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1. Cel opracowania raportu cząstkowego  

Celem  przeprowadzenia  niniejszego  raportu  jest  udzielenie  odpowiedzi  na  pytanie  czy

podjęte w ramach projektu działania  pozwoliły  na realizację  zakładanych w dokumentacji

aplikacyjnej celów.  

Do kluczowych celów zakładanych w projekcie należą:

1. Promocja innowacyjności, 

2. Promocja oferty gospodarczej regionu,

3. Wsparcie małopolskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W raporcie zostaną również udzielone odpowiedzi na zagadnienia dotyczące adekwatności

zaproponowanych w projekcie narzędzi do zidentyfikowanych potrzeb i stopnia ich realizacji.

Do  zidentyfikowanych  potrzeb  jak  również  problemów,  wskazanych  dokumentacji

aplikacyjnej zaliczono niewystarczającą współpracą świata nauki i biznesu, braku zaufania

pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu, co przekłada się na niski transfer wyników prac B+R

do przedsiębiorstw,  jak  również  niewystarczającej  dostępności  oraz  popularyzacji  wiedzy

odnośnie  badań  prowadzonych  przez  jednostki  naukowe  szerszemu  gronu  odbiorców.

Pozyskane  w  raporcie  informacje  pozwolą  również  ocenić  zasadność  podejmowanych

działań w celu zintensyfikowania podejmowania wspólnych projektów badawczych pomiędzy

sektorem biznesu i nauki w zakresie generowania innowacyjnych rozwiązań produktowych,

które  znajdą  przełożenie  na  innowacyjności  regionu  oraz  zintensyfikowanie  eksportu

małopolskich przedsiębiorstw. 

Konieczność  przeprowadzenia  przewidzianych  w  raporcie  badań  jest  niezbędna  w  celu

bieżącego  monitorowania  efektów  projektu  a  w  przypadku  wykazania  niewystarczającej

efektywności  podjętych  działań  czy  nieosiągania  założonych  wskaźników,  wprowadzenia

rekomendacji odnośnie zmiany założonych w projekcie narzędzi.  

Bardzo  istotnym  zadaniem  opracowania  jest  również  wskazanie,  po  przeprowadzonych

badaniach  ankietowych,  jakie  według  respondentów  narzędzia  pozyskiwania  wiedzy,

wymiany  doświadczeń  oraz  nawiązywania  współpracy  są  najbardziej  skuteczne  i

rekomendowane do szerszego zastosowania.  
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2. Opis specyfiki działalności organizatora konferencji - Fundacji dla
AGH

Fundacja dla AGH została założona w 2007 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz

małopolskiego środowiska naukowego i biznesowego. Fundacja działa aktywnie zarówno w

dziedzinie wspierania młodych, zdolnych studentów, jak również podejmuje szereg inicjatyw

łączących środowisko naukowe oraz biznes. Jest to organizacja stanowiąca swoiste centrum

wymiany wiedzy,  talentów, doświadczeń oraz ułatwiania kontaktów zarówno: naukowców,

studentów  jak  również  przedsiębiorców.  Swoje  działania  Fundacja  realizuje  zarówno  z

partnerami z kraju, jak również za granicą. 

Celem fundacji  jest  uzyskiwanie  pomocy finansowej  i  rzeczowej,  gromadzenia funduszy i

rozporządzania  nimi  na  rzecz  Akademii  Górniczo  -  Hutniczej  im.  Stanisława  Staszica  w

Krakowie,  a  także  wspomaganie  rozwoju  przedsiębiorczości  i  innowacyjności  w  ramach

Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, czy też wspomaganie działań promujących AGH w

kraju i zagranicą.

Powyższe cele od wielu lat Fundacja realizuje między innymi poprzez:

-  organizowanie  działań  mających  na  celu  transfer  technologii  i  nowych  rozwiązań

technicznych do jednostek gospodarczych,

- organizowanie wykładów oraz innych spotkań edukacyjnych i szkoleniowych,

-  organizowanie  i  współorganizowanie  oraz  finansowanie  kongresów,  konferencji  i

seminariów.

- intensywną współpracę z naukowcami i biznesem w Małopolsce a także na terenie całego

kraju.

Planowany projekt wprost wpisuje się w cele statutowe fundacji i jest zgodny z jej strategią

rozwoju. Fundacja stale intensywnie się rozwija i poszerza bazę swoich kontaktów naukowo

biznesowych. Obecnie Fundacja stale współpracuje z wieloma międzynarodowymi i polskimi

organizacjami między innymi takimi jak: Akademia Film Olomouc Czechy ,  Paris Science

Francja,  Caid  Center  Ateny  Grecja,  Krakowski  Festiwal  Filmowy,  Tygodnik  Powszechny

Magazyn POLITYKA, Fundacja Copernicuc (Copernicus Festival).
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Na płaszczyźnie  biznesu,  Fundacja  współpracuje  również  z  wieloma firmami  w zakresie

badań  naukowych,  transferu  wiedzy  i  technologii.  Wśród  stałych  kontrahentów  można

wymienić  takie firmy jak:  LW Bogdanka,  KGHM Polska Miedź,  Główny Instytut  Górniczy,

Politechnika Ślaska, SITG, PGNiG, PGE, PKN Olren, Emmerson i wiele innych.

Fundacja  zajmuje  się  także  wydawnictwem  elektronicznych  czasopisma  Teberia

poświęconym innowacjom w szerokim tego słowa znaczeniu  -  czy  to  w postaci  nowego

produktu  lub  usługi,  czy  też  nowego  sposobu  podejścia  do  starego  problemu.  Nowe

technologie,  nowe  media,  nowe  trendy  w  nauce,  w  gospodarce  i  sztuce  to  zakres

tematyczny,  który  poruszają  publikujący  w  czasopiśmie  autorzy.  Ze  szczególnym

zainteresowaniem traktowane są innowacje, które właśnie wchodzą na rynek – wdrożenia,

komercjalizacje oraz start -upy.

Fundacja  posiada  doświadczanie  w  obszarze  wsparcia  projektu  oraz  posiada  kapitał

społeczny w postaci:

1) znajomości szeroko rozumianego środowiska naukowo badawczego oraz komercyjnego

(między innymi w szeroko rozumianym przemyśle ciężkim),

2) znajomości potrzeb środowiska lokalnego, a także wsparcia i poparcia lokalnych władz

AGH  oraz  innych  organizacji  pozarządowych  w  ramach  realizacji  planowanego

przedsięwzięcia.

Fundacja może pochwalić się wieloletnim doświadczaniem w organizacji międzynarodowych

konferencji  czy imprez naukowych  oraz  działaniami  wspomagającymi  współpracę  nauki  i

biznesu, co jest gwarancją, że fundacja posiada odpowiedni potencjał organizacyjny który

pozwoli na realizację projektu.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, jej główne dochody generowane są przez:

- prowadzanie i sprzedaż wyników tzw. zleconych prac badawczo- rozwojowych, konsultacji,

przygotowanie opracowań naukowych z rożnych dziedzin itp.

- oraz dostarczanie biletów lotniczych dla pracowników AGH,

- Fundacja prowadzi też małą klubo księgarnię na terenie AGH.

Z wygenerowanych  zysków Fundacja  często  finansuje  działania  własne  na rzecz  AGH i

organizacji współpracujących

Zarówno  potencjał  kadrowy,  jak  również  szerokie  oraz  wieloletnie  doświadczenie  w

transferze technologii oraz organizacji eventów i konferencji naukowych a przede wszystkim

szerokie kontakty w środowisku nauki i biznesu są podstawą do właściwej realizacji założeń

wskazanych w projekcie.  
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3. Projekt European Energy Forum – Energy CEE Day

Central  European Energy  Forum – Energy  CEE Day jest  projektem realizowanym przez

fundację  dla  Akademii  Górniczo  Hutniczej  w  ramach  dofinansowania  z  Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem  projektu  jest  zorganizowanie  cyklu  konferencji  naukowo  –  biznesowych  oraz

utworzenie portalu internetowego,  które umożliwią promocję innowacyjności  i  pozwolą  na

wzmocnienie współpracy na linii nauka – biznes, ale także pozwolą na promocję w kraju i za

granicą  bogatej  oferty  regionu  Małopolskiego  w zakresie  energii  zrównoważonej,  przede

wszystkim w obszarze geotermii, fotowoltaiki oraz poprawy efektywności energetycznej.

Adresatami  projektu  są firmy prowadzące  lub  planujące  rozwinąć działalność  w zakresie

szeroko  rozumianej  energii  zrównoważonej  m.in.  inteligentnych  sieci  i  magazynowania

energii, czystych technologii przetwarzania paliw, efektywności energetycznej, odnawialnych

źródeł  energii,  energooszczędnych  inteligentnych  budynków  i  miast  zarejestrowane  lub

prowadzące swoją działalność na terenie Małopolski.

Fundacja dla Akademii  Górniczo Hutniczej  w Krakowie od 2007 roku aktywnie działa  na

rzecz  małopolskiego  środowiska  naukowego  i  biznesowego.  Realizacja  projektu  pt.

„European Energy Forum - Energy Cee Day" będzie kolejnym działaniem wspomagającym

rozwój potencjału naukowo biznesowego i innowacyjności na rynku lokalnym i zagranicą. 

W ramach projektu zostaną zorganizowane w trzech kolejnych latach (2017r.,2018r., 2019r.)

międzynarodowe dwudniowe wydarzenie dedykowane dla branży energetycznej od nazwą:

European Energy Forum - Energy Cee Day.

Coroczna  konferencja  jest  złożona  z  dwóch  typów  wydarzeń  tj.:  konferencji  naukowo  -

biznesowej:  na  której  czołowi  eksperci  w  dziedzinie  energetyki,  (przedstawiciele  uczelni,

eksperci  komercyjni)  będą  przedstawiać  najnowsze  osiągnięcia,  wyniki  badań,  prace

rozwojowe, czy też projekty związane z dziedziną energii zrównoważonej.

Drugi  dzień  forum  jest  poświęcony  wymianie  gospodarczej  i  naukowej  pozwalających

nawiązać  kontakty  handlowe,  wymienić  się  doświadczeniami,  poznać  wspólnie  swoje

potrzeby i potencjał umożliwiający dalszą współpracę w ramach szeroko rozumianej branży
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energii  zrównoważonej.  Uczestnikami  wydarzeń  będą  przedstawiciele  biznesu,  nauki,

samorządu zarówno krajowi, jak i zagraniczni. Zaplanowane działania zapewnią najlepszy

efekt w kierunku promocji gospodarczej Małopolski.

Projekt obejmuje także utworzenie i rozwój portalu internetowego dedykowanego osobom (z

kraju i zagranicy) zainteresowanym informacjami na temat zasobów branży zrównoważonej

energii  w  Małopolsce.  Planuje  się  stworzenie  narzędzia  promocji  innowacyjności

skierowanych  do  odbiorców  międzynarodowych,  mających  na  celu  poprawę  wizerunku

regionalnej gospodarki wśród partnerów krajowych i zagranicznych oraz poprawę dostępu do

informacji  o  regionie,  o  możliwościach  nawiązania  kontaktów  gospodarczych,  o

innowacyjności regionu.

Celem ogólnym projektu  planowanym do zrealizowania  do  września  2019  r.  do  projektu

zbudowanie  wizerunku  całego  Województwa  Małopolskiego,  jako  regionu  aktywnie

działającego i mającego znaczący wpływ dla rozwoju działu gospodarki jakim jest Energia

Zrównoważona w Polsce i Zagranicą. 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są:  

-  promocja innowacyjności:  realizowana będzie  w projekcie poprzez działania  takie jak

organizacja  Forum,  które  łączyło  będzie  ze  sobą trzy narzędzia  promocji  innowacyjności

takie  jak  prelekcje  znaczących  przedstawicieli  nauki  i  biznesu,  organizację  rozmów

handlowych  oraz  stoiska  wystawiennicze  MMŚP,  a  także  uczelni.  Promowanie

innowacyjności będzie obywać się także za pomocą portalu internetowego na którym będzie

umieszczona skondensowana, rzetelna i jasno przedstawiona wiedza w zakresie możliwości

współpracy z sektorem nauki i biznesu w Małopolsce. Celem użycia wszystkich tych narzędzi

będzie  prezentacja  innowacyjnej  oferty  całego  Regionu  Województwa  Małopolskiego  w

zakresie  oferty  dla  branży  energii  zrównoważonej.  Realizacja  ww.  działań  pozwoli

środowisku  biznesowemu  i  naukowemu  Małopolski  wymienić  poglądy  wiedzę  i

doświadczania ze sobą  a także wypromować się na arenie międzynarodowej. Realizacja

projektu  pozwoli  środowisku  nauki  i  biznesu  lepiej  się  poznać  i  zbliżyć  się  wzajemnie.

