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1. Cel opracowania raportu końcowego 

Celem  opracowania  raportu  końcowego  było  zebranie  danych,  a  na  ich  podstawie

przedstawienie  wniosków  z  przeprowadzonych  w  latach  2017,2018  oraz  2019  badań

ankietowych.   Badania  ankietowe  miały  na  celu  udzielenie  odpowiedzi  na  pytanie  czy

założone  w  we  wniosku  o  dofinansowanie  działania  oraz  zaproponowane  narzędzia  są

skuteczne i pozawalają na osiągnięcie celów projektu tj.: 

1. promocji innowacyjności, 

2. promocji oferty gospodarczej regionu,

3. wsparcia małopolskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Badania cykliczne miały za zadanie sprawdzanie stopnia realizacji wskaźników oraz założeń

projektu. W przypadku odstępstw, projekt miał być poddany analizie w zakresie wskazania

mało  skutecznych  narzędzi  i  ewentualnego  ich  zmodyfikowania.  Bardzo  ważna  była

cykliczność  prowadzonych  badań,  co  miało  zapewnić  stały  monitoring  podejmowanych

działań.  Dzięki  czemu  możliwe  było  podejmowanie  szybkich  działań  modyfikujących  w

przypadku  zaistniałych  odstępstw.  Jak  pokazały  przeprowadzone  ankiety  oraz  analiza

wskaźnikowa  działania  modyfikujące  nie  były  konieczne,  ze  względu  na  wysoki  stopień

realizacji  projektu.  W  niniejszym  raporcie  zostaną  przedstawione  sumaryczne  dane  z

przeprowadzonych badań, które pozwolą na ocenę ostateczną podjętych działań i stopień

realizacji projektu.  
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2.  Gospodarka oparta na wiedzy w świetle współpracy świata 
nauki i biznesu 

Tempo  i  trwałość  dostosowania  poziomu  gospodarczego  Polski  do  krajów  najbardziej

rozwiniętymi w Europie i w świecie w dużej mierze będzie zależało od stopnia w jakim będzie

on  oparty  na  kapitale  intelektualnym.  O  tym,  iż  jest  to  proces  skomplikowany  świadczą

doświadczenia takich krajów jak Brazylia, Indonezja czy Tajlandia, które po dwóch dekadach

szybkiego  wzrostu  weszły  w  fazę  stagnacji  i  nie  osiągnęły  poziomu  krajów  o  wysokich

dochodach. Z kolei przykład Japonii, Korei Płd. czy Singapuru pokazuje, iż uzyskanie statusu

wysoko rozwiniętych gospodarek o najwyższym potencjale konkurencyjnym, jest możliwe. 

To,  jaka  przyszłość  czeka  Polskę,  zależy  od  tego,  czy  podjęte  zostaną  konsekwentne  i

nastawione  na  długoterminowy  efekt  działania  nakierowane  na  rozwój  kapitału

intelektualnego. Wiedza może stanowić główne źródło konkurencyjności naszego kraju,

o ile uda się stworzyć sprzyjające warunki rozwoju i synergii systemów innowacji i

edukacji. Systemy innowacji i edukacji  są ze sobą naturalnie sprzężone. Z jednej strony,

choć stopniowo coraz więcej wynalazków powstaje w laboratoriach i centrach badawczo-

rozwojowych  dużych  przedsiębiorstw,  to  wciąż  uczelnie,  z  racji  prowadzenia  badań

podstawowych,  stanowią  miejsce  narodzin  najbardziej  przełomowych  odkryć.  Z  drugiej

strony,  dobrze  funkcjonujący  system  innowacji  tworzy  zapotrzebowanie  na  odpowiednie

kwalifikacje.  Aby  można  było  wdrożyć  nowe  rozwiązania  procesowe  czy  technologiczne,

niezbędny jest wystarczający poziom tzw. zdolności absorpcyjnych – uzależnionych głównie

od wiedzy, postaw i umiejętności przedsiębiorców. Zatem wzrost produktywności, a co za

tym  idzie  –  konkurencyjności,  możliwy  jest  tylko  wtedy,  gdy  rozwojowi  infrastruktury

systemów edukacji i innowacji towarzyszy stała poprawa jakości kapitału ludzkiego.

Strategia rozwoju Polski upatruje w rozwoju kapitału intelektualnego źródło głównej przewagi

konkurencyjnej,  gdyż stwarza on największą  szansę zrównoważonego  rozwoju.  Strategia

wzrostu ekstensywnego doprowadzi, jak w wielu innych krajach o średnich dochodach, nie

tylko  do  spowolnienia  tempa  przemian,  lecz  także  do  stopniowego  powiększania  się

liczebności tych grup społecznych, które nie będą partycypowały w rozwoju gospodarczym.

Może stać się tak wtedy, kiedy większość miejsc pracy pozostanie w sektorach opartych na

niskich lub średnich kwalifikacjach. 

2.1 Kapitał intelektualny 

Zarówno teoria ekonomiczna, jak i doświadczenia innych państw podkreślają fundamentalną

rolę  kapitału  intelektualnego  w  zapewnieniu  trwałego  rozwoju  miast,  regionów  i  krajów.

Obecny  etap  rozwoju  światowej  gospodarki  uczynił  z  wiedzy  dominujący,  często
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najważniejszy posiadany zasób. O atutach rynkowych, przewagach danego produktu i

usługi nad konkurencyjną ofertą coraz częściej decyduje jakość wiedzy wykorzystanej

do ich opracowania, wytworzenia, promocji, sprzedaży.  Klasyczne zasoby (kapitałowe,

techniczno-technologiczne,  materialne)  są  ciągle  istotne,  ale  coraz  rzadziej  stanowią

obszary, w których można szukać szans na szybki rozwój przedsiębiorstwa. 

Rolę strategicznego zasobu w bardzo dużej mierze przejęła wiedza. To właśnie ona jest

dziś  filarem  nowoczesnej  gospodarki,  bez  niej  pozostałe  zasoby  (kapitał,  maszyny  i

urządzenia, ziemia, praca) pozostają ukryte, niewykorzystane; są potencjalne, a nie realne.

Wiedza ta dzieli się na kilkadziesiąt obszarów. Jednym z nich jest obszar ogólnie określany

mianem  kapitału  intelektualnego.  Wiedza  z  tego  zakresu,  umiejętnie  stosowana  i

aktualizowana,  stanowi  ważny  element  uzyskiwania  przewagi  konkurencyjnej,  budowania

strategii, a tym samym osiągania sukcesu.

Zarówno teoria  ekonomiczna  jak  i  doświadczenia  innych  państw mówią,  iż  rola  kapitału

intelektualnego jest fundamentalna dla zapewnienia trwałego rozwoju kraju. Obok szeregu

państw,  które  odniosły  sukces,  można  znaleźć  inne,  bardzo  podobne  pod  względem

wyposażenia w zasoby naturalne, położenie geopolityczne i o podobnej kondycji finansowej,

które nie odniosły równie dobrych rezultatów np. Chile i Argentyna.  

Definicja  kapitału  intelektualnego -  kapitał  intelektualny  Polski  to  ogół  niematerialnych

aktywów  ludzi,  przedsiębiorstw,  społeczności,  regionów  i  instytucji,  które  odpowiednio

wykorzystane, mogą być źródłem obecnego i przyszłego dobrostanu kraju.

Kapitał intelektualny tworzą:

1. Kapitał ludzki – potencjał zgromadzonych we wszystkich Polakach, wyrażający się w
ich wykształceniu, doświadczeniu życiowym, postawach, umiejętnościach.

2. Kapitał  społeczny –  potencjał  zgromadzony w polskim społeczeństwie  w postaci
obowiązujących  norm  postępowania,  zaufania  i  zaangażowania,  które  wspierają
współpracę i wymianę wiedzy, przyczyniają się do wzrostu dobrostanu Polski. 

3. Kapitał  strukturalny  –  potencjał  zgromadzony  w  namacalnych  elementach
infrastruktury narodowego systemu edukacji i innowacji - placówkach oświatowych,
naukowych, badawczych infrastrukturze teleinformatycznej, własności intelektualnej. 

4. Kapitał relacyjny - potencjał związany z wizerunkiem Polski na zewnątrz, poziomem
integracji  z globalną gospodarką,  atrakcyjnością dla jej  zagranicznych „klientów” –
partnerów handlowych, inwestorów, turystów. 

O  właściwym  budowaniu  kapitału  intelektualnego  decyduje  zdolność  do  myślenia

długoterminowego,  gotowość  do  uczenia  się,  zaufanie  do  mechanizmów  rynkowych  i
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otwarcie na globalną konkurencję. To czy Polska znajdzie właściwą odpowiedź na kluczowe

wyzwania jakie przed nią stoją tj.: regres demograficzny, rosnące koszty oraz pogarszająca

się  dostępność  tradycyjnych  źródeł  energii,  czy  też  coraz  szybsze  tempo  postępu

technologicznego,  zależy  od  naszej  zdolności  do  wykorzystania  kapitału  intelektualnego

Polaków. 

Aktualnie  zostały  przeprowadzone  badania  przez  Instytut  Statystyki  i  Demografii  Szkoły

Głównej Handlowej w zakresie porównania kapitału intelektualnego Polski z innymi krajami

UE (w oparciu o specjalnie opracowane wskaźniki). Uzyskane wyniki pokazały, iż dystans

jaki  dzieli  nasz kraj  od bardziej  rozwiniętych państw europejskich pod względem kapitału

intelektualnego jest wciąż istotny. Stosunkowo niski poziom kapitału intelektualnego Polski,

nie był do niedawna przeszkodą w rozwoju naszej gospodarki, ponieważ jej konkurencyjność

opierała się na innych przewagach jak; niskie koszty pracy, relatywnie duży rynek, lokalizacja

w centrum Europy.  W perspektywie nadchodzących dekad,  utrzymanie dotychczasowego

tempa rozwoju Polski nie będzie jednak możliwe, bez wzmocnienia kapitału intelektualnego –

fundamentu każdej gospodarki opartej na wiedzy. 

Podstawowym czynnikiem sukcesu w tym zakresie jest wysoka jakość kształcenia i rosnąca

liczba  osób  z  coraz  wyższym  i  uzupełnianym  w  karierze  życiowej  i  zawodowej

wykształceniem,  dostosowanym  do  potrzeb  rynku  oraz  zdolnościami  absorpcyjnymi

innowacyjnych  rozwiązań  oraz  wyników  prac  B+R  przez  polskich  przedsiębiorców.  Na

kapitale  ludzkim  i  intelektualnym  można  więc  budować  kapitał  kreatywny.  Przyszła

kreatywność polskiej gospodarki już dzisiaj wymaga inwestycji w nowoczesne kompetencje,

rozwój kapitału intelektualnego, innowacyjność w relacjach między biznesem, nauką i

kulturą. 

2.2 Świat nauki i biznesu w dobie gospodarki opartej na wiedzy 
 

Polskie  środowisko  naukowe  jest  w  niewystarczającym  stopniu  zintegrowane  z

międzynarodowymi instytucjami naukowymi. Dotyczy zarówno studentów uczestniczących w

programach  międzynarodowych,  jak  również  polskich  naukowców  czy  nauczycieli

akademickich, wśród których bardzo niski odsetek uczestniczy w europejskich programach

wymiany takich jak np. program Erasmus. To oznacza ograniczony dostęp do światowych

dokonań naukowych, jak również aktywnego uczestnictwa w globalnej wymianie wiedzy czy

nowych formach kształcenia. 

Ograniczenie kontaktów dotyczy również braku platformy współpracy między światem

nauki  a  przemysłem.  Jest  to  szczególnie  niekorzystne  z  punktu  widzenia  podnoszenia
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konkurencyjności  oraz     innowacyjności  polskiej  gospodarki.   Świat  nauki,  który  jest  tak

istotnym ogniwem w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, w bardzo ograniczonym zakresie

współpracuje z przemysłem odnośnie komercjalizacji wyników badań naukowych. Z drugiej

strony  uczelniom  w  Polsce  brakuje  wiedzy  odnośnie  potrzeb  przemysłu  w  zakresie

prowadzonych  badań  oraz  odpowiedniego  zaplecza  badawczego.  Stąd  konieczne  jest

połączenie  tych  dwóch  środowisk,  dzięki  czemu  zostanie  stworzony  nowoczesny

kapitał  wiedzy,  wspierający rozwój gospodarki.  Jest  to  warunek konieczny w rozwoju

Polski, tak aby został pozyskany potencjał do konkurowania na światowych rynkach. 

2.3 Rola kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach 

Właściciele  i  menedżerowie  polskich  firm,  szczególnie  małych  i  średnich,  często  są

przeświadczeni  o  tym,  że  jedyną  skuteczną formą walki  konkurencyjnej  jest  konkurencja

cenowa.  W ten  sposób  obniżają rentowność  swoich  firm,  nie  pozostawiając  miejsca  na

inwestycje.  Jednocześnie  stawiają  się  na  przegranej  pozycji  w  konkurencji  z  większymi

firmami, czerpiącymi korzyści z dużej skali działań.

Upatrywanie źródeł konkurencyjności przede wszystkim w cenie jest ślepą uliczką, choć jak

pokazują  badania  PKPP Lewiatan,  jest  to  bardzo  rozpowszechnione.  Małe  firmy  nie  są

jednak w stanie na dłuższą metę konkurować cenowo z większymi, a wojna cenowa skutkuje

niższą rentownością i utrudnia finansowanie inwestycji, w tym inwestycji w kapitał ludzki. 

Większość przedsiębiorców w strategiach rozwoju swoich firm nadal nie upatruje przewagi

konkurencyjnej  w  opracowywaniu  i  wdrażaniu  innowacyjnych  rozwiązań.  Większość

przedsiębiorców  wydaje  się  utożsamiać  słowo  „innowacja”  z  wysoko  zaawansowanymi

technologiami. Jednak innowacja nie powinna być kojarzona wyłącznie z wprowadzaniem na

rynek  nowatorskich  rozwiązań  będących  wynikiem  zaawansowanych  prac  badawczych.

Ciekawym trendem w zakresie innowacji jest naśladowanie wzorców światowych firm, które

odniosły  sukces.  Do  najbardziej  nowatorskich  przedsiębiorstw  ostatnich  –  20-30  lat  nie

należą  wyłącznie  firmy  opierające  swoją  działalność  na  opatentowanych  wynalazkach.

Wśród czołowych przedsiębiorstw znajdują się firmy takie jak: Southwest Airlines, Amazon

czy  Starbucks,  które  niestandardowym  podejściem  do  standardowych  biznesów  potrafiły

wprowadzić  do  nich  nową  jakość,  dzięki  czemu  stały  się  wyjątkowo  rentowne  i

konkurencyjne. 

Wspomniane przykłady  pokazują,  iż  również  opieranie  strategii  firmy na naśladownictwie

sprawdzonego  modelu  biznesowego  jest  skuteczną  strategią  działania,  która  dodatkowo

obarczona jest niższym ryzykiem, co jest szczególnie istotne w przypadku małych i średnich

firm.  W  związku  z  tym  system  szkoleń  w  zakresie  rozwiązań  biznesowych,  powinien
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uwzględniać  obok  kompetencji  koniecznych  do prawidłowego  zarządzania  firmą,  również

narzędzia przekazujące wiedzę w zakresie wprowadzania na polski rynek sprawdzonych i

wysoko konkurencyjnych rozwiązań z bardziej rozwiniętych rynków. 

Doświadczenia  takich  gospodarek,  jak  Korea  Płd.  czy  Japonia  uczą,  że  zanim

przedsiębiorstwa staną się rzeczywiście innowacyjne, mogą potrzebować przez dłuższy czas

oparcia  swojej  działalności  na  modelu  naśladownictwa.  Tak  rozwijał  się  azjatycki  sektor

motoryzacyjny  i  elektroniczny.  Zatem  innowacja  nie  musi  oznaczać  wyłącznie

opracowywania  i  wdrażania  innowacji,  których  dotychczas  nie  stosowano  na  świecie.

Natomiast  kluczowe  nie  tylko  dla  rozwoju,  ale  również  przetrwania  firmy  na  stale

zmieniającym się rynku jest szukanie nowych rozwiązań biznesowych w najlepszy sposób

odpowiadających  potrzebom  danego  przedsiębiorstwa  uwzględniającego  specyfikę  jego

branży. 

Polskie małe i średnie firmy szkolą się mniej  intensywnie niż firmy duże, a bywa, że nie

szkolą się wcale. Co szczególnie niepokojące, najmniej intensywnie szkolą się właściciele

małych firm. Pokutuje brak wiedzy menedżerskiej  z zakresu finansów i  marketingu,  gdyż

duży  odsetek  przedsiębiorców  to  osoby  bez  formalnego  wykształcenia  biznesowego.

Niestety,  wśród  przedsiębiorców  słabo  jest  rozpowszechniona  świadomość  konieczności

nieustannego  rozwoju  kompetencji.  Według  badań  Fundacji  Obserwatorium  Zarządzania

(2015),  jedynie  11%  właścicieli  firm  w  Polsce  było  zdecydowanie  przekonanych  o

konieczności rozwijania umiejętności i wiedzy w zakresie zarządzania firmą i prowadzenia

biznesu, a kolejne 21% było o tym raczej przekonanych.  Blisko dwie trzecie nie widziało

potrzeby szkolenia się.

Niewystarczające  kompetencje  menedżerskie  przekładają  się  na  źle  dobrane  strategie

biznesowe, ale oznaczają także niską jakość miejsc pracy. Niedouczeni kierownicy nie tylko

nie  widzą  potrzeby  szkolenia  własnych  pracowników,  ale  często  nie  potrafią  również

zaangażować  ich  do  współprowadzenia  przedsiębiorstwa.  Jest  to  problem  szczególnie

widoczny w małych i średnich przedsiębiorstwach rodzinnych. Taki styl zarządzania tworzy

niepotrzebne ograniczenia w rozwoju i ekspansji polskich firm.

 

2.4 Współpraca świata nauki i biznesu 

Jeśli Polska ma ambicje konkurowania czymś więcej niż ceną czy imitacjami zagranicznych

produktów i jeśli chce zdobywać globalne rynki, krajowi przedsiębiorcy powinni więcej uwagi

poświęcać na poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań, nowych metod pracy, nowych

sposobów kontaktowania się z klientami i otoczeniem.
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W  globalnej  gospodarce  trzeba  myśleć  w  kategoriach  globalnych  i  odkrywać

niezaspokojone  potrzeby  klientów  na całym  świecie.  Nie  uda  się  to  bez  dobrej

współpracy  świata biznesu,  naukowców i  artystów-projektantów,  bo  w dzisiejszym

świecie wartość dodana produktów w dużej mierze opiera się na twórczym połączeniu

tych dziedzin. Tymczasem przedsiębiorcy nie wiedzą, jakie są możliwości współpracy

z  sektorem  nauki,  a  często  wręcz  niedostrzeganą  korzyści z  takiej  potencjalnej

współpracy.

Według badań MNiSW przeprowadzonych w 2017 r.:

• 20% polskich przedsiębiorców nic nie wie o możliwych formach współpracy z sektorem

badań i rozwoju;

•  40%  nie  wiedziałoby,  jak  nawiązać  współpracę  z  jednostkami  naukowymi

zainteresowanymi komercjalizacją wynalazków;

• 56% w ogóle nie widzi potrzeby takiej współpracy.

Kraje, w których współpraca między sektorem nauki a sektorem biznesu rozwija się najlepiej,

prowadzą  aktywne polityki  na  rzecz  integracji  tych  dwóch  sektorów.  Polega  to  m.in.  na

wspieraniu  zatrudniania  na  uczelniach  wykładowców  z  biznesu  oraz  na  wspieraniu

zatrudniania  młodych  naukowców-badaczy  w  sektorze  firm  jeszcze  w  trakcie  studiów.

Kluczowe  jest  też  stworzenie  przejrzystych  ram  prawnych  zarządzania  własnością

intelektualną (prawa autorskie, wzory przemysłowe, patenty).

Na  poziomie  mikro  zalecane  jest,  aby  władze  lokalne  i  regionalne  współtworzyły

przestrzeń, w której  innowacyjny biznes oraz środowisko naukowe będą mogły się

komunikować  i  współpracować.  Badania  PARP  oraz  PKPP  Lewiatan  wskazują,  że

oczekiwanie przedsiębiorców dziś jest takie, iż państwo wspomoże ich próby podniesienia

innowacyjności przez stworzenie preferencyjnych warunków finansowania innowacji czy też

nakierowane ulgi podatkowe. W dłuższym okresie należy jednak przede wszystkim zadbać o

to,  aby  programy  edukacyjne     nakierowane  na  przyszłych  naukowców  i  przedsiębiorców  

przygotowywały  te  dwie  grupy do efektywnej  współpracy  ze sobą na gruncie  wspólnego

poszanowania  dla  własności  intelektualnej     oraz  lepszego  wykorzystania  synergii  

zapewnianej przez uzupełniające się kompetencje.

Obecny sceptycyzm polskich przedsiębiorców wobec możliwej współpracy z sektorem nauki

można uznać za uzasadniony. Polscy naukowcy tworzą relatywnie mało prac naukowych, a

pozycja polskiej nauki w świecie ulega w wielu ważnych dziedzinach osłabieniu. 

Z  drugiej  strony  naukowcy  powinni  doceniać  rolę  wdrożeń  technologii  i  prowadzenia

własnego  biznesu.  Uczelnie  powinny  prowadzić  przedmiot  studiów  „przedsiębiorczość
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akademicka”. Już studenci powinni zakładać swoje mikrofirmy w akademickim inkubatorze technologii.

Pozbawiony  silnych  powiązań  z  nauką  polski  przemysł  praktycznie  nie  rozwija

własnych technologii i nie prowadzi własnych centrów badawczo-rozwojowych. Grozi

to nam zapaścią cywilizacyjną. 

Jednym z powodów niskiej produktywności polskiej nauki jest anachroniczny model kariery

akademickiej,  przejawiający się m.in. zbyt małą liczbą doktorantów, a także bardzo niską

liczbą  badaczy  zatrudnionych  w  sektorze  przedsiębiorstw.   Po  wejściu  Polski  do  UE

zwiększyło się także zagrożenie odpływu polskich naukowców w stronę czołowych uczelni

zachodnich – przede wszystkim brytyjskich i amerykańskich. Już teraz wielu z nich decyduje

się  na kontynuowanie  swojej  kariery  naukowej  za  granicą,  bez  deklaracji  chęci  powrotu.

Jeżeli nie zostaną podjęte pilnie zasadnicze reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki

poparte przez sektor pozarządowy, grozi nam istotna deprecjacja kapitału intelektualnego.

Kontynuowanie dotychczasowej polityki może odprowadzić do sytuacji, w której kraje takie

jak Polska, mogą zostać sprowadzone do roli „dostawcy umiejętności” przez lepiej rozwinięte

kraje Unii  Europejskiej  czy USA prowadzące aktywną politykę imigracyjną skierowaną do

młodych, ambitnych specjalistów o deficytowych w skali świata umiejętnościach.

Tabela  nr  2  Ocena  poziomu  współpracy  biznesowej  z  uczelniami  w  związku  z  działalnością
badawczo – rozwojową 

Ranking
WEF

Kraj Wynik (% możliwych
do uzyskania

punktów)
3 Szwecja 79%
4 Finlandia 78%
6 Niemcy 76%

10 Belgia 73%
11 Dania 72%
12 Wielka Brytania 72%
13 Holandia 71%
18 Irlandia 69%
19 Austria 68%
27 Czechy 58%
30 Francja 55%
39 Portugalia 51%
44 Hiszpania 49%
56 Polska 46%
70 Włochy 43%
80 Grecja 41%

Źródło: „World Economic Formum Executive Opinion Survey” 2016 I 2017 
Ja wynika z powyższej analizy jest bardzo duża potrzeba podejmowania inicjatyw, których

celem jest łączenie polskiego środowiska naukowego z przedsiębiorstwami. Bardzo istotne

dla polskiej,  a tym samym dla małopolskiej  gospodarki jest wypracowanie narzędzi,  które
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pozwolą  tym  dwóm  środowiskom  poznać  swoje  potrzeby,  wspierać  postawę  zaufania  i

wzajemnego  zrozumienia.  Tak  stworzony  kapitał  społeczny  znajdzie  przełożenie  na

podejmowanie  wspólnych  inicjatyw  projektowych.  Bardzo  ważne  jest,  aby  przedsiębiorcy

precyzyjnie  określali  zapotrzebowanie  na określone  rozwiązania  technologiczne,  które są

istotne z  punktu  widzenia  ich  firm.  Z  drugiej  strony  istotne  jest,  aby  świat  nauki  poznał

wspomniane potrzeby i odpowiedział na nie prowadzonymi pracami B+R, których efektem

będzie generowanie innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki. Tylko w oparciu o

tak  rozwijaną  współpracę  konkurencyjność  polskich  przedsiębiorstw będzie  miała  szanse

podejmować  walkę  konkurencyjną na rynkach zagranicznych.   Stąd projekt  pn.:  „Central

European  Energy  Forum –  Energy  CEE Day”  stanowi  realizację  wspomnianych  strategii

rozwoju  kraju,  jak  również  Małopolski.  Jak  pokazały  przeprowadzone  ankiety  badawcze

przeprowadzone przez trzy kolejne lata po każdej  konferencji,  zaproponowane narzędzia

zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskami naukowym i biznesowym, wykazały wysoką

skuteczność.  Przedsiębiorcy  nie  tylko  mogli  poznać  zakres  podejmowanych  w  ramach

uczelni projektów, lecz również przeprowadzić bezpośrednio rozmowy z naukowcami w celu

przedstawienia swoich potrzeb w zakresie prowadzonych badań. Stąd jak wykazały badania

przyjęta  forma  konferencji,  jak  również  zaproponowanych  w  projekcie  narzędzi  stanowi

doskonały przykład skutecznej i długofalowej współpracy pomiędzy obydwoma środowiskami

nakierowanymi  na  podejmowanie  wspólnych  projektów,  których  rezultatem  ma  być

innowacyjna oferta produktowa. A fakt, iż konferencja miała charakter międzynarodowy jw.

Jeszcze  większym  stopniu  przybliża  polskie  środowisko  naukowe,  jak  również

przedsiębiorców do światowej gospodarki.   

3. Metody i techniki transfery wiedzy technicznej w 
opracowywaniu ekoinnowacji 
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W ostatnich latach można zaobserwować zjawisko stopniowego wzrostu zainteresowania

oraz większego otwierania się przedsiębiorstw na współpracę z jednostkami zewnętrznymi w

zakresie działalności innowacyjnej. Konieczność ograniczania wpływu na środowisko coraz

intensywniejszego  rozwoju  gospodarczego  powoduje,  że  dotyczy  to  również  działalności

ekoinnowacyjnej.  Jak wskazują wyniki badań, działalność ekoinnowacyjna, ze względu na

swoją specyfikę i złożoność, wymaga najczęściej większego wsparcia wiedzą zewnętrzną niż

ma  to  miejsce  w  przypadku  ogólnej  działalności  innowacyjnej.  Szczególnie  istotną  rolę

odgrywa  w  tym  zakresie  transfer  wiedzy  technicznej  i  wykorzystywane  w  tym  zakresie

metody i techniki.

Z  punktu  widzenia  przeprowadzonego  badania  efektów zrealizowanego  cyklu  konferencji

„Central  European  Energy  Forum  –  Energy  CEE  Day”,  który  wykazał  bardzo  wysoką

skuteczność  zaproponowanych  w  nim  narzędzi  dotyczących  zacieśniania  współpracy

pomiędzy środowiskiem naukowym oraz przedsiębiorstwami, ze szczególnym wskazaniem

przedsiębiorców na potrzebę transferu wyników prac badawczych do praktyki produkcyjnej,

zasadne  jest  przeanalizowanie  literatury  po  kątem  wskazania  najlepszych  metod

dokonywania  wspomnianego transferu uwzględniającego specyfikę technologii  w zakresie

ekoinnowacji.    

Przeprowadzone  studium  literatury  oraz  badania  empiryczne  stanowiły  w  niniejszym

rozdziale  podstawę rozważań,  których  celem było  uzyskanie  odpowiedzi  na  następujące

pytania:

- Jakie metody i techniki są stosowane dla potrzeb transferu wiedzy technicznej?

- Jak oceniać skuteczność stosowanych metod i technik transferu wiedzy technicznej?

-  Jakie  metody  i  techniki  transferu  wiedzy  technicznej  są  wykorzystywane  w  procesie

opracowywania ekoinnowacji?

-  Które  metody  i  techniki  transferu  wiedzy  technicznej  w  procesie  opracowywania

ekoinnowacji są najskuteczniejsze?

3. 1 Pojęcie i specyfika ekoinnowacji 
W literaturze występują różnorodne definicje ekoinnowacji.  Początkowo ekoinnowacje była

utożsamiana z dobrami i usługami środowiskowymi, ale takie podejście znacząco zawężało
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rozumienie tej kategorii. Ekoinnowacje stanowią bowiem szczególny rodzaj innowacji, który

można definiować m.in. jako:

-  nowe  produkty  i  procesy  dostarczające  wartość  klientowi  i  przedsiębiorcy  przy

jednoczesnym znaczącym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko,

-  wszelkie  formy innowacji  zmierzające  do  znacznego  i  widocznego  postępu  w kierunku

realizacji celu w postaci zrównoważonego rozwoju, poprzez ograniczanie oddziaływania na

środowisko  lub  osiąganie  większej  skuteczności  i  odpowiedzialności  w  zakresie

wykorzystywania zasobów, w tym energii,

-  nowe lub ulepszone  produkty,  procesy,  metody organizacyjne  lub  marketingowe,  które

przynoszą korzyści dla środowiska w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi,

-  nowe  konkurencyjne  wyroby,  usługi,  procesy,  systemy  i  procedury  tworzone  w  celu

zaspokojenia  potrzeb  ludzkich  i  zapewnienia  lepszej  jakości  życia  przy  jednoczesnej

minimalizacji zużycia zasobów naturalnych na jednostkę wyrobu lub usługi oraz minimalizacji

emisji  zanieczyszczeń do środowiska w całym cyklu życia w porównaniu z rozwiązaniami

alternatywnymi.

Na podstawie ujętych w literaturze definicji ekoinnowacji można wyodrębnić następujące ich

podstawowe cechy:

- niezależnie od tego, jak ekoinnowacyjne są wyroby, usługi i procesy, mają one wpływ na

środowisko,

-  ich  zastosowanie  prowadzi  do  zmniejszenia  negatywnego  wpływu  na  środowisko  w

obszarze emisji zanieczyszczeń i zużycia zasobów naturalnych,

- ograniczanie wpływu na środowisko jest świadome i zamierzone, co oznacza, że kwestie

ekologiczne są uwzględnione jako priorytet działań innowacyjnych,

- wpływ na środowisko należy rozpatrywać w całym cyklu życia wyrobu, usługi lub procesu,

- zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko odnosi się do rozwiązań alternatywnych,

- generowane są korzyści dla przedsiębiorcy, klienta i środowiska.

Pojęcie wiedzy technicznej 

Wiedza techniczna jest szczególnym rodzajem wiedzy, która może być definiowana jako 

rozpoznanie wpływu zmiennych wejściowych na parametry i rodzaj wyjścia [9] albo jako 

uporządkowany zespół należycie uzasadnionych systemów informacji, mających na celu 

zmianę rzeczywistości otaczającej człowieka.

W kontekście definicji wiedzy technicznej należy również nawiązać do wiedzy typu   know-

how.  Formalnie  know-how  oznacza  pakiet  nieopatentowanych  informacji  praktycznych,
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wynikających z doświadczenia i badań, które są niejawne, czyli nie są powszechnie znane

lub  łatwo  dostępne,  a  także  są  istotne,  czyli  ważne  i  użyteczne  z  punktu  widzenia

wytwarzania produktów.

Ze  względu  na  odniesienie  do  projektowania  i  opracowywania  innowacji  i  ekoinnowacji,

warto wyróżnić podział na wiedzę dotyczą produktu oraz wiedzę dotyczącą procesu (w tym

wiedzę dotyczącą procesu projektowania,  wytwarzania oraz procesów biznesowych)  oraz

wiedzę dynamiczną, czyli wiedzę prowadzącą do tworzenia dodatkowych struktur wiedzy (w

tym wiedza jakościowa oraz ilościowa). 

3.2 Metody i techniki transferu wiedzy technicznej 

Transfer  wiedzy  technicznej  stanowi  integralną  składową  procesów  zarządzania  wiedzą.

Obejmuje on transmisję wiedzy (ang.  transmission) oraz jej absorpcję (ang.  absorption), w

zakres  której  wchodzi  nabywanie  (ang.  acquisition),  asymilacja  (ang.  assimilation),

przetwarzanie (ang. transformation) oraz wykorzystanie (ang. application) wiedzy.

W ujęciu  B.  Mikuły  w ramach transferu  wiedzy  wyróżnia  się  cztery procesy obejmujące:

pozyskiwanie wiedzy (przepływ wiedzy z otoczenia organizacji do jej wnętrza lub przepływ

wiedzy  między  współpracownikami),  udostępnianie  wiedzy  (proces  odwrotny  do

pozyskiwania  wiedzy,  polegający  na przepływie  wiedzy  z  organizacji  do  otoczenia  lub  w

drodze kontaktów między współpracownikami), rozpowszechnianie wiedzy (rozwinięta forma

udostępniania  wiedzy  różniąca  się  zasięgiem  oddziaływania)  oraz  dzielenie  się  wiedzą

(proces polegający  na obopólnym przekazywaniu  sobie  wiedzy w procesie  komunikacji  i

wzajemnej współpracy).

Przebieg oceny skuteczności transferu wiedzy technicznej  

Przebieg oceny skuteczności transferu wiedzy technicznej uwzględniał następujące etapy:

Analiza potrzeb – oczekiwanego zakresu pozyskiwanej wiedzy technicznej
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Podstawą  oceny  skuteczności  transferu  wiedzy  jest  zbadanie  poziomu  zaspokojenia

zgłaszanych przez odbiorcę potrzeb. Koniecznym jest więc w pierwszej kolejności określenie

tych  potrzeb  –  zakresu  dziedzinowego  transferowanej  wiedzy  oraz  poziomu  jej

szczegółowości.  Na  tej  podstawie  można  szukać  potencjalnych  źródeł  wiedzy  oraz

dostępnych metod i technik jej transferu.

Identyfikacja źródeł i uczestników transferu wiedzy technicznej

Większość modelowych ujęć transferu wiedzy wykorzystuje dwa podstawowe komponenty.

Pierwszy utożsamia źródło (nadawcę) wiedzy, natomiast drugi utożsamia jej odbiorcę. Na

tym  etapie  należy  określić,  czy  transfer  jest  procesem  jedno-  czy  dwukierunkowym.  W

przypadku większej  liczy uczestników może być to proces wielokierunkowy. Jeśli  transfer

wiedzy przebiega w dwóch lub kilku kierunkach należy zdecydować czy ocena skuteczności

transferu wymaga przeprowadzenia oddzielnej analizy osobno dla każdego z występujących

przypadków.

Identyfikacja i analiza zastosowanych metod transferu wiedzy technicznej

W zależności od istniejących uwarunkowań oraz cech nadawcy i odbiorcy, transfer może być

realizowany za pomocą różnorodnych metod i technik z wykorzystaniem dostępnych form

reprezentacji wiedzy (tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej wideo, symulacji 3D).

W związku  z  tym na  tym etapie  oceny  należy  zidentyfikować  wykorzystywane metody  i

techniki transferu wiedzy technicznej, uwzględniając m.in. metody i techniki:

- zapewniające dostęp do dokumentacji technicznej z zastosowaniem odpowiednich form jej

reprezentacji w określonym miejscu – np. u dostawcy, odbiorcy,

- umożliwiające wykorzystanie pomocy specjalisty – konsultanta, projektanta itp., udzielanej

w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej itp.,

-  związane  z  wykorzystaniem  publikacji  specjalistycznych  i  naukowych  (np.  na  temat

produktów, procesów),

-  oparte  na  współpracy  -  w  ramach  wspólnych  inicjatyw  (np.  spotkania  zespołów

zadaniowych,)  lub  wewnątrz  organizacji  (np.  zebrania,  spotkania  pracowników,  tworzenie

badawczych zespołów zadaniowych, kół jakości itp.),

- bazujące na zastosowaniu narzędzi informatycznych – np. dostęp do tematycznego forum

internetowego,  udostępnienie  dedykowanej  wiedzy  na  serwerze,  stronie  internetowej,  w

repozytoriach wiedzy,

-  umożliwiające  wykorzystanie  informacji  rynkowej  –  np.  analiza  reklamacji,  badania

marketingowe,  benchmarking,  analiza  działań  konkurencji,  promowanie  produktów  i

organizacji,
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- szkoleń – z uwagi na ich różnorodność i znaczenie w procesie transferu wiedzy należy brać

pod uwagę:

a)   interakcji  pomiędzy  prowadzącym  szkolenia  a  uczestnikiem  -  wysokim  poziomem

interakcji  charakteryzuje  się  np.  mentoring,  coaching;  niższym  poziomem  interakcji

charakteryzuje się wykład konwencjonalny, konwersatoryjny, demonstracja, pokaz,

b)  poziom  wykorzystania  narzędzi  informatycznych  –  np.  prezentacja  multimedialna,

wideokonferencje, instruktaż tematyczny, e-learning,

c)   dostępność  w  czasie  –  ciągłe,  cykliczne,  jednorazowe,  na  żądanie  możliwość

wykorzystania działań o charakterze badawczym – np. symulacje, sprowadzenie wspólnych

badań/eksperymentów itp.

3. 3 Ocena skuteczności metod i technik transferu wiedzy technicznej

Skuteczność  transferu  wiedzy  można  określić  za  pomocą  oceny  z  wykorzystaniem

wybranych kryteriów charakteryzujących  stopień  zaspokojenia  potrzeb zgłaszanych  przez

odbiorców w odniesieniu do absorbowanej przez nich wiedzy. Mogą one dotyczyć ogólnie

całości  procesu  absorpcji  wiedzy,  jak  i  poszczególnych  jego  składowych  –  nabywania,

asymilacji,  przetwarzania  i  wykorzystania  wiedzy.  W  związku  z  tym  kryteria  oceny

stosowanych  w transferze  wiedzy  poszczególnych  metod  i  technik  powinny  uwzględniać

m.in. ocenę:

- zrozumiałości przekazywanej za ich pośrednictwem wiedzy,

- przydatności w przyswojeniu nowej wiedzy,

- znaczenia w przetwarzaniu wiedzy i łączeniu nowej wiedzy z posiadaną wiedzą,

- użyteczności w praktycznym wykorzystaniu nabytej, przetworzonej wiedzy.

Podsumowanie 

Przedstawione w niniejszym rozdziale rozważania wskazują na złożoność i  różnorodność

stosowanych metod i technik transferu wiedzy technicznej oraz form jej reprezentacji.

Zaproponowano i zastosowano metodę oceny skuteczności transferu wiedzy składającej się

z czterech etapów:

- analizy potrzeb – oczekiwanego zakresu pozyskiwanej wiedzy,

- identyfikacji źródeł i uczestników transferu wiedzy,

- identyfikacji i analizy zastosowanych metod i technik transferu wiedzy,

- oceny skuteczności zastosowanych metod i technik transferu wiedzy.

Założono,  że  o  skuteczności  metod  i  technik  transferu  wiedzy  technicznej  decyduje

osiągnięty poziom absorpcji wiedzy pozyskanej przez odbiorcę przy ich zastosowaniu.
15



Poziom ten został oceniony za pomocą kryteriów uwzględniających:

- zrozumiałość przekazywanej wiedzy,

- przydatność w przyswojeniu nowej wiedzy,

- znaczenie w przetwarzaniu wiedzy i łączeniu nowej wiedzy z posiadaną wiedzą,

- użyteczność w praktycznym wykorzystaniu nabytej, przetworzonej wiedzy.

Przeprowadzone  badania  literatury  oraz  badania  ankietowego  podczas  konferencji

umożliwiły  identyfikację  kluczowych  i  wspomagających  metod  i  technik  transferu  wiedzy

technicznej wykorzystywanych w ramach opracowywania analizowanej ekoinnowacji, a także

stały się podstawą do zaproponowania rozwiązań rekomendowanych do wprowadzenia w

ramach działań doskonalących.

4.  Założenie projektu Central European Energy Forum – Energy 
CEE Day
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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  było  zorganizowanie  cyklu  3  konferencji  naukowo  –  biznesowych  oraz

utworzenie portalu internetowego, które umożliwiły promocję innowacyjności i pozwoliły na

wzmocnienie współpracy na linii nauka – biznes, ale także pozwoliły 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  były  i  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 realizowana w ramach projektu składała się z dwóch typów wydarzeń

tj.:  konferencji  naukowo - biznesowej:  na której  czołowi  eksperci  w dziedzinie energetyki,

(przedstawiciele uczelni,  eksperci  komercyjni)  przedstawiali  najnowsze osiągnięcia,  wyniki

badań, prace rozwojowe, czy też projekty związane z dziedziną energii zrównoważonej.

Drugi  dzień  forum  był  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

energii  zrównoważonej.  Uczestnikami  wydarzeń  byli  przedstawiciele  biznesu,  nauki,

samorządu  zarówno  krajowi,  jak  i  zagraniczni.  Zaplanowane  działania  zapewniły,  jak

pokazały badania, najlepszy efekt w kierunku promocji gospodarczej Małopolski.

Projekt obejmował także utworzenie i rozwój portalu internetowego dedykowanego osobom

(z  kraju  i  zagranicy)  zainteresowanym  informacjami  na  temat  zasobów  branży
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zrównoważonej energii w Małopolsce. Był on w głównej mierze zaplanowany jako narzędzie

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, który był  planowany do zrealizowania do września 2019 r.  było

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, jak pokazały badania, został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:  

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

organizacja Forum, które łączyło 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  obywało  się

także  za  pomocą  portalu  internetowego  na  którym  umieszczona  była  skondensowana,

rzetelna i jasno przedstawiona wiedza w zakresie możliwości współpracy z sektorem nauki i

biznesu w Małopolsce. Celem użycia wszystkich tych narzędzi była prezentacja innowacyjnej

oferty  całego  Regionu  Województwa Małopolskiego  w zakresie  oferty  dla  branży energii

zrównoważonej.  Realizacja ww. działań pozwoliła środowisku biznesowemu i  naukowemu

Małopolski wymienić poglądy wiedzę i doświadczania ze sobą, a także wypromować się na

arenie międzynarodowej. Realizacja projektu pozwoliła środowisku nauki i biznesu lepiej się

poznać  i  zbliżyć  się  wzajemnie.  Planowane  działania  pozwoliły  zniwelować  wzajemne

uprzedzenia  i zwiększyć popyt ze strony przedsiębiorstw na badania naukowe; 

- promocja oferty gospodarczej regionu: była realizowana w projekcie poprzez działania

takie  jak:  stoiska  targowe Małopolskich  firm,  na  których  firmy mogły  prezentować  swoje

towary  i  usługi  zarówno  przedstawicielom  uczelni  jak  i  zagranicznym  przedsiębiorcom  

i  przedstawicielom  organizacji  zrzeszających  przedsiębiorców.  Ponadto  promocja  oferty

gospodarczej odbywała się poprzez rozmowy handlowe oraz portal internetowy;

 - wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne było realizowane w celu

ułatwiania  nawiązywania  kontaktów  z  partnerami  zagranicznymi.  Realizacja  tego  celu  w

projekcie odbywała się poprzez organizację rozmów handlowych. Działania te miały na celu

pomóc w zniwelowaniu spadkowej dynamiki eksportu w Małopolsce oraz miały zachęcić oraz

dać narzędzia małopolskim przedsiębiorcom do zwiększenia eksportu swoich towarów na

rynki zagraniczne. 
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Projekt  poprzez  zaplanowanie  działania  łączył  w  sobie  trzy  elementy  dot.  promocji

Małopolski, a zakres oddziaływania projektu dotyczył całej Małopolski.

Kluczowe grupy odbiorców projektu  

Kluczowym celem realizowanego projektu była 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 był i jest skierowany do dwóch kluczowych grup odbiorców. Z jednej strony główną

grupą docelową zaplanowanych działań byli 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 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 stanowiła oraz

nada stanowi bardzo istotne źródło kreowania innowacyjnych rozwiązań w branży szeroko

rozumianej energii zrównoważonej, które poprzez kontakt z przedsiębiorcami mają szansę

na komercjalizację rynkową. 

Organizowane w ramach projektu wydarzenia były 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,
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– generowaniem nowych innowacyjnych pomysłów, 

– pozyskaniem najnowszej wiedzy z dziedziny energii zrównoważonej,

– umiędzynaradawianiem swojej działalności i poszerzeniem kontaktów na arenie 

międzynarodowej.

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

organizacje  i  osoby  spełniające  kryteria  rekrutacji.  Udział  w  projekcie  był  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 był  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 był realizowany zarówno poprzez udział w

konferencjach naukowych,  panelach dyskusyjnych, jak również nieformalnych spotkaniach

podczas konferencji, czy odwiedzinach stoisk wystawienniczych firm. Bardzo istotną formą

uczestnictwa w projekcie było i jest odwiedzanie portalu prowadzonego w ramach projektu i

korzystanie z informacji tam zamieszczonych.

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,  dało  narzędzia  jej  uczestnikom,

szczególnie  MŚP do  znacznego  poszerzenia  sieci  kontaktów.  A  to  z  kolei  dało  szansę

przynieść efekty w postaci nowych kontraktów zagranicznych i wzrostu eksportu.

W ramach zrealizowane projektu, tak jak zostało opisane powyżej, zaproponowano zestaw

kompleksowych  rozwiązań  dostarczających  środowisku  naukowemu,  jak  również

przedsiębiorcom  możliwość  nawiązania  ścisłej  współpracy,  generowania  wspólnych,

innowacyjnych pomysłów oraz poszerzenia kontaktów zagranicznych. 
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5. Wyniki przeprowadzonych raportów w latach: 2017,2018,2019. 

Celem  głównym  przeprowadzanych  badań  było  dokonanie  oceny  adekwatności,

efektywności i skuteczności działań podjętych w ramach projektu Central European Energy

Forum – Energy CEE Day. Raporty ewaluacyjne, przeprowadzone cyklinie 3 lata z rzędu,

miały odpowiedzieć na pytanie czy 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.
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Realizowane badani miały charakter ewaluacji cyklicznej, czyli zostały przeprowadzane po

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

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

działań  oraz  pokazanie  czy  przebieg  realizacji  Forum  oraz  działań  w  ramach  niego

przewidzianych  zapewnił  osiągnięcie  zakładanych  celów,  jak  również  zdefiniowanych  w

projekcie  wskaźników.  Wynikiem  badań  ewaluacyjnych  jest  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. 

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. 
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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.

5.1 Metodologia opracowania raportu

Raport  końcowy  został  opracowany  na  podstawie  trzech  raportów  przeprowadzonych  w

kolejnych  latach  2017,2018  oraz  2019.  Przygotowanie  każdego  raportu  w  tym  również

końcowego, rozpoczynało się odtworzeniem logik interwencji, co zostało dokonane w oparciu

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

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  raporty  cząstkowe,  jak  również  raport  końcowy  miały

odpowiedzieć na poniższe pytania: 

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

przyczyniły się do osiągnięcia jego celów i rezultatów?

b) Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu dzięki oferowanym formom wsparcia udało 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?
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Przeprowadzenie  wywiadów  z  uczestnikami  oraz  analiza  pozyskanych  danych  pozwoliła

odpowiedzieć na zdefiniowane powyżej pytania. 

5.2 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,  w  tym  szczególnie  zebranych  w  raportach

cząstkowych, 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 oraz wyników ankiet cząstkowych. 

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
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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.

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.
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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  została  próba,

przeprowadzona łącznie na poziomie 74 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

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: 
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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?

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
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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. 

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). 

Oceniana  będzie  adekwatność  znaczenia
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- 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.  

- Efektywność 

Oceniana będzie efