane przedstawione w powyższej tabeli zwracają przede wszystkim uwagę na duże korzyści, jakie 

odnoszą przedsiębiorstwa w wyniku interwencji. Wszystkie przedsiębiorstwa wzbogacą ofertę 

produktów i usług, co niewątpliwie przenosi się na bezpośrednie zyski. Ponadto, firmy będą czerpad 

przychody w wyniku świadczenia usług innym firmom. Koszty ograniczone zostaną w wyniku 

zaprzestania współpracy oraz redukcji kosztów pracy na jednostkę. Są to wszystko pozytywne efekty 

interwencji dla przedsiębiorców.  

Deklarowane przez przedsiębiorców efekty, które przyniosą korzyści dla regionu nie są tak znaczne, 

jak deklarowane przez nich jednostkowe korzyści. Jedynie 4 przedsiębiorstwa będą współpracowad z 

innymi jednostkami badawczymi, a w przypadku 2 dojdzie do uzyskania patentów. Niemniej jednak w 

7 przedsiębiorstwach zajdą zmiany mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska; wzrośnie także 

podaż prac B+R adresowana dla innych firm. 

Wszystko to skłania ku tezie, iż na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw efektywnośd jest 

stosunkowo wysoka, natomiast w skali całego regionu trudno ją oszacowad ze względu na 

ograniczoną możliwośd szacowania efektów negatywnych, wynikających np. z pogorszenia się 

sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstw które nie uzyskały wsparcia (i/lub) nie starały się o dotację. 

Analiza wniosków aplikacyjnych dostarczyła istotnych informacji na temat selekcji przedsiębiorstw, a 

więc tego, jakie przedsiębiorstwa otrzymały wsparcie, oraz na temat oceny kryteriów selekcji 

przedsiębiorstw. Pozwoliła też ocenid trafnośd wsparcia. W ograniczonym zakresie możliwa była 

analiza efektywności wsparcia, bowiem ilościowa analiza wskaźników nie doprowadziła do 

jednoznacznych wniosków, a do efektów deklarowanych przez przedsiębiorców należy podejśd z 

pewną ostrożnością z uwagi na to, że było to elementem oceny merytorycznej, a więc należało się 

zaprezentowad z jak najlepszej strony. Zwłaszcza w tym kontekście ważne są wyniki badania CATI, w 

których to oprócz deklaracji  przedsiębiorców na potrzeby wniosków  pozyskane zostały ich opinie, 

sądy i informacje na temat ich przedsiębiorstw. 
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Opinie beneficjentów (CATI) 
 

W tej części zostaną przedstawione wyniki badania CATI. Wspomagane komputerowo wywiady 

telefoniczne zostały przeprowadzone z beneficjentami Schematu 2.2.B. Służą one pogłębieniu i 

uzupełnieniu wniosków, które zostały zaprezentowane w częściach poprzednich. Z punktu widzenia 

badania pełnią one ważną rolę, bowiem uzupełniają obraz przedsiębiorców (prezentowany zwłaszcza 

w części dotyczącej analizy wniosków) o ich opinie oraz rzeczywiste motywy. W odniesieniu do 

pozostałych części badania, tylko w badaniu CATI została zbadana efektywnośd kontrfaktyczna oraz 

ocena Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

Na początku tej części raportu zostanie przedstawiona struktura zrealizowanej próby, a następnie 

zostaną zaprezentowane wyniki badania CATI w rozbiciu na poszczególne cele badawcze. 

Struktura próby 

W badaniu CATI przebadano 15 beneficjentów Schematu 2.2.B MRPO. Kluczem doboru 

respondentów do badania był stopieo zaawansowana inwestycji, co było powodowane tym, że 

przedsiębiorcy ci mają stosunkowo największą wiedzę  i wyobrażenie na temat efektów i korzyści, 

jakie mogą osiągnąd po zrealizowaniu inwestycji. W pierwszej kolejności kontaktowano się z osobami, 

które rozpoczęły realizację inwestycji najwcześniej w stosunku do pozostałej grupy beneficjentów. 

Respondentami najpóźniej rozpoczynającymi realizację projektu były dwie osoby, które rozpoczynały 

realizację inwestycji w lipcu.   

Poniższy wykres prezentuje liczbę przedsiębiorstw, które wzięły i udział w badaniu CATI i liczbę 

przedsiębiorstw, które nie zostały przebadane w trakcie wywiadów telefonicznych z uwzględnieniem 

wielkości firm.  

Wykres 11. Struktura przedsiębiorstw przebadanych w CATI ze względu na wielkośd przedsiębiorstw 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Przebadano stosunkowo niewielką liczbę małych przedsiębiorstw w porównaniu do ogółu 

beneficjentów, ale było to efektem przyjętej metody doboru próby. Przebadano wszystkie 

przedsiębiorstwa należące do najmłodszej grupy, a stosunkowo niewielką liczbę przedsiębiorstw 

należących do innych, pod względem stażu na rynku, grup, co ilustruje poniższy wykres. 

Wykres 12. Struktura przebadanych przedsiębiorstw ze względu na czas powstania  firmy 

 
Źródło: Opracowanie własne 

8 przedsiębiorstw przebadanych w CATI posiadało doświadczenie w realizowaniu projektów 

pozyskanych ze środków publicznych (ogółem 11 beneficjentów na 23 miało takie doświadczenie). 

Również 8 przebadanych przedsiębiorców złożyło wniosek o dofinansowanie na prawie maksymalną 

kwotę dofinansowania (ogółem 11 projektów na 23 przeanalizowane wnioski projektowe zostało 

złożonych na kwotę powyżej 390 tys. zł łącznej kwoty wydatków kwalifikowanych).  

Przed przystąpieniem do omawiania wyników należy poczynid pewną uwagę: w badaniu CATI nie 

zostali przebadani wszyscy przedsiębiorcy, których wnioski były analizowane w części poprzedniej, 

dlatego można zauważyd pewne różnice w podawanych wynikach (głównie ze względu na inne 

liczebności, a więc potencjalną przewagę innych kategorii odpowiedzi) względem wyników analizy 

wniosków.  

 

  

4 3
6

3
2

3

7

1988 i wcześniej 1989 - 1994 1995 - 2004 2005 do dzisiaj

przedsiębiorstwa nie przebadane w CATI

przedsiębiorstwa przebadane w CATI



 

87 
 

I Bariery systemowe i zewnętrzne 

Dotychczas bariery zewnętrzne opisywane były z perspektywy wiedzy zastanej – raportów z innych 

badao, opracowao na ten temat, analizy wniosków projektowych itd. W tym miejscu po raz pierwszy 

do głosu dopuszczeni zostaną beneficjenci Schematu 2.2.B, którzy, jako przedsiębiorcy, sami bardzo 

dobrze wiedzą, co działa na nich ograniczająco i co jest dla nich przeszkodą w prowadzeniu prac B+R. 

W trakcie wywiadu telefonicznego respondenci zostali zapytani o to, co utrudnia małopolskim 

przedsiębiorcom prowadzenie prac B+R. 

1. Brak regulacji prawnych – niesprzyjające otoczenie instytucjonalne 

Przedsiębiorcom prowadzenie działalności B+R utrudniają przepisy prawne, a więc brakuje im 

sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego. Jeden z respondentów z branży ochrony zdrowia 

stwierdził, że w jego przypadku ograniczeniem jest prawo, bowiem nie ma jasnych regulacji: 

„rozporządzenia dotyczące mojej sfery badawczej” (mikroprzedsiębiorstwo). Brak jasnych regulacji 

wprowadza dodatkową dozę niepewności w prowadzeniu prac B+R i może działad demotywująco do 

kontynuowania takich działao w przyszłości. Dodatkowo, sama procedura rejestracji patentów jest 

procesem długotrwałym. Jest to bariera systemowa, która może byd rozwiązana tylko na szczeblu 

centralnym. 

2. Specyfika sektora MŚP – małe środki finansowe, brak infrastruktury badawczej, trudności w 

pozyskiwaniu informacji, brak wykwalifikowanych pracowników 

Przeszkodą w prowadzeniu prac B+R jest także specyfika sektora MŚP. Powyższa hipoteza została 

postawiona w badaniu desk research i znalazła potwierdzenie przy analizie wniosków projektowych. 

W badaniu CATI na bariery prowadzenia prac B+R wynikające z wielkości przedsiębiorstw wskazało 7 

osób badanych. Małe przedsiębiorstwa mają trudności w prowadzeniu prac B+R, ponieważ jest to 

działalnośd długookresowa, bardzo kosztowna, a na wyniki trzeba czekad kilka lat. Barierą jest kapitał 

finansowy, który podczas prowadzeniu prac B+R ulega zamrożeniu: „badania naukowe nie przynoszą 

zysku, ale trzeba w nie bardzo dużo zainwestowad” (mikroprzedsiębiorstwo). Jest to szczególnie 

widoczne w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw, które muszą troszczyd się o zapewnienie ciągłości 

finansowania. Obawy te podzielił również przedstawiciel średniego przedsiębiorstwa. Można się 

domyślad, że w przypadku nieregularnych dopływów z działalności gospodarczej dla przedsiębiorstwa 

dużym obciążeniem jest koniecznośd stałego finansowania prac badawczych, aby mied z nich 

jakąkolwiek korzyśd.  

Zdaniem pięciu respondentów barierą w prowadzeniu działalności B+R jest również brak 

infrastruktury badawczej, co jest spowodowane niedostatkiem środków finansowych jakimi 

dysponują przedsiębiorstwa. Opinie tego typu świadczą, że interwencja jest niewątpliwe dużym 
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wsparciem dla przedsiębiorców pozwalającą zażegnad tę barierę. Jednakże jeden z przedsiębiorców 

wskazywał na słabą dostępnośd informacji o dotacjach, a inny na kiepską dostępnośd środków na 

badania. Ponownie – sytuacja taka może wynikad z wielkości przedsiębiorstw, bowiem niedostatek 

informacji jest efektem braku osób, które mogłyby je wyszukiwad. Hipoteza dotycząca negatywnego 

wpływu wielkości przedsiębiorstw potwierdza się po raz kolejny. 

Kwestia zasobów ludzkich związana jest jeszcze z jedną kwestią, jaką jest brak wykwalifikowanych 

pracowników. Taki pogląd wyraził jeden z przedsiębiorców średniej wielkości z branży hutniczej. 

Przedsiębiorstwo ma problemy ze znalezieniem pracowników, ponieważ prowadzi bardzo 

specjalistyczną działalnośd. Co ciekawe, przedsiębiorstwo to na chwilę obecną współpracuje z 

uczelnią wyższą świadcząc usługi eksperckie w ramach wspólnie realizowanego projektu. Brak 

wykwalifikowanych pracowników to kolejna bariera systemowa. Propozycją respondenta poprawy 

takiego stanu rzeczy było zatrudnianie przez uczelnie praktyków mających doświadczenie w 

przemyśle, aby lepiej przygotowywali studentów na ostatnich latach studiów pod względem 

praktycznego zastosowania ich wiedzy. Wydaje się jednak, że pozostali przedsiębiorcy nie mają 

problemów ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu i w pozostałych przypadkach większym 

problemem jest ograniczony kapitał finansowy. 

3. Brak współpracy z uczelniami wyższymi 

Brak współpracy z uczelniami wyższymi jest barierą, która została wskazana przez 7 respondentów. 

Przeszkodą we współpracy przemysłu i nauki jest zamkniętośd jednostek badawczych, co przejawia 

się zwłaszcza w niechęci naukowców do nawiązywania współpracy z biznesem: „brak aktywności 

środowiska naukowego i wychodzenia z takimi propozycjami do firm, które by mogły wtedy we 

współpracy taką działalnośd prowadzid" (mikroprzedsiębiorstwo); „uczelnie nie są otwarte na 

działalnośd praktyczną, nie są otwarte na rozwijanie pomysłów firm komercyjnych” (małe 

przedsiębiorstwo). Z drugiej strony w tych wypowiedziach widoczna jest biernośd przedsiębiorców 

wobec nawiązywania współpracy. Byd może jest to spowodowane kosztami jakie muszą ponieśd 

przedsiębiorstwa, aby mogło dojśd do nawiązania kontaktów z jednostkami badawczymi, co w 

przypadku niewielkich zasobów ludzkich staje się jeszcze większym kosztem. Nie można jednak 

umniejszad potrzeby zmiany mentalności naukowców tak, aby byli bardziej otwarci na praktyczne 

zastosowanie swojej wiedzy i nastawieni na kooperację z przemysłem. Pomocne mogą byd w tym 

inwestycje w infrastrukturę badawczą, bowiem, jak to przedstawił jeden z beneficjentów we wniosku 

projektowym, przedsiębiorstwo będzie wreszcie  postrzegane przez środowisko naukowe jako 

atrakcyjny partner do nawiązania współpracy w zakresie B+R: „przedsiębiorstwo Beneficjenta 

postrzegane będzie jako atrakcyjny partner i otworzy to lub poszerzy możliwośd współpracy z innymi 

prestiżowymi instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi w branży” (mikroprzedsiębiorstwo). 

Dodatkową zachętą, aby przedsiębiorcy w ramach Schematu 2.2.B zaczęli współpracowad z 

uczelniami wyższymi może byd przyznawanie dodatkowych punktów za ową kooperację w ramach 

oceny wniosków o dofinansowanie. Bez tego czynnika przedsiębiorcy są słabo do tego motywowani i 

bardziej nastawiają się na prowadzenie prac B+R we własnym zakresie. 
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Przyczyn braku współpracy z uczelniami wyższymi należy jeszcze upatrywad w słabo 

rozpowszechnionej informacji na temat takich możliwości. Zdaniem dwóch przedsiębiorców, inni 

przedsiębiorcy po prostu nie są świadomi tego, że mogą współpracowad z uczelniami wyższymi i 

innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, co jest efektem luki informacyjnej na ten temat:  

„współpracy w ogóle z jednostkami i pozyskania funduszy  w tym zakresie” (małe przedsiębiorstwo). 

Informacje są bardzo rozproszone i dużym wysiłkiem dla MŚP jest ich skompletowanie, bowiem 

generuje to dodatkowe koszty. Sposobem zaradzenia tym trudnościom mogłoby byd utworzenie listy 

projektów realizowanych przez uczelnie wyższe, która miałaby byd łatwo dostępna:  „różnego rodzaju 

fora, na których przedstawiciele biznesu i uczelni mogliby wymieniad informacje na temat 

prowadzonych projektów badawczych po jednej i po drugiej stronie czy to w formie spotkao 

targowych, czy seminariów” (małe przedsiębiorstwo). Owa lista mogłaby by zostad zamieszczona w 

Internecie, co czyniłoby ją potencjalnie łatwo dostępną.  

Ponadto, jednostki naukowe swoim nastawieniem do przedsiębiorców zniechęcają ich do 

rozpoczynania z nimi współpracy. Jeden spośród respondentów uskarżał się na wysokie koszty 

współpracy z jednostkami naukowymi, bowiem stawki za wynajem pomieszczeo w parkach 

technologicznych są bardzo wysokie. Jego postulatem było więc lepsze dofinansowanie parków 

technologicznych, co przełożyłoby się na lepsze warunki do prowadzenia prac  B+R dla 

przedsiębiorców. 

Podsumowaniem barier zewnętrznych jest poniższy schemat. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Schemat 8. Bariery zewnętrzne utrudniające przedsiębiorcom prowadzenia prac B+R 
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II Bariery wewnętrzne 

W tej części zostaną omówione zarówno bariery dotyczące warunków ubiegania się o wsparcie oraz 

selekcji przedsiębiorstw. W identyfikowaniu barier ważna jest przede wszystkim ocena warunków 

ubiegania się o wsparcie rzeczywistych beneficjentów schematu.  

1. Brak środków finansowych na wkład własny – niska intensywnośd badawcza małopolskich 

przedsiębiorstw 

 

Wymóg posiadania całej kwoty na sfinansowanie inwestycji był zdaniem osób badanych barierą dla 

części przedsiębiorstw i dlatego nie zdecydowały się one na złożenie wniosków o dofinansowanie w 

ramach Schematu 2.2.B. W związku z tym nieliczni respondenci (3 osoby) postulowali  wprowadzenie 

systemu zaliczkowania częściowego, co pozwoliłoby im zachowad równowagę finansową. Obawy były 

ich zdaniem o tyle uzasadnione, iż z doświadczeo innych projektów wiedzą, że zwykle są duże 

opóźnienia z refundowaniem kosztów inwestycji. Z drugiej strony, z informacji pozyskanych przez 

jednego respondenta wynikało, iż nie trzeba było posiadad zdolności kredytowej na całą inwestycję, 

ale można było brad kredyt transzami: „jak się później okazało nie trzeba było mied zdolności 

kredytowej na całą kwotę, ale można było podzielid na transze, więc można to podzielid na przykład 

najpierw na 100 tys., a potem na 70 tys.” (małe przedsiębiorstwo). To, że respondent nie posiadał 

takiej informacji wynikało zapewne z jednej strony z nieskutecznego sposobu poszukiwania 

informacji, ale z drugiej strony mogło byd efektem niewłaściwej polityki informacyjnej MCP. Wydaje 

się, że wymóg posiadania całej kwoty niewątpliwie miał na celu wykluczenie przedsiębiorstw słabych, 

które nie byłyby w stanie sfinansowad prowadzenia prac B+R. Działało to na pewno wykluczająco na 

te przedsiębiorstwa, które nie mają dobrej kondycji finansowej, co ogranicza możliwośd prowadzenia 

prac B+R. 

 

2. Niska kwota wsparcia  

 

Barierą dla części przedsiębiorców była niska kwota wsparcia, a ściślej rzecz biorąc zbyt niska wartośd 

maksymalnej wartości projektów. Skutkowało to tym, że dwóch beneficjentów (przedsiębiorstwa 

średniej wielkości i mikro) musiało ograniczyd wielkośd projektów rezygnując z zakupu aparatury, 

która ich zdaniem była niezbędna do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Jeden z 

beneficjentów zakupił te urządzenia we własnym zakresie. Wartośd  dofinansowania mogła 

zniechęcad innych przedsiębiorców do aplikowania o dofinansowanie w ramach tego schematu.  

 

3. Bariery wynikające z uniwersalnych cech pomocy publicznej – skomplikowany wniosek 

projektowy, szczegółowa ocena formalna, sztywnośd projektowa, brak kryteriów definicyjnych 

prac B+R 

 

Kolejnym typem barier były bariery, które można określid szerokim mianem uniwersalnych cech 

pomocy publicznej. Przede wszystkim, aby można było uzyskad dofinansowanie, trzeba było wypełnid 

wniosek. Wielu przedsiębiorców wyraziło zdanie, że potencjalni beneficjenci mogli wystraszyd się 
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skomplikowanych procedur biurokratycznych, jakie należało przejśd, co oczywiście generuje pewne 

koszty na poziomie przedsiębiorstwa. Prawie połowa przedsiębiorców, którzy uzyskali 

dofinansowanie, korzystało z usług firm konsultingowych (4 przedsiębiorców) lub niezależnych 

ekspertów (3 przedsiębiorców) przy pisaniu wniosków. 2 przedsiębiorców ma w swoich firmach 

struktury, które odpowiedzialne są za pozyskiwanie dotacji, a 2 przedsiębiorców pisało wniosek 

samodzielnie, ale konsultowało wypełniony wniosek, w zakresie formalnym i merytorycznym, z 

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Przedsiębiorcy korzystający z usług firm 

konsultingowych lub usług niezależnych ekspertów ocenili, iż poniesione przez nich koszty związane z 

przygotowaniem wniosku nie były znaczące, zwłaszcza w kontekście pozyskanej dotacji. Niemniej 

jednak, zdaniem tej grupy respondentów, samodzielne przygotowanie wniosku, które gwarantowało 

sukces w postaci dotacji, przekraczało ich możliwości. Przeciwną opinię wyraziły osoby, które 

własnymi siłami przygotowały wniosek o dofinansowanie, rozpatrując to w kategoriach znacznych 

kosztów dla ich przedsiębiorstwa, które jednak warte były poniesionych nakładów. 

Następną cechą zaliczaną po stronie cech pomocy publicznej jest szczegółowa ocena formalna, która 

nastawiona jest na wychwycenie wszelkich błędów i niedociągnięd. Jeden respondent wskazał to jako 

bardzo ważną barierę, która jego zdaniem mogła skutkowad odrzuceniem bardzo wartościowych 

projektów pod względem merytorycznym „sposób oceny nastawiony na odrzucenie projektów, które 

mają usterki, a nie ocenianie projektów pod kątem wartości merytorycznej (ten sam projekt składany 

do PARPu na etapie oceny formalnej miał 2 rzeczy do poprawki, a w przypadku 2.2.B MRPO 17)” 

(mikroprzedsiębiorstwo). Dla przedsiębiorstw, zwłaszcza aplikujących o dofinansowanie po raz 

pierwszy może to byd dużą przeszkodą. Niemniej aplikując o środki publiczne przedsiębiorstwa winny 

się z tym liczyd i odpowiednio planowad zaangażowanie zasobów kadrowych. 

Sztywnośd projektowa jest barierą dla prowadzenia prac B+R. Działalnośd tego typu jest z natury 

nieprzewidywalna, więc trudno przewidzied na początku, na etapie pisania wniosku, co się może dalej 

wydarzyd i jakie zmiany zajdą w sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Jeden z przedsiębiorców 

opisywał sytuację w której po zakupieniu pierwszych urządzeo  i rozpoczęciu wstępnych prac okazało 

się, że niezbędne do prowadzenia prac badawczych są nieco inne urządzenia, niż pierwotnie 

zakładano: „pewnym problemem może byd to, że prace badawczo-rozwoje mają to do siebie, że są 

nieprzewidywalne, natomiast ten projekt zakłada z góry jakie urządzenie i jaki park należy kupid, a 

potem to życie weryfikuje; teraz po rozpoczęciu prac B+R okazało się, że potrzebne są nieco inne 

urządzenia niż zakładano” (średnie przedsiębiorstwo). Niemniej jednak żaden z respondentów nie 

wskazał jako bariery konieczności wypełnienia wskaźników, bowiem, co było już podkreślane, 

schemat ten bardzo liberalnie podchodził do ostatecznych wskaźników rezultatu. 

Respondenci, jako przyczynę nieskładania przez innych przedsiębiorców wniosków o dotację, 

wymienili również niejasne kryteria definicyjne dla prac B+R. Brak definicji powodował, że nie było 

jasne do kooca, jakie przedsiębiorstwa mogły ubiegad się o wsparcie. Zdaniem wielu respondentów 

inni przedsiębiorcy mogli nie wiedzied, że rzeczywiście prowadzą działalnośd badawczo-rozwojową i z 

tego względu nie aplikowali. Przykładem jest reprezentant jednego przedsiębiorstwa, który za 
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pośrednictwem Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Krakowskiej dowiedział się, że może 

składad wniosek o dofinansowanie w ramach Schematu 2.2.B MRPO, gdyż spełnia wszystkie 

wymagane kryteria „na 90 % jest to niewiedza, że mogą z tego działania skorzystad, że ich działalnośd 

podlega tego typu działaniom. Gdyby nie Centrum Transferu przy Politechnice Krakowskiej, to nie 

skorzystalibyśmy  z tego działania.” (małe przedsiębiorstwo). W przyszłości należałoby zadbad o 

doprecyzowanie tego typu wymogów, gdyż, jak zostało to pokazane w części poświęconej analizie 

wniosków, nie wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymały dofinansowanie wydają się rzeczywiście 

prowadzid prace B+R. 

 

4. Deficyt informacji na temat Schematu 2.2.B 

 

Warto wskazad na jeszcze jeden element, który jest związany z informacyjnym aspektem 

analizowanego schematu wsparcia. Zdaniem 4 przedsiębiorców, Schemat 2.2.B MRPO jest słabo 

wypromowany: „polityka informacyjna jest prowadzona źle i niewystarczająca” 

(mikroprzedsiębiorstwo); „może jest to wynik luki informacyjnej, dlaczego działanie 2.1.A jest tak 

rozpropagowane” (małe przedsiębiorstwo). Co ciekawe, takie opinie podzielają zarówno 

przedsiębiorcy mający wcześniejsze doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, a więc 

potrafiący skutecznie dotrzed do informacji o dotacjach, oraz przedsiębiorstwa, dla których był to 

pierwszy projekt tego typu. Z jednej strony wypowiedzi te wynikają po części z braków zasobów 

ludzkich, co zostało wskazane jako bariera zewnętrzna, ale z drugiej strony należałoby zadbad o 

skuteczne dotarcie z informacją do potencjalnych beneficjentów. 
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Podsumowaniem wszystkich barier wewnętrznych jest poniższy schemat. 

Schemat 9. Bariery wewnętrzne zgłoszone przez beneficjentów 

Źródło: Opracowanie własne
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III Ocena istotnych potrzeb przedsiębiorstw sektora MSP warunkujących efektywną 

realizację projektów inwestycyjnych z zakresu B+R 

W tym miejscu zostaną omówione potrzeby przedsiębiorców w kontekście realizacji projektów 

inwestycyjnych z zakresu B+R w ramach Schematu 2.2.B.  

1. Koniecznośd zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej 

Jednym z efektów analizy wniosków była konkluzja, że przedsiębiorcy pod względem kadrowym są 

raczej dobrze przygotowani do realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu B+R. W badaniu CATI 

pojawiła się kwestia systemu zaliczkowania częściowego jako argumentu, że późne refinansowanie 

projektu może spowodowad pewne trudności w przedsiębiorstwie oraz, że ogólnie rzecz biorąc, 

inwestycja jest sporym obciążaniem finansowym dla przedsiębiorstwa. Z drugiej strony 

przedsiębiorcy we wnioskach projektowych zapewniali o trwałości realizowanego przedsięwzięcia 

wskazując, że posiadają niezbędną gwarancję stabilności sytuacji finansowej. Niewątpliwie więc, 

przedsiębiorcy mieliby większy komfort w realizacji projektów, gdyby dostawali częściowe zaliczki na 

poczet inwestycji. Bez elementu pewności co do sytuacji finansowej, efektywnie mogą działad te 

przedsiębiorstwa, które osiągnęły pewien stopieo rozwoju i są w stanie, przy niewielkim wsparciu 

publicznym prowadzid prace B+R. Obserwacja ta jest zbliżona do hipotezy o efekcie św. Mateusza, 

która została w przypadku Schematu 2.2.B MRPO zweryfikowana negatywnie. 

2. Dobra współpraca z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości 

Aby móc efektywnie realizowad projekt ważne jest, aby współpraca z instytucją wdrażająca w ramach 

obsługi projektu przebiegała sprawnie.  Warto zwrócid uwagę w jaki sposób respondenci oceniali 

współpracę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. 

Średnia ocena wystawiona Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości na skali od 1 do 6, gdzie 1 

oznaczał ocenę niedostateczną, a 6 ocenę celującą, wynosiła 4,6 (dwóch respondentów nie udzieliło 

odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie zajmowali się kontaktem z tą instytucją). Respondenci zatem 

ocenili współpracę bardzo dobrze. Najniższa ocena wystawiona Instytucji Wdrażającej była oceną 

dostateczną. Należy jednak zaznaczyd, że wystawione oceny dotyczyły w większości przypadków 

początkowego etapu realizacji inwestycji, bowiem przedsiębiorcy często nie mieli jeszcze podpisanej 

umowy o dofinansowanie. 

Niemniej jednak sześciu respondentów zgłosiło pewne zastrzeżenia w stosunku do obsługi ich 

projektu przez MCP. Respondenci wskazywali przede wszystkim na: 
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 koniecznośd ponownego wypełniania wniosku na minimalnie zmienionym formularzu - 

utrudnienia biurokratyczne „działanie, które jest mniejsze niż w PARPie (mniejsze środki są 

przeznaczane) ma bardzo rozwiniętą biurokrację, co jest niepotrzebne” 

(mikroprzedsiębiorstwo). Niewątpliwie jest to cecha, którą można przypisad wszystkim 

projektom unijnym, gdyż kwestie regulacji formalnych zależą często od wielu instytucji; 

 kontakt i przepływ informacji – niektórzy respondenci uważali (3 respondentów), że przepływ 

informacji jest bardzo dobry i nie mieli pod tym kątem żadnych zastrzeżeo stwierdzając, iż 

jest to „jeden z najlepszych urzędów jeśli chodzi o funkcjonowanie funduszy europejskich”, a 

niektórzy (3 respondentów) uważali, że jest to najsłabsza strona tego projektu, bowiem 

informacje na stronie internetowej są niewystarczające i firma sama musi zabiegad o 

pozyskanie informacji. Jeden z respondentów, który ocenił MCP najgorzej, wyraził 

następującą opinie o formie kontaktów „nigdy w kontaktach z MCPem nie czułam się jak 

partner, ale raczej jak petent i traktowana raczej średnio elegancko” (mikroprzedsiębiorstwo, 

brak doświadczenia w korzystaniu z dotacji pochodzących ze środków publicznych). W formie 

kontaktów nie podobał się respondentom sposób komunikacji, a więc wysyłanie wezwania 

do poprawienia wniosku przez faks, bowiem w dzisiejszych czasach szybszym i łatwiejszym 

środkiem komunikacji jest Internet. Podobnie, jak w poprzednim przypadku, jest to 

niewątpliwie efektem stosowania urzędniczych procedur.  

 Opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie – jest to niewątpliwie 

charakterystyczne dla wszystkich programów realizowanych ze środków publicznych. 

Do efektywnego realizowania projektów inwestycyjnych potrzebny jest przedsiębiorcom dobry 

przepływ informacyjny. Powinno się szczególnie zadbad o jakośd przekazywanych informacji, które 

powinny byd w miarę możliwości wyczerpujące. Należy też przykładad dużą wagę do sposobu 

komunikacji między pracownikami MCP i beneficjentami. 

 

IV Ocena trafności i użyteczności wsparcia w ramach Schematu 2.2. B oraz ocena 

faktycznego zapotrzebowania na nie przedsiębiorców 

 

W ramach tej części raportu omówione zostaną wyniki dotyczące dwóch kryteriów ewaluacyjnych, a 

mianowicie trafności schematu oraz użyteczności wsparcia dla faktycznych beneficjentów. 

1. Umiarkowana trafnośd schematu w zakresie współpracy z jednostkami badawczymi 

Jednym z wcześniej postawionych wniosków było napięcie między celami, które mają byd 

realizowane poprzez  Schemat 2.2.B MRPO. Dotacja inwestycyjna na zakup infrastruktury badawczej 

miała pomóc przedsiębiorcom w nawiązaniu współpracy  z uczelniami wyższymi lub innymi 
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przedsiębiorcami. Trzeba zatem postawid pytanie o to, jaki jest rzeczywisty poziom współpracy 

przedsiębiorstw i czy inwestycja wpłynie w jakiś sposób na obecną współpracę. 

Na poniższym rysunku zostały przedstawione formy współpracy, jakie beneficjenci nawiązali z innymi 

jednostkami oraz to, w jaki sposób współpraca zmieni się po zakooczeniu inwestycji. Formy 

współpracy zostały uszeregowane od najczęściej do najrzadziej podawanych przez respondentów, a 

kursywą zostały zaznaczone te, które przez respondentów podawane były tak samo często. 

Schemat 10. Formy współpracy przedsiębiorstw z innymi jednostkami oraz ich zmiana po zakooczeniu 
inwestycji (wyniki badania CATI) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wymieniana przez respondentów współpraca, w większości przypadków, miała charakter finansowy i 

związana była z bieżącą działalnością przedsiębiorstw. Firmy bądź korzystały z usług jednostek 

naukowych (5 przedsiębiorstw), bądź same te usługi świadczyły (2 przedsiębiorstwa). Dwa 

przedsiębiorstwa zamierzają zintensyfikowad współpracę, poprzez świadczenie usług badawczych dla 

jednostek naukowych lub prowadzenie wspólnych projektów, a jedno zamierza pozostawid 

współpracę na niezmienionym poziomie. Nieco inne spostrzeżenia zostały poczynione przy analizie 

wniosków, gdzie firmy korzystające z usług jednostek naukowych zamierzały raczej zakooczyd 

współpracę. Różnica ta spowodowana jest kilkoma czynnikami. Po pierwsze, nie przeprowadzono 

wywiadów telefonicznych ze wszystkimi beneficjentami, których wnioski były analizowane, a jedynie 

z 15. Na przykład w dwóch wnioskach przedsiębiorców, z którymi nie przeprowadzono wywiadów 

Obecna współpraca

• świadczenie usług 
innym 
przedsiębiorstwom

• zlecanie badao 
jednostkom 
badawczym

• prowadzenie prac B+R

• świadczenie usług 
jednostkom 
badawczym

• wsparcie eksperckie 
przy projektach

• realizowanie praktyk 
dla studentów

Współpraca po inwestycji

• poszerzenie lub taki 
sam poziom

• taki sam poziom lub 
poszerzenie (teraz oni 
będą świadczyd usługi 
JBR)

• poszerzenie lub taki 
sam poziom

• poszerzenie 
współpracy

• taki sam poziom

• poszerzenie
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znalazły się informacje o planach zaprzestania współpracy. Po drugie, treśd wniosków wypełniana jest 

w taki sposób, aby zwiększyd szanse na otrzymanie dotacji, a przedsiębiorcy raczej nie wiedzieli, iż 

celem schematu jest nawiązanie współpracy z jednostkami badawczymi, więc w kategoriach korzyści 

dla przedsiębiorstwa podawali zaprzestanie współpracy z jednostkami badawczymi. Poza tym wnioski 

były pisane parę miesięcy temu, więc strategia przedsiębiorstwa mogła ulec zmianie. I takim 

przykładem jest jeden przedsiębiorca, który we wniosku, jako zakładaną korzyśd, wymienił 

zaprzestanie współpracy z jednostkami naukowymi i uniezależnienie się od nich, a w trakcie rozmowy 

telefonicznej przyznał, że została podpisana umowa o współpracy z AGH.  

Na 3 przedsiębiorstwa prowadzące w chwili składania wniosku działalnośd B+R razem z uczelniami, 

dwa z nich zamierzają kontynuowad tę współpracę po zakooczeniu inwestycji na wyższym poziomie, a 

jedno zamierza pozostawid ją na niezmienionym poziomie. Jest to stosunkowo niewielka liczba 

przedsiębiorców. W związku z tym wydaje się, że trafnośd tego schematu w odniesieniu do 

współpracy w zakresie B+R z jednostkami badawczymi jest umiarkowana. 

W tym kontekście warto poznad plany nawiązania współpracy po zakooczeniu inwestycji. Większośd 

respondentów nie planuje na chwilę obecną rozpocząd współpracy, bo to „wyniknie głównie z życia i 

prowadzenia naszej działalności, bo to się wszystko zmienia” (mikroprzedsiębiorstwo). Jedynie dwoje 

beneficjentów związanych z uczelnią pracami naukowymi (zamierzają pisad doktorat lub habilitację) 

zamierza po zakooczeniu inwestycji rozpocząd współpracę badawczą z uczelniami, bowiem wtedy 

będą mogli byd partnerami dla uczelni. Tylko w tych dwóch przypadkach po zakooczeniu inwestycji 

dojdzie do nawiązania współpracy w zakresie B+R z uczelniami. W pozostałych przypadkach 

inwestycja nie wpłynie na nawiązanie współpracy w zakresie B+R. Firmy będą prowadzid działalnośd 

badawczą na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Jeszcze bardziej unaocznia to analiza 

wniosków, gdzie przedsiębiorcy nie biorący udziału w badaniu CATI wyrazili dodatkowo opinię, że 

inwestycja wpłynie na zakooczenie współpracy rozumianej jako zlecanie badao jednostkom 

naukowym. Tym samym nie dojdzie do uaktywnienia współpracy z jednostkami naukowymi ani do 

wzrostu konkurencyjności i innowacyjności dzięki współpracy. Przedsiębiorstwa, dzięki inwestycji i 

prowadzeniu prac B+R w ramach własnych potrzeb, staną się bardziej konkurencyjne. 

2. Użytecznośd wsparcia  

Największą potrzebą przedsiębiorstw, by mogły prowadzid prace B+R, był zakup infrastruktury 

badawczej. W wyniku realizacji Schematu 2.2.B potrzeba ta mogła zostad zrealizowana. Z punktu 

widzenia użyteczności wsparcia warto zastanowid się czy  przedsiębiorcy rozważali finansowanie 

inwestycji na którą pozyskali środki ze Schematu 2.2.B MRPO z innego źródła finansowania. 

Argumenty przemawiające za skorzystaniem ze wsparcia z ewaluowanego schematu pozwolą rzucid 

nieco światła na zakres korzyści, jaki osiągnęli przedsiębiorcy w wyniku realizacji tego wsparcia. 

Powyższa kwestia była przedmiotem badania CATI. 
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Wykres 13. Czy rozważaliście Paostwo dofinansowanie inwestycji na którą pozyskaliście paostwo środki ze 
schematu 2.2.B MRPO z innego źródła/działania? 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Zdecydowana większośd przedsiębiorców (11 przedsiębiorców) rozważała finansowanie inwestycji z 

innego źródła. Skoro ich inwestycje podpadały pod wymogi formalne innych programów, to czemu 

zdecydowali się składad wniosek w ramach Schematu 2.2.B? Jest to pytanie szczególnie interesujące 

pod kątem użyteczności interwencji. 

 W innych programach minimalna wartośd projektów była zbyt wysoka jak na inwestycje, 

które zamierzano zrealizowad: mikroprzedsiębiorstwo rozważało pozyskanie funduszy z 

innych programów na badania (w 2.2.B złożyło projekt  o wartości 131 tys. zł), a średnie 

przedsiębiorstwo rozważało staranie się o dofinansowanie w ramach POIG (w 2.2.B złożyło 

projekt o wartości 486 tys. zł). Są to dośd zaskakujące wyniki w kontekście tego, co 

powiedzieli poprzednio przedsiębiorcy, wskazując jako cechę negatywną schematu niską 

kwotę dofinansowania. Wydaje się, że te dwa opozycyjne stanowiska wynikają z innych 

możliwości finansowych przedsiębiorstw, bowiem dla mikroprzedsiębiorstwa wysokośd 

wkładu własnego, jaki musiał byd zainwestowany w ten projekt był bardzo dużym 

obciążeniem, na skraju możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Dlatego schemat ten 

wydaje się godzid dwie sprzeczne racje powodowane wielkością projektów. Niemniej jednak 

wydaje się, że warto się zastanowid nad górną kwotą wartości projektów, bowiem formy 

wsparcia publicznego o których respondenci mówili, iż minimalny próg wartości projektów 

był zbyt duży, wydają się byd skierowane do większych przedsiębiorstw, a poza tym wartośd 

tych projektów była i tak o wiele wyższa niż górna wartośd projektów w ramach Schematu 

2.2.B. 

 Możliwośd zdobycia dośd dużego dofinansowania oraz większe szanse na zdobycie inwestycji 

ze środków publicznych w porównaniu do innych działao - np. w Schemacie 2.1.A można było 

uzyskad „tylko 40% refundacji a z 2.2B 70% - tak że pieniądze przeważyły przede wszystkim. 

Ponadto firma miała większe szanse w 2.2.B, bowiem była mniejsza konkurencja innych 

firm”(małe przedsiębiorstwo, alternatywne programy z których zamierzało pozyskad dotacje: 

Schemat 2.1.A w ramach MRPO; pożyczka na rozwój małych firm z MRPO), 

 Kredyty były niezbyt atrakcyjne z uwagi na wysokie koszty oprocentowania, co sprawiało, że 

w tym kontekście atrakcyjniejsze było wsparcie w ramach Schematu 2.2.B 

11

3 1

tak nie nie wiem
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Podsumowując, Schemat 2.2.B był dla przedsiębiorców najbardziej atrakcyjny, przynosił im większe 

korzyści, niż skorzystanie z innych środków publicznych i dawał im większe szanse na zrealizowane 

inwestycji z uwagi na w miarę łatwy sposób jej pozyskania. Na tej podstawie można stwierdzid, że 

wsparcie to jest użyteczne dla przedsiębiorców, ale nie jest jedyną drogą do zrealizowania inwestycji.   

Kontrfaktyczny aspekt interwencji zbadano poprzez zadanie respondentom pytania dotyczącego 

realizacji inwestycji w przypadku, gdyby nie było dofinansowania ze Schematu 2.2.B.  Dzięki temu 

możliwe jest zdiagnozowanie rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorców na interwencję. 

 

Wykres 14. Czy gdyby Pana(i) firma nie ubiegała się o dofinansowanie ze schematu 2.2. B MRPO, inwestycja 
zostałaby zrealizowana? 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Dwunastu przedsiębiorców realizowałoby inwestycje w mniejszym zakresie i w późniejszym terminie. 

Gdyby nie otrzymali dofinansowania, zakupiliby pojedyncze sprzęty, które służyłyby raczej do 

prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Dwóch beneficjentów, którzy prowadzą 

mikroprzedsiębiorstwa, nie realizowałoby wnioskowanych inwestycji z powodu braków środków 

finansowych. Tylko jeden przedsiębiorca (średniej wielkości) z branży wytwórczej realizowały 

dokładnie taką samą inwestycję, na którą pozyskał środki ze schematu 2.2.B i dodatkowo jej 

realizacja zakooczyłaby się w takim samym terminie. Oznacza to tym samym, że realnie rzecz biorąc 

wsparcie dla tego beneficjenta nie było niezbędne, aby inwestycja była realizowana. 

W sytuacji braku wsparcia przedsiębiorcy  czerpaliby środki na te inwestycje z funduszy własnych (5 

przedsiębiorców), z funduszy własnych i kredytów (2 przedsiębiorców), a w dalszej kolejności z 

innego wsparcia publicznego (3 przedsiębiorców), kredytów bankowych (1 przedsiębiorca) i od 

inwestorów prywatnych (1 przedsiębiorca). Argumentowano to głównie tym, że i tak trzeba było 

mied środki finansowe na pokrycie części dofinansowania, więc wkład własny mógłby zostad 

wykorzystany na poczet owych inwestycji. 

1

12

2

w takim samym zakresie w mniejszym zakresie w ogóle nie byłaby realizowana
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V Ocena ex-ante efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach schematu 2.2 B 

MRPO 

W tym miejscu zostanie przedstawiona subiektywna ocena przedsiębiorców co do efektów, jakie dla 

ich przedsiębiorstwa przyniesie inwestycja realizowana w ramach Schematu 2.2.B MRPO. Należy 

jednakże zaznaczyd, że pewną trudnością w ocenie efektów inwestycji było to, że respondenci w 

większości przypadków nie mieli podpisanej umowy o dofinansowanie lub dopiero zaczynali 

realizowad inwestycję. Do ich opinii należy więc podchodzid z pewną ostrożnością. 

1. Korzyści wynikające z dofinansowania warte były poniesionych nakładów przez przedsiębiorstwa 

Czy korzyści wynikające z uzyskanego dofinansowania, warte były/będą poniesionych przez Pana(i) 

firmę kosztów? Na tak postawione pytanie większośd przedsiębiorców wyraziła raczej twierdzącą 

odpowiedź, ale znaleźli się także tacy, którym było ciężko dokonad oceny z uwagi na początkowy 

charakter inwestycji. Przedsiębiorcy wymieniali poniższe korzyści uzyskane w wyniku tego wsparcia:  

 dojdzie do wzmocnienia ich pozycji na rynku poprzez uzyskanie przewagi konkurencyjnej w 

stosunku do innych przedsiębiorstw działających w danej branży: „aparatura, którą 

zakupujemy jest bardzo specjalistyczna i niewiele firm konkurencyjnych ją posiada, więc na 

pewno wzrośnie nasza konkurencyjnośd na rynku, więc możemy poszerzyd bazę klientów, 

którą nie mogliśmy uwzględnid, z tego względu, że nie mieliśmy tej aparatury” (małe 

przedsiębiorstwo); 

 zaistnieje możliwośd wejścia na rynki zagraniczne na skutek zajścia innowacji na poziomie 

światowym; 

 jest to opłacalne, bowiem bez tego niemożliwe by było zrealizowanie inwestycji; 

 

 przedsiębiorcy odnoszą duże korzyści bowiem niezbyt dużymi nakładami finansowymi ze 

swojej strony są w stanie zakupid urządzenia, które są bardzo kosztowne „żeśmy sobie 

doposażyli laboratorium docelowo wedle naszych marzeo” (średnie przedsiębiorstwo); 

„szczególnie z tego względu, ze to jest 70% finansowania, wiec to jest bardzo dużo jak na 

Kraków, prawda?” (mikroprzedsiębiorstwo); 

 

 prawie wszystkie przedsiębiorstwa uznały, że koszty związane z pozyskaniem i obsługą 

projektu są raczej niewielkie, pomimo, że firmy te w większości korzystały z usług firm 

konsultingowych zajmujących się pisaniem wniosków lub porad niezależnego eksperta. Jeden 

przedsiębiorca, nie mający doświadczenia w realizowaniu unijnych projektów, uznał, że 

korzyści, owszem, są, ale nie jest to duża nadwyżka nad poniesionymi kosztami, bowiem na 

etapie realizacji przedsiębiorstwo ponosi dużo kosztów związanych z realizacją  projektu 

(mikroprzedsiębiorstwo). Pomimo tej jednej opinii należy uznad, że koszty związane z obsługą 

projektu są niewielkie i wsparcie przynosi duże korzyści dla przedsiębiorców. 
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Część jakościowa 
 

W ramach tej części badania analizowano wyniki uzyskane przy pomocy technik jakościowych. Celem 

tego etapu była weryfikacja, uzupełnienie i pogłębienie szczególnie istotnych wyników 

wypracowanych w ramach badania desk research oraz badania techniką CATI. Materiał empiryczny 

wykorzystany w tej części opracowania uzyskano podczas: 

1) zogniskowanego wywiadu grupowego, z udziałem  beneficjenta, który uzyskał wsparcie w 

ramach konkursu w schemacie 2.2.B, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, świadczących 

usługi doradcze i/lub finansowe w zakresie inwestycji w B+R oraz pracowników MCP 

uczestniczących w procesie wyboru projektów w ramach schematu 2.2.B. Taki dobór uczestników 

pozwolił na zebranie różnych doświadczeo związanych z interwencją w zależności od sposobu 

powiązania respondenta ze schematem, uzyskanie różnorodnych perspektyw i skonfrontowanie 

tych opinii ze sobą; 

 

2) panelu ekspertów, który umożliwił uzupełnienie wyników badao o inną perspektywę niż 

ocena beneficjentów dotacji oraz osób zaangażowanych we wdrażanie schematu. Celem dyskusji 

było więc 1) ubogacenie wachlarza opinii na temat schematu, 2) poddanie krytycznej refleksji jego 

celów i zaprojektowanego kształtu oraz 3) wskazanie alternatywnych, bardziej skutecznych i 

efektywnych mechanizmów wsparcia w realizacji tych celów; 

 

3) wywiadów telefonicznych z: 

 

a. doradcą 

b. potencjalnym beneficjentem (nie aplikował o wsparcie, chod spełniał kryteria) 

c. 2 nieskutecznymi beneficjentami (aplikowali o wsparcie, jednak go nie otrzymali). 

 

Wywiady z osobami wymienionymi w punkcie 3 miały na celu przede wszystkim identyfikację barier 

ograniczających możliwośd korzystania z wsparcia w ramach schematu 2.2.B. 
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I Bariery zewnętrzne i systemowe 

 

Analiza danych uzyskanych dzięki przeprowadzonym wywiadom zarówno z respondentami 

zogniskowanego wywiadu grupowego, jak i panelu eksperckiego, pozwoliła wyróżnid dwa generalne 

typy barier w tym obszarze: 

– bariery po stronie popytowej, czyli dotyczące sytuacji samych mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców oraz 

– bariery po stronie podażowej, czyli JBR, uczelni wyższych.  

Taki podział jest innym ujęciem przyjętego przez Zleceniodawcę podziału na bariery zewnętrzne, 

które są tożsame z pierwszym rodzajem wyróżnionych barier oraz systemowe, do których należą 

drugie z wyszczególnionych powyżej, czyli podażowe. Dla wyklarowania struktury dalszej części 

rozdziału na poniższym schemacie wskazane zostały kluczowe spośród omówionych poniżej barier. 

Schemat 11. Kluczowe bariery we współpracy sfery B+R i MŚP 

 

 

  

SFERA B+R:
•niedostosowanie do potrzeb partnerów 

gospodarczych (organizacyjne, ofertowe, 
finansowe)

•brak uzależnienia funkcjonowania jednostki 
(np. finansowego) od jej sprawności we 
współpracy z gospodarką

PRZEDSIĘBIORSTWA:
•bariery informacyjne

•brak zasobów, w szczeg. finansowych, także 
ludzkich

•słabe sieci formalne i nieformalne -
niewykształcona kultura współpracy
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Dążąc do realizacji celu Działania 2.2 jakim jest uaktywnienie współpracy przedsiębiorstw MŚP z 

szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo – rozwojowych i transferu 

technologii należy przeanalizowad obydwa typy barier pod kątem możliwości oddziaływania na nie 

poprzez modyfikację czy to logiki wsparcia, czy kryteriów definiujących jego specyfikę czy też innych 

możliwych form interwencji publicznych mających na celu minimalizację negatywnych skutków 

występowania tych ograniczeo na styku sfery B+R i gospodarki50. 

 

Bariery wynikające z sytuacji potencjalnych beneficjentów 

 

Eksperci biorący udział w badaniu zwrócili uwagę, że niższe zapotrzebowanie na wsparcie w realizacji 

inwestycji służących pracom B + R niż np. w schematach inwestycyjnych typu 2.1 A niekoniecznie 

musi byd traktowane w kategoriach bariery, a raczej jako przejaw racjonalnego zachowania 

rynkowego. Analizując obecną sytuację sektora MŚP można z dużą dozą pewności stwierdzid, że 

zapotrzebowanie na działalnośd badawczo – rozwojową, w szczególności w ramach własnych struktur 

organizacyjnych, posiada znacznie mniej przedsiębiorstw niż na przykład zapotrzebowanie na 

bezpośrednie wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwie udzielane w ramach Działania 2.1 w schemacie 

A, które pozostawia większą dowolnośd w sposobie zagospodarowania środków. Warto zwrócid 

uwagę, że taka teza pojawiła się już w ramach prezentowanych wyników analiz desk reseach.  

Wśród czynników, które, zdaniem respondentów, warunkują niższy popyt na taką działalnośd wśród 

przedsiębiorstw jest to, że zainteresowanie nim przejawia jedynie określony typ przedsiębiorstw 

podczas gdy „zwykłymi” inwestycjami w firmie, relatywnie szybko wpływającymi na podniesienie 

konkurencyjności w firmie, zainteresowanych jest większośd firm. Eksperci podkreślali jednocześnie, 

że nie ma kryteriów, które w jednoznaczny sposób wskażą linię graniczną między przedsiębiorstwami 

zainteresowanymi inwestowaniem w środki trwałe służące B+R a tymi, które takiego zainteresowania 

obecnie nie wykazują, ale można wyróżnid kilka cech firm, które zwiększają takie 

prawdopodobieostwo. Cechy te zostały przedstawione na poniższym schemacie i przeanalizowane 

poniżej. Jednakże jeszcze wcześniej warto zwrócid uwagę na konsekwencje powyższego wniosku, 

który z kolei w sposób symboliczny ilustruje forma schematu – a mianowicie, oznacza to ograniczoną, 

relatywnie niewielką populację potencjalnych beneficjentów. 

                                                           
50

 Alternatywne formy wsparcia działalności B+R opisywane są w rozdziale dotyczącym trafności 
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Schemat 12. Cechy firm potencjalnie zainteresowanych inwestycjami w B+R 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wśród przedsiębiorstw, które w ocenie ekspertów, są bardziej zainteresowanie realizacją projektu 

B+R w formacie proponowanym w ramach Działania 2.2 B są przede wszystkim: 

- przedsiębiorstwa produkcyjne, jako te, które częściej będą zainteresowane sferą B+R i 

wdrażaniem jej wyników w firmie niż przedsiębiorstwa handlowe czy usługowe; 

- przedsiębiorstwa większe – ze względu na fakt, że są to zwykle przedsiębiorstwa silniejsze, 

dysponujące większymi zasobami, w szczególności finansowymi, co ma niebagatelne 

znaczenie ze względu na wysokie koszty prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej w 

przedsiębiorstwie. Ale także, co jest w dużym stopniu pochodną posiadanych zasobów 

finansowych, dysponują większym kapitałem ludzkim oraz lepszym dostępem do informacji.  

W odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw w ogóle poddano w wątpliwośd możliwośd 

finansowego „udźwignięcia” takiej działalności; 

- ulokowane w dużych ośrodkach miejskich, czyli w przypadku Małopolski – w Krakowie. Jest 

to związane z większą koncentracją jednostek badawczo – naukowych, uczelni wyższych, 

centrów transferu technologii w tym miejscu, ale także z lepszym i taoszym niż w innych 

miejscach dostępem do odpowiednich zasobów ludzkich, a także zasobów informacyjnych 

te, w których ma to 
większy sens niż zlecanie 

B+R/kupowanie

raczej 
produkcyjne

o ugruntowanej pozycji na 
rynku/określonym etapie 

rozwoju

firmy większe
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(co ma kluczowe znaczenie w procesie poszukiwania odpowiedniej formy wsparcia, 

dopasowanej do potrzeb danego przedsiębiorstwa)51; 

- takie, w których jest sens prowadzenia B+R w ramach struktur przedsiębiorstwa. Może się 

zdarzyd, i ta sytuacja wydaje się częstsza, że zachowaniem bardziej racjonalnym 

ekonomicznie na poziomie konkretnego przedsiębiorstwa, dodajmy małego 

przedsiębiorstwa,  jest po prostu zlecenie i zakup efektów prac B+R od zewnętrznego 

podmiotu – innego przedsiębiorstwa lub jednostki naukowej. Aczkolwiek, nie należy 

zapominad także o uwzględnieniu zdolności otoczenia naukowego przedsiębiorstw do 

sprostania oczekiwaniom przedsiębiorców, co jest przedmiotem analizy kolejnego rozdziału 

dot. barier leżących po stronie podaży (o problemach we współpracy w ramach prac 

zleconych jednostkom naukowym przez przedsiębiorców mowa jest także w rozdziale 

dotyczącym trafności tak zdefiniowanego wsparcia). 

 

Poza wskazanymi powyższej ograniczeniami w prowadzeniu działalności B+R przez przedsiębiorców 

należy podkreślid jeszcze trzy bariery wskazywane przez rozmówców: 

 

 brak formalnych lub nieformalnych sieci potencjalnych partnerów do prowadzenia tego 

typu działalności 

 

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w formalnych lub nieformalnych sieciach pozwala firmom 

osiągnąd realne korzyści – np. obniżad koszty działalności czy koszty dostawców. Przede 

wszystkim pozwala jednak prowadzid wspólną politykę pozyskiwania informacji (np. badania 

konsumentów czy konkurencji), korzystad z wzajemnego, większego niż ten dostępny 

pojedynczemu przedsiębiorcy kapitału ludzkiego, finansowego i materialnego, ale także 

pozyskiwad środki zewnętrznego finansowania – środki większe, w łatwiejszy sposób. 

Niemniej jednak, aby te cele osiągnąd konieczne jest zaangażowanie w relację opartą na 

zasadach zaufania, co właśnie – w opinii respondentów – jest niestety barierą na naszym 

obszarze. Pozostaje jednak wątpliwośd, czy rolą paostwa jest ingerowanie i stymulowanie 

współpracy między przedsiębiorstwami, zwłaszcza tej o charakterze nieformalnym. Jednak 

niewątpliwie działaniem potrzebnym jest poprawa otoczenia prawnego i wprowadzenie 

odpowiednich regulacji legislacyjnych, które w większym stopniu zapewnią poczucie 

bezpieczeostwa firmie wchodzącej w relacje partnerskie z konkurentami/innymi 

przedsiębiorstwami. 

 

 w Polsce nie ma nawyku współpracowania ze sobą – nikt nikomu nie wierzy, wszyscy patrzą 

na siebie bykiem. Jeśli chce Pan do przedsięwzięcia większego, do zrobienia większej roboty, 

dobrad sobie partnera – zawracanie głowy. Jest problem.  

 

                                                           
51

 Odwołanie do innych części. 
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 Ograniczone zasoby finansowe 

 

Mówiąc wprost, nie wszystkie firm stad na taką aktywnośd i jest to niewątpliwie jedna z 

ważniejszych barier ograniczających podejmowanie przez przedsiębiorstwa działalności 

badawczo-rozwojowej. Wcale nie musi to świadczyd o tym, że przedsiębiorcy nie zdają sobie 

sprawy ze znaczenia efektów prac badawczo – rozwojowych dla podnoszenia innowacyjności 

i konkurencyjności własnego przedsiębiorstwa. Wynika to zapewne z racjonalnego 

gospodarowania zasobami w obliczu wachlarza rozmaitych potrzeb. Budowanie szans 

rynkowych firmy w procesie konkurencji rynkowej jest zapewne podstawą wartościowania 

nakładów. Wypracowana w ten sposób hierarchia priorytetów sprawia, że strumieo środków 

kierowany jest przez zarządzającego firmą w inną stronę np. na utrzymanie bieżącej 

działalności czy na inwestycje z krótszą stopą zwrotu niż działalnośd B+R, która jest jednak 

długofalowa, kosztowna i obarczona większym stopniem ryzyka. Sprawia to, że 

przedsiębiorstwa częściej i większym stopniu mają „klasyczne” potrzeby inwestycyjne. 

Wskazuje na to również wysoki poziom zainteresowania uzyskaniem dotacji inwestycyjnej w 

ramach Działania 2.1 schemat A i jednocześnie próby pozyskania środków na „zwykłe” 

inwestycje w ramach Działania 2.2 schemat B ze względu na osiągnięcie tego samego 

rezultatu (np. zakupu maszyny) przy niższych nakładach własnych ze względu na różnice w 

poziomach wysokości dofinansowania. 

Na problem ograniczonych zasobów jako kluczowej bariery w tym segmencie firm wskazywali 

eksperci: 

Te wszystkie rozważania o B+R to się, tak naprawdę, zaczynają od kasy, która tu jest. Tak naprawdę 

urządzenia są bardzo drogie i małe firmy zatrudniające 5 ludzi – pomyślmy, ile ona musi zrobid 

produkcji, żeby odłożyd własnych środków milion złotych. 

 

Dla małych firm bariera jest po prostu finansowa. Zauważcie też, że materiały do badao kosztują, 

ludzi trzeba zatrudnid – nie postawi Jasia oderwanego od kowadła do urządzeo badawczych. Musi 

zatrudnid ludzi i ten wydatek generuje mu kolejne wydatki. 

 

Dlatego taniej jest sprowadzid leciwą, używaną 10-letnią maszynę z Zachodu, która u nas jest 

nowością, bo standardem jest 40-letnia. Tak to się kooczy, bo tych małych nie stad. 
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 Bariery informacyjne 

 

Eksperci, wyjaśniając możliwe przyczyny relatywnie niewielkiego zainteresowania 

analizowanym schematem, potwierdzili także słusznośd hipotez sformułowanych na etapie 

badania desk research. Mowa o uzależnieniu poziomu zainteresowania i poziomu absorpcji 

środków od „dbałości o dwa rodzaje informacji docierających do beneficjentów: wstępną – 

polegającą na kampanii medialnej i właściwą obejmującą szkolenia, spotkania, warsztaty, 

punkty konsultacyjne, doradztwo bezpośrednie, Internet i wymianę doświadczeo między 

przedsiębiorcami”52. Pojawiła się także sugestia, że mniejsze zainteresowanie wsparciem w 

ramach schematu w obszarach wschodnich regionu może byd pokłosiem nie w pełni 

skutecznej polityki informacyjnej na obu wskazanych poziomach. Dodając podnoszoną już 

kwestię, że oddalenie od dużych ośrodków miejskich i kapitału ludzkiego dostępnego w jego 

ramach, samo w sobie powoduje już barierę informacyjną. Oprócz innych czynników, jak np. 

niższy odsetek firm produkcyjnych w tych rejonach, mogą to byd składowe procesu, którego 

efektem jest niski poziom zainteresowania interwencją. 

 

Bariery podażowe, leżące po stronie jednostek naukowych i w samym procesie współpracy 

 

 specyfika współpracy na przykładzie uczelni wyższych 

Większośd jednostek jest niedostosowana do realiów rynku i prowadzenia działalności 

komercyjnej, co rodzi problemy natury organizacyjnej, finansowej, czasowej itp. Współpraca z 

takim podmiotem wiąże się z wysokimi kosztami (w tym także narzutami instytucjonalnymi), 

które są szczególnie dotkliwe dla niewielkich firm, w których możliwości finansowe są 

nieprzystające do wymagao takich jednostek. Warto pamiętad, że nie jest to całośd nakładów 

koniecznych do poniesienia na działalnośd B+R po stronie przedsiębiorcy. Trudnością są także:  

biurokracja, wypełnienie szeregu procedur oraz długie okresy oczekiwania na każdym etapie 

współpracy w projekcie. Odwołując się do etnograficznej interpretacji – czas naukowców jest 

cykliczny, powtarzalny i mierzony okresami wyznaczanymi przez kalendarz akademicki, natomiast 

czas przedsiębiorcy ma charakter linearny, niepowtarzalny, dlatego każdy dzieo ma podobną 

wartośd. W niektórych przypadkach skutkuje to realnymi stratami finansowymi dla 

przedsiębiorcy (wydłużanie czasu oczekiwania np. na ekspertyzę powoduje zmniejszenie liczby 

realizowanych zleceo w stosunku do liczby zamówieo i możliwości produkcyjnych firmy53).  

 

  

                                                           
52 

Por. rozdz. 2.1. Bariery wewnętrzne wynikające z cech interwencji publicznej.
 

53 
Taka argumentacja znalazła się także we wniosku złożonym przez jednego z beneficjentów schematu 2.2B, 

który argumentował koniecznośd stworzenia własnego laboratorium uciążliwością współpracy z JBR i 

możliwością realizacji większej liczby zleceo przy samodzielnej pracy badawczej. 
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W innych sprawach wygląda to tak, że te instytuty pozauczelniane, które nie mają 100% 

finansowania z budżetu paostwa, bo uczelnie które mają 100% finansowania, to chyba jest to zdrowy 

odruch – co się będą szarpad. Tak, że jest trudno. Z uczelniami też ciężko się współpracuje, bo jest 

kwestia czasu. Czas się rozumie inaczej – liczy go semestrami, sesjami, trudno się dogadywad w 

dniach tygodnia, bo to jest chwila. Uczelnie nie bardzo rozumieją, że udział w kontaktach z firmami 

niesie za sobą odpowiedzialnośd finansową i pytanie „a Wy jesteście ubezpieczeni od 

odpowiedzialności cywilnej? Bo jak zrobicie coś, co łeb komuś urwie, to kto przepraszam 

odpowiada?”. Uczelnie tego nie mają i w ogóle o tym nie myślą, myślą, że wszystko będzie fajnie. W 

takich próbach przemysłowych, to wiecie jak to jest – tu zbiornik, tam kabel, wał i sprzęgło. Na to 

chyba jeszcze jest za wcześnie, żeby to się zmieniło. Myślę, że jest dziura pokoleniowa na uczelniach – 

są młodzi i tacy po 60. Nie ma tych w środku – tak, żeby gadad o tym. 

 

Nie bardzo nam się chce tracid czas i energię na to. *na współpracę z uczelnią – przyp. autora] 

 

 

 specyfika pracy naukowców 

Kluczowym problemem jest tu brak elementów wspólnych w obszarze celów wykonywanej 

pracy, nastawienie na publikowanie a nie wdrażanie efektów pracy na rynek, co jest naturalne w 

kontekście sposobu oceny pracy naukowców, gdzie prestiż i wynagrodzenie jest pochodną 

publikacji pracownika, także na uczelniach technicznych. Ogromną barierą w nawiązywaniu i 

podtrzymywaniu takiej współpracy między nauką a gospodarką jest także pewna kultura pracy w 

publicznych jednostkach naukowych, której nośnikiem jest duża częśd, zwłaszcza starszej kadry 

naukowej. Brakuje w niej elementu myślenia w kategoriach prorynkowych, pozycjonowania 

siebie jako gracza na rynku, myślenia w kategoriach komercjalizacji wyników czy efektów 

praktycznych swojej pracy. Respondenci, współpracujący z młodymi naukowcami na gruncie 

gospodarczym, komercyjnym, podkreślali, że takie osoby są wręcz negatywnie oceniane przez 

częśd środowiska naukowego, jako te, które zdradzają ideały pracy naukowej. Jest to efekt braku 

profesjonalnego zarządzania wyższymi uczelniami publicznymi i odpowiedniego modelu ich 

finansowania. 

To jest problem, z którym my się borykamy – mamy produkt, który jest interesujący rynkowo, kilka 

firm, które chce go wdrożyd. Idziemy do naukowców(…) Oni mówią – my jesteśmy chemikami, to nie 

jest ciekawe z punktu widzenia naukowego, bo to jest tylko zbadanie czegoś, tam nie ma tego 

smaczku naukowego. Nie chcą tego robid, a zarobiliby na tym pieniądze; firmy chcą zapłacid za 

badania, wykupid licencje etc. Nie, bo pani profesor mówi, że to nie jest interesujące naukowo. 

Myśmy dostali propozycję z projektu MARRowskiego i podziękowaliśmy, bo jak zaczęliśmy się 

zastanawiad właśnie nad mentalnością ludzi pracujących na uczelni. Jeżeli wezmę faceta z AGH, który 

będzie siedział i zastanawiał się jak do tego podejśd z naukowego punktu widzenia, bo takie mamy 

doświadczenia niestety. Praca w firmie jest dynamiczna, trzeba szybko osiągad efekty i nie mówimy o 

pracy 8 godzin, ale w dużo większym wymiarze. Ci ludzie nie są chętni. 
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To jest zupełnie inny charakter pracy, inne podejście do wielu spraw. Jeżeli ktoś jest typowym 

naukowcem, to się nie znajdzie w firmie i dla niego to jest nieinteresujące nawet, jeżeli miałby 

zarobid. Takich grup, które potrafimy zachęcid, którzy zrobią badania za pieniądze, dadzą produkt, 

który można wprowadzad na rynek jest naprawdę mało. 

To wymaga wielu zmian, trzeba by zacząd od podstaw. Jedną z tych podstaw – taką makabrycznie złą 

jest to, że naukowcy są premiowani za publikacja, a nie realne działania. To jest ewidentne. Jestem 

ekonomistą z wykształcenia, ale jak zobaczyłem, że naukowcy, instytuty naukowe nie są 

zainteresowane opatentowaniem czegoś, żeby móc na tym zarabiad; są zainteresowani publikacjami, 

bo wtedy dostaną większą dotację etc. 

 

 Niedostosowana oferta technologiczna uczelni i słaba infrastruktura 

Jednym z kluczowych deficytów w kontekście realizacji celu Działania 2.2. który zakłada 

uaktywnienie współpracę między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami jest oferta 

technologiczna tych podmiotów. Zgodnie z opinią eksperta oferta publikowana przez uczelnie 

jest niedostosowana do potrzeb przedsiębiorców (patenty z lat 90-tych, brak ukooczonej fazy 

badao), co uniemożliwia wykorzystanie ich dorobku na rynku. Powoduje to naturalnie brak 

zainteresowania współpracą ze strony przedsiębiorstw (nie ma ssania z uczelni).  

Problemem jest także drugie z potencjalnych pól współpracy – wykorzystywanie infrastruktury 

zlokalizowanych w JBR przez przedsiębiorstwa. Zgodnie z opinią wyrażoną przez ekspertów 

infrastruktura uczelni i centrów badawczych jest wciąż słaba. Brakuje także prototypowni uczelni 

technicznych, na co wskazuje druga częśd z poniższego cytatu: 

Albo są to patenty z lat 90-tych powpisywane w te bazy, albo są to patenty, gdzie wszyscy ostrożnie 

się zastrzegają, że nie przeszły jeszcze etapu badawczego, nie nadają się do wdrożenia. Czyli nie 

można opracowad scenariusza wdrożenia i nawet zrobid budżetu, bo to musiałoby wyjśd poza fazę 

laboratoryjną. 

Zmorą uczelni, z którą nie chcą walczyd, jest brak prototypowni. Kiedyś, jak byłem na Politechnice, 

miałem pomysł, żeby krakowskie uczelnie techniczne zrobiły wspólną prototypownię. Mogą się złożyd, 

napisad projekt, sfinansowad i wystartowad. Wtedy zweryfikuje się, a technika jest bezwzględna, to, 

co wszyscy twierdzą, że mają pełne szuflady – to wyciągad chłopaki te papiery z  szuflad i uruchamiad. 

Dokąd nie będzie się wdrażało i nie przyjmie się metody, że każda rzecz jest poprawiana – tak jak         

z modelami samochodów, czy elementami.  
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Schemat 13. Składowe bariery dot. niedostosowania IBR i uczelni wyższych do współpracy z 
przedsiębiorstwami 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Analizę tego obszaru można podsumowad następująco: poważną barierą utrudniającą 

maksymalizację powiązao między gospodarką a nauką jest wzajemny brak zaufania między 

naukowcami a przedsiębiorstwami, a nawet niechęd pojawiająca się w stosunku do osób działających 

na styku tych światów. Należy sobie zdawad sprawę z ograniczonych możliwości oddziaływania na tę 

sferę na poziomie regionalnym, ze względu na brak uprawnieo legislacyjnych regionalnych władz 

samorządowych. Wydaje się bowiem, że jedynie odpowiednie regulacje w tym zakresie (np. 

dotyczące ochrony własności intelektualnej w wypadku współpracy itp.) spowodowałyby 

zmniejszenie obaw we wzajemnej współpracy. Zmiany na poziomie świadomościowym są ponadto 

zmianami długotrwałymi, ale tym bardziej oznacza to koniecznośd podjęcia działao stymulujących je 

we właściwym kierunku. 

Drugim rodzajem barier, już nie o charakterze świadomościowym, jest problem finansowania uczelni 

i niezależności strumienia płynących do nich środków od aktywności tych jednostek na rynku i 

wypracowania przez nie procedur przyjaznych kontaktom z biznesem, braku ich ukierunkowania na 

promowanie postaw przedsiębiorczych w ramach struktur uczelni, a także, co jest powiązane, 

nieukierunkowania szkolnictwa, nauki i prowadzonych w jej ramach badao na charakter aplikacyjny. 

W konsekwencji ostatniego z wymienionych problemów, ale pośrednio także wcześniejszych, oferta 

technologiczna uczelni jest słaba z rynkowej perspektywy.  

 

wielostopniowa struktura utrudniająca 
kontakty biznesowe - podpisywanie 

umów, uzgadnianie warunków i zakresu 
współpracy, biurokracja, procedury

inna kultura pracy - inne cele 
podejmowanych działao, inna 
organizacja czasu, oczekiwanie 

odmiennych jakościowo efektów pracy

oferta technologiczna niedostowana do 
potrzeb przedsiębiorstw - nienadająca 

się do wdrożenia, komercjalizacji, uboga i 
przestarzała

generowanie bardzo wysokich kosztów 
współpracy (narzuty instytucjonalne) 

szczególnie z perspektywy MŚP

niedostowanie JBR i uczelni 
wyższych do realiów rynku i 

współpracy z 
przedsiębiorstwami
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II Bariery wewnętrzne 

 

Na podstawie analizy danych uzyskanych w części jakościowej projektu wyodrębnione zostały pewne 

podgrupy barier wewnętrznych – o charakterze specyficznym dla 2.2.B oraz o charakterze 

niespecyficznym, tzn. takie, które można uznad za uniwersalne dla interwencji publicznej. 

Koresponduje to ze strukturą barier wewnętrznych zidentyfikowanych na poziomie analizy desk 

research. Zasadnośd takiego podziału jest niepodważalna, niemniej jednak, z perspektywy celu, jakim 

jest wyprofilowanie interwencji skierowanej na minimalizowanie ich uciążliwości bardzo cenne jest 

analizowanie ich przez pryzmat lokalnego kontekstu.  Z tej przyczyny wszystkie zidentyfikowane na 

etapie badao jakościowych bariery zaprezentowano w odwołaniu do ich lokalnego kolorytu (czyli 

Schematu 2.2.B) a nie uniwersalnych mechanizmów interwencji publicznych. 

Dla przejrzystości, bariery omawiane są w porządku przedstawionym na poniższym schemacie, a 

rozdział kooczy przedstawienie propozycji rozwiązao wskazanych przez respondentów i ekspertów 

dla części kwestii problematycznych. 

 

Schemat 14. Schemat analizowanych zagadnieo  

 

 

Problemy zidentyfikowane w procesie zarządzanie interwencją 

 

 polityka informacyjna i komunikacja z urzędnikami  

Odwołując się do przytaczanego wcześniej podziału na informację wstępną i właściwą, to 

warunkiem wysokiego zainteresowania schematem jest odpowiednie pokierowanie informacją 

pierwszego rodzaju – odpowiednio przeprowadzona polityka promocyjna, której celem jest 

maksymalne upowszechnienie informacji o realizowanym schemacie wśród grup docelowych, 

czyli potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem ze środków pomocowych. Natomiast 

zarządzanie 
interwencją

kryteria formalne

kryteria 
merytoryczne

propozycje 
usprawnieo
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warunkiem skutecznego aplikowania o środki jest wiedza właściwa, czyli np. szkolenie, informacja 

i doradztwo bezpośrednie. 

W odniesieniu do pierwszej kategorii pojawiła się wątpliwośd jednego z ekspertów, czy powodem 

niezbyt dużego zainteresowania przedsiębiorstw schematem, zwłaszcza na wschodzie regionu54 

nie jest nieodpowiednia promocja, która dodatkowo nakłada się na mniejsze zasoby 

informacyjne podmiotów z tego regionu. Należy jednak wspomnied, że teza ta nie znalazła 

akceptacji wśród pozostałej dwójki ekspertów, którzy przyczyny tego stanu rzeczy upatrywali 

raczej w: 

- niższym uprzemysłowieniu regionu 

- słabszej kondycji finansowej firm mających tam siedzibę 

- niższym poziomie kapitału ludzkiego 

- bardzo niewielkiej liczbie jednostek badawczo – rozwojowych. 

Odwołując się do oceny informacji właściwej dokonanej przez respondentów to była ona generalnie 

pozytywna, chod należy przywoład także wypowiedź respondenta, który został błędnie 

zaklasyfikowany do tego schematu przez doradcę, z którym się konsultował, na skutek czego poniósł 

koszty przygotowania wniosku a nie uzyskał wsparcia ze względów formalnych. Jedna z respondentek 

podkreśliła także, że została błędnie poinformowana o konieczności wypełnienia zakładanych 

wartości przy jednym z nieobowiązkowych wskaźników  (co w przypadku odbiegania rzeczywistej 

wartości o więcej niż 15% mogło się wiązad z poważnymi problemami dla jej firmy na etapie 

rozliczania dotacji).  

Sformułowano także uwagi o charakterze ogólnym dotyczącym zmienności i niejasności wytycznych 

odnośnie wymaganej dokumentacji projektowej oraz w stosunku do pracy osób w instytucjach 

wdrażających interwencje. Respondenci bazując na swoich doświadczeniach wskazali na duży 

problem niekompetencji urzędników. Jako przyczyny upatrywali: dużą rotację w tych miejscach  

pracy, niskie wynagrodzenia i brak odpowiedniego przeszkolenia. 

 (…) beneficjent musi przepisywad listy płac do Excela, potwierdzad w kółko, bo panie nie umieją 

czytad listy płac – nie wie co to są składki, podatki, kto to jest płatnik, kiedy się płaci ZUS, dlaczego nie 

dostarczamy pewnych dokumentów. Brak podstawowej wiedzy. 

otwiera komputer i na bieżąco doczytuje 

To jest ciągły problem związany z tym, że pracownicy zajmujący się funduszami, którzy w instytucjach 

już nabędą wiedzę potem często odchodzą. Jest rotacja i są problemy. 

Przychodzą tam osoby za najmniejszą stawkę i nie ma co się oszukiwad. 

                                                           
54

 Analiza wniosków złożonych w pierwszym konkursie wskazuje, poza oczywistą dominacją wniosków firm 
mających siedziby w Krakowie, że proporcje składających rozkładają się równomiernie między wschód i zachód 
województwa. 
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Analizując tę kwestię nie należy zapominad, że – jak wskazywano w analizie desk research – 

przedsiębiorcy najlepiej oceniają komercyjnych doradców pod kątem jakości, szybkości i aktualności 

otrzymywanych od nich informacji. Natomiast w ramach Schematu 2.2.B kwota wsparcia jest na tyle 

niska w odniesieniu do wynagrodzenia doradcy, że małym firmom po prostu się to nie opłaca i sami 

podejmują próby zebrania odpowiednich informacji. Właśnie między innymi to jest powód, dla 

którego warto podjąd próbę usprawnienia kanału komunikacji z beneficjentami i wzmocnienia jakości 

pracy doradców zatrudnionych w instytucjach wdrażających.  

Poniżej zebrano wszystkie z wymienionych przez respondentów i ekspertów kwestii, niektóre jak 

wskazywano, wykraczające poza kontekst schematu 2.2.B, niemniej warto spojrzed krytycznie na 

realizację polityki informacyjnej pod kątem możliwości usprawnieo w poniższych kwestiach, które 

zidentyfikowano jako problematyczne:  

Schemat 15. Problemy polityki informacyjnej 

 
 

 

 brak skoordynowania ze Schematem 2.2 A 

Przeprowadzona rekonstrukcja i analiza logiki celów wskazuje, że przyjęto założenie o 

kompatybilności Schematu A i Schematu B w ramach Działania 2.2. Projekty wspierane w 

ramach tych schematów, zgodnie z teorią programu, powinny się uzupełniad. W dokumencie 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 na str. 77 wskazuje się nawet na 

premiowanie projektów obejmujących działania dofinansowywane w ramach tych schematów: 

„W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy strefą B+R, a gospodarką zakłada się priorytetowe 

wsparcie realizacji wyżej wymienionych komponentów w formie kompleksowego projektu” 

Natomiast późne wejście w życie (17 czerwca 2010 r.) rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badao i rozwoju w ramach 

regionalnych programów operacyjnych spowodowało, że schemat 2.2A jeszcze nie wystartował i 

tym samym nie jest realizowane zakładane powiązanie między schematami. 

 

 

PROBLEMATYCZNE OBSZARY POLITYKI INFORMACYJNEJ

niedoinformowanie 
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dokumentów)
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obsługujących 
wdrożenia
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Bariery na poziomie kryteriów formalnych 

 

 brak zoperacjonalizowanej definicji B+R 

Kolejną, acz wydaje się kluczową barierą w tym schemacie wskazaną przez respondentów jest 

brak precyzyjnej definicji B +R, zgodnie z którą prowadzono by ocenę wniosków. Waga tej 

bariery wynika bezpośrednio z faktu, że wywołuje ona problem z kwalifikowalnością działao do 

tego schematu. W całej dostępnej dokumentacji nie ma jednoznacznej, zoperacjonalizowanej 

definicji działalności badawczo – rozwojowej. Niestety nie zostało też opublikowane (np. na 

stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości) rozumienie tej definicji przez oceniających 

projekty w regionie. Brak powyższych definicji rodzi poczucie, że pozostaje to arbitralnym 

osądem urzędnika oceniającego, który – zdaniem respondentów – niekoniecznie dysponuje 

odpowiednią wiedzą do roli osoby rozstrzygającej.  

 linia demarkacyjna 

Syntetyzując wypowiedzi respondentów dotyczące kwoty wsparcia należy wskazad na pewną 

dualnośd tej kwestii. Z jednej strony kwota wsparcia jest duża w perspektywie konieczności 

uzupełnienia jej środkami własnymi przez przedsiębiorcę, zwłaszcza mikro- lub małego, który 

zwykle dysponuje relatywnie niewielkimi zyskami do „zagospodarowania”, zwłaszcza w sposób, 

który nie przynosi szybkiego zwrotu z inwestycji. Z drugiej strony, prowadzenie prac badawczo – 

rozwojowych w przedsiębiorstwie wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów 

finansowych, i z tej perspektywy, zdaniem respondentów, trudno jest mówid, że jest to kwota 

adekwatna do potrzeb, nawet jeśli zawęzid je wyłącznie do inwestycji. Mimo wszystko, pozostają 

do sfinansowania wszelkie inne koszty, które przedsiębiorca musi ponieśd w ramach 

prowadzenia prac tego rodzaju (np. koszty płac, certyfikacji, promocji itp.).  Warto więc zadad 

pytanie, czy w takiej sytuacji trafne (czyli opłacalne dla przedsiębiorców) jest realizowanie tego 

schematu przy kryterium demarkacyjnym na poziomie 400 tys. PLN. 

 koszty płac wyłączone z zakresu kosztów kwalifikowanych 

W odwołaniu do powyższej bariery respondenci wskazywali, że koszty płac stanowią duży udział 

w kosztach prac B+R w ogóle. Konieczne jest bowiem zatrudnienie osób o wysokich 

kwalifikacjach w danej dziedzinie. Wyłączenie z kosztów kwalifikowanych wynagrodzeo 

pracowników B+R może, zdaniem respondentów, powodowad barierę finansową dla 

aplikowania o wsparcie w ramach tego schematu. Co jednak nie oznacza, że zasadną byłaby 

zmiana tego obostrzenia w ramach Schematu 2.2.B i partycypowanie paostwa w kosztach 

wynagrodzenia etatowych pracowników firmy.  
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Kryteria merytoryczne  

 

Wyniki badania wskazują, że w odniesieniu do kryteriów merytorycznych oceny wniosków konieczne 

jest w następnym okresie programowania: 

1. redefiniowanie części kryteriów 

2. refleksja nad punktacją 

Szczegółowe kwestie podnoszone przez uczestników wywiadów wraz z przyporządkowaniem ich do 

odpowiednich kryteriów zostały przedstawione w poniższej tabeli55. 

 

KRYTERIUM PROBLEM 

IN
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W
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- brak zdefiniowania co oznacza innowacyjnośd i innowacja, zwłaszcza, że jest to termin 

problematyczny, 

- problem wyznaczania zakresów innowacyjności – każda zmiana w przedsiębiorstwie 

może byd uznana za innowację, a punktowana jest również innowacja wyłącznie na 

poziomie przedsiębiorstwa 

- trudnośd w ocenie czy innowacja ma charakter regionalny (może nie byd znana 

technologia, którą posługują się wszyscy konkurenci w regionie) i efekt tego – 

niejasnośd w przyznawaniu liczby punktów 

- kryterium słabo różnicujące przedsiębiorstwa 

- ale równocześnie zastrzeżenia odnośnie faktycznej innowacyjności firm  

idąc po kryteriach uzyskad niemalże 100% punktacji na projekt, który nie ma zupełnie 

charakteru innowacyjnego 

- zastrzeżenia odnośnie dużej liczby punktów dla tego kryterium w sytuacji trudnych do 

rozwiązania kwestii definicyjnych i wskaźników słabo różnicujących projekty 

Każdy przemysł ma inne kryteria innowacyjności, doprecyzowanie definicji innowacyjności, 

która będzie obowiązywała wszystkich jest z góry skazane na porażkę. Trzeba by książkę 

napisad. 

Na pewno z punktu widzenia oceniającego to drugie i trzecie kryterium jest takie, gdzie trzeba 

się wysilid, żeby uzasadnid obniżenie ilości punktów. Bo duża jest różnica czy pomnoży się 3*6 

czy 4*6. 6 to duża waga i trzeba to na pewno dobrze uzasadniad, że wybrał tyle, a nie tyle 

punktów. Ocena powinna byd też w miarę taka zero-jedynkowa – rzeczywiście innowacja jest 

albo nie ma. Żeby było jak najmniej subiektywizmu w tej ocenie. 

 

                                                           
55

 W zestawieniu pomięto „Doświadczenie wnioskodawcy i trwałośd projektu”,  gdyż  respondenci nie wyrazili 
zdecydowanych zastrzeżeo w odniesieniu do tego kryterium. 
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- koniecznośd wykonania prognoz finansowych dotyczących poziomu przychodów 

osiągniętych w wyniku wykonanych prac B+R, na co wskazywano uwagę we 

wnioskach desk research jako jedną z barier wynikających z cech interwencji 

publicznej. Jedna z respondentek, przedsiębiorca, zwróciła uwagę na trudnośd 

wynikającą z faktu oszacowania np. ceny i marży z produktu, jeszcze przed 

wykonaniem prac badawczych, w wyniku których ów produkt miałby zostad 

opracowany 

- Wyrażono zastrzeżenia dotyczące zbyt dużej wagi w kryterium, odwołując się do 

specyfiki B+R (por. cytat w komórce wyżej) 
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- wyrażono wątpliwośd dotyczącą sprawiedliwości w przyznawaniu maksimum 

punktów w projektach, w których nie trzeba przedstawiad żadnych dokumentów a 

także zastrzeżenia dotyczące nieuzasadnionego, zdaniem respondentów, żądania 

dokumentów 

W tej sytuacji projekty nieinfrastrukturalne mają praktycznie od razu 12 punktów. 

Taki przykład związany z pozwoleniem na budowę – my piszemy w projekcie, że nie 
potrzebujemy pozwolenia na budowę, wynajmujemy lokal w Małopolsce. Pomimo tego 
musieliśmy dostarczyd pozwolenie na budowę z tego budynku, które nam skserowali. Nie było 
to strasznie problematyczne, ale przecież nic nie chcieliśmy budowad, ale tylko wykooczyd lokal. 
To jest coś, co można opuścid. 
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- Zasadniczo respondenci traktowali to kryterium neutralnie, jednak pojawiły się głosy 

dotyczące niesprawiedliwości w ocenie – dyskryminowaniu firm “lepszych”, czyli 

takich, które w ramach realizacji poprzednich projektów dofinansowywanych ze 

środków unijnych uzyskały pożądaną sytuację w obszarze wskazywanym przez polityki 

horyzontalne.  

 

Beneficjent – zrobił projekt, poprawił wszystko. Chodzi mi np. o politykę równych szans – 
wszystko jest ekstra, składa następny wniosek i dostaje 0, bo już nic nie może zrobid, wszystko 
zrobiwszy w poprzednim. 

Tak jest w skali całego kraju – ci co mają gorzej, mają więcej punktów. Straciliśmy na tym kilka 
punktów. 

 

Propozycje zmian w procesie oceny wniosków 

 

W odwołaniu do kryteriów formalnych najwięcej uwag respondenci zgłosili w odniesieniu do sposobu 

oceny czy działalnośd przedstawiona we wniosku projektowym jest działalnością badawczo-

rozwojową wobec braku definicji operacyjnej, pozwalającej w jasny sposób rozstrzygad tę kwestię.  

Z kolei w odniesieniu do oceny merytorycznej emocje budziło kryterium innowacyjności, także ze 

względu na deficyty definicyjne, trudności w ocenie i jednocześnie dużą wagę przypisaną temu 

kryterium. Warto podkreślid fakt, że najbardziej problematyczne były kluczowe kryteria projektu, 

pierwsze odwołujące się do przedmiotu działania, drugie do oczekiwanych efektów.  
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Z tego względu, poproszono respondentów o postawienie się w roli decydentów i zaproponowanie 

zmian usprawniających proces wyboru właściwych z punktu widzenia celów Działania projektów. 

Zestawienie propozycji rozwiązao wraz ze wskazaniem etapu, na którym powinny się pojawid 

zaprezentowano na poniższym schemacie. 

Schemat 16. Propozycje rozwiązao w zakresie ułatwienia i trafności wyboru projektów badawczo – 

rozwojowych z puli składanych środków 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 Problemem, który został zidentyfikowany na etapie dyskusji nad sposobem oceny 

innowacyjności był problem kompetencji osób oceniających. Uczestnicy badania zgodzili się 

co do kwestii, że powinni oceniad to wysokiej klasy eksperci, a nie np. osoby przeszkolone w 

tej dziedzinie na potrzeby interwencji. Jednak w związku z przewidywalną trudnością z 

zapewnieniem ekspertów dla szerokiego wachlarza dziedzin koniecznością byłoby zawężenie 

wsparcia do kilku priorytetowych obszarów, które byłyby zgodne z strategią rozwoju 

regionu (a w niej uprzednio trafnie i precyzyjnie zdefiniowane). 

To wszystko wynika z braku odwagi politycznej w określeniu bardzo ścisłych priorytetów, zamknięciu 

grupy tak, by ktoś na etapie wizji i planowania powiedział „my chcemy rozwijad województwo w 

takim kierunku – postawid na biotechnologię czy tam IT i po prostu w IT projekty będzie oceniad grupa 

5 osób, ściągnąd kogoś ze świata, kto będzie mógł powiedzied, że ten pomysł jest zupełnie 

przestarzały i bezsensowny, a to rzeczywiście jest szansa na nowe rozwiązania. 

 Powyższa kwestia wiązałaby się naturalnie z jakościową oceną planowanych prac badawczo-

rozwojowych w firmie i wymagałaby stosownych zmian w strukturze wniosków 

projektowych, które przewidują obecnie bardzo niewiele miejsca na opis tej kwestii. Jednakże 

nawet niezależnie od tego, czy procedura uwzględniałaby ocenę ekspercką, postulowano 

zwiększenie nacisku na opis we wniosku o dofinansowanie procesu/procesów badawczo-

rozwojowych które mają być prowadzone w wyniku poczynionych inwestycji. 

Etap oceny 
wniosku

•Ocena jakościowa wniosku 
przez ekspertów dziedzinowych

•Zawężenie wsparcia do 
strategicznych obszarów, w 
ramach których oceniają 
eksperci

•Obligatoryjna wizyta audytora 
w firmie 

•Modyfikacje kryteriów oceny 
merytorycznej, ich wag i 
struktury wniosku

Po zakooczeniu 
realizacji projektu

•Obowiązek udokumentowania 
prowadzonych prac 
badawczych w oparciu o 
współfinansowaną inwestycję
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 Sposobem na ocenę możliwości w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych, ale także 

na kryterium „doświadczenie Wnioskodawcy oraz trwałość projektu”, ocenianego przez 

pryzmat posiadanych (i planowanych do zakupienia) zasobów (poza finansowymi także 

ludzkich, organizacyjnych, infrastruktury) wnioskodawcy mogłaby być ocena 

specjalisty/audytora bezpośrednio na miejscu w przedsiębiorstwie.  

Jak ja słyszę jak goście opisują mi co ma, jak to ma wyglądad i potem jadę, to wydaje mi się, że 

rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Dlatego to podniosłem. Przy okazji będzie też wiadomo czy 

naprawdę będą robili badania, czy może kupują sobie sprzęt do działu kontroli jakości – czemu 

osobiście nie jestem przeciwny. 

 

To może nawet nie musiałby jechad asesor, który później ocenia wniosek, ale ktoś inny, kto mu da 

jakieś sprawozdanie. Wtedy byłaby spełniona zasada anonimowości. 

 

Byłaby, do takich technicznych wyjazdów to trzeba wziąd jakiegoś inżyniera, on tam pojedzie, 

oglądnie. (...) A wie Pani jak oni by się sprężali pisząc, wiedząc, że przyjedzie. Jakbym miał się zjawid w 

takim zakładzie, który kombinuje, miałbym tam wpaśd, to chłopcy by inaczej podeszli do tego. 

Zaczęliby się zastanawiad jak to ma naprawdę funkcjonowad. Przecież jak jadę, to zobaczę co tam 

mają – jak ktoś robi materiały dla odlewnictwa, to wiem co może tam sobie sprawdzad. Wiem czy ma 

na to miejsce, zobaczę kto to będzie obsługiwał. 

 Odwołując się do zgłaszanych przez przedstawicieli instytucji wdrażającej problemów, czyli 

niejasną granicą między projektami zakładającymi prace badawcze a projektami 

inwestycyjnymi realizowanymi pod płaszczem działalności badawczej, godną rozważenia 

propozycją wydaje się wprowadzenie możliwości weryfikacji po zakooczeniu prac 

projektowych dokumentacji z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Zakładając 

rzetelne prace badawcze, czyli takie, w których prowadzona jest stosowna dokumentacja, nie 

byłoby konieczne generowanie dodatkowych obciążeo biurokratycznych dla wnioskodawcy, a 

jednocześnie pozwoliłoby weryfikowad czy projekt rzeczywiście ma/miał charakter 

badawczo-rozwojowy. To kryterium miałoby swoje oddziaływanie na etapie składania 

wniosków – informacja o konieczności prowadzenia dokumentacji mogłaby zniechęcid częśd 

wnioskodawców z projektami czysto inwestycyjnymi. 

 W odwołaniu do kryterium innowacyjności jednym z proponowanych rozwiązao była 

rezygnacja z uznawania innowacji na poziomie przedsiębiorstwa i, idąc dalej, wprowadzenie 

konieczności innowacyjności przynajmniej na poziomie lokalnym/regionalnym. 

Argumentacja, jak stała za tą propozycją bazowała na dwóch założeniach: 1) dotacje powinny 

zwiększad innowacyjnośd regionu a nie tylko pojedynczego przedsiębiorstwa, 2) koniecznośd, 

zdaniem eksperta, odróżnienia od innowacji procesu modernizacji w przedsiębiorstwie, 

tymczasem obecnie większośd zmian na poziomie firmy jest traktowanych jako rodzaje 

innowacji.  

Byłem kiedyś na spotkaniu, gdzie była debata o modernizacji innowacyjnej. To są dwa różne światy, 

bo modernizacja to coś innego. Nie zawsze wprowadzanie tego hasła innowacyjności jest dobre, 

czasami goście coś zmodernizują – mniej pylą, mniej rzucają ścieków. To nie jest żadna innowacja. Ale 
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w świetle tych papierów o innowacyjności to jest bajeczna innowacja – bo jak wcześniej wylewali tonę 

ścieków na dobę, a teraz 900 kg to jest innowacja. Zmodernizowali trochę system i tyle.(…)Brakuje w 

tym wszystkim, przy tym nacisku na innowacyjnośd, pojęcia modernizacji. Według mnie to nie jest to 

samo, a sporo jest procesów o charakterze modernizacyjnym. 

Niemniej podejmując refleksję nad kształtem kryterium innowacyjności w przyszłości warto zwrócid 

uwagę na kwestię nieprzystawalności różnych segmentów firm – jeżeli w otoczeniu lokalnym czy w 

regionie mamy duże przedsiębiorstwo (czyli domyślnie dysponujące większymi środkami na rozwój 

technologiczny) lub mniejsze ale zaawansowane technologicznie dzięki udziałowi zagranicznego 

kapitału powstaje pytanie czy nie możemy/nie jest warto wspierad żadnej z pozostałych firm na tym 

terenie w kierunku zwiększania jej innowacyjności? Przyjmując za warunek konieczny jako minimalny 

poziom innowacji  lokalny, przedsiębiorstwa te pozbawione zostaną możliwości dofinansowania w tej 

kwestii mimo poczynienia skoku innowacyjnego w swojej kategorii.  

Rozwiązaniem wykraczającym daleko poza redefinicję i operacjonalizację kryterium, ale wartym 

podkreślenia jest wspieranie innowacji nie poprzez dotacje bezpośrednie, ale w sposób pośredni, co 

potwierdza przytoczony poniżej głos eksperta: 

Na pewno czytelniejsze z punktu widzenia tego, kto widzi jak środki są przyznawane,  są te bardziej 

wolnorynkowe, dotacja bezpośrednia ma swoje zalety, ale tylko z ostrymi kryteriami – w innowacji 

jest to ciężkie. 

 

III Istotne potrzeby przedsiębiorstw, których zaspokojenie warunkuje efektywną 

realizację projektów inwestycyjnych z zakresu B+R 

 

Paleta rozmaitych potrzeb przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczo-

rozwojowej, ich uzasadnienie oraz możliwości stymulowania zwiększania prywatnych nakładów i 

rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach były prezentowane w toku całej analizy prowadzonej 

w trzech powyższych rozdziałach. Wynika to z faktu, że potrzeby te są nierozerwalnie związane z: 

1. specyfiką MŚP (omawianą przy okazji barier zewnętrznych)  

2. jakością otoczenia, w którym funkcjonują (por. bariery systemowe)  

3. niepodważalnym faktem, że w przypadku korzystania ze wsparcia pomocy publicznej firmy 

wymagają klarownej struktury i sprawnej obsługi tego wsparcia (por. bariery wewnętrzne) 

4. oraz z dostępnością narzędzi uzupełniających ofertę dotacji bezpośrednich (por. propozycje 

alternatywnych form wspierania działalności B+R w regionie przedstawione w dalszej części 

raportu) 

Poniżej zaprezentowano schemat, który w sposób uproszczony ujmuje najistotniesze z omawianych 

potrzeb, wraz ze wskazaniem części, w której znajduje swoje rozwinięcie. 
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Schemat 17. Czynniki stymulujące efektywną realizację projektów inwestycyjnych B+R w przedsiębiorstwach 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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IV Ocena trafności i użyteczności wsparcia w ramach Schematu 2.2. B oraz ocena 

faktycznego zapotrzebowania na nie przedsiębiorców 

 

Dążąc do odpowiedzi na pytanie badawcze w zakresie wyznaczonym przez tytułowy cel rozdziału w 

ramach badao jakościowych analizowano trzy założenia wynikające z teorii programu. Założenia, o 

których mowa to:  

1. Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z JBR poprzez realizację interwencji 

2. Prowadzenie B+R w firmie jest korzystne 

3. Zainicjowanie przez interwencję dalszego rozwoju działalności B+R wśród beneficjentów w 

formie świadczenia odpłatnych usług badawczych innym przedsiębiorstwom  

Kluczowy zagadnieniem podjętym w celu odpowiedzi na pytanie o trafnośd i możliwą skutecznośd w 

realizacji celu zwiększenia zaangażowania przedsiębiorców w inwestowanie w prace badawczo – 

rozwojowe było podjęcie próby wyspecyfikowania i przeanalizowania możliwości alternatywnych 

działao, które prowadziłyby do realizacji tego celu. 

 Założenie o wzmocnieniu współpracy z JBR poprzez realizację interwencji 

Przedstawiona w rozdziale dotyczącym barier zewnętrznych i systemowych analiza zagadnienia 

współpracy między sferą biznesu i nauki wskazuje, że niewątpliwie jest potrzeba oddziaływania i 

stymulowania powiązao między przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi. W tym sensie diagnoza 

potrzeb, która była bazą do sformułowania celów interwencji była trafna. Konieczna jest jednak 

odpowiedź na pytanie czy tak zaprojektowany schemat jak 2.2.B jest w stanie przyczynid się do jego 

realizacji. Opinia ekspertów i wypowiedzi respondentów świadczą o umiarkowanej możliwości 

osiągnięcia oczekiwanych efektów. Przyczyną jest brak zawartych w schemacie bodźców do 

mobilizacji strony popytowej, czyli przedsiębiorców do poszukiwania partnerów naukowych w 

związku z realizacją schematu. Nie podlega dyskusji, że kapitał finansowy i inwestycje są koniecznym 

elementem procesu wdrażania prac B+R w przedsiębiorstwie, jednak bez powiązania tego schematu 

z innym bądź wprowadzenia punktacji za pozyskanie partnera wśród jednostek naukowych, 

inwestycje te z dużym prawdopodobieostwem nie przełożą się na nawiązanie takiej współpracy, 

natomiast są wsparciem dla zwiększenia konkurencyjności każdego pojedynczego przedsiębiorstwa z 

osobna. 

Podsumowując, badania jakościowe potwierdziły zidentyfikowana na etapie analiz desk research 

ograniczoną możliwośd realizacji celu schematu jakim jest wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw 

poprzez współpracę z instytucjami B+R ze względu na nieuwzględnienie w kryteriach oceny 

wniosków współpracy z JBR i szkołami wyższymi. 
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 Założenie o korzyściach prowadzenia B+R w firmie  

Związanym z powyższym zagadnieniem jest założenie o korzyściach płynących z prowadzenia 

działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie należącym do sektora MŚP. Założeniem 

interwencji było współistnienie i komplementarnośd prac badawczych prowadzonych na poziomie 

jednostki naukowej i przedsiębiorstwa, tymczasem analiza materiału empirycznego – zarówno 

wywiadów jakościowych jak i analiza wniosków projektowych – przenosi ten problem w kierunku 

dylematu czy z perspektywy przedsiębiorcy bardziej korzystne jest zlecanie prac JBR czy prowadzenie 

ich w ramach własnych struktur.  

Poniższy schemat zestawia kluczowe wady i zalety – prezentowane w częściach dot. barier –  zlecania 

prac badawczych jednostkom naukowym. 

 

Schemat 18. Podstawowe zalety i wady zlecania prac B+R jednostkom badawczo-naukowym 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wracając jednak do założeo programowych interwencji, warto powtórzyd wskazywaną przez 

ekspertów relatywnie niewielką ilośd przedsiębiorstw, podkreślmy z sektora firm małych i średnich, 

potencjalnie zainteresowanych ponoszeniem olbrzymich kosztów na prowadzenie tego typu prac,  

utrzymywaniem i modernizacją związanej z badaniami infrastruktury i zasobów ludzkich. Zwłaszcza 

uwzględniając czynniki kontekstowe, jak stan koniunktury, o którym była mowa w części dotyczącej 

barier systemowych w analizie danych zastanych. Rozwiązaniem bardziej racjonalnym z subiektywnej 

perspektywy zarządzającego przedsiębiorstwem (w kategoriach ekonomicznych, strategii rozwoju 

firmy itp.) może byd zakup interesujących go rozwiązao na rynku np. od dużych koncernów. 
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 Ocena trafności założenia o dalszym rozwoju działalności B+R wśród beneficjentów w 

formie świadczenia odpłatnych usług badawczych innym przedsiębiorstwom  

Z kolei, w opinii jednego z ekspertów, nie jest w pełni trafne założenie o możliwości dalszej 

działalności B+R prowadzonej nie tylko na potrzeby własne, ale także w formie komercyjnej, na 

zlecenie innych przedsiębiorców. Wydaje się mało prawdopodobne, aby taka działalnośd w 

przedsiębiorstwie, które nie jest stricte firmą badawczą i do tego jest przedsiębiorstwem mikro czy 

małym, było po prostu opłacalne. Z kolei brak przewagi konkurencyjnej w postaci możliwości 

certyfikacji itp. sprawia, że bardziej atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorstw zainteresowanych 

zleceniem takiej pracy są JBR, uczelnie wyższe czy wyspecjalizowane centra badawcze. 

Skąd brad zlecenia – tam jest taki warunek, żeby brad potem zlecenia z zewnątrz na te urządzenia 

badawcze, żeby one były wykorzystane. To jest pytanie – czy jak to się rozproszy, czy ma to sens? 

Małej firmy nie stad na to. Poza tym jak sobie kupi sprzęt, to musi mied też ludzi do zajmowania się 

tym. Póki są takie projekty, jak 5.2, gdzie są goście opłaceni przez PARP (...), to oni nie biorą na głowę 

mojego funduszu płac. Jak ktoś kupi aparaturę, to potrzebuje kogoś – to jest obciążenie finansowe. 

Nie wierzę w to, że będą się mnożyły zlecenia z zewnątrz na te badania – jak Pan da badanie małej 

firmie, to nie dostanie Pan tego, czego dostanie Pan z uczelni – certyfikatu, nagłówka na ekspertyzie. 

Zawartośd to jedno, ale ta rzecz też jest ważna. A żeby certyfikowad, prowadzid badania i wystawiad 

dokumenty, to trzeba znowu zgłosid się do centrum certyfikacji, co nie mało kosztuje – jakoś powinno 

byd to całościowo ujęte. 

Natomiast warto podkreślid, że pewna częśd beneficjentów deklarowała we wnioskach projektowych 

zamiar świadczenia odpłatnych usług badawczych na zlecenie partnerów gospodarczych, ale 

analizując poszczególne przypadki można zaklasyfikowad tę działalności raczej jako stały element 

procesu produkcyjnego niż forma działalności badawczo – rozwojowej (w wyniku której powstanie 

np. prototyp czy wytworzona zostanie innowacja).  

 

Propozycje alternatywnych form wspierania działalności B+R w regionie 

 

Kluczowym z obszarów w ramach badania trafności, który był eksplorowany podczas 

przeprowadzonego panelu z ekspertami była próba wskazania rozwiązao alternatywnych względem 

logiki schematu 2.2B, ale naturalnie takich, który w lepszy lub przynajmniej podobny sposób mogłyby 

realizowad cel wzmocnienia sfery B+R w regionie. Poniżej wypunktowane i opisane zostały 

propozycje ekspertów: 

1. Zachęty podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w B+R i innowacje 

Perspektywa mniejszych obciążeo podatkowych mogłaby byd skutecznym bodźcem 

mobilizującym przedsiębiorców do angażowania własnych środków w prace B+R i 

zwiększania nakładów na działalnośd innowacyjną. W ekonomicznym rozrachunku bardziej 

racjonalnym z perspektywy zarządzającego firmą byłoby bowiem zainwestowanie tych 

środków w przedsiębiorstwie, nawet kalkulując relatywnie wysokie ryzyko niepowodzenia 
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takich prac (w rozumieniu ich bezpośredniej przekładalności na zysk), niż wypłynięcie 

kapitału na zewnątrz przedsiębiorstwa, jak to ma miejsce w przypadku obciążeo 

legislacyjnych. Chod regulacje podatkowe nie leżą w zakresie kompetencji regionalnych, to 

bez wątpienia należy wskazad tę możliwośd szukając alternatywnych względem 

bezpośrednich dotacji inwestycyjnych sposobów wspierania działalności badawczo – 

rozwojowej w przedsiębiorstwach. W głębokim przekonaniu ekspertów zmniejszenie 

obciążeo podatkowych dla innowacyjnych firm byłoby skuteczną formą zachęty dla 

przedsiębiorców do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych i inwestowania w 

innowacyjne rozwiązania 

 

2. Udostępnienie dogodnych dla MŚP narzędzi finansowania w palecie środków zwrotnych 

np. w postaci niskooprocentowanych pożyczek 

Zdaniem ekspertów dobrym rozwiązaniem stymulującym aktywnośd przedsiębiorców w 

obszarze B+R jest udostępnienie alternatywnych źródeł finansowania takiej działalności 

względem dotacji bezpośrednich. Formą na którą wskazano były niskooprocentowane 

pożyczki dla przedsiębiorców. Warto w tym miejscu chod wspomnied o kwestii skąd inąd 

oczywistej, a mianowicie o pewnym wyższym stopniu racjonalności i dbałości o przedmiot 

inwestycji oraz jakośd samego procesu w sytuacji, kiedy inwestujemy środki zwrotne, czyli 

własne. Zasadne jest także dodanie, że takie możliwości, w ograniczonym stopniu, ale są już 

obecne na rynku na co zwrócił uwagę jeden z ekspertów: 

nie są nazwane specjalnie na B+R, ale generalnie pożyczki. Ktoś, kto chce coś zrobid i potrzebuje 

czegoś szybciej niż dotacji. Są niskooprocentowane. 

 

3. Fundusze wysokiego ryzyka jako forma dokapitalizowania małych firm 

Przedstawiciel instytucji otoczenia biznesu wskazał także jako jedną z możliwości 

finansowania takich inwestycji fundusze wysokiego ryzyka, które w jego ocenie jest 

skuteczną formą dokapitalizowania firm, które dysponują dobrym pomysłem, ale niewielkimi 

zasobami finansowymi. Wartością dodaną jest także możliwośd skorzystania np. z kapitału 

ludzkiego takiego udziałowca i zasobów informacyjnych, które jak wskazywano już we 

wcześniejszych częściach opracowania są w mniejszym stopniu dostępne dla mikro- i małych 

przedsiębiorstw, na co wskazuje w przytoczonych słowach: 

Najwięcej jest mikro/małych, a mikro można by wspierad seed capitalem, czyli tymi funduszami 

wysokiego ryzyka. My taki mamy – przedsiębiorca jest jeden albo dwóch, mają pomysł, chcą zrobid 

nową np. butelkę. Wiedzą jak to zrobid, ale nie mają pieniędzy na sprzęt i wtedy dogadują się z taką 

instytucją jak my. Przychodzi do nas przedsiębiorca, my w to wchodzimy lub nie – na zasadzie 

rozmów, to nie jest nabór wniosków. My możemy dad przedsiębiorcy maksymalnie 200.000 Euro, bo 

to jest pomoc de minimis i stajemy się współudziałowcem tej nowej firmy – nie większościowym, ale 

do 50%, natomiast jako silniejsza instytucja, mająca kontakty w regionie, znaczenie, możemy 

ściągnąd innego inwestora, z większą kasą. Mamy też doradców patentowych, czyli możemy dad 

możliwości patentowe. 
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Na pewno zaletą funduszy wysokiego ryzyka, gdzie współudziałowcem jest instytucja taka jak my. Że 

jest taki mentor, instytucja której tak samo zależy na tym zysku jak i temu przedsiębiorcy, ona – mając 

w swojej kadrze specjalistów – będzie dbad o to, by ta firma szła w dobrym kierunku. Może, jak Pan 

mówi o przekazaniu środków na badania – on sobie szuka, ale ten współudziałowiec też szuka. 

 

4. Specjalizacja poprzez przeniesienie działao B+R do wyspecjalizowanych centrów 

badawczych 

Czyli takich jednostek, które dysponują odpowiednim sprzętem, urządzeniami 

laboratoryjnymi i świadczą zewnętrzne usługi. Prowadzenie działao B+R wymaga 

odpowiedniego zaplecza technicznego, stałej modernizacji a także wyspecjalizowanej kadry, 

co często przerasta możliwości przedsiębiorstwa, zwłaszcza, że nie są to nakłady 

jednorazowe, ale wymaga stałych, wysokich nakładów na sprzęt i wynagrodzenia 

pracowników 

Zastanawiam się czy tego nie uogólnid – byd może w sektorze MŚP można korzystad z rozwiązao, 

urządzeo czy schematów umieszczonych w jednostce. Nie rozwijam nazwy – czy jest to jednostka 

badawczo-rozwojowa, czy uczelnia, czy też specjalnie powołana przez grupę przedsiębiorstw. Inaczej 

mówiąc – tak, żeby jakieś N przedsiębiorstw mogło korzystad z pewnego rozwiązania umieszczonego 

w danej jednostce. 

 

5. Maksymalizacja efektów poprzez wspieranie klastrów lub grup przedsiębiorstw 

Niewątpliwie można wymienid szereg zalet związanych z wchodzeniem firm we współpracę w 

ramach grup przedsiębiorstw. Wśród kluczowych z punktu widzenia decydenta 

wspierającego innowacyjnośd jest uczenie się firm od siebie. Ponadto, efektem takich 

przedsięwzięd jest wzrost puli zasobów finansowych, ludzkich, infrastrukturalnych i innych w 

stosunku do tej będącej w dyspozycji pojedynczego przedsiębiorcy. Wzrasta przewaga na 

etapie kontraktowania usług z dostawcami czy innymi partnerami gospodarczymi. Niemniej 

jednak, chod nie jest to przedmiotem analizy, warto zasygnalizowad, że taka współpraca 

wymaga odpowiednich regulacji prawnych oraz wiedzy przedsiębiorców i kultury współpracy, 

co sprawia, że niewątpliwie nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. 

(…) problemem jest kwestia tego jak często wygląda możliwośd skorzystania z pewnych rozwiązao. 

Kwestia możliwości skorzystania z danego rozwiązania dla większej, szerszej grupy przedsiębiorstw – 

nie wiem czy mamy tu na myśli wszystkie przedsiębiorstwa danej branży w regionie czy subregionie, 

ale na pewno, żeby wsparcie z tych środków przyniosło większy efekt. 

polscy przedsiębiorcy są w pewien sposób rozpieszczeni – dotacja jest 70%, to jest bardzo dużo. Nie 

zawsze te projekty są takie odpowiednie, ale spełniają wymogi, więc dostają dofinansowanie, bo 

spełniają te konkretne punkty. Natomiast jak powstaje jakiś klaster, to tam grupują się ci, którzy chcą, 

mają jakiś pomysł. Często jest tak, że przychodzi przedsiębiorca i nie mówi, że ma pomysł na to, na to, 

na to tylko raczej „dzieo dobry, chciałem zapytad z czego mogę skorzystad, na co dostad środki?”. To 

są sztuczne metody – akurat jest 2.2B i ktoś pomyśli „no dobra, to może coś wymyślę i dostanę 70%”.  
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O ile w przypadku tych dużych firm, które korzystają z PO-IG – tu jest do ilu tysięcy złotych? Do 

400.000, pewnie więc tamte idą do PO-IG i można mówid, że np. oddziaływanie zakładów azotowych 

na region tarnowski jest bardzo duże, czy może NEWAGu na sądecki. Ale pytanie czy np. 24 dotacje 

dla MŚP osiągną skutek w postaci wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej? Czy takie 

badania były przeprowadzone? Wsparcie dla pewnej grupy firm i skorzystanie z pewnego dorobku 

gałęzi, branży w wypadku MŚP wydaje mi się, że przyniosłoby większy efekt. 

 

6. Finansowanie audytów technologicznych jako forma pomocy pośredniej 

Zdaniem ekspertów taka interwencja potrzebna jest zwłaszcza w najmniej aktywnych w 

obszarze B+R rejonów województwa, ze względu na mniejszy dostęp do odpowiednich 

specjalistów, którzy są w stanie realnie i profesjonalnie wskazad zarówno hierarchię potrzeb 

przedsiębiorstwa, sposób ich zaspokojenia a także możliwości w zakresie finansowania 

priorytetowych działao firmy. 

Audyt technologiczny wygląda tak – w tych dużych ośrodkach (…) to jest żaden problem, bo w 

zakładach ludzie przeważnie zatrudniają inżynierów, coraz lepiej wykształconych, sami dają radę i 

wiedzą co trzeba robid. W tych słabszych, odleglejszych regionach często były problemy, już nawet nie 

powiem technologiczne, ale bezpieczeostwa pracy. To, co się tam działo woła o pomstę do nieba, stąd 

wypadkowośd itd. Ten audyt technologiczny, rozbudowany o to, żeby gośd miał zwrócid uwagę na te 

rzeczy ma głęboki sens oraz jest tą pomocą pośrednią, gdzie on jasno dostanie napisane co powinien 

zrobid, jak zejśd z energią – bo to jest problem, żeby obliczyd koszty. Wtedy ci ludzie dojdą do wniosku, 

że chcą, by im pomóc w zdobyciu środków. To jest ból, no bo tych środków nie ma i nie są wcale tak 

dostępne jak by się wydawało. 

7. Koncentracja w ramach stref przemysłowych i stymulacja inwestycji w ramach parków 

technologicznych 

 

Kolejnym z rozwiązao, które zostało zaproponowane jako, zdaniem ekspertów i 

przedsiębiorców, efektywne narzędzie wspierania aktywności przedsiębiorstw na polu badao 

i innowacyjności jest utworzenie specjalnych stref, w ramach których firmy mogłyby 

korzystad z oferowanych profitów po spełnieniu określonych kryteriów wsparcia. 

Przykładowo, udostępniając firmom innowacyjnym wedle przyjętej definicji taoszy wynajem 

dużych powierzchni laboratoryjnych utworzonych przy wykorzystaniu środków unijnych i/lub 

dotacji ze środków samorządowych. Pozwoliłoby to, w ramach określonego wymiaru czasu, 

na obniżenie kosztów prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej. Warto podkreślid, że 

nawet w Krakowie takie powierzchnie są trudnodostępne i bardzo kosztowe, na co zwrócił 

uwagę przedstawiciel innowacyjnej firmy krakowskiej.  

Na przykład w Krakowie przez długi czas szukaliśmy miejsca na laboratorium – wynająd budynek na 

laboratorium. Jedynym miejscem spełniającym nasze wymagania pod względem jakościowym było 

Jagiellooskie Centrum Innowacji, które jest horrendalnie drogie. Budynek wybudowany z dotacji, 90-

100% dotacji, czyli zbudowany z pieniędzy publicznych i czynsz płacimy powyżej stawki rynkowej – 

powierzchnia laboratoryjna jest droższa od biurowej. Zdecydowaliśmy się na to, bo nie mieliśmy innej 
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opcji – musielibyśmy wybudowad swoje, na co nas nie stad. Kiedyś pewnie to zrobimy. Byłoby super, 

gdyby władze w regionie sfinansowały budowę parków technologicznych, gdzie firmy mogłyby za 

stosunkowo niewielkie pieniądze się urządzad i robid to. Tak stymulowad działalnośd – przyjmowad 

tam tylko firmy związane z innowacją. To jest dla nich dotacja – płacą  mniejszy czynsz, trafiają 

dokładnie tam, gdzie potrzeba i po jakimś czasie muszą stamtąd wyjśd, albo rozbudowują się i biorą 

większą powierzchnię. Robiliśmy analizę cen powierzchni laboratoryjnych w Europie i wyszło, że 

jesteśmy drożsi niż Berlin, Londyn, Oxford i inne centra. W tamtych miejscach było mnóstwo miejsc 

dofinansowanych z budżetu regionalnego lub centralnego. Nie chodzi tylko o budynki, ale i 

infrastrukturę. 

Taka koncentracja ma również szereg innych zalet – ułatwia kontakty z partnerami 

gospodarczymi i klientami. Pozwala zwiększyd i ułatwid dostęp do różnych zasobów, w tym 

informacyjnych i ludzkich oraz do odpowiedniej infrastruktury i sprzętu.  

Na pewno możliwośd jest dobra *wsparcie bezpośrednie inwestycji w schemacie 2.2.B – przyp. 

autora], ale są inne. To jest modne na Zachodzie – z tego doświadczenia co myśmy jeździli – w 

Hiszpanii to się nazywa zona industrial – takie strefy przemysłowe, gdzie są same przestrzenie, 

zajmuje to np. ¼ powierzchni miasta. W Sewilli było Expo w 1992, zakooczyło się i zostało mnóstwo 

budynków, hal. Tam są właśnie te wszystkie inkubatory, agencje, powierzchnie dla przedsiębiorców. 

To też jest możliwośd, by takie strefy – pewnie wyjdzie to raczej w miastach niż gdzieś dalej – tworzyd. 

Tam wszyscy chcą istnied, byd. Tam się po prostu jedzie, wiadomo, że tam jest teren i każdy kto tam 

przyjedzie wie, że znajdzie ludzi z takich i takich branż, naukowcy, wszystko. To jest skupione w 

jednym miejscu, a jest skierowane do mikro/małych firm. 

 

Konkludując, eksperci, którzy wzięli udział w przeprowadzonych spotkaniach wskazali, że zasadna 

byłaby zmiana sposobu profilowania interwencji publicznych. Z punktu widzenia decydentów, celem 

jest poprawą sytuacji nie tyle pojedynczych firm co całego regionu małopolskiego, a zatem lepszą 

ścieżką w kierunku maksymalizowania prywatnych nakładów na działalnośd B+R w regionie są formy 

wsparcia pośredniego niż bezpośredniego oraz grupowego niż punktowego/jednostkowego. 

Jednocześnie, nie musi to oznaczad zasadności całkowitej rezygnacji ze schematu 2.2B, ponieważ 

wpisuje się on w potrzeby określonego typu przedsiębiorstw. Istotą jest przeniesienie środka 

ciężkości w kierunku wskazanych, alternatywnych form wydatkowania środków finansowych. 

Zdaniem ekspertów nie znajduje uzasadnienia dążenie do maksymalizacji liczby przedsiębiorców, 

którzy mieliby korzystad z tego schematu dofinansowania działalności B+R, ponieważ 

zapotrzebowanie na tę formę wsparcia nie jest wysokie. Zasadnym byłoby utrzymanie schematu w 

ograniczonym stopniu, ale uzupełnienie go innymi formami wsparcia konstruując pewien wachlarz 

narzędzi, który umożliwi wybór formy najbardziej odpowiedniej z punktu widzenia potrzeb i specyfiki 

przedsiębiorstwa, ale tym samym zwiększy szanse na realizację celów, które chcemy osiągnąd na 

poziomie regionu, a tym bardziej kraju.  
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Schemat 19. Sugerowane kierunki przy projektowaniu form wsparcia dla MŚP w obszarze B+R 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wnioski i rekomendacje 
 

Wnioski zostały przedstawione w podziale na szczegółowe cele badania. Tam, gdzie było to 

uprawnione, na podstawie  wniosku sformułowano rekomendacje. Rekomendacje podzielono na 

dwie kategorie:  

 operacyjne - skierowane do Zarządu Województwa Małopolskiego jako Instytucji 

Zarządzającej MRPO ; 

 strategiczne  -  skierowane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;  

 

Ostatnia rekomendacja należy do obu kategorii.  

 

1. Identyfikacja, charakterystyka i ocena barier zewnętrznych tj. dotyczących sytuacji 

potencjalnych beneficjentów oraz systemowych, związanych z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w realizacji projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B+R w ramach 

MRPO 

 

Za kluczowe bariery zewnętrzne należy uznad: niską intensywnośd badawczą polskich firm, 

specyfikę sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz szeroką kategorię barier we współpracy 

pomiędzy biznesem a jednostkami badawczo-rozwojowymi. Każda z tych barier zostanie poniżej 

opisana nieco szerzej. 

 

 Strategie przedsiębiorstw wiążą się przede wszystkim z klasycznymi inwestycjami w środki 

trwałe lub też zakupem gotowych technologii, a nie inwestycjami w B+R lub infrastrukturę 

służącą prowadzaniu tej działalności. Należy podkreślid, że związane jest to z etapem rozwoju 

polskiej gospodarki, na którym podejmowanie działalności B+R nie ma dla większości 

przedsiębiorstw kluczowego charakteru.  

 

 Sektor MŚP, a szczególnie małe oraz mikroprzedsiębiorstwa charakteryzują się niższym od 

średniego poziomem kapitału rzeczowego, finansowego i ludzkiego oraz mniejszą 

skłonnością do ponoszenia nakładów B+R.  

 

 Bariery we współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczo-rozwojowymi 

leżą po obu stronach, dlatego też kwestia ta zostanie poruszona także przy okazji omawiania 

barier systemowych. Po stronie przedsiębiorstw na uwagę zasługują: bariery informacyjne, 

brak zasobów (finansowych, ale także ludzkich) oraz słabe sieci formalne i nieformalne 

(niewykształcona kultura współpracy). 
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Na podstawie wyników projektu badawczego za najważniejsze bariery systemowe uznano: fazę 

cyklu polskiej gospodarki w momencie wdrażania interwencji, słabą podaż wyników działalności 

badawczo-rozwojowej ze strony jednostek naukowych oraz problemy ze zdefiniowaniem 

działalności B+R. Każda z tych barier zostanie nieco szerzej opisania poniżej. 

 

 Ze względu na fazę cyklu koniunkturalnego nabory wniosków o dofinansowanie prowadzone 

w ramach schematu 2.2.B prawdopodobnie cieszyły się mniejszym zainteresowaniem ze 

strony przedsiębiorców, niż gdyby konkursy te realizowano w fazie szybkiego wzrostu 

gospodarczego. 

 

 Do kluczowych barier po stronie jednostek badawczo-rozwojowych należy zaliczyd: brak 

wystarczających bodźców do współpracy, niedostosowane do realiów współpracy z 

partnerami biznesowymi (zarówno pod względem infrastrukturalnym jak i kompetencyjnym). 

 

 Działalnośd badawczo-rozwojową często niełatwo odróżnid od innych rodzajów działalności. 

Na problem ten natrafiali zarówno przedstawiciele instytucji wdrażającej, jak i 

przedsiębiorcy, którzy mogliby byd potencjalnymi beneficjentami wsparcia w ramach 

schematu 2.2.B. 

 

 Do istotnych czynników ograniczających zainteresowanie potencjalnych beneficjentów 

wsparciem w ramach schematu 2.2.B należy zaliczyd fakt istnienia wielu alternatywnych  

źródeł pomocy publicznej (przede wszystkim 2.1.A MRPO, 4.1. oraz 4.2. PO IG). 

 

 

2. Identyfikacja, charakterystyka i ocena barier wewnętrznych tj. dotyczących warunków 

ubiegania się o wsparcie oraz selekcji przedsięwzięd w ramach MRPO – w realizacji 

projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B+R w ramach MRPO 

 

Wśród barier wewnętrznych można wyróżnid te o charakterze ogólnym mające związek z teorią 

programu schematu 2.2.B  i z trudnościami definicyjnymi oraz operacyjne, związane z jego 

wdrażaniem. Do pierwszej kategorii należy zaliczyd: zakładaną realizację dwóch celów, z których 

ten niższego rzędu niekoniecznie warunkuje osiągnięcie celu nadrzędnego: „uaktywnieniem 

współpracy firm z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-

rozwojowych oraz transferu technologii” oraz „Zwiększeniem poziomu innowacyjności i 

konkurencyjności firm”, a także niejasności związane z terminami „działalnośd badawczo – 

rozwojowa” oraz „innowacyjnośd”, które przekładały się na proces wyboru wniosków.  

 

 Rekomendacje operacyjne:  

o Należy zaostrzyd kryterium „innowacyjności” dofinansowując tylko te projekty, 

które wiążą się z innowacjami w skali światowej;  
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o W ramach oceny wniosków należy powiązad fakt prowadzenia prac badawczo – 

rozwojowych z mierzalnymi efektami np. uzyskaniem patentu, lub pracami 

polegającymi na komercjalizacji patentów; 

o Przy pozostawieniu schematu w ramach obecnej struktury celów, należy 

uwzględnid "współpracę z jednostkami naukowymi" w kryteriach oceny 

merytorycznej (przed otrzymaniem wsparcia lub w jego wyniku). Alternatywą jest 

inne zdefiniowanie celów, które mają byd realizowane za pomocą analizowanego 

schematu. 

 

 

 Do barier wewnętrznych należy zaliczyd problemy operacyjne występujące często przy 

udzielaniu pomocy publicznej (związane m.in. z opóźnieniami, czy też naturalnym 

procesem „uczenia się organizacji” instytucji wdrażającej). Można dokonad ich podziału na 

bariery związane z: kwestiami zarządczymi (polityka informacyjna i komunikacyjna, 

koordynacja z innymi schematami, system motywacyjny), funkcjami, które powinny spełniad 

kryteria oceny formalnej i merytorycznej, kryteriami formalnymi (definicja B+R, linia 

demarkacyjna) oraz kryteriami oceny merytorycznej. 

 

Szczegółowego ujęcia barier wewnętrznych dokonano w tabeli 15 zamieszczonej na stronie 135. 

 

 

 Rekomendacje operacyjne:  

o Należy znacząco podnieśd maksymalną kwotę wsparcia, gdyż obecna jest zbyt mała 

dla osiągnięcia założonych efektów. Także za cenę wsparcia mniejszej liczby 

przedsiębiorstw.  

o Wnioski o projekty powinny byd oceniane jakościowo przez wybitnych specjalistów i 

ekspertów w danej dziedzinie.  

 

 

 Jednocześnie wyniki badania opinii przedsiębiorców wskazują na pozytywną ocenę pracy 

Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.  

 

 

3. Ocena istotnych potrzeb przedsiębiorstw sektora MSP warunkujących efektywną realizację 

projektów inwestycyjnych z zakresu B+R 

 

 Przyjmując, że głównym celem każdego przedsiębiorstwa jest jak najbardziej efektywna 

alokacja zasobów w celu osiągnięcia zysku, można założyd, że mogą one przyjmowad jedną z 

trzech strategii rozwoju przedsiębiorstwa: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we 

własnym zakresie, współpraca badawczo-rozwojowa z JBR i ośrodkami naukowymi, 
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rezygnacja z prowadzenia prac B+R na rzecz innych działao inwestycyjnych (zakup środków 

trwałych lub zakup wyników prac B+R /transfer technologii z JBR lub innych przedsiębiorstw). 

 Chcąc uwzględnid różnorodnośd strategii przedsiębiorstw w programowaniu polityk 

publicznych, potrzeby podmiotów gospodarczych można zaklasyfikowad do dwóch kategorii: 

ogólnej, związanej z działalnością gospodarczą (potrzeby uniwersalne) oraz specyficznej dla 

projektów badawczo-rozwojowych. W ramach pierwszej kategorii należy wskazad na wzrost 

jakości instytucjonalnego otoczenia prowadzenia działalności gospodarczej jako na 

potrzebę której zaspokojenie zależy bezpośrednio od administracji publicznej. Istotną kwestią 

jest także kapitał przedsiębiorstwa (zarówno finansowy jak i ludzki).Do potrzeb specyficznych 

dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych należy zaliczyd podaż wysokiej jakości usług 

z zakresu B+R oraz związany z nią potencjał współpracy zarówno pomiędzy samymi 

przedsiębiorstwami, jak i przedsiębiorstwami i jednostkami badawczo-rozwojowymi. 

 Rekomendacje strategiczne:  

a. Głównym wyzwaniem dla działao administracji publicznej ukierunkowanych na 

zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw powinna 

byd poprawa otoczenia instytucjonalnego polskich przedsiębiorstw. 

b. Głównym wyzwaniem dla działao administracji publicznej ukierunkowanych na 

uaktywnienie współpracy przedsiębiorstw z szerokim zapleczem instytucjonalnym 

w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii jest 

aktywizacja tegoż zaplecza. Należy dokonad strategicznych zmian w jednostkach 

naukowych, wzmacniając motywację ich pracowników do prowadzenia prac 

badawczo – rozwojowych. 

 

 

4. Ocena trafności, użyteczności wsparcia w ramach schematu 2.2.B oraz ocena faktycznego 

zapotrzebowania przedsiębiorców na wsparcie środkami europejskimi w tym zakresie 

 

 Trafnośd analizowanego schematu należy oceniad w kontekście różnorodnych potrzeb 

przedsiębiorstw. Wsparcie z pewnością należy uznad za trafne w odniesieniu do 

zapotrzebowania na kapitał finansowy wśród beneficjentów, w pewnej mierze także 

kapitał ludzki. W zakresie podaży (efektów) działalności B+R oraz uaktywnienia współpracy 

przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi trafnośd należy uznad za umiarkowaną. W 

efekcie trafnośd schematu na poziomie oddziaływania należy uznad za umiarkowaną.  

 

 Za miarę faktycznego zapotrzebowania wśród beneficjentów uznano stopieo w jakim 

dofinansowane projekty zostałyby zrealizowane, gdyby nie zostały wsparte środkami 

publicznymi. Jak pokazało badanie beneficjentów, w zdecydowanej większości projekty te 

zostałyby zrealizowane, jednak w mniejszym zakresie. Do sporadycznych przypadków należą 

sytuacje, w których projektów w ogóle nie zrealizowano by lub też przeprowadzono by je w 

takim samym zakresie. Świadczy to o umiarkowanym zapotrzebowaniu na ten rodzaj 

interwencji. 
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 Wyniki analizy danych zastanych oraz spotkao z ekspertami wskazują na umiarkowane 

zapotrzebowanie na tę formę wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy 

realizują bowiem przede wszystkim projekty inwestycyjne.  

 

 

5. Ocena ex-ante efektywności przedsięwzięd realizowanych w ramach schematu 2.2B MRPO 

 

 Przedsięwzięcia realizowane w ramach schematu 2.2.B należy ocenid jako efektywne dla 

samych przedsiębiorstw. 

 Jednocześnie jednak wyniki badania wskazują, że większośd przedsiębiorstw zrealizowałaby 

(chod w mniejszym zakresie) swoje inwestycje nawet gdyby nie otrzymała dotacji. Dlatego 

też, efektywnośd rozumianą jako stosunek korzyści do kosztów z punktu widzenia interesu 

publicznego należy ocenid jako umiarkowaną.  

 

 Rekomendacja operacyjna i strategiczna:  

o Należy zrezygnowad z dofinansowania bezpośredniego przedsiębiorstw. Środki 

publiczne ukierunkowane na rozwój przedsiębiorstw powinny byd kierowane na 

pośrednie formy wsparcia oraz mechanizmy finansowania w formie środków 

zwrotnych (m.in. fundusze poręczeniowe i pożyczkowe).  
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Poniższy schemat syntetycznie przedstawia wnioski dotyczące 

 barier zewnętrznych (ogólna słabośd MŚP, bariery we współpracy z jednostkami naukowymi 

oraz wynikająca m.in. z nich niska intensywnośd badawcza) ; 

 barier systemowych (słaba podaż B+R, niejasna natura B+R oraz spowolnienie gospodarcze); 

 barier wewnętrznych wynikających przede wszystkim z uniwersalnych cech pomocy 

publicznej; 

 potrzeb przedsiębiorstw (zarówno ogólne jak i specyficzne dla B+R); 

 trafności w odniesieniu do potrzeb (na poziomie beneficjentów/wszystkich przedsiębiorstw 

w Małopolsce); 

 efektywności na poziomie beneficjentów oraz decydentów. 

Schemat, oprócz przedstawienia najważniejszych barier i wzajemnych relacji między nimi, ilustruje 

wysoką trafnośd wsparcia w odniesieniu do potrzeb kapitałowych beneficjentów i związaną z tym 

faktem wysoką efektywnośd na poziomie beneficjentów. Jednocześnie wysoka trafnośd w odniesieniu 

do potrzeb kapitałowych beneficjentów wpływa na niewystarczające uwzględnienie innych opisanych 

barier i potrzeb przedsiębiorstw, przede wszystkim tych związanych ze współpracą ze sferą B+R. 

Konkludując można uznad, że efektywnośd na poziomie oddziaływania interwencji (czyli głównego 

obszaru zainteresowania decydentów) jest daleka od optymalnej. Dlatego też w raporcie 

zarekomendowano znaczące zmiany w zakresie ewaluowanego działania oraz innych polityk 

publicznych z tego zakresu.   

  

Schemat 20. Podsumowanie wniosków 

 
Źródło: opracowanie własne 

  



 

135 
 

Tabela 15. Bariery wewnętrzne – podsumowanie 

OBSZAR KRYTERIUM PROBLEM/ BARIERA 
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 I 
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 Z

 

U
R

ZĘ
D

N
IK

A
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I 

 Zdarzenia, stosunkowo rzadkie, ale dotyczące dezinformacji beneficjentów na 
poziomie instytucji wdrażającej (np. błędne zaklasyfikowanie beneficjenta do 
schematu) 

 Brak precyzyjnej informacji w instrukcji wypełniania wniosku, które wskaźniki 
produktu i rezultatu są obligatoryjne oraz informacji o ilości wskaźników 
monitorowania projektu, które musi wypełnid beneficjent 

  Niewystarczająca ilośd odpowiednich informacji na stornie MCP 

K
O

O
R

D
Y

N
A

C
JA

 Z
 

IN
N

Y
M

I S
C

H
EM

A
TA

M
I 

 Nie jest możliwa realizacja założeo o komplementarności schematów A i B w ramach 
Działania 2.2 ze względu na opóźnienia w naborach do Schematu A (wynikające z 
oczekiwania na stosowne rozporządzenie MRR) 

 Koszty płac pracowników B+R/ zatrudnienia naukowca nie są kwalifikowane w 
Schemacie B , a nie przewidziano schematu komplementarnego, w ramach którego 
możliwe byłoby uzyskanie dofinansowania na ten cel 

P
R

O
C

ES
 O

C
EN

Y
 

W
N

IO
SK

Ó
W

 

 Brak odpowiedniego systemu motywacyjnego (np. finansowego) dla pracowników 
dokonujących oceny wniosków aplikacyjnych i asesorów 
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E 
FU
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C
JI

 
K

R
Y

TE
R

IÓ
W

 

 Kryteria wymagają refleksji pod kątem skuteczności różnicowania projektów i 
promowania tych, które są zgodne z celem Działania 2.2 (spełnią warunki 
prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjności, zainicjowaniu 
współpracy z JBR itd.) 

 Ograniczona możliwośd realizacji celu schematu, jakim jest wsparcie 
konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez współpracę z instytucjami B+R ze 
względu na nieuwzględnienie w kryteriach oceny wniosków współpracy z JBR i/lub 
szkołami wyższymi 

D
EF

IN
IC

JA
 B

+R
 

 Brak zoperacjonalizowanej definicji B+R, co może stwarzad wrażenie, że jest to 
arbitralny osąd urzędnika 

 A jednocześnie rodzi problemy dla oceniających –  trudności w odróżnieniu 
projektów badawczo-rozwojowych od innej działalności firmy 

 Udostępnienie w ramach struktury wniosku zbyt niewielkiej ilości miejsca na opis 
planowanej działalności badawczo-rozwojowej, co dodatkowo utrudnia właściwą 
ocenę 

 Brak definicji mógł zniechęcid częśd potencjalnych beneficjentów do ubiegania się o 
wsparcie, ze względu na obawę przed poniesieniem nakładów a niespełnieniem 
kryteriów formalnych i odrzuceniem wniosku 

LI
N

IA
 D

EM
A

R
K

A
C

Y
JN

A
  Kwota niska w relacji do nakładów finansowych koniecznych do prowadzenia B+R w 

przedsiębiorstwie => firmy chcące zrealizowad projekty większe zmuszone są składad 
wnioski do PO IG, co wiąże się z większymi kosztami, nakładem czasu (siedziba poza 
regionem), ale przede wszystkim z większą konkurencją o środki pomocowe => w 
rezultacie małopolskie firmy mogą nie otrzymad finansowania na realizację 
projektów w obszarze B+R 
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 Efekt św. Mateusza – promowanie przedsiębiorstw bardziej konkurencyjnych, o 
lepszej pozycji na rynku (nie musi byd to wadą interwencji, może pozostawad bez 
wpływu w przypadku małego popytu na środki w tym schemacie, ale należy 
rozważyd utrzymanie takiego mechanizmu preferującego silniejsze firmy w 
przyszłości) 
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 Brak zdefiniowania co oznacza innowacyjnośd i innowacja, zwłaszcza, że jest to 
termin problematyczny 

 Problem wyznaczania zakresów innowacyjności (np. regionalnego) 

 Trudnośd w ocenie czy innowacja ma charakter regionalny (może nie byd znana 
technologia, którą posługują się wszyscy konkurenci w regionie) i efekt tego – 
niejasnośd w przyznawaniu liczby punktów 

 Kryterium słabo różnicujące przedsiębiorstwa 

 Zastrzeżenia odnośnie dużej liczby punktów dla tego kryterium w sytuacji trudnych 
do rozwiązania kwestii definicyjnych i wskaźników słabo różnicujących projekty 

 Obszary innowacyjności, wskazane jako preferowane (na bazie RSI), są 
sformułowane na tyle szeroko, że niemal każda działalnośd może byd w nie wpisana 
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 Koniecznośd wykonania prognoz finansowych dotyczących poziomu przychodów 
osiągniętych w wyniku wykonanych prac B+R – trudnośd wynikającą z faktu 
oszacowania np. ceny i marży z produktu, jeszcze przed wykonaniem prac 
badawczych, w wyniku których ów produkt miałby zostad opracowany 

 Zastrzeżenia dotyczące wagi tego kryterium, która jest zbyt duża przy biorąc pod 
uwagę specyfikę B+R (względna niepewnośd rezultatów działao) 

 Niejasne są wytyczne dot. sposobu punktacji w ramach tego kryterium, 
niezrozumiałe zasady dot. punktu Wskaźniki projektu 
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 Wątpliwości dot. sprawiedliwości w przyznawaniu maksimum punktów w 
projektach, w których nie trzeba przedstawiad żadnych dokumentów a 

 Wymaganie przedłożenia dokumentów w nieuzasadnionych wypadkach (np. 
pozwolenia na budowę, gdy nie ma takiej potrzeby) 
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 Głosy dotyczące niesprawiedliwości w ocenie – dyskryminowaniu firm “lepszych”, 
czyli takich, które w ramach realizacji poprzednich projektów dofinansowywanych ze 
środków unijnych uzyskały pożądaną sytuację w obszarze wskazywanym przez 
polityki horyzontalne i obecnie nie mają już pola do poprawy 
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Aneks 
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http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rn_produkt_krajowy_brutto-2009-

szac_wst_tablica.xls 
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2) Kategorie kodowe używane przy analizie wniosków aplikacyjnych. 

 Dane kontaktowe beneficjenta: nazwa, forma prawna, wielkośd przedsiębiorstwa, dane 

teleadresowe 

 Opis projektu: tytuł projektu, działalnośd gospodarcza, typ obszaru realizacji projektu, 

miejsce realizacji projektu, przedmiot projektu, rodzaj prac B+R, stopieo zaawansowania 

przygotowao inwestycji, komplementarnośd projektu, plany komplementarne do inwestycji 

 Innowacyjnośd:  opis tekstowy innowacyjności, rodzaj innowacyjności wg OSLO 

(produktowa/procesowa/marketingowa/organizacyjna), poziom innowacyjności 

(przedsiębiorstwa/lokalny/regionalny), zmiana na poziomie przedsiębiorstwa, inne efekty 

innowacji, inne efekty działalności B+R niż powyższe, inne efekty inwestycji niż powyższe 

 Powiązane w procesie innowacyjnym:  udział jednostek badawczych (w badaniach 

przedkonkurencyjnych), współpraca w zakresie B+R z innymi przedsiębiorstwami 

 Inne efekty: współpraca z jednostkami badawczymi jako zakładany efekt, oferta z zakresu 

B+R dla innych przedsiębiorstw 

 Doświadczenie w realizowaniu projektów pochodzących z innych funduszy publicznych 

 Harmonogram realizacji projektu: czas trwania w miesiącach, data rozpoczęcia projetu 

 Produkty i rezultaty (w rozbiciu na kolejne lata): Liczba laboratoriów utworzonych w 

przedsiębiorstwie, Liczba zakupionej infrastruktury badawczej – obowiązkowy, Liczba 

zmodernizowanych laboratoriów w przedsiębiorstwie – obowiązkowy, Liczba 

przeprowadzonych prac B+ R w wyniku realizacji projektu (do 12 miesięcy od jego 

zakooczenia), Liczba utworzonych nowych etatów badawczych (kobiety) w wyniku realizacji 

projektu (w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) , ), Liczba utworzonych nowych etatów 

badawczych (mężczyźni) w wyniku realizacji projektu (w okresie 5 lat od rozpoczęcia 

projektu), Wartośd przychodów ze sprzedaży w efekcie przeprowadzonych prac B+R – 

obowiązkowy, Wskaźniki autorskie 

 Koszty projektu: całkowity koszt projektu, kwota dofinansowania, łączne koszty 

kwalifikowane 

 Inne ważne 

 Trwałośd projektu 
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3) Kwestionariusz CATI - Computer Assisted Telephone Interview . Beneficjenci 

Schematu 

 

Dzieo dobry, nazywam się *imię i nazwisko ankietera]. Reprezentuję Uniwersytet Jagiellooski. Czy 

dodzwonił(a)m się do firmy [nazwa firmy]?  

Na zlecenie Województwa Małopolskiego dzwonimy do Paostwa firmy w związku z projektem 

[Nazwa projektu], w ramach którego Paostwa przedsiębiorstwo otrzymało dotację w ramach 

schematu 2.2. B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w *miesiąc i rok otrzymania 

dotacji]. Chcielibyśmy porozmawiad o realizacji inwestycji objętej dotacją. Czy mógł(a)bym 

rozmawiad z osoba kontaktowa]? 

Czy sądzi Pan(i), że mógłbym porozmawiad z Panem/Panią przez ok. 15 minut? Bardzo zależy nam na 

poznaniu Paostwa opinii. Zbierane dane będą miały charakter całkowicie anonimowy i zostaną 

wykorzystane jedynie w formie zbiorczych zestawieo statystycznych. 

 

 

WPROWADZENIE 

 

1. 

Na początku chciałabym z Panem(ią) porozmawiad 

na temat działalności B+R przedsiębiorstw. Co 

Pani(i) zdaniem utrudnia  małopolskim 

przedsiębiorcom  w prowadzeniu działalności 

badawczo – rozwojowej?  

………………………………………………………………
…………………………………………………… 

2. 
Co mogłyby zrobid władze regionalne aby pomóc 

przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności B+R? 
………………………………………………………………
…………………………………………………….. 

3. 

Jak Pan(i) sądzi, dlaczego niektórzy przedsiębiorcy 

nie zdecydowali się skorzystad ze wsparcia 

oferowanego w ramach schematu 2.2. B MRPO?   

[Ewentualnie dopytad o: 

1. kwota wsparcia była zbyt mała 

2. nie miały one środków na wkład własny 

3. regulacje związane z uzyskaniem dotacji były 

zbyt wymagające 

4. nie miały one wiedzy na temat wsparcia 

5. nie były one zainteresowane prowadzeniem 

działalności B+R 

6. obciążenia administracyjne i biurokratyczne 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….. 
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związane z prowadzeniem projektu i 

rozliczaniem dotacji były zbyt wymagające+ 

4. 

Jakie elementy schematu 2.2.B MRPO 

zmieniłby(aby) Pan(i), tak aby schemat lepiej 

pasował do potrzeb przedsiębiorstw prowadzących 

w Małopolsce działalnośd B+R *dopytad: poza 

wysokością kwoty dofinansowania]? 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………….. 

5. 

Czy rozważaliście Paostwo dofinansowanie 

inwestycji na którą pozyskaliście paostwo 

środki ze schematu 2.2.B MRPO z innego 

źródła/działania?  *zwrócid szczególną uwagę 

na 2.1.A i PO IG] 

1. tak, z jakich? …………….. 

Dlaczego wybraliście Paostwo złożenie wniosku 
w ramach schematu 2.2.B MRPO?....... 

2. nie 

6. 

Czy po złożeniu wniosku o dofinansowanie w 

ramach schematu 2.2B MPRO starali się 

Paostwo pozyskad środki na rozwój 

przedsiębiorstwa z innych źródeł? 

1. tak, z jakich? …………….. 

2. nie 
Czy zamierzacie Paostwo w najbliższej 
przyszłości starad się pozyskad środki z innych 
źródeł na rozwój przedsiębiorstwa? 

a)tak, z jakich?... 

b)nie 

OCENA WSPÓŁPRACY Z MCP 

 

7. 

Jak Pan(i) ocenia współpracę Pana(i) firmy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w 

zakresie obsługi Paostwa projektu ze schematu 2.2 B MRPO. Oceny prosimy dokonad na 

szkolnej skali od 1 do 6: 

 1 2 3 4 5 6 

Ocena niedostate-

czna 

mierna Dostatecz

no 

dobra bardzo dobra celująca 

   => przejdź 

do pyt. 9 

=> przejdź 

do pyt. 9 

=> przejdź do 

pyt. 9 

=> przejdź do 

pyt. 9 

 

8. 

 

Prosimy opisad w kilku krótkich zdaniach, co 

wzbudziło Paostwa niezadowolenie  

w trakcie współpracy z MSP przy obsłudze 

projektu ze schematu 2.2. B MRPO? Co Pana(i) 

zdaniem należałoby zmienid? 

 

………………………………. 

EFEKT DEADWEIGHT 
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Przejdź do 

pyt 9.1 

W kolejnych pytaniach, prosimy o wyobrażenie sobie sytuacji, w której firma nie otrzymałaby 

dofinansowania ze schematu 2.2. B MRPO. 

 

9. 

Czy gdyby Pana(i) firma nie ubiegała się o 

dofinansowanie ze schematu 2.2. B MRPO, 

inwestycja zostałaby zrealizowana… 

*Rotacja kafeterii (wyjątek: odp. „nie byłaby w 

ogóle zrealizowana” i „nie wiem / trudno 

powiedzied”  zawsze na koocu)+ 

 

1. w większym zakresie 

2. w takim samym zakresie 

3. w mniejszym zakresie 

4. nie byłaby w ogóle zrealizowane => 

przejdź do pyt.10.2 

 

99. nie wiem / trudno powiedzied=> przejdź 

do pyt.10.2 

10.1 Czy gdyby Pana(i) firma nie ubiegała się o uzyskanie 

dofinansowania ze schematu 2.2. B MRPO inwestycja 

zostałaby zrealizowana (tzn. zakooczona) 

[Rotacja kafeterii (wyjątek: odp. „nie wiem / trudno 

powiedzied” zawsze na koocu)+ 

1. w szybszym terminie 

2. w takim samym terminie 

3. w późniejszym terminie 

99. nie wiem / trudno powiedzied 

10.2 Dlaczego Pana(i) firma nie realizowałaby  

inwestycji na którą ubiegała się o 

dofinansowanie ze schematu 2.2B MRPO? 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 Przejdź do pytania 11.2 

11. 1 Skąd w sytuacji (ewentualnego) braku dotacji 

firma starałaby się uzyskad dodatkowe środki na 

realizację tej inwestycji?  

……………………………………………………….. 

*możliwe odpowiedzi- nie czytad+) 

1. Kapitał wewnętrzny przedsiębiorstwa 
2. Kredyt bankowy 
3. Fundusze pożyczkowe 
4. Fundusze wysokiego ryzyka  
5. Inwestorzy prywatni (anioły biznesu, etc) 
6. Inne wsparcie publiczne 
7. Inne źródło: jakie?……………………….. 

11. 2 Czy w przedsiębiorstwie byłyby 

realizowane jakieś inne inwestycje?  

1. tak, jakie?....................... 

2. nie 

3. trudno powiedzied 

BILANS REALIZACJI PROJEKTU 

12. 

Czy Pana(i) zdaniem, korzyści wynikające z 

uzyskanego dofinansowania, warte 

były/będą poniesionych przez Pana(i) firmę 

kosztów? 

 Opcjonalnie:[Jaki procent wsparcia 

1. Tak , dlaczego?.............. 

2. Nie, dlaczego?................. 

 

Przejdź 
do pyt 
10.1 

Przejdź do pyt. 
11.1 
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stanowiły poniesione przez Pana (ią) 

przedsiębiorstwo koszty?+ 

13. 

Czy Pana(i) przedsiębiorstwo na chwilę 

obecną współpracuje, czyli prowadzi 

wspólną działalnośd B+R lub świadczy usługi 

w zakresie B+R,  z  innymi jednostkami (np. 

JBR, innymi przedsiębiorstwami)?  

1. tak, dopytaj: Z jakimi i jaki jest charakter 

współpracy?...... => przejdź do pyt.14.1 

2. nie=> przejdź do pyt.14.2 

 

14.1  Czy realizowana przez Pana(ią) firmę 

inwestycja ze schematu 2.2.B MRPO będzie 

miała jakiś wpływ na dalszą współpracę? 

1. tak, jaki?............. 

2. nie 

14.2 Czy Pana(i) firma zamierza podjąd współpracę z 

innymi jednostkami po skooczeniu inwestycji ze 

schematu 2.2.B MRPO? 

1. tak,  

Czy Pana(i) firma podjęła już jakieś kroki w tym kierunku? 

a)tak, jakie?......... 

b)nie. 

2. nie 

Czy Pana(i) firma jest zainteresowana współpracą z 

innymi jednostkami? 

a)tak 

b)nie, dlaczego?..................... 

c)trudno powiedzied 

15. 

Czy istnieje jakaś kwestia związana z 

realizacją dotacji, która jest dla Pana/Pani 

istotna a do tej pory nie rozmawialiśmy o 

niej? 

1. Nie 

2. Tak, jaka? 

……………………………………………………… 

METRYCZKA 
Teraz chciał(a)bym zadad kilka ostatnich pytao. 

M01 Jakie były przychody Paostwa firmy w roku 
ubiegłym?  
 

1. Do 2 milionów PLN 
2. 2-10 milionów PLN 
3. 10-50 milionów PLN 
4. 50-100 milionów PLN 
5. Powyżej 100 milionów PLN 

*99+ Trudno powiedzied (nie czytad) 

M02 W którym roku powstała Pana(i) firma? …………………………………………………….. 

M03 Czy przy przygotowaniu wniosku o 

dofinansowanie w ramach schematu 2.2.B, 

Paostwa firma współpracowała z ekspertem 

lub komercyjną firmą doradczą, która 

pomagała Paostwu  w przygotowaniu 

projektu? 

1. tak 

2. nie  zakoocz rozmowę 

99.Nie wiem/Trudno powiedzied 
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M04 Jaki był koszt skorzystania z takiej usługi? ……………………………………. 

 

4) Kwestionariusz CATI - Computer Assisted Telephone Interview (wywiad 

telefoniczny wspomagany komputerowo)- nieskuteczni wnioskodawcy; 

 

Dzieo dobry, nazywam się *imię i nazwisko ankietera+. Reprezentuję Uniwersytet Jagiellooski. Czy 

dodzwonił(a)m się do firmy [nazwa firmy]?  

Na zlecenie Województwa Małopolskiego dzwonimy do Paostwa firmy w związku z projektem , 

w ramach którego Paostwa przedsiębiorstwo składało wniosek o dotację w ramach schematu 2.2. B 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Chcielibyśmy porozmawiad o realizacji 

inwestycji objętej dotacją. Czy mógł(a)bym rozmawiad z osoba kontaktowa]? 

Czy sądzi Pan(i), że mógłbym porozmawiad z Panem/Panią przez ok. 15 minut? Bardzo zależy nam na 

poznaniu Paostwa opinii. Zbierane dane będą miały charakter całkowicie anonimowy i zostaną 

wykorzystane jedynie w formie zbiorczych zestawieo statystycznych. 

 

WPROWADZENIE 

 

1. 

Na początku chciałabym z Panem(ią) porozmawiad 

na temat działalności B+R przedsiębiorstw. Co 

Pani(i) zdaniem utrudnia  małopolskim 

przedsiębiorcom realizację projektów typu B+R? 

………………………………………………………………
…………………………………………………… 

2. 
Co mogłyby zrobid władze regionalne aby pomóc 

przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności B+R? 
………………………………………………………………
…………………………………………………….. 

3. 

Jak Pan(i) sądzi, dlaczego niektórzy przedsiębiorcy 

nie zdecydowali się skorzystad ze wsparcia 

oferowanego w ramach schematu 2.2. B MRPO?   

[Ewentualnie dopytad o: 

7. kwota wsparcia była zbyt mała 

8. nie miały one środków na wkład własny 

9. regulacje związane z uzyskaniem dotacji były 

zbyt wymagające 

10. nie miały one wiedzy na temat wsparcia 

11. nie były one zainteresowane prowadzeniem 

działalności B+R 

12. obciążenia administracyjne i biurokratyczne 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….. 
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Przejdź do 

pyt 9.1 

związane z prowadzeniem projektu i 

rozliczaniem dotacji były zbyt wymagające+ 

4. 

Jakie elementy schematu 2.2.B MPRO 

zmieniłby(aby) Pan(i), tak aby schemat lepiej 

pasował do potrzeb przedsiębiorstw prowadzących 

w Małopolsce działalnośd B+R *dopytad: poza 

wysokością kwoty dofinansowania]? 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………….. 

5. 

Czy po tym jak Paostwa wniosek o 

dofinansowanie w ramach Schematu 2.2.B 

otrzymał negatywną opinie, składaliście 

Paostwo wniosek w kolejnej edycji konkursu 

w ramach tego schematu? 

1. tak. 

2. nie 
 

6. 

Dlaczego Pana/i wniosek o dofinansowanie 

w ramach Schematu 2.2.B otrzymał 

negatywną ocenę? 

…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 

OCENA WSPÓŁPRACY Z MCP 

 

7. 

Jak Pan(i) ocenia współpracę Pana(i) firmy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w 

zakresie obsługi Paostwa wniosku złożonego w ramach schematu 2.2 B MRPO. Oceny prosimy 

dokonad na szkolnej skali od 1 do 6: 

 1 2 3 4 5 6 

Ocena niedostate-

czna 

mierna Dostatecz

no 

dobra bardzo dobra celująca 

   => przejdź 

do pyt. 9 

=> przejdź 

do pyt. 9 

=> przejdź do 

pyt. 9 

=> przejdź do 

pyt. 9 

 

8. 

 

Prosimy opisad w kilku krótkich zdaniach, co 

wzbudziło Paostwa niezadowolenie  

w trakcie współpracy z MSP przy obsłudze 

projektu ze schematu 2.2. B MRPO? Co Pana(i) 

zdaniem należałoby zmienid? 

 

………………………………. 

 

9. 

Czy inwestycja, którą planowaliście Paostwo 

zrealizowad ze schematu 2.2. B MRPO, została 

lub zostanie zrealizowana pomimo nie 

otrzymania finansowania? 

*Rotacja kafeterii (wyjątek: odp. „nie byłaby w 

ogóle zrealizowana” i „nie wiem / trudno 

5. w większym zakresie 

6. w takim samym zakresie 

7. w mniejszym zakresie 

8. nie będzie w ogóle zrealizowane => 

przejdź do pyt.10.2 

 

Przejdź 
do pyt 
10.1 
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powiedzied”  zawsze na koocu)+ 

 

99. nie wiem / trudno powiedzied=> przejdź 

do pyt.10.2 

10.1 Czy inwestycja zostanie lub została zrealizowana 

*Rotacja kafeterii (wyjątek: odp. „nie wiem / trudno 

powiedzied” zawsze na koocu)+ 

4. w szybszym terminie 

5. w takim samym terminie 

6. w późniejszym terminie 

99. nie wiem / trudno powiedzied 

10.2 Dlaczego Pana(i) firma nie zrealizuje 

inwestycji na którą ubiegała się o 

dofinansowanie ze schematu 2.2B MRPO? 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 Przejdź do pytania 11.2 

11. 1 Z jakich środków firma sfinansowała lub sfinansuje 

te inwestycje? 

Rotacja kafeterii (wyjątek: odp. „inne źródło” zawsze na 

koocu) 

8. Kapitał wewnętrzny przedsiębiorstwa 
9. Kredyt bankowy 
10. Fundusze pożyczkowe 
11. Fundusze wysokiego ryzyka  
12. Inwestorzy prywatni (anioły biznesu, etc) 
13. Inne wsparcie publiczne 
14. Inne źródło: jakie?……………………….. 

11. 2 Czy w przedsiębiorstwie zostały lub 

zostaną zrealizowane jakieś inne inwestycje?  

1. tak, jakie?....................... 

2. nie 

3. trudno powiedzied 

12. 

Czy istnieje jakaś kwestia związana z 

realizacją dotacji, która jest dla Pana/Pani 

istotna a do tej pory nie rozmawialiśmy o 

niej? 

3. Nie 

4. Tak, jaka? 

……………………………………………………… 

 

METRYCZKA 
Teraz chciał(a)bym zadad kilka ostatnich pytao. 

M01 Jakie były przychody Paostwa firmy w roku 
ubiegłym?  
 

6. Do 2 milionów PLN 
7. 2-10 milionów PLN 
8. 10-50 milionów PLN 
9. 50-100 milionów PLN 
10. Powyżej 100 milionów PLN 

*99+ Trudno powiedzied (nie czytad) 

M02 W którym roku powstała Pana(i) firma? …………………………………………………….. 

M03 Czy przy przygotowaniu wniosku o 

dofinansowanie w ramach schematu 2.2.B, 

Paostwa firma współpracowała z ekspertem 

1. tak 

2. nie  zakoocz rozmowę 

99.Nie wiem/Trudno powiedzied 

Przejdź do pyt. 
11.1 
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lub komercyjną firmą doradczą, która 

pomagała Paostwu  w przygotowaniu 

projektu? 

M04 Jaki był koszt skorzystania z takiej usługi? ……………………………………. 

 

5) Scenariusz do FGI- Focus Group Interview (wywiad zogniskowany) 
 

ZARYS POBLEMATYKI WYWIADU ZOGNISKOWANEGO - SCHEMAT 2.2 MRPO 

PROJEKTY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Z ZAKRESU B + R 

Wprowadzenie         5 min 

 Przedstawienie się moderatora i zaprezentowanie celu spotkania. 

 Poinformowanie o czasie trwania spotkania oraz o jego nagrywaniu wyłącznie dla celów 

późniejszej analizy przebiegu wywiadu. Informacja o tym, że nagranie nie będzie 

upubliczniane. 

 Wyjaśnienie, że wypowiedzi respondentów nie są oceniane; opinie wszystkich zebranych 

osób są równie ważne.  

Prośba moderatora o przedstawienie się respondentów. 

          Przedstawienie schematu 2.2B i dotychczasowych działao w ramach projektu.  

 

1. Identyfikacja barier wewnętrznych (warunki ubiegania się o wsparcie, kryteria 

selekcji projektów)          15 min 

 Jaka oceniacie Paostwo (beneficjenci, doradcy)warunki ubiegania się o wsparcie? 

 Z jakimi trudnościami wiązał się proces ubiegania się o wsparcie? Z jakimi ograniczeniami 

należało się zmierzyd?  

 Jaka jest ocena zasadności i ważności poszczególnych kryteriów selekcji przedsięwzięd? 

 Dla ludzi z MCPu:  A jak to wyglądało z Paostw punktu widzenia? 

 Jakie były trudności i ograniczenia związane z administrowaniem projektem? 
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2. Identyfikacja, charakterystyka i ocena barier zewnętrznych w realizacji projektów 

inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B + R w ramach MRPO 20 min 

 Jakie są bariery, które sprawiają, że przedsiębiorstwa nie decydują się na udział w projektach 

wspierających realizację projektów z zakresu B+R? Które z tych barier są kluczowe?  

 Jakie problemy mogą się pojawid po stronie przedsiębiorstw w trakcie realizacji projektu? 

 Jakie są główne bariery ograniczające współpracę po stronie JBR? CITTRU: Jak to wyglądaz 

punktu widzenia uczelni? 

 Jakie czynniki związane z otoczeniem społeczno-gospodarczym w największym stopniu 

utrudniają realizację projektów inwestycyjnych z zakresu B + R? 

 Jakie czynniki w największym stopniu ograniczają szeroko rozumiane nakłady na 

innowacyjnośd w MŚP? 

 

3. Potrzeby przedsiębiorstw a trafnośd wsparcia  20 min 

 Jaki sposób prowadzenia działalności B+R (w ramach przedsiębiorstwa/ we współpracy z 

JBR/ zakup od zewnętrzynych podmiotów) jest najlepszy z punktu widzenia przedsiębiorstw? 

 Jakie przedsiębiorstwa MŚP mają potrzebę prowadzenia działalności B+R w swoim 

przedsiębiorstwie? (identyfikacja kryteriów/specyfiki) 

 A czego przede wszystkim potrzebują przedsiębiorstwa by prowadzid działalnośd B+R? 

 Czy  schemat 2.2B odpowiada na te potrzeby? Czy nie byłoby lepiej, żeby władze 

samorządowe wspierały działalnośd B+R w inny sposób? Czy władze samorządowe powinny 

wspierad  działalnośd B+R? 

 

4. Efektywnośd wsparcia 20 min 

 

 Do beneficjentów:  Biorąc pod uwagę wszystkie koszty związane z uzyskaniem wsparcia 

(przygotowanie wniosku, pomoc konsultanta, uzyskiwanie wartości wskaźników itd.) przy 

jakiej wielkości/kwocie wsparcia nie warto byłoby się o nie starad? 

 Czy  wspieranie inwestycji pojedynczych przedsiębiorstw jest efektywne z punktu widzenia 

podatników? Czy nie lepiej wspierad np. współpracę JBR i przedsiębiorstw? 
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6) Scenariusz do Panelu Eksperckiego 

 

ZARYS POBLEMATYKI WYWIADU ZOGNISKOWANEGO - SCHEMAT 2.2 MRPO 

PROJEKTY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Z ZAKRESU B + R 

  Wprowadzenie         5 min 

 Przedstawienie się moderatora i zaprezentowanie celu spotkania. 

 Poinformowanie o czasie trwania spotkania oraz o jego nagrywaniu wyłącznie dla celów 

późniejszej analizy przebiegu wywiadu. Informacja o tym, że nagranie nie będzie 

upubliczniane. 

 Wyjaśnienie, że wypowiedzi respondentów nie są oceniane; opinie wszystkich zebranych 

osób są równie ważne.  

          Prośba moderatora o przedstawienie się respondentów . 

          Przedstawienie schematu 2.2B i dotychczasowych działao w ramach projektu.  

5. Potrzeby przedsiębiorstw a trafnośd wsparcia  25 min 

 Jaki sposób prowadzenia działalności B+R (w ramach przedsiębiorstwa/ we współpracy z JBR/ 

zakup od zewnętrznych podmiotów) jest najlepszy z punktu widzenia przedsiębiorstw? 

 Jakie przedsiębiorstwa MŚP mają potrzebę prowadzenia działalności B+R w swoim 

przedsiębiorstwie? (identyfikacja kryteriów/specyfiki) 

 A czego przede wszystkim potrzebują przedsiębiorstwa by prowadzid działalnośd B+R? 

 Czy  schemat 2.2B odpowiada na te potrzeby? Czy nie byłoby lepiej, żeby władze 

samorządowe wspierały działalnośd B+R w inny sposób? Czy władze samorządowe powinny 

wspierad  działalnośd B+R? 

6. Identyfikacja barier wewnętrznych (warunki ubiegania się o wsparcie, kryteria 

selekcji projektów)          10 min 

 Jak oceniacie Paostwo merytoryczne kryteria wyboru beneficjentów? 

7. Identyfikacja, charakterystyka i ocena barier zewnętrznych w realizacji projektów 

inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B + R w ramach MRPO 20 min 

 Jakie są bariery, które sprawiają, że przedsiębiorstwa nie decydują się na udział w projektach 

wspierających realizację projektów z zakresu B+R? Które z tych barier są kluczowe?  
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8. Efektywnośd wsparcia 20 min 

 

 Czy tego typu działania jak schemat 2.2.B są efektywnym sposobem wspierania działalności 

B+R w Małopolsce? Czy też może lepiej byłoby wspierad tę działalnośd w inny sposób? 

 

9. Podsumowanie: omówienie wniosków z badania 20 min 
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