Planowane  działania  pozwolą  zniwelować  wzajemne  uprzedzenia   i  zwiększyć  popyt  ze

strony przedsiębiorstw na badania naukowe; 

-  promocja  oferty  gospodarczej  regionu: realizowana  będzie  w  projekcie  poprzez

działania  takie  jak  stoiska  targowe  Małopolskich  firm  na  których  firmy  będą  mogły

prezentować swoje  towary i  usługi  zarówno przedstawicielom uczelni  jak i  zagranicznym

przedsiębiorcom  

i  przedstawicielom  organizacji  zrzeszających  przedsiębiorców.  Ponadto  promocja  oferty

gospodarczej odbywać się będzie poprzez rozmowy handlowe oraz portal internetowy;
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 -  wsparcie  małopolskich MŚP w ekspansji  na rynki  zewnętrzne poprzez  ułatwianie

nawiązywania  kontaktów  z  partnerami  zagranicznymi  realizowany  będzie  w  projekcie

poprzez  organizację  rozmów  handlowych.  Działania  te  pomogą  zniwelować  spadkową

dynamikę  eksportu  w Małopolsce  oraz  pozwolą  na  zwiększenie  liczby  przedsiębiorstw z

Małopolski, które eksportują swoje towary na rynki zagraniczne. Efekty działań pozwolą na

zwiększenie udziału Małopolski w eksporcie na tle całego kraju.

Projekt  poprzez  zaplanowanie  działania  łączy  w  sobie  trzy  elementy  dot.  promocji

Małopolski, a zakres oddziaływania projektu dotyczy całej Małopolski.

4. Kreowanie innowacji a rozwój Małopolski 

W celu oceny skuteczności oraz trafności podjętych w ramach projektu działań konieczne

jest zdefiniowanie pojęcia innowacyjności oraz odpowiedź na pytania: jakie znaczenie ma

ona dla rozwoju gospodarki  Małopolski,  jak również jakie czynniki wpływają na jej rozwój

oraz w jakim stopniu projekt wpisuje się w przedstawione założenia.  

O  tempie  rozwoju  Małopolski  oraz  wzmacnianiu  jej  wewnętrznej  i  zewnętrznej

konkurencyjności w najbliższych latach decydować będzie rozwój innowacyjności gospodarki

województwa.  Nakreślona  w  Strategii  Rozwoju  Województwa  Małopolskiego  2011-2020

wizja  rozwoju  Małopolski  zakłada,  że  w  najbliższej  dekadzie  stanie  się  ona  regionem

atrakcyjnym dla inwestycji, dzięki tworzeniu i optymalizacji warunków dla rozwoju gospodarki

opartej  na  wiedzy,  aktywności  zawodowej  i  przedsiębiorczości.  Główną  gałęzią

konkurencyjnej gospodarki regionalnej będą przemysły wiedzy i nowoczesnych technologii,

wykorzystujące  kluczowe  atuty  rozwojowe  Małopolski  –kapitał  intelektualny,  aktywność  i

przedsiębiorczość mieszkańców. Również cel główny SRWM 2011-2020 – jest efektywne

wykorzystanie  potencjałów  regionalnej  szansy  dla  rozwoju  gospodarczego  oraz  wzrost

spójności  społecznej  i  przestrzennej  Małopolski  w  wymiarze  regionalnym,  krajowym  i

europejskim. 

Źródłem  teoretycznym  koncepcji  RSIWM  2020  jest  paradygmat  gospodarki  opartej  na

wiedzy. Jedną z najczęściej przytaczanych definicji tej gospodarki jest ta, która pochodzi z

rekomendacji OECD i Banku Światowego. Według niej, gospodarką opartą na wiedzy jest

taka  gospodarka,  w  której  wiedza  jest  tworzona,  przyswajana,  przekazywana  i

wykorzystywana bardziej  efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje,  osoby fizyczne i

społeczności, sprzyjając szybkiemu rozwojowi gospodarki i społeczeństwa. Dlatego też, dla

rozwoju gospodarki opartej na wiedzy konieczne jest zaistnienie określonych warunków, do

których należą:
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 ład  gospodarczy  i  instytucjonalny,  dostarczający  bodźców  do  efektywnego

wykorzystania istniejącej wiedzy oraz sprzyjający generowaniu wiedzy nowej, która z

jednej strony umożliwia demontaż archaicznych, zaś z drugiej powstawanie nowych,

bardziej efektywnych, struktur i procesów,

 wykształceni i przedsiębiorczy mieszkańcy, potrafiący wytwarzać nową wiedzę oraz z

niej korzystać,

 sprawna  infrastruktura  informacyjna,  sprzyjająca  efektywnej  komunikacji  oraz

upowszechnianiu i przetwarzaniu informacji,

 efektywny system innowacji,  składający się z przedsiębiorstw,  jednostek naukowo-

badawczych, szkół wyższych, think tanków, firm doradczych oraz innych organizacji,

które  w  wyniku  wzajemnych  interakcji  przyczyniają  się  do  zwiększania  zasobów

wiedzy globalnej, potrafią przyswajać i adaptować wiedzę do potrzeb lokalnych oraz

wykorzystywać ją w celu generowania nowej wiedzy i technologii.  

Jak  widać  ze  wskazanych  powyżej  warunków,  które  wpływają  na  kreowanie  gospodarki

opartej na wiedzy, działania podjęte w ramach projektu Energy Forum - Energy Cee Day,

wpisują się w ich realizację.  Celem projektu jest dostarczenie narzędzi:  wymiany wiedzy,

doświadczeń  jak  również  nawiązywaniu  wzajemnej  współpracy  środowiskom  naukowym,

biznesowym  jak  również  instytucjom  otoczenia  biznesu  oraz  jednostkom  samorządu

terytorialnego. Pozwoli to na generowanie wspólnych projektów w oparciu o wiedzę naukową

a następnie adaptowanie jej  do praktyki gospodarczej.  Produkty czy też usługi oparte na

wspomnianej współpracy będą charakteryzowały się wysokim poziomem innowacyjności, co

z kolei pozwoli przedsiębiorcom na skuteczne konkurowanie na rynku krajowym, jak również

międzynarodowym. 

Założeniem  oraz  wskazaniem  Strategii  Rozwoju  Województwa  Małopolskiego  kreowania

rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w regionie jest wzmacnianie potencjału podmiotów tej

gospodarki  oraz  stymulowanie  ich  działań  w  kierunkach,  które  owocują  rozwojem

wzajemnego współdziałania i interakcji sektorów, określanych mianem nośników gospodarki

opartej na wiedzy. Takimi kluczowymi dla gospodarki opartej na wiedzy sektorami są:

 edukacja,

 nauka i działalność badawczo-rozwojowa,

 gałęzie przemysłu wysokiej techniki,

 usługi biznesowe związane z gospodarką opartą na wiedzy,

 usługi społeczeństwa informacyjnego. 
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Zatem  zgodnie  z  założeniami  Strategii  Rozwoju  Małopolski  cele  projektu  realizują  jej

postulaty. Dotyczy to przede wszystkim zorganizowania cyklicznych konferencji naukowych,

które  pozwolą  na  zacieśnienie  współpracy  pomiędzy  środowiskiem  naukowym  oraz

przedsiębiorcami, w celu wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do nawiązania

współpracy w zakresie kreowania projektów innowacyjnych. Planowane konferencje swoją

tematyką mają skupiać się na energii zrównoważonej i w tym zakresie mają stworzyć swoisty

kapitał  społeczny,  którego  reprezentanci  będą  wywodzili  się  z  różnych  środowisk

naukowych, jst oraz biznesu z kraju i zagranicy. Pozwoli to na podjęcie konkretnych działań

nakierowanych  na rozwój  innowacyjnych  produktów w dziedzinie  energii  zrównoważonej,

które zostaną wprowadzone do praktyki produkcyjnej. Natomiast kontakty ze środowiskami

zagranicznymi  pozwolą  przenieść  opracowane  rozwiązania  innowacyjne  poza  granice

województwa oraz kraju.   

5. Kluczowe grupy odbiorców projektu  

Kluczowym celem realizowanego projektu jest przede wszystkim promocja innowacyjności i

wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu, lecz również promocja w kraju

i za granicą bogatej oferty regionu małopolskiego w zakresie energii zrównoważonej.

Projekt skierowany jest do dwóch kluczowych grup odbiorców. Z jednej strony główną grupą

docelową  zaplanowanych  działań  będą  przedstawiciele  mikro  i/lub  małych  i/lub  średnich

przedsiębiorstw z terenu woj. małopolskiego, posiadający siedzibę lub oddział lub miejsce

prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie

w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  lub  Centralnej  Ewidencji  Działalności  Gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie  firmy jest  również  fakt  prowadzenia  lub planowania

rozwinięcia  działalność  w zakresie  szeroko rozumianej  energii  zrównoważonej  tj.  między

innymi  inteligentnych  sieci  i  magazynowania  energii,  czystych  technologii  przetwarzania

paliw,  efektywności  energetycznej,  odnawialnych  źródeł  energii,  energooszczędnych

inteligentnych budynków i miast.

Drugą  grupą  potencjalnych  odbiorców/uczestników  projektu  będą  stanowili  pracownicy

naukowi  a  także  instytuty  naukowe,  szkoły  wyższe,  centra  badawcze,  samodzielne

laboratoria,  parki  technologiczne,  centra  transferu  technologii,  inkubatory,  akademickie

inkubatory  także  setki  internautów  z  kraju  i  zagranicy,  którzy  będą  mieli  dostęp  do

wiarygodnych  informacji  umieszczonych  na  portalu  internetowym,  w  którym  będą

„zdigitalizowane” zasoby szeroko rozumianej branży energii zrównoważonej w Małopolsce.

Ta grupa odbiorców stanowi bardzo istotne źródło kreowania innowacyjnych rozwiązań w
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branży szeroko rozumianej energii zrównoważonej, które poprzez kontakt z przedsiębiorcami

mają szansę na komercjalizację rynkową. 

Organizowane w ramach projektu wydarzenia było kierowane głownie do podmiotów 

zainteresowanych:

– promocją swoich produktów i usług wśród przedstawicieli międzynarodowych firm 

i organizacji zrzeszających firmy branżowe z dziedziny energii zrównoważonej,

– nawiązaniem kontaktów z pracownikami uczelni w celu realizacji wspólnych projektów 

badawczo-rozwojowych,

– generowaniem nowych innowacyjnych pomysłów, 

– pozyskaniem najnowszej wiedzy z dziedziny energii zrównoważonej,

– umiędzynaradawianiem swojej działalności i poszerzeniem kontaktów na arenie 

międzynarodowej.

Projekt ma charakter otwarty, gdyż do udziału w nim będą miały równy dostęp wszystkie

organizacje  i  osoby  spełniające  kryteria  rekrutacji.  Udział  w  projekcie  będzie  bezpłatny

realizowany w ramach pomocy de minimis.

Kryteria formalne dla firm przyjmowanych do udziału w projekcie:

– należy do sektora MŚP,

– nie działa w wykluczonej branży zgodnie z formularzem de minimis,

– prowadzi działalność w branży energii zrównoważonej lub jest zainteresowany 

rozpoczęciem działalności w tej branży,

– wraz z uzyskaną pomocą nie przekroczy dopuszczalnego poziomu pomocy de minimis 200

000 EURO określonej w rozporządzeniu.

Udział w projekcie ww. grup potencjalnych odbiorców/uczestników projektu jest możliwy z

jednej strony dzięki prowadzonej szerokiej akcji  promocyjnej projektu, a z drugiej poprzez

szerokie  kontakty  Fundacji  w środowisku  przedsiębiorców oraz  jednostek  badawczych w

kraju i za granicą. Udział tych grup w projekcie jest realizowany zarówno poprzez udział w

konferencjach naukowych,  panelach dyskusyjnych, jak również nieformalnych spotkaniach

podczas  konferencji,  czy  odwiedzinach  stoisk  wystawienniczych  firm.  Bardzo  istotnym

uczestnictwem w  projekcie  jest  odwiedzanie  portalu  prowadzonego  w ramach  projektu  i

korzystania z informacji tam zamieszczanych.

Tak kompleksowy rodzaj podejmowanych inicjatyw oraz szerokie grono przedstawicieli nauki

instytucji  otoczenia  biznesu,  jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz  biznesu,  podczas

organizowanych Konferencji, jak również poprzez portal będzie miał wpływ na zwiększenie

aktywność międzynarodowej MŚP, co umożliwi im znaczne poszerzenie sieci kontaktów. A

11



to  z  kolei  może przynieść  efekty  w postaci  nowych  kontraktów zagranicznych  i  wzrostu

eksportu.

Wybór tak dużej grupy docelowej obejmującej MŚP terenu województwa, wynika wprost z

analizy,  która wykazała  sytuację  problemową,  na terenie  całej  Małopolski.  W następnym

rozdziale zostanie przeprowadzona synteza najważniejszych ustaleń diagnostycznych

dotyczących  innowacyjności  gospodarki  województwa  małopolskiego,  co  powoli

odpowiedzieć w jakim stopniu projekt wpisuje się w zidentyfikowane kierunki rozwoju oraz

odpowiada na zdiagnozowane problemy. 

6. Obszary innowacyjności Małopolski oraz popyt na innowacje małopolskich 
przedsiębiorstw. 

W raporcie z realizacji projektu pn.: „Central European Energy Forum – Energy CEE Day”

można podjąć  się  oceny skuteczności  podjętych w nim działań oraz  ich zasadności,  jak

również przełożenia na gospodarkę Małopolski jedynie po wcześniejszym zdiagnozowaniu

mekrootoczenia,  uwarunkowań  lokalnych  jak  również  problemów,  których  rozwiązanie

pozwoli na zwiększenie konkurencyjności oraz innowacyjności regionu. 

W przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej raporcie o innowacyjności europejskich

regionów Regional Innovation Scoreboard z 2017 r. dokonano podziału regionów na 4 grupy

z punktu widzenia innowacyjności: liderów innowacyjnych (innovation leaders), podążających

za liderami  innowacyjnymi  (innovation  followers),  umiarkowanych  innowatorów (moderate

innovators)  i  skromnych  innowatorów  (modest  innovators).  Małopolska  wraz  z  czterema

innymi regionami (Mazowieckie, Dolnośląskie, Śląskie i Podkarpackie) została zaliczona do

przedostatniej grupy, zaś pozostałe polskie regiony zostały sklasyfikowane jako należącej do

najsłabszej. Do tego stanu rzeczy przyczyniają się w głównej mierze: wewnętrzny potencjał

regionu,  ograniczenia  w  sferze  aktywności  gospodarczej  czy  też  współpracy  pomiędzy

różnymi  podmiotami  w  regionie.  Zdefiniowanie  wspomnianych  czynników  pozwoli  na

opracowanie adekwatnych i kompleksowych analiz wpływu projektu na jego uczestników, a

pośrednio również na wewnętrzny potencjał województwa małopolskiego.  

Małopolska jest regionem o stosunkowo niskim poziomie PKB na 1 mieszkańca, jak również

wydajności pracy, mierzonej wartością dodaną na 1 zatrudnionego. W latach 2010-2016 oba

te  parametry  kształtowały  się  na  poziomie  około  85-88%  średniej  krajowej  Poziom

wynagrodzenia brutto wynosi 92% średniej krajowej. Jednocześnie niski poziom PKB tak w

relacji do średniej europejskiej jak i krajowej może być symptomem pozostawania Małopolski
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w grupie gospodarek, w której o zwiększaniu produktywności nie decydują jeszcze strategie

biznesowe  i  innowacyjność,  towarzyszą  temu  niskie  nakłady  na  działalność  B+R

przedsiębiorstw. Jak również jednym z kluczowych problemów w tym zakresie stanowi niski

wskaźnik współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki przy generowaniu nowych rozwiązań

produktowych. Powoduje to, iż wprowadzane na rynek produkty są powielaniem dotychczas

znanych rozwiązań o niskim stopniu innowacyjności, co wpływa na niską konkurencyjność

oferty zarówno na rynku krajowym, jak również międzynarodowym.  

Jednym  z  istotnych  wyznaczników  profilu  gospodarczego  regionu  i  jego  sektora

przemysłowego jest wartość eksportu poszczególnych grup towarów. Ponieważ o strukturze

handlu  zagranicznego  w  dużej  mierze  decyduje  przewaga  komparatywna  wynikająca  z

wydajności  w  wytwarzaniu  określonych  produktów,  specjalizacja  eksportowa  często

uznawana  jest  za  wyznacznik  konkurencyjności  krajów  i  regionów.  Najważniejsze  grupy

towarów eksportowych Małopolski obejmowały w latach 2012-2016 szczególnie: Maszyny i

urządzenia elektryczne oraz ich części; Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria (obie

grupy pow.  750 mln euro).  Eksport  o wartości  pow.  200 mln euro  obejmował  kauczuk i

artykuły z kauczuku, a także tworzywa sztuczne i artykuły z nich. Wartość wywozu pow. 100

mln  euro  została  osiągnięta  w  przypadku  aluminium  i  artykułów  z  aluminium,  artykułów

różnych z metali nieszlachetnych.

Z  kolei  dane  ekonomiczne  dowodzą,  że  względne  przewagi  gospodarczo-naukowe

Małopolski

występują  w  takich  dziedzinach,  jak:  przemysł  chemiczny,  produkcja  metali  i  wyrobów

metalowych, produkcja wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i

przemysł  maszynowy,  przemysły  kreatywne  i  czasu  wolnego  (z  kulturą  i  turystyką).  W

obszarach  tych  Małopolska  wykazuje  wyraźnie  ponadprzeciętną  aktywność  badawczo-

rozwojową,  a  w  przemyśle  również  eksportową.  Zatrudnienie  w  tych  działach  w

województwie  jest  proporcjonalnie  wyższe  od  średniej  krajowej.  Relatywnie  wysokie

wynagrodzenia  oraz  dynamika  powstawania  nowych  firm  w  powyższych  dziedzinach

aktywności gospodarczej są z kolei przejawem ich potencjału do tworzenia wysokiej wartości

dodanej oraz absorpcji wiedzy i innowacji. 

Nakłady na działalność B+R oraz zdolność patentowa przedsiębiorstw w Małopolsce 

 

Niezwykle  istotną  miarą  innowacyjności  gospodarki  jest  udział  przedsiębiorstw

innowacyjnych

w ogólnej liczbie przedsiębiorstw prywatnych. W Małopolsce odsetek tych przedsiębiorstw

jest nieco wyższy niż średnio w Polsce. W 2016 r. wynosił  on 20% podczas gdy średnia
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krajowa  to  19%.  Istotnym  czynnikiem  tego  stanu  rzeczy  jest  struktura  nakładów  na

działalność innowacyjną w Małopolsce, która kształtuje się względnie korzystnie. W 2016 r.

udział nakładów wewnętrznych na B+R w wydatkach innowacyjnych przedsiębiorstw ogółem

wynosił  25% i  był  on jednym z wyższych w kraju  (średnia  dla Polski  to 19%).  Mimo to,

Małopolska w latach 2014-2016 utraciła  pozycję lidera  krajowego pod tym względem na

rzecz województwa podkarpackiego i mazowieckiego. Wzrósł też wyraźnie udział wydatków

na środki trwałe – inne niż zakup maszyn i urządzeń.

Przyczyną tego stanu rzeczy może podać  analiza nakładów na działalność innowacyjną w

przedsiębiorstwach przemysłowych w Małopolsce, która pokazuje, iż wyniosły one w 2016 r.

1 807,3 mln zł, co stanowiło 8,6% nakładów krajowych. Zauważyć można umacniającą się

pozycję Małopolski w tym zakresie. W przypadku relacji ogółu nakładów na działalność B+R

(GERD) do PKB, Małopolska osiągała w latach 2014-2016 wskaźniki o około 1,4-1,8-krotnie

większe od średniej dla Polski, zaś w przypadku nakładów przedsiębiorstw na B+R (BERD)

do PKB, przewaga Małopolski nad średnią krajową wynosiła w tym samym okresie od 1,1 do

1,5 raza.  Natomiast w stosunku do średniej w Unii Europejskiej, województwo małopolskie

cechowało się w latach 2013-2015 prawie dwukrotnie niższymi wartościami wskaźnika ogółu

wydatków B+R (GERD).  Jednak już w roku 2015 wartość tego wskaźnika w Małopolsce

wzrosła  i  wyniosła  0,65  średniej  dla  UE  do  PKB  i  nieco  niższą  relacją  wydatków B+R

przedsiębiorstw (BERD) do PKB, choć z polskiej statystyki publicznej wynika, że w kolejnym

roku – 2016 – dystans Małopolski do średniej UE wyraźnie się zmniejszył i wynosił 0,5%

PKB versus 1,28% w całej Wspólnocie.

O ile relacja nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe (GERD) w stosunku do

PKB w 2012 r. wyniosła w Małopolsce 1,32%, co sytuuje region na 2. pozycji w kraju (za

województwem mazowieckim), to jednak nakłady na działalność badawczą w Małopolsce są

bardzo  małe  w  ujęciu  bezwzględnym  na  tle  referencyjnych  regionów  zagranicznych,  tj.

Katalonii, Szwecji Południowej i zaliczaną do liderów innowacji – Turyngii (nakłady na B+R w

przeliczeniu  na  mieszkańca  w  porównaniu  do  średniej  unijnej  były  ponad  4,5  krotnie

mniejsze,  17  krotnie  mniejsze  w  stosunku  do  regionu  Południowa  Szwecja  i  3  krotnie

mniejsze  w  stosunku  do  Katalonii).  Wydatki  na  B+R w Małopolsce  w przeliczeniu  na  1

mieszkańca  wyniosły  w 2016  r.  ponad  495 zł,  tj.  ponad 30% więcej  niż  wynosi  średnia

krajowa i 46% poziomu wydatków tego typu w województwie mazowieckim. W stosunku do

roku 2015, w Małopolsce nastąpił blisko dwukrotny wzrost tego typu wydatków.

Pochodną względnie niskich nakładów wewnętrznych B+R małopolskich przedsiębiorstw jest

intensywność patentowania. O ile krajowa intensywność patentowa podmiotów z Małopolski

wygląda  dobrze,  o  tyle  na  tle  krajów  i  regionów  UE  intensywność  ta  jest  mała.  Liczba

zgłoszeń patentów do Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) na 1 mln mieszkańców
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wyniosła w 2016 r. – jedynie ok. 13% średniej dla całej Unii Europejskiej (5 razy mniej niż w

Katalonii i prawie 20 razy mniej niż w Południowej Szwecji).

Dochody ze sprzedaży licencji,  patentów i  prac B+R przez małopolskie  przedsiębiorstwa

mają niestety znikome znaczenie dla gospodarki regionu. W 2016 r. dochody z tego tytułu

uzyskały zaledwie 15 przedsiębiorstwa z regionu.  

Słabą stroną gospodarki Małopolski jest zaledwie porównywalny do średniej krajowej udział

zatrudnienia w dziedzinach przemysłu i usług zaliczanych do wysokiej techniki (Małopolska

5,3%, Polska 4,9% w 2016 r.). Wprawdzie w ostatnich latach Małopolska odnotowała dużą

dynamikę wzrostu wartości tego wskaźnika, to jednak była ona podobna, a niekiedy niższa w

porównaniu  do  dynamiki  wzrostu  dobrej  jakości  miejsc  pracy  w  innych  polskich

województwach.  Większe  od  Małopolski  wartości  wskaźników  zatrudnienia  w  sektorach

wysokiej  techniki  występują  – poza województwem mazowieckim – także w pomorskim i

dolnośląskim, które dorównują pod tym względem Turyngii, a w przypadku Mazowsza nawet

przewyższają analogiczną wartość dla wysoko innowacyjnej Południowej Szwecji.

Łączny  udział  zatrudnionych  w  przemysłach  wysokiej  i  średniowysokiej  techniki  był  w

Małopolsce w 2016 r. niższy niż w całym kraju (odpowiednio 4,4% i 5%). Pod tym względem

Małopolska  ustępuje  już  większej  liczbie  polskich  województw  (łódzkiemu  –  4,8%,

wielkopolskiemu – 5,2%, pomorskiemu – 6,4%, śląskiemu – 7,6% i dolnośląskiemu – 8,5%).

Istotnym miernikiem  innowacyjności  gospodarki  regionalnej  jest  zatrudnienie  w  usługach

opartych na wiedzy. W 2016 r. w Małopolsce wynosiło ono 35,4% i było zbliżone do średniej

krajowej  (36,2%).  Lepsze  pod  tym  względem  były  województwa:  mazowieckie  (39,5%),

dolnośląskie  (33,7%)  i  pomorskie  (33,1%).  Dla  porównania,  w  Południowej  Szwecji  w

sektorze tym pracowało 50,2% ogółu zatrudnionych.

Natomiast  w  Małopolsce  odnotowuje  się  w  ostatnich  latach  znaczący  wzrost  liczby

pracowników naukowych zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw.  W 2016 r.  tego typu

pracowników zatrudnionych było już powyżej 3 200, tj. ponad dwa razy więcej niż w 2013 r.

Liczba  pracowników  naukowych  zatrudnionych  w  przedsiębiorstwach  jest  w  Małopolsce

blisko 3 razy wyższa niż średnia krajowa. Międzynarodowa pozycja Małopolski w zakresie

potencjału kadrowego pracowników naukowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach wypada

poniżej  przeciętnej  (około  90%  średniej  dla  całej  UE).  W  przeliczeniu  na  10  tys.

mieszkańców wartość analizowanego wskaźnika dla Małopolski była około dwa razy niższa

niż średnia dla całej UE.

Pomimo  wysokiego  wskaźnika  w  tym  zakresie  nadal  brak  szerszej  współpracy  obydwu

środowisk co jest wynikiem brakiem narzędzi do skutecznej wymiany wiedzy, doświadczeń
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będących podstawą inicjowania wspólnych projektów oraz transferu wiedzy ze środowiska

nauki do przemysłu.   

Badania  oddziaływania  bezpośredniego  wsparcia  publicznego  na intensywność  nakładów

firm na działalność  badawczo-rozwojową koncentrują  się na dwóch rodzajach interwencji

ulgach  podatkowych  i  dotacjach.  Autorzy  badań  prowadzonych  w  krajach  zachodnich

dostrzegają szczególnie pozytywny wpływ tych ostatnich, np. w krajach OECD wydatkowanie

jednego  dolara  przez  państwo generuje  dodatkowe 0,7  dolara  nakładów przedsiębiorstw

(Guellec, Pottelsberghe 2013). Zachęty fiskalne mają mniejszy wpływ stymulacyjny, przede

wszystkim w sytuacji, gdy rozwiązania podatkowe w tym zakresie charakteryzują się małą

stabilnością.  Rozwiązania  takie  są  jednak  bardziej  efektywne  w  przypadku,  gdy

przedsiębiorstwa zamierzają jedynie zastąpić nakłady prywatne środkami publicznymi – co

ma miejsce szczególnie w dużych firmach (ESRC 2015). Do przeciwnego wniosku dochodzą

Cerulli i Poti (2012) wskazując na większy pozytywny efekt wsparcia w dużych firmach, które

zgodnie  z  tezą  Schumpetera  (1995)  są  w  nowoczesnym  kapitalizmie  motorem  postępu

technologicznego.

Zakres wsparcia działalności inwestycyjnej małopolskich firm w ostatnich latach miał szeroki i

różnorodny  charakter,  a  przeważającą  część  środków  przeznaczonych  na  ten  cel

konsumowało działanie 2.1 schemat A MRPO 2007-2013. Podejmowane w jego zakresie

ankietowani w 2012 r. beneficjenci wsparcia. W zarejestrowanych opiniach wskazywali oni, iż

dzięki  pozyskanemu  dofinansowaniu  następuje  rozwój  firmy,  poprawa  jej  pozycji

konkurencyjnej i prestiżu, zdobycie nowych klientów. Pozytywne efekty dają się zauważyć

także  w  zakresie  działań  promocyjnych  i  zmiany  wizerunku.  Pomimo  tego,  dotacje

inwestycyjne,  jak  wskazują  wyniki  ewaluacji,  mają  ograniczony  wpływ na innowacyjność,

rozumianą  jako  kreowanie  i  wprowadzanie  bardziej  nowoczesnych  rozwiązań

technologicznych  i  produktów.  Ich  potencjalny  niekorzystny  efekt  wiąże  się  z  ryzykiem

kreowania  tzw.  gospodarki  równoległej.  Przedsiębiorstwa,  które  otrzymały  wsparcie,

deklarują staranie się o dofinansowanie projektów również w przyszłości. Rozwój takich firm

może  zostać  uzależniony  od  finansowania  zewnętrznego,  co  przełożyłoby  się  na

ograniczenie ich naturalnej innowacyjności i zaburzenia konkurencyjności. Pomimo równego

dostępu  wszystkich  przedsiębiorstw  do  dofinansowania,  te,  które  je  otrzymały,  uzyskują

lepszą pozycję na rynku. Wyniki badań ewaluacyjnych sugerują zatem zmianę rozłożenia

akcentów w prowadzonej polityce wsparcia przedsiębiorstw i zwiększenie roli instrumentów

zwrotnych kosztem dotacji bezzwrotnych

 

7. Potencjał instytucjonalny województwa małopolskiego 

16



Stosunkowo korzystnie na tle kraju kształtuje się struktura handlu zagranicznego Małopolski

według  stopnia  zaawansowania  technicznego  produktów.  W 2016  r.  do  najważniejszych

produktów  eksportowych  Małopolski  należały  wyroby  przemysłów  elektromaszynowego,

metalurgicznego  oraz  chemicznego.  Jednakże  w  latach  2013-2016  łączny  wartościowy

udział  produktów przemysłów wysokiej  i  średniowysokiej  techniki  w eksporcie  Małopolski

zwiększył się nieznacznie. W tym samym czasie łączny udział krajowego eksportu produktów

przemysłów wysokiej i średniowysokiej techniki w stosunku do eksportu ogółem wzrósł, choć

nadal był niższy niż w Małopolsce.

Struktura populacji małopolskich przedsiębiorstw według klas wielkości cechuje się z jednej

strony  korzystniejszą  niż  średnio  w  Polsce  relacją  liczby  przedsiębiorstw  małych  do

mikroprzedsiębiorstw. Niestety, z drugiej strony, w Małopolsce jest mniej niż średnio w kraju

przedsiębiorstw  średnich  i  dużych,  a  to  te  podmioty  przejawiają  większą  skłonność do

podejmowania  działalności  innowacyjnej. Zgodnie  z  mapą  klastrów  w  Polsce  w

województwie małopolskim w 2016 r. funkcjonowało 12 klastrów. Siedzibę w Krakowie ma 9

z nich (Małopolski Klaster Poligraficzny, Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie,

Klaster  Innowacyjne  Odlewnictwo,  Digital  Entertainment  Cluster,  Klaster  Edutainment,

Klaster  „Zrównoważona  Infrastruktura”,  Klaster  Wodny  Polski  Południowej,  Klaster

Inteligentne  Budownictwo,  Klaster  LifeScience  Kraków)  i  po  jednym  w  Nowym  Sączu

(Małopolski  Klaster  Turystyczny  BESKID),  w  Tarnowie  (MedCluster),  i  Chełmcu  (Klaster

Aktywnej  Turystyki).  Zgodnie  z  opracowaniem,  inicjatywy  klastrowe  w  Małopolsce

reprezentują  przede  wszystkim  tzw.  młode  gałęzie  przemysłu  i  usług.  W  szczególności

podkreślany jest potencjał branży ICT, który dodatkowo wzmacnia funkcjonowanie krajowych

i  międzynarodowych  przedsiębiorstw  informatycznych  w  regionie.  Na  uwagę  zasługuje

również funkcjonowanie klastrów z dziedziny nauk o życiu oraz przemysłów kreatywnych.

Powstawanie i funkcjonowanie tych ostatnich powinno być wykorzystywane w celu budowy

krajowego i międzynarodowego wizerunku Małopolski jako regionu kreatywnego. 

. 

W  2016  r.  w  Małopolsce  funkcjonowały  32  szkoły  wyższe.  Więcej  szkół  wyższych

zanotowano  w  województwach:  mazowieckim  (107),  śląskim  (41),  wielkopolskim  (39)  i

dolnośląskim (35). O ile pozycja małopolskich uczelni w rankingach krajowych jest wysoka,

to ich znaczenie w świecie już nie. W rankingu szanghajskim z 2015 r., obejmującym 500

najlepszych  uczelni  na  świecie,  Uniwersytet  Jagielloński  jest  jedyną,  obok  Uniwersytetu

Warszawskiego sklasyfikowaną polską szkołą wyższą (obydwa w czwartej  setce).  Wśród

funkcjonujących  w  Małopolsce  jednostek  naukowych  znajdują  się:  Polska  Akademia
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Umiejętności,  24  placówki  Polskiej  Akademii  Nauk  (w  tym  12  instytutów),  6  instytutów

badawczych (w tym ośrodek badawczo-rozwojowy) oraz 3 inne jednostki naukowe.

W  Małopolsce  w  2016  r.  w  szkolnictwie  wyższym  zatrudnionych  było  ponad  2 631

profesorów, co stawia region na drugiej  pozycji  w kraju za województwem mazowieckim.

Jest to blisko dwa razy większa wartość wskaźnika niż wynosi średnia krajowa. W roku tym,

w małopolskich szkołach wyższych na stanowiskach adiunktów zatrudnionych było ponad

dwa razy więcej pracowników niż wynosi średnia krajowa.

Wciąż  jednak  niewystarczające  jest  powiązanie  tematów  prac  dyplomowych

przygotowywanych  przez  studentów  małopolskich  szkół  wyższych  z  potrzebami

przedsiębiorstw. Stąd też, zgodnie z wnioskami przedstawionymi w badaniu nt. „Rola prac

dyplomowych w rozwoju gospodarki województwa małopolskiego”, konieczne jest stworzenie

modelu  wsparcia współpracy  pomiędzy  sektorem nauki  a  przedsiębiorstwami  w zakresie

zamawianych prac dyplomowych. Proponowany model wsparcia procesu zamawiania prac

dyplomowych powinien zakładać wprowadzenie systemowego wsparcia na uczelniach, na

których realizowane  są  działania  polegające  na  przygotowywaniu  prac  dyplomowych  na

zamówienie przedsiębiorstw.

Potencjał  Małopolski  w zakresie kadr w sektorze B+R jest  bardzo znaczący w wymiarze

krajowym.  Małopolska  charakteryzuje  się  najwyższym  w  skali  kraju  wskaźnikiem  liczby

studentów szkół wyższych przypadających na 10 tys. ludności, który w 2016 r. wyniósł 594,

przy  średniej  krajowej  wynoszącej  462.  Małopolska  posiada  najwyższy  w  kraju  udział

absolwentów kierunków inżynieryjno-technicznych. W 2016 r.  stanowili  ponad 15% ogółu

wszystkich absolwentów tego typu studiów w kraju. Region ten zajmuje drugie miejsce w

kraju  w  zakresie  liczby  absolwentów  kierunków  informatycznych  (woj.  mazowieckie  ma

pierwsze  miejsce).  Dane  te  mają  szczególne  znaczenie  dla  perspektyw  rozwoju

małopolskich  przedsiębiorstw  branży  informatycznej,  których  krajowa  i  międzynarodowa

pozycja obecnie jest  wysoka.  Małopolska zajmuje pierwsze miejsce w kraju również pod

względem liczby absolwentów kierunków biologicznych.

Na tle innych polskich regionów, małopolskie instytucje naukowe wykazują dużą aktywność

B+R. Według danych z I kwartału 2016 r. Małopolska zajmowała 2. miejsce w kraju, jeżeli

chodzi o liczbę zespołów koordynujących projekty realizowane w 7 Programie Ramowym

Unii Europejskiej. W Małopolsce było wówczas 25 takich zespołów, podczas gdy w najwyżej

notowanym województwie mazowieckim – 93. Podobnie przedstawia się realizacja projektów

ze wskazywanego programu – Małopolska z liczbą 246 zajmuje 2. miejsce po posiadającym

blisko czterokrotną przewagę w tym względzie województwie mazowieckim (888).

18



Małopolska należy do regionów wiodących pod względem liczby projektów na liście obiektów

nowoczesnej  infrastruktury  badawczej  o  dużej  skali  w  ramach  Polskiej  Mapy  Drogowej

Infrastruktury Badawczej. Na liście tej znalazły się projekty krakowskich uczelni i jednostek

PAN  w  następujących  dziedzinach  nauki:  astronomia  i  fizyka,  zagadnienia

interdyscyplinarne,  energia,  nauki  materiałowe  i  technologie,  inteligentne  systemy  i

infrastruktura.

Naukowcy  z  Małopolski  odnoszą  sukcesy  w  pozyskiwaniu  środków  z  konkursów

organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W latach 2015-2016 ponad 500 projektów

z  województwa  małopolskiego  otrzymało  dofinansowanie  w  konkursach  dla  mniej

doświadczonych naukowców na niespełna 3 000 zakwalifikowanych z całej Polski.

W przypadku  konkursów dla  bardziej  doświadczonych  badaczy,  na 266  projektów,  które

uzyskało dofinansowanie aż 50 pochodziło z Małopolski. W przypadku obydwu konkursów

Małopolska  znalazła  się  na  2.  miejscu  w  kraju  (po  Mazowszu),  przy  czym  wyraźnie

zauważalna jest, jak w mało którym województwie, wyraźna specjalizacja w naukach ścisłych

i technicznych. Dane te trafnie odzwierciedlają zaawansowanie naukowe regionu.

O wysokim poziomie badań prowadzonych w Małopolsce świadczy również fakt przyznania

statusu  Krajowego  Naukowego  Ośrodka  Wiodącego  trzem  jednostkom  z  Krakowa  na

dziesięć,  które otrzymały takie wyróżnienie.  Są to:  Krakowskie  Konsorcjum Naukowe im.

Mariana  Smoluchowskiego  „Materia-Energia-Przyszłość”  oraz  Konsorcjum  Naukowe

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Farmakologii PAN (wyróżnienie

na  lata  2012-2017)  oraz  Jagiellońskie  Konsorcjum  Naukowo-Biznesowe  dla  Badań

Biomolekularnych  i  Komórkowych  (Cell-Mol-Tech)  (wyróżnienie  na  lata  2014-2016).

Konsorcja te otrzymają znaczące środki na dalszy rozwój.

Instytucja otoczenia biznesu 

Małopolska jest zasobna w instytucje otoczenia biznesu. W 2014 r. działało tu 59 ośrodków

wsparcia innowacji  i  przedsiębiorczości.  Pod tym względem Małopolska należy do ścisłej

czołówki  polskich  regionów.  Udział  ośrodków  innowacji  w  liczbie  ośrodków  wsparcia

innowacji i przedsiębiorczości (wynoszący prawie 34%) plasuje województwo małopolskie na

czele polskich województw. Problematyczna jest jednak rzetelna ocena wymiernych efektów

działania  tych  instytucji  oraz  ich  wpływu  na  gospodarkę  regionu.  Obecnie  realizowane

badania nie dostarczają jednak pełnych danych, m.in. na temat liczby transferów technologii

przeprowadzanych  przez  małopolskie  ośrodki  transferu  technologii  czy  też  efektów

działalności preinkubatorów i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.

Do funkcjonujących w województwie małopolskim ośrodków innowacji  i  przedsiębiorczości

zalicza  się:  inkubatory  technologiczne  (m.in.  Inkubator  Technologiczny  KPT),  inkubatory

przedsiębiorczości,  fundusze  kapitału  zalążkowego,  sieci  aniołów  biznesu,  lokalne  i
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regionalne  fundusze  pożyczkowe,  fundusze  poręczeń  kredytowych,  ośrodki  szkoleniowo-

doradcze oraz centra transferu technologii. Zgodnie z danymi PARP, w 2014 r. Małopolska z

liczbą 5 centrów transferu technologii lokowała się na 1. miejscu w kraju przed lubelskim i

łódzkim (po 4).

Doświadczenia międzynarodowe pokazują,  że wspieranie przedsiębiorczości  akademickiej

jest  istotne dla młodych ludzi,  którzy dzięki  inkubatorom mają szansę realizować własne

projekty  bazujące  na  wiedzy  zdobywanej  podczas  studiów.  Ponadprzeciętny  poziom

przedsiębiorczości  akademickiej  w  Małopolsce  stanowi  czynnik  zachęcający  do realizacji

tego  kierunku  polityki  w  regionie.  Zbiorczy  Wskaźnik  Poziomu  Rozwoju  i  Potencjału

Regionalnej Przedsiębiorczości Akademickiej dla Małopolski wynosi bowiem 184% średniej

krajowej, co sytuuje region na 3. miejscu w kraju (za mazowieckim i pomorskim). 

Mocną  stroną  układu  instytucjonalnego  regionu  jest  inicjatywa  Centrum  Business  in

Małopolska,  służąca  usprawnieniu  obsługi  inwestorów  i  eksporterów  oraz  promocji

gospodarczej województwa małopolskiego. Samorząd Województwa Małopolskiego od kilku

lat  nieustannie  zwiększa swoją  aktywność na rzecz budowy i  promocji  regionalnej  marki

gospodarczej. Działania te prowadzone są w kraju i zagranicą, przede wszystkim poprzez

rozwój  współpracy  regionalnej  oraz  marketing  regionalny  oparty  na  jednolicie

zidentyfikowanej marce gospodarczej Małopolski.  Celem Centrum Business in Małopolska

jest tworzenie spójnego i kompleksowego systemu współpracy instytucji w Małopolsce, aby

skutecznie  promować  potencjał  gospodarczy  regionu,  podnosić  standardy  obsługi

inwestorów  oraz  zwiększać  wsparcie  dla  małopolskich  przedsiębiorstw  w  zakresie

działalności  eksportowej.  Centrum Business in Małopolska tworzą samorząd regionalny –

Województwo  Małopolskie,  Małopolska  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  S.A.,  Krakowski

Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz Małopolski Parki Przemysłowe.  

Wszystkie z powyższych działań, łączących kluczowe sektory województwa  są nakierowane

na tworzenie silnej i rozpoznawalnej marki regionu.  Efekty działań związanych z promocją

marki  Małopolski  i  Krakowa  można  rozpatrywać  m.in.  przez  pryzmat  tzw.  „przemysłów

spotkań”. W roku 2017 odbyło się w Krakowie 3 913 spotkań, które wygenerowały 1 468,9

mln  zł,  co  stanowiło  ok.  2,37% PKB  całej  gospodarki  Krakowa.  Natomiast  szacunkowa

wartość podatków i opłat do budżetu miasta wyniosła ponad 99 mln zł i stanowiło to 2,4%

dochodów budżetu miasta. Jednocześnie zorganizowane spotkania w Krakowie wytworzyły

w roku 2017 ponad 15 tys. całorocznych miejsc pracy, a zatrudnieni zarobili łącznie niemal

346 mln zł.  Rozwój  tego typu przemysłów w znacznym stopniu uzależniony od poziomu

aktywności sieci instytucji naukowo-badawczych.
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Podsumowują  współpracę  sektora  nauki,  biznesu,  instytucji  otoczenia  biznesu  oraz

jednostek samorządu terytorialnego, kluczowe wnioski w tym temacie dostarcza ewaluacja

wspierania przez samorząd województwa małopolskiego transferu wiedzy i powiązań sfery

B+R oraz instytucji  otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami.  Uczelnie i  instytuty naukowe

szkół  wyższych  wciąż  w  niewielkim  stopniu  uczestniczą  w  dostarczaniu  innowacyjnych

rozwiązań  przedsiębiorstwom,  a  absolutna  większość  przedsięwzięć  innowacyjnych  jest

finansowana ze środków własnych firm (powyżej 90%). Ponadto, w świetle wyników badań,

przedsiębiorcy  w  swych  działaniach  innowacyjnych  są  silnie  zorientowani  na  produkt  i

technologię, natomiast słabo na działania marketingowe. Zarazem jednak współpraca obu

stron jest  bardziej  profesjonalna  –  zgłaszane  przez  przedsiębiorców zapotrzebowanie  na

innowacyjne  rozwiązania  jest  precyzyjnie  artykułowane,  a  odpowiedzią  jest  adekwatna

zmiana oferty uczelni. Dodatkowo, rośnie znaczenie szkół wyższych w systemie przepływu

wiedzy – spośród firm współpracujących z podmiotami sfery B+R, szkoły wyższe wybiera

obecnie ponad 80% przedsiębiorstw (podczas,  gdy w 2016 r.  37%).  Jednym z powodów

niewystarczającej  efektywności  przepływu  wiedzy  z  sektora  szkolnictwa  wyższego  do

przedsiębiorstw  jest  ograniczona  liczba  centrów  technologii  i  rozwoju.  W  oparciu  o

nowoczesną  aparaturę  instytucje  te  są  w  stanie  wspólnie  z  przedsiębiorstwami

komercjalizować wiedzę generowaną w uczelniach wyższych. 

O ile w 2013 r. z programów dotyczących wsparcia innowacyjności korzystało 24% badanych

ośrodków B+R oraz instytucji otoczenia biznesu, o tyle w 2015 r. korzystanie ze wsparcia na

działania  innowacyjne  deklarowało  już  blisko  40%  jednostek  B+R  oraz  60%  instytucji

otoczenia  biznesu.  Przedstawiciele  tych  instytucji  dostrzegają  również  pozytywne  efekty

polityki  wspierania innowacyjności.  Świadczą o tym działania  informacyjne,  promocyjne a

przede wszystkim znaczne środki unijne jakie są dostępne na działalność innowacyjną w

województwie. Pomimo tego zaledwie 10% ośrodków B+R oraz instytucji otoczenia biznesu

badanych w 2016 r. uznawało, że polityka wspierania innowacji wykształciła się w pełni, 48%

że  wykształciła  się,  ale  wymaga  jeszcze  wsparcia,  16%,  że  wykształciła  się

fragmentarycznie,  a  prawie  10%  że  nie  wykształciła  w  ogóle.  Także  przedsiębiorstwa

oceniają regionalną politykę proinnowacyjną w 2015 r. nieco gorzej niż w 2013 r. Jedynie

4,4% badanych przedsiębiorców uważało, że polityka wspierania innowacji wykształciła się w

pełni, a 44% że polityka innowacyjna wykształciła się fragmentarycznie albo wymaga jeszcze

wsparcia.  Przy  czym  znacznie  lepiej  oceniają  regionalną  politykę  proinnowacyjną

przedsiębiorstwa duże i średnie niż przedsiębiorstwa małe.
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8. Problemy zdiagnozowane w ramach projektu  

W  świetle  przeprowadzonej  analizy  potencjału  gospodarczo  naukowego,  jak  również

kluczowych problemów rozwoju  województwa małopolskiego zasadne jest  przedstawienie

zagadnień problemowych wskazanych w dokumentacji aplikacyjnej projektu „Energy Forum -

Energy Cee Day” Pozwoli to na wskazanie kluczowych wspólnych zagadnień problemowych,

jak również ocenę pod ich kątem efektywności podjętych w projekcie działań. 

 

Niniejszy raport ma na celu zbadanie efektów projektu tj. jakie zakładane rezultaty zostały

osiągnięte oraz w jakim stopniu przyczyniły się one do odpowiedzi na zdiagnozowane we

wniosku problemy.  

Jak wskazuje dokumentacja aplikacyjna kluczowymi barierami w nawiązywaniu skutecznej

współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu a środowiskiem przedsiębiorców, które zostały

wskazane  w  ramach  projektu,  są  niedostateczna  ilość  wartościowej  i  owocnej

współpracy przedsiębiorstw i reprezentantów nauki pod kątem generowania i realizacji

wspólnych  pomysłów,  które  mogłyby  zostać  wypromowane  na  arenie

międzynarodowej. 

Na kluczowe źródła takiej sytuacji dokumentacja wskazuje: 

-  niewystarczającą  współpracę  środowiska  naukowego z  biznesowym,  która  jest

obarczona wieloma uprzedzeniami i w konsekwencji, trudna do zorganizowania. 

Między  przedstawicielami  obu  środowisk  bardzo  trudno  wypracować  wspólną  skuteczną

komunikację. Dzieje się tak z powodu różnic mentalnościowych, różnic w warunkach pracy i

jej charakteru, statusu społecznego czy poziomu dochodów (na problem ten zwraca uwagę

szczególnie opracowanie PARP). 

Proponowanymi  w  projekcie  działaniami,  które  mogą  pomóc  w  niwelowaniu

dostrzeżonych różnić jest organizowanie inicjatyw i imprez umożliwiających spotykanie

się środowiska naukowego i  biznesu oraz dostarczenia  im narzędzi  do wspólnego

poznania,  wymiany  doświadczeń  i  poglądów,  jak  również  organizacja  i  realizacja

formalnych  kontaktów  biznesowych  poprzez  rozmowy  handlowe  przedstawicieli  firm  z

przedstawicielami uczelni.

Jak  wskazują  badania  pomimo  szeroko  rozwiniętej  oferty  regionu  w  dziedzinie  energii

zrównoważonej oraz licznych konferencji i imprez naukowych i biznesowych w tym zakresie

w Małopolsce nadal nie ma wydarzenia, które w pełniejszy i kompleksowy sposób będzie

łączyło  biznes  z  nauką.  Mimo  organizowanych  licznych  konferencji  i  spotkań  naukowo
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biznesowych żadne z tych wydarzeń nie ma na celu promowania innowacyjności regionu

oraz wykorzystania wielu rożnych dostępnych narzędzi wspomagających rozwój współpracy

firm i  instytucji  (w tym przedstawicieli  międzynarodowych organizacji)  w zakresie  energii

zrównoważonej.  Niniejszy  projekt  poprzez  cel  organizacji  forum  i  budowy  portalu

internetowego będzie wyróżniał się na tle innych wydarzeń tego typu.

Jak widać wskazany obszar problemowy jest spójny z przeprowadzoną wcześniej diagnozą

stanu  gospodarki  województwa  Małopolskiego,  w  której  wskazano  niedostateczną

współpracę pomiędzy sektorem nauki oraz przedsiębiorstwami, szczególnie w generowaniu

nowych rozwiązań produktowych. 

 

-  zbyt mały popyt ze strony przedsiębiorstw na badania naukowe wynikające głównie z

przekonania o niewielkiej rynkowej użyteczności wyników.

Proponowane w ramach projektu działania  zakładają  organizowanie  inicjatyw,  które będą

pokazywać innowacyjną ofertę uczelni  z  regionu Małopolski oraz korzyści  ze współpracy

nauki  i  biznesu.  Forum  organizowane  w  ramach  proj.  będzie  służyło  między  innymi

przedstawieniu pozytywnych przykładów współpracy oraz dobrych praktyk w zakresie

zakończonych wspólnie przedsięwzięć z zakresu transferu innowacji. 

Celem tych działań tj. zarówno tematyki wykładów jak i możliwość nawiązania bezpośrednich

kontaktów z przedstawicielami nauki, co ma za zadanie budowanie wzajemnego zaufania i

wspomaganie realizacji procesów współpracy i transferu innowacji na granicy nauka-biznes.

- brak skondensowanej, rzetelnej i jasno przedstawionej wiedzy w zakresie możliwości

współpracy sektora nauki i biznesu w Małopolsce. 

Obecnie na rynku nie istnieją narzędzia, które w jasny i czytelny sposób opisywały

wiarygodnie i  kompleksowo ofertę Małopolskich ośrodków badawczych.  Nie ma portali

internetowych  które  opisywałaby  zasoby  organizacyjne,  ludzkie  a  także  prowadzone

aktualne badania naukowe których wynikami mogły być zainteresowana branża komercyjna.

Podobnie  naukowcy  nie  posiadają  także  informacji  na  temat  możliwości  współpracy  z

firmami  i  ich  potrzeb  badawczych  –  co  znacznie  usprawniło  by  wzajemną  współpracę.

Zebrane i skondensowane dane pozwoliły by firmom i naukowcom zarówno z Polski jak i

zagranicy szybko zorientować się w zakresie możliwości wykorzystania z tego potencjału i

nawiązania ewentualnej współpracy. Ww. problemy są szczególnie bolesne dla branż, które

w Małopolsce najbardziej dynamicznie się rozwijają taj jak branża energii zrównoważonej.

Zgodnie z diagnozą RSI Województwo małopolskie posiada zauważalny w skali europejskiej

potencjał  w  zakresie  prowadzenia  i  rozwoju  badań  nad  technologiami  energetycznymi.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest koordynatorem jednego z sześciu węzłów (CC
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PolandPlus).  Potencjał  ten  powinien  być  promowany  wśród  przedsiębiorstw  i  innych

organizacji w kraju i za granicą opisany. 

Proponowane w projekcie działania niwelujący wspomniany problem będą skoncentrowane

na organizacji wydarzeń, które będą promować zasoby Małopolski w zakresie branży energii

zrównoważonej a także poprzez stworzenie portalu internetowego, który w intuicyjny sposób

będzie  pokazywał  zasoby i  ofertę innowacyjną  Małopolski  w tym zakresie.  Treść  portalu

zostanie przetłumaczona na język Angielski co znacznie ułatwi korzystanie w jego zasobów

osób z poza granicy Polski.

9. Badania ewaluacyjne – rok 2017 

Celem  głównym  przeprowadzanych  badań  jest  ocena  adekwatności,  efektywności  i

skuteczności działań podjętych w ramach projektu Central European Energy Forum – Energy

CEE Day. Raporty ewaluacyjne mają odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie  w jakim

stopniu  projekt  przeniósł  korzyści  dla  Małopolski  oraz  czy  proj.  przyczynił  się  do

zintensyfikowani  współpracy  sektora  nauki  z  małopolskimi  przedsiębiorstwami  a

pośrednio czy przyczynił się do zwiększenia eksportu w Małopolsce.

Realizowane  badanie  ma  charakter  ewaluacji  cyklicznej,  czyli  jest  przeprowadzane  po

zakończeniu  każdego  z  trzech  organizowanych  co  roku  forów CEE Day.  Ewaluacja  ma

zatem na celu określenie dotychczasowych efektów (produktów i rezultatów) realizowanych

działań oraz pokazanie, czy dotychczasowy przebieg realizacji Forum oraz działań w ramach

niego przewidzianych zapewnia osiągnięcia zakładanych celów, jak również zdefiniowanych

w projekcie wskaźników. Wynikiem badań ewaluacyjnych będzie przedstawiony na koniec

projektu raport  zawierający zestaw wniosków i  rekomendacji,  istotnych z punktu widzenia

dalszego  kontynuowania  działań  aktywizujących  wzajemną  współpracę  MŚP z  sektorem

nauki w zakresie inicjowania i realizowania wspólnych innowacyjnych produktów. 

W dokumentacji  aplikacyjnej  zostały  przewidziane  następujące  wskaźniki,  które  stanowią

podstawę do weryfikacji stopnia realizacji projektu.  

Wskaźniki rezultatu projektu:

1. Liczba  wspartych  przedsięwzięć  informacyjnopromocyjnych  o  charakterze

międzynarodowym – przewidziano 4 przedsięwzięcia: w roku 2017 – 2, w roku 2018

– 1, w roku 2019 – 1. 

24



Przedsięwzięcia,  które  zostaną  wypromowane  na  arenie  międzynarodowej  to  trzy

edycje Forum odbywające się pod nazwą Central European Energy Forum - Energy

Cee Day  oraz  jeden  polsko -  angielki  portal  internetowy  omawiający  i  promujący

zasoby  Małopolski  dziedzinie  energii  zrównoważonej,  który  będzie  promował  na

arenie krajowej i zagranicznej projekt przez cały okres jego realizacji.

2. Liczba  wspartych  przedsięwzięć  informacyjnopromocyjnych  o  charakterze

krajowym – Przedsięwzięcia, które zostaną wypromowane na rynku krajowym to trzy

edycje Forum odbywające się pod nazwą Central European Energy Forum - Energy

Cee Day  oraz  jeden  polsko -  angielki  portal  internetowy  omawiający  i  promujący

zasoby  Małopolski  dziedzinie  energii  zrównoważonej,  który  promowany  na  arenie

krajowej i zagranicznej będzie realizowany przez cały okres jego realizacji.

3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności – 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji  działalności: jest to

liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia, które nie obejmuje bezpośrednich

transferów  finansowych,  w  zakresie  internacjonalizacji  działalności  MŚP.  W

przypadku projektu będzie to wsparcie w zakresie organizacji  udziału w imprezach

służących  nawiązywaniu  przez  MŚP  kontaktów  gospodarczych  w  zakresie

umiędzynarodawiania działalności w tym przypadku będzie to Forum, a także popis

oferty konkretnych przedsiębiorstw w portalu internetowym. Zaplanowano liczbę 60 -

ciu różnych przedsiębiorstw biorących udział w Forum. 

4. Liczba  kontaktów  biznesowych -  będzie  to  liczba  kontaktów  które  w  formalny

sposób będą mogły nawiązać instytucje i osoby biorące udział w projekcie. Podczas

drugiego  dnia  Forum  będą  organizowane  formalne  rozmowy  biznesowe

przedstawicieli  małopolskich  firm  z  przedstawicielami  uczelni  a  także

przedstawicielami instytucji zagranicznych (firmy, uczelnie organizacje pozarządowe

itp). 

Przedstawione powyżej wskaźniki stanowią podstawę do pomiaru produktów oraz rezultatów

interwencji  zarówno  na  poziomie  mikro  oraz  makro.  Dodatkowo  korespondują  stricte  z

zakresem przedmiotowym programu oraz jego celami.

9.1.Metodologia opracowania raportu

Raport  rozpoczyna się odtworzeniem logik  interwencji,  co zostało dokonane w oparciu o

analizę danych zastanych oraz wywiad pogłębiony z przedstawicielami Fundacji dla AGH. 

25



W  oparciu  o  odtworzone  logiki  zostały  udzielone  odpowiedzi  na  trzy  kluczowe  pytania

odnośnie celów projektu. 

W  oparciu  o  przeprowadzoną  analizę  określono  kluczowe  cele,  które  projekt  będzie

realizował:

1. Promocja innowacyjności,

2. Promocja oferty gospodarczej regionu,

3. Wsparcie małopolskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 W oparciu o zdefiniowane cele raport ma odpowiedzieć na poniższe pytania: 

a) Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu założenia projektu są prawidłowo zdefiniowane i

przyczynią się do osiągnięcia jego celów i rezultatów?

b) Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu dzięki oferowanym formom wsparcia uda się stworzyć

lepsze warunki współpracy środowiska naukowego ze sektorem MŚP, jak również zwiększyć

ich aktywność międzynarodową w oparciu o kreowanie innowacyjnych produktów w sektorze

energii zrównoważonej?

Przeprowadzenie  wywiadów  z  uczestnikami  oraz  analiza  pozyskanych  danych  pozwoli

odpowiedzieć na zdefiniowane powyżej pytania. 

9.2 Metody i techniki badawcze

Metody i techniki badawcze zastosowane w badaniu ewaluacyjnym wynikały z postawionych

celów badawczych oraz logiki ewaluacji, która wymaga zastosowania odpowiednich metod

gromadzenia, a później analizy danych. W pierwszej tzw. kameralnej fazie badań (tzw. desk

research) niezbędne było zapoznanie się z dokumentacją aplikacyjną oraz związanych z nią

dokumentów strategicznych. W kolejnych etapach miało miejsce badanie przedsiębiorców,

którzy  byli  faktycznymi  lub  potencjalnymi  beneficjentami  projektu  za  pomocą  ankiet

telefonicznych.  Przeprowadzono również wywiady z przedstawicielami  Fundacji  dla AGH,

zaangażowanymi bezpośrednio w realizację oraz wdrażanie projektu. Na koniec niezbędna

była analiza wszystkich zebranych danych,  która umożliwiła  odpowiedź na postawione w

badaniu pytania. Podsumowując, badanie ewaluacyjne miało następujące etapy: 

−analiza danych zastanych,

 − ankieta telefoniczna - badanie beneficjentów projektu (przedsiębiorców) (FGI)

 −wywiady indywidualne  -  badanie  przedstawicieli  Fundacji  dla  AGH zaangażowanych  w

realizację projektu (IDI),

 −analiza wszystkich zebranych danych. 
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Metody gromadzenia danych 

W  ramach  niniejszego  badania  ewaluacyjnego  zastosowano  następujące  metody

gromadzenia danych: 

− analiza danych zastanych (desk research), 

− ankiety telefoniczne - kwestionariuszowe z uczestnikami Forum (przedsiębiorcami, którzy

otrzymali wsparcie), 

−  indywidualne  wywiady  pogłębione  z  przedstawicielami  organizatora  projektu

(przedstawicielami Fundacji – Zamawiającego). 

Analiza danych zastanych 

Technika analizy danych zastanych polega na zbieraniu i  analizie danych wtórnych, czyli

takich,  które  już  istnieją  i  zostały  przygotowane  przez  inne  podmioty.  Zazwyczaj  jest  to

analiza  informacji  pozyskanych  z  ogólnodostępnych  źródeł  (literatury,  wyników  badań

naukowych  i  ewaluacyjnych,  dokumentów,  baz  danych)  już  istniejących,  wymagających

jedynie scalenia i uporządkowania rozproszonego materiału informacyjnego. W przypadku

niniejszego  badania  analiza  danych  była  głównym źródłem danych  wykorzystanych  przy

konstrukcji  ankiet  skierowanych  do  uczestników  forum,  których  wyniki  stanowią  również

punkt  odniesienia  do  interpretacji  pozyskanych  wyników  z  przeprowadzonych  badań.

Wykorzystanie tej techniki miało zatem kluczowe znaczenie dla formułowania prawidłowych

wniosków z badania. 

W ramach opracowywanych raportów analiza danych zastanych obejmowała zapoznanie się

z dokumentami programowymi MRPO odnoszącymi się do Schematu 3.3.1 oraz wybraną

dokumentacją  aplikacyjną  złożona  i  zaakceptowaną  przez  panel  ekspertów,  jak  również

dokumenty  rozliczające  realizację  projektu.  Jej  celem  było  pogłębienie  wiedzy  na  temat

realizowanego projektu oraz zakładanych do osiągniecia wskaźników. Stanowiła ona etap

przygotowawczy  do  realizacji  dalszych  części  badań,  w  tym  do  przygotowania  narzędzi

badawczych. Analiza miała za zadanie scalenie, przetworzenie i analizę dostępnych danych

pod  kątem zapotrzebowania  Zamawiającego.  Analiza  desk  research dostarczyła  również

szeregu  informacji  na  temat  stopnia  realizacji  projektu,  w  szczególności  osiągnięcia

wskaźników w nich zamierzonych. W ramach analizy danych zastanych przebadane zostały

następujące materiały:

1. Dokumentacja konkursowa w ramach konkursu MRPO 2014-2020, ze szczególnym

uwzględnieniem Regulaminu konkursu, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

2. Dokumentacja aplikacyjna, szczególnie wniosek aplikacyjny, umowa współpracy.
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3. Dokumentacja z rozliczenia projektu 

4. Dokumenty  strategiczne:  Regionalna  Strategia  Innowacji  Województwa

Małopolskiego.

 

Indywidualny Wywiad Pogłębiony 

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) polega na prowadzeniu przez badacza indywidualnej

rozmowy z respondentem, wybranym ze względu na jego powiązanie z tematyką badań.

Celem  wywiadu  jest  poznanie  poglądów,  opinii  i  oczekiwań  jednostek  oraz  uzyskanie

możliwie największej ilości ważnych dla badania szczegółów. Zgodnie z założeniami badania

technika ta została wykorzystana do pozyskania opinii przedstawicieli Fundacji dla AGH na

temat  zarówno  założeń  projektu,  stopnia  jego  realizacji,  jak  i  kryteriów  doboru  grupy

docelowej. 

Zaplanowane badania  według wstępnych założeń realizowane miały  być odpowiednio  po

zakończeniu danego Forum.

Wywiady telefoniczne  (CATI)

Wywiady  telefoniczne  wspomagane  komputerowo  (Computer  Assisted  Telephone

Interviewing - CATI). Jest to technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na

przeprowadzaniu  wywiadów telefonicznych (kwestionariuszy wywiadu)  realizowanych przy

wsparciu programu komputerowego. Zgodnie z założeniami metodycznymi wywiad techniką

CATI  zrealizowany  został  z  beneficjentami  projektu  Central  European  Energy  Forum  -

Energy Cee Day. Warunki zewnętrzne jakie zostały już wskazane w ramach opisu techniki

FGI miały  również istotne przełożenie  na możliwość realizacji  założonej  próby w ramach

techniki CATI. W raporcie metodologicznym wskazano, iż zrealizowana zostanie próba na

poziomie 17 efektywnie zrealizowanych wywiadów. 

Wykorzystany zestaw pytań badawczych ujętych w ankiecie odnosił się do takich zagadnień,

które pozwoliły na ocenę realizacji  celów zdefiniowanych w raporcie. Dokonanie opinii  na

temat wyboru pytań według wskazanych wymogów,  pozwoliło  na ocenę każdego z nich,

jednocześnie zapewniając możliwość porównania dokonywanych opinii pomiędzy członkami

zespołu badawczego a Zamawiającym. Uwzględnienie w ankiecie tak szerokiego spektrum

zagadnień pozwoliło na zsyntetyzowanie wskazanych odpowiedzi i przedstawienie wniosków

w niniejszym raporcie.  Przez cały  okres badania,  ankiety były i  będą przeprowadzane w

określonym  czasie  (do  2  tygodni  od  zakończenia  forum),  a  następnie  przekazywane

Zamawiającemu  i  po  etapie  konsultacji  akceptowane  i  uwzględniane  w  procesie
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przygotowywania następnej konferencji.  Poniżej przedstawiona została lista opracowanych

oraz skonsultowanych  z Zamawiającym pytań,  które mają  za zadanie  określenie  stopnia

realizacji celów projektu.

Narzędzie  badawcze  zostało  opracowane  w  wersji  polsko  –  angielskiej  ze  względu  na

międzynarodowy charakter konferencji.

Narzędzia służyły zebraniu danych ilościowych i jakościowych:

1. Ankieta telefoniczna

2. Próba: wszystkie ankiety ewaluacyjne przeprowadzona na zakończenie konferencji.

Ankieta zawierała pytania zamknięte dotyczące jakości i użyteczności konferencji, satysfakcji

z udziału, opinii na tematy związane z wpływem konferencji na kontakty biznesowe.

Zestaw pytań ankietowych: 

1. Czy  Pani/Pana  zdaniem  małopolska  stwarza  korzystne  warunki  do  współpracy

między przedstawicielami przedsiębiorstw a przedstawicielami nauki?

2. Czy  Pani/Pana  firma  byłaby  zainteresowana  nawiązaniem  takiej  współpracy,

szczególnie w zakresie transferu technologii?  

3. W jakim  zakresie  byłaby  Pani/Pan  zainteresowana/y  nawiązaniem  współpracy  ze

światem nauki?

4. Czy Pani/Pana  zdaniem w mediach pojawia  się  wystarczająca ilość  informacji  na

temat wydarzeń związanych z tematyką transferu technologii?

5. Jak ocenia Pani/Pan wykorzystanie wiedzy generowanej przez jednostki naukowe do

MŚP

6. Czy  zatrudnienie  naukowców  z  uczelni  wpłynęłoby  Pani/Pana  zdaniem  na

zwiększenie generowania innowacji w MŚP?

7. Czy zaplecze techniczne uczelni jest wystarczające do generowania innowacyjnych

rozwiązań?

8. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y generowaniem innowacji z zakresu OZE w Pani/

Pana firmie?

9. Czy Pani/ Pana zdaniem tego typu konferencja jest dobrym źródłem do nawiązywania

kontaktów z zagranicą?

10. Czy  tematy  poruszane  w  ramach  konferencji  są  przydatne  w  międzynarodowym

rozwoju Pani/Pana firmy?

11. Jakie  Pani/Pana  zdaniem  są  najlepsze  techniki  i  kanały  transferu  wiedzy

międzynarodowej?
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12. Czy uważa Pani/Pan, iż konferencja Central European Energy Forum przyczyni się

do  nawiązania  współpracy  z  uczelniami,  przy  opracowywaniu  nowych

produktów/usług?

Każde pytanie podlegało analizie pod względem:

a) sposobu jego sformułowania oraz definicji, a w jej ramach oceniana była: 

- Obiektywność 

Oceniane  było,  na  ile  dane  pytanie  jest

precyzyjnie  sformułowane,  tak  aby  było

zrozumiałe oraz pozwało na ocenę efektów

przeprowadzonych  konferencji  (bez

względu  na  m.  in.  wielkość  podmiotu

badanego,  doświadczenie  respondenta,

zasoby wnioskodawcy).

 

- Jednoznaczność

Oceniane było, na ile logika pytań pozwala

na  jednoznaczną  interpretację  zapisów

przez różne grupy odbiorców. Jak również

czy  pytania  wskazują  na  konkretne

elementy jakie powinny być uwzględnione

w  realizacji  celów  projektu,  aby  uzyskać

maksymalne  efekty  z  przeprowadzonych

działań promocyjnych. 

- Poprawność 

Oceniana  była  poprawność  merytoryczna,

w  tym  brak  sprzeczności  wewnętrznej

pomiędzy  pytaniami  w  ramach

przeprowadzonej ankiety.

- Rozłączność 

Ocenie  zostały  poddane  zapisy  pytań

ankietowych  z  uwagi  na  to  czy  dane

pytanie stanowi pojedynczy element, tj. czy

nie  jest  ono logicznie  powiązane z innym

pytaniami. 
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b) skuteczności, a w jej ramach oceniana była: 

-  Adekwatność  obszarów  objętych  przez

pytanie 

Oceniana  będzie  adekwatność  obszarów

objętych  pytaniem  w  stosunku  do

poszczególnych  celów  określonych  w

ramach  projektu  oraz  przeprowadzanych

raportów (w tym wskaźników realizacji). 

- Adekwatność znaczenia 

Oceniana  będzie  adekwatność  znaczenia

danego pytania, z punktu widzenia celów

projektów i raportów. Przebadane zostanie

czy  w zestawie  pytań  znajdują  się  takie,

które  w  zbyt  małym stopniu  mają  wpływ

ocenę  realizacji  pożądanych  celów

projektu z punktu widzenia realizacji celów

Programu. 

- Istotność 

Oceniana będzie istotność pytań z punktu

widzenia  realizacji  projektu  oraz

osiągnięcia  jego  celów.  Określone

zostanie  również,  czy  liczba  pytań  jest

wystarczająca  do  tego,  aby  ocenić

skuteczność  projekt  na  wielu

płaszczyznach realizacji jego celów.

- Wpływ na jakość 

Oceniany  będzie  wpływ  pytań  na  ocenę

jakość podejmowanych narzędzi w ramach

projektu. Celem oceny w tym zakresie jest

sformułowanie  rekomendacji  służących

zapobieganiu  zjawisku  przygotowania

narzędzi, które nie będą miały przełożenia

na  osiągnięcie  wskaźników  (produktów  i

rezultató oraz  realne  przełożenie  na

osiągnięcie zakładanych celów projektu.  

Oceniana będzie efektywność podjętych w
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- Efektywność projekcie  działań  –  w  szczególności  pod

kątem  generowania  zbędnych  i

nieuzasadnionych kosztów, które nie mają

przełożenia na realne efekty. 

9.3 Badanie ewaluacyjne przeprowadzone w roku 2017 – wyniki 

W poniższym  rozdziale  zostaną  przedstawione  wyniki  telefonicznych  badań  ankietowych

przeprowadzonych po zakończeniu pierwszego Central European Energy Forum, które miało

miejsce w terminie 13-14 listopada 2017 r. 

1. Wyniki uzyskane w oparciu o zadnie pierwszego pytania:

 „Czy Pani/Pana  zdaniem małopolska  stwarza  korzystne  warunki  do  współpracy  między

przedstawicielami przedsiębiorstw a przedstawicielami nauki?

Tak – 8 

Nie – 7 

Nie mam zdania – 2
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55%35%

10%

1. Czy Pani/Pana zdaniem małopolska stwarza korzystne warunki do współpracy między 
przedstawicielami przedsiębiorstw a przedstawicielami nauki?

Tak
Nie
Nie mam zdania

  

2. Wyniki uzyskane w oparciu o zadnie drugiego pytania:

„Czy Pani/Pana firma byłaby zainteresowana nawiązaniem takiej współpracy, szczególnie w

zakresie transferu technologii?”  

Tak – 15 

Nie - 2

Nie mam zdania – 0

88%

12%

2. Czy Pani/Pana firma byłaby zainteresowana nawiązaniem takiej współpracy, szczególnie 
w zakresie transferu technologii?

Tak
Nie
Nie mam zdania

3. Wyniki uzyskane w oparciu o zadnie trzeciego pytania:

„W jakim zakresie byłaby Pani/Pan zainteresowana/y nawiązaniem współpracy ze światem

nauki?

1) Transfer technologii – 8 

2) Informacje o prowadzonych pracach B+R - 14
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3) Informacje o konferencjach naukowych - 7

4) Informacje o organizowanych spotkaniach świata nauki i biznesu – 13 

19%

33%
17%

31%

3. W jakim zakresie byłaby Pani/Pan zainteresowana/y nawiązaniem współpracy ze 
światem nauki:

trasfer technologii
informacje o prowadzonych 
pracach
informacje o konferencjach 
naukowych
informacje o organizowanych 
spotkaniach świata nauki i 
biznesu

 

4. Wyniki uzyskane w oparciu o zadnie czwartego pytania:

„Czy Pani/Pana zdaniem w mediach pojawia się wystarczająca ilość informacji na temat 
wydarzeń związanych z tematyką transferu technologii”
Tak - 3
Nie - 13
Nie mam zdania – 1 

18%

76%

6%

4. Czy Pani/Pana zdaniem w mediach pojawia się wystarczająca ilość informacji na 
temat wydarzeń związanych z tematyką transferu technologii

Tak
Nie
Nie mam zdania

 

5. Wyniki uzyskane w oparciu o zadnie piątego pytania:

„Jak ocenia Pani/Pan wykorzystanie wiedzy generowanej przez jednostki naukowe do MŚP”

Bardzo dobrze - 3
Dobrze - 5
Źle – 9
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18%

29%

53%

5. Jak ocenia Pani/Pan wykorzystanie wiedzy generowanej przez jednostki naukowe do 
MŚP

Bardzo dobrze
Dobrze
Źle

6. Wyniki uzyskane w oparciu o zadnie szóstego pytania:

„Czy  zatrudnienie  naukowców  z  uczelni  wpłynęłoby  Pani/Pana  zdaniem  na  zwiększenie

generowania innowacji w MŚP?”

Zdecydowanie tak - 11
Zdecydowanie nie - 0
Nie ma to znaczenia – 6 

35



11

6

Czy zatrudnienie naukowaców z uczelni wpłynęłoby Pani/Pana zdaniem na zwiększenie generowania innowacji w MŚP?

Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie
Nie ma to znaczenia

7. Wyniki uzyskane w oparciu o zadnie siódmego pytania:

„Czy  zaplecze  techniczne  uczelni  jest  wystarczające  do  generowania  inowacyjnych

rozwiązań?”

Tak - 13
Nie - 2
Nie mam zdania – 2

76%

12%

12%

7. Czy zaplecze techniczne uczelni jest wystarczające do generowania inowacyjnych 
rozwiązań  

Tak
Nie
Nie mam zdania

 

8. Wyniki uzyskane w oparciu o zadnie ósmego pytania:

„Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y generowaniem innowacji z zakresu OZE w Pani/Pana

firmie?”

Tak - 10
Nie - 7
Nie mam zdania – 0
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59%

41%

8. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y generowaniem innowacji z zakresu OZE w Pani/
Pana firmie?

Tak
Nie
Nie mam zdania

9. Wyniki uzyskane w oparciu o zadnie dziewiątego pytania:

„Czy  Pani/  Pana  zdaniem  tego  typu  konferencja  jest  dobrym  źródłem  do  nawiązywania

kontaktów z zagranicą?”

Tak – 16

Nie - 0

Nie mam zdania – 1

94%

6%

9. Czy Pani/ Pana zdaniem tego typu konferencja jest dobrym źródłem do nawiązywania 
kontaktów z zagranicą? ?

Tak
Nie
Nie mam zdania

10. Wyniki uzyskane w oparciu o zadnie dziesiątego pytania

„Czy tematy poruszane w ramach konferencji są przydatne w międzynarodowym rozwoju 
Pani/Pana firmy?”

Tak - 15
Nie - 1
Nie mam zdania – 1
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88%

6%
6%

10. Czy tematy poruszane w ramach konferencji są przydatne w miedzynarodowym 
rozwoju Pani/Pana firmy? 

Tak
Nie
Nie mam zdania

11. Wyniki uzyskane w oparciu o zadnie jedenastego pytania

„Jakie  Pani/Pana  zdaniem  są  najlepsze  techniki  i  kanały  transferu  wiedzy
międzynarodowej?”

Konsultacje podczas spotkań na życzenie klienta - 15
Bieżące konsultacje telefoniczne – 5
Korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej – 6
Dostęp do dedykowanej wiedz na serwerze oraz stronie internetowej - 16

36%

12%
14%

38%

11. Jakie Pani/Pana zdaniem są najlepsze techniki i  kanały transferu wiedzy międzyna-
rodowej :

konsultacje podczas 
spotkań na życzenie 
klientabieżące konsultacje tele-
feoniczne
korespondencja za po-
średnictwem poczty elek-
tronicznej
dostęp do dedykowanej 
wiedz na serwerze oraz 
stronie internetowej

12. Wyniki uzyskane w oparciu o zadnie dwunastego pytania

„Czy uważa Pani/Pan, iż konferencja Enerprise Europe przyczyni się do nawiązania 
współpracy z uczelniami, przy opracowywaniu nowych produktów/usług?

Tak - 15
Nie - 1
Nie mam zdania – 1
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53%

29%

18%

12. Czy uważa Pani/Pan, iż konferencja Enerprise Europe …… przyczyni się do nawiązania 
współpracy z uczelniami, przy opracowywaniu nowych produktów/usług? 

Tak
Nie
Nie mam zdania

10. Ocenia stopnia zrealizowania celów konferencji w oparciu o 
przeprowadzone ankiety. 
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Przyjęte w projekcie założenia należy uznać za prawidłowo zdefiniowane. Teorię działania

należy  uznać  za  spójną  z  przesłankami  interwencji.  Przewidziane  w  ramach  projektu

narzędzia  zmierzające  do  wsparcia  popularyzacji  wiedzy  naukowej  z  zakresu  energii

zrównoważonej,  jak  również  zintensyfikowanie  współpracy  pomiędzy  sektorem  nauki  z

przedstawicielami  MŚP  w  tej  tematyce,  nakierowane  na  zwiększenie  eksportu  firm  z

województwa małopolskiego, wykazują dużą skuteczność. 

W  przeprowadzonych  wywiadach  ankietowych  większość  z  badanych  wyraziła  chęć

nawiązania  współpracy  z  jednostkami  B+R,  w  tym  jako  ciekawą  formę  zacieśnienia

współpracy przedsiębiorcy wskazali możliwość zatrudnieniu przedstawicieli nauki w firmach.

Tego  typu  działania  wykazują  niezwykłą  skuteczność  w procesie  kreowania  innowacji  w

rozwiniętych  gospodarkach.  Również  większość  z  badanych  wyraziła  zainteresowanie

stałym  pozyskiwaniem  informacji  o  bieżących  pracach  B+R,  które  mogłyby  zostać

wykorzystane w praktyce produkcyjnej. Podobnie pozytywnie została oceniona infrastruktura

badawcza  jednostek  naukowych,  która  mogłaby  zostać  wykorzystana  przy  generowaniu

nowych,  wspólnych  z  MŚP  projektów  badawczych.   Istotne  wskazanie  dla  nawiązania

współpracy  miało  pytanie  związane  z  formą  nawiązania  współpracy  ze  światem  nauki.

Przedsiębiorcy  przede  wszystkim  byli  zainteresowani  pozyskaniem  informacji  o

prowadzonych  pracach,  jak  również  o  prowadzonych  konferencjach  naukowych  oraz

spotkaniach  tych  dwóch  sektorów.  Wynika  to  przede  wszystkim  z  faktu,  iż  poszerzenie

wiedzy w tych dziedzinach może skutkować chęcią podjęcia współpracy przy wykorzystaniu

opracowywanej  przez  naukowców  wiedzy  w  praktyce  produkcyjnej  a  tym  samym

zacieśnieniem współpracy z jednostką, która tego typu wiedzę generuje. Tak jak już zostało

wspomniane ciekawą a zarazem pożądaną formą zacieśnienia współpracy było wskazanie

na opcję zatrudnienia naukowców  w firmach w ramach realizowanych projektów. Tak stan

rzeczy  potwierdza  zainteresowanie  większości  badanych  do  generowanie  innowacyjnych

produktów/usług z zakresu energii zrównoważonej w swojej firmie.  

 

Z  drugiej  strony  przedstawiciele  przedsiębiorców  wskazali  na  niewystarczające

rozpowszechnienie wiedzy o prowadzonych badaniach. Kontynuacją tego zagadnienia było

pytanie o stopień transferu wiedzy ze świata nauki do biznesu, który przez badanych został

wskazany na niewystarczający względem potrzeb MŚP.       

Z  punktu  widzenia  przydatności  zaproponowanych  w  ramach  projektu  narzędzi  do

nawiązywania  współpracy  znaczna  większość  badanych  potwierdziła  zasadność

podejmowanych działań. Za szczególnie przydatne w poznawaniu a następnie nawiązywaniu

wspólnych kontaktów a w przyszłości projektów pomiędzy światem nauki i biznesu, badani

wskazali organizowanie tego typu konferencji jak Central European Energy Forum. Działania
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tego  typu  powodują  zwiększenie  zaufania  pomiędzy  środowiskami.  Co  więcej  w

poszczególnych przypadkach wspólna wymiana wiedzy i doświadczeń, już w efekcie udziału

w  Forum  pozwala  na  zgłaszanie  ze  strony  przedsiębiorców  sprecyzowanych  potrzeb

badawczych,  które  mogą  powodować  zainicjowanie  nowych  badań  w  dziedzinie  energii

zrównoważonej.  Równie  istotnym zakresem informacji,  który  został  pozyskany  w efekcie

przeprowadzenia  ankiet  było  wskazanie  przez  przedsiębiorców  najbardziej  pożądanych  i

skutecznych form transferu wiedzy krajowej i międzynarodowej ze świata nauki do biznesu.

Przedsiębiorcy wskazali, iż najbardziej skutecznym narzędziem tego typu są bezpośrednie

konsultacje podczas spotkań z naukowcami, jak również dostęp do dedykowanej wiedzy na

serwerze oraz stronie internetowej. W mniejszym stopniu, lecz nadal interesującym źródłem

transferu  wiedzy  było  wskazanie  na  konsultacje  telefoniczne  oraz  korespondencja

elektroniczna.  

   

Jak  wynika  z  powyższej  analizy  przedsiębiorcy  wskazują  na  zasadność  i  wysoką

skuteczność  podejmowanych  w  ramach  Forum  narzędzi  nawiązywania  współpracy  ze

światem  nauki  zarówno  krajowym,  jak  i  międzynarodowym.  Większość  badanych

zadeklarowała chęć zacieśnienia współpracy z jednostkami naukowymi, a przede wszystkim

ze  spotkanymi  na  Forum  naukowcami.  Co  więcej  firmy  są  bardzo  zainteresowane

pozyskiwaniem  wiedzy  o  bieżących  badaniach  (za  pośrednictwem  różnych  form

komunikacji). Z badań wynikają również pewne obszary transferu wiedzy i technologii, które

wymagają jeszcze poprawy. Należy tu przede wszystkim większa popularyzacja informacji o

prowadzonych  badaniach  naukowych  w  różnego  rodzaju  mediach,  gdyż  wiedza  w  tej

tematyce jest znikoma. Stąd wynika niska ocena przez przedsiębiorców obecnego transferu

wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw. 

10.1 Ocena stopnia realizacji celów projektu w efekcie podjętych działań      

Pierwszy cel konferencji: promocja innowacyjności

Promowanie  innowacyjności  obywa  się  za  pomocą  portalu  internetowego,  na  którym

systematycznie umieszczana jest skondensowana, rzetelna i jasno przedstawiona wiedza w

zakresie  możliwości  współpracy z sektorem nauki  i  biznesu w Małopolsce.  Celem użycia

wszystkich tych narzędzi jest prezentacja innowacyjnej oferty całego Regionu Województwa

Małopolskiego w zakresie oferty dla branży energii zrównoważonej. Realizacja tych działań

pozwala  środowisku biznesowemu i  naukowemu Małopolski  wymienić  poglądy,  wiedzę  i

doświadczania  co wpływa na wzajemne  poznanie  swoich  potrzeb,  nabranie  zaufania  a  w
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konsekwencji  inicjowanie wspólnych projektów, których wyniki  będą wdrażane do świata

biznesu  sobą.  Wspomniane  działania  pomogą  również  wypromować  się  na  arenie

międzynarodowej. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż realizacja projektu pozwala środowisku nauki i biznesu

lepiej  się  poznać i  wypracować wzajemnie  zaufanie.  Działania,  przewidziane  w projekcie

pozwalają zniwelować wzajemne uprzedzenia i zwiększyć popyt ze strony przedsiębiorstw na

badania  naukowe,  co  potwierdzają  przeprowadzone  badania  ankietowe.  Promocja

innowacyjności jest realizowana w projekcie poprzez działania takie jak organizacja Forum,

które łączy ze sobą trzy narzędzia promocji innowacyjności takie jak prelekcje znaczących

przedstawicieli nauki i biznesu, organizację rozmów handlowych oraz stoiska wystawiennicze

MMŚP, a także uczelni.

Drugi cel konferencji: promocja oferty gospodarczej regionu

Promocja oferty gospodarczej regionu realizowana jest poprzez działania takie jak stoiska

targowe  małopolskich  firm,  na  których  firmy  prezentują  swoje  oferty  zarówno

przedstawicielom uczelni jak i zagranicznym przedsiębiorcom i przedstawicielom organizacji

zrzeszających  przedsiębiorców.  Ponadto  promocja  oferty  gospodarczej  odbywała  się

poprzez rozmowy handlowe oraz portal internetowy. 

Trzeci cel konferencji: wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne 

Wsparcie małopolskich Małych Średnich Przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zewnętrzne

ułatwia nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi poprzez organizację rozmów

handlowych. Działania te pomagają zniwelować spadkową dynamikę eksportu w Małopolsce

oraz pozwalają na zwiększenie liczby przedsiębiorstw z Małopolski, które eksportują swoje

towary na rynki zagraniczne. Co w efekcie podjętych w ramach projektów działań pozwala na

zwiększenie udziału Małopolski w eksporcie na tle całego kraju.

11. Wnioski z przeprowadzonego badania 

Uczestnicy  chętnie  podjęli  dyskusje  na  zaproponowane  tematy  i  formułowali  praktyczne

wnioski przydatne w rozwoju potencjału naukowo biznesowego i innowacyjności na rynku
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lokalnym i zagranicą. Realizowane w ramach projektu działania wpływają na rozwój branży

kluczowej w Regionalnej Strategii Innowacji. Oferta gospodarcza mieści się w specjalizacji

regionalnej  Małopolski  „Energia  Zrównoważona”  zgodnie  z  uszczegółowieniem  obszaru

wskazanym  w  Regionalnej  Strategii  Innowacji  Województwa  Małopolskiego  2014-2020

równie poprzez zespół  kompleksowych działań promocyjno – informatycznych nt.  oferty i

działalności małopolskich przedsiębiorstw w zakresie branży zrównoważonej energii. Dzięki

realizacji  zaplanowanych  w  ramach  projektu  działań  istnieje  realna  możliwość  rozwoju

inteligentnych  specjalizacji  z  naciskiem  na  zrównoważoną  energię,  poprzez  nawiązania

współpracy lokalnych organizacji z podmiotami spoza województwa i z zagranicy.

Analiza zakładanego w ramach projektu zakresu działań realizuje założenia działania 3.3.1 i

wpisuje  się  w  podejście  ujęte  w  polityce  inwestycyjnej  regionu  dotyczącej  promocji

gospodarczej,  przygotowanej  przez  Województwo  Małopolskie  w  ramach  Regionalnej

Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Udział  pracowników naukowych w projekcie pozwala na to,  aby pomóc przedstawicielom

MŚP  poszukiwać  i  wybierać  innowacyjne  pomysły/rozwiązania/patenty,  które  będą

najbardziej  uzasadnione  z  punktu  widzenia  technologicznego  oraz  biznesowego  do

wdrożenia  na rynek (polski  i  zagraniczny)  oraz ich promocji  na arenie międzynarodowej.

Pracownicy uczelni w projekcie dzielą się wiedzą i doświadczaniem z przedstawicielami MŚP

w  zakresie  znajomości  zakresów  prowadzonych  badań  naukowych  (obecnych  i

potencjalnych)  nad  nowymi  rozwiązaniami  z  zakresu  energii  zrównoważonej.  Projekt

przyczynia  się  do  zwiększenia  aktywności  międzynarodowej  MŚP  poprzez

wyłonienie/generowanie/inicjowanie  nowych  innowacyjnych  pomysłów/projektów  na

pograniczu  nauki  i  biznesu,  które  później  będą/lub  są potencjalnie  wdrożone  na rynek i

promowane na arenie międzynarodowej zarówno podczas Forum (gdzie przewidziano udział

przedstawicieli zagranicznych) jak i na internacjonalnym portali internetowym.

Działania  proponowane  w  ramach  niniejszego  projektu  stanowią  odpowiedź  na

zdiagnozowane potrzeby rynku. Projekt jest dostosowany do zapotrzebowania zarówno ze

względu na tematykę, dobór narzędzi jak i sposób realizacji tych działań.

Założone rezultaty są racjonalne, wykonalne oraz trwałe. Przyjęte w projekcie rozwiązania są

zgodne  z  najlepszą  praktyką  w  danej  dziedzinie.  Z  doświadczania  wnioskodawcy,  jak

również opinii badanych przedsiębiorców wynika, że projekt przedstawia optymalną relację

nakładów do planowanych do uzyskania efektów (relacja nakład/rezultat). Działania projekcie

wpisują  się  w  podejście  ujęte  w  polityce  inwestycyjnej  regionu  dotyczącej  promocji

gospodarczej,  przygotowanej  przez  Województwo  Małopolskie  w  ramach  Regionalnej

Strategii Innowacji
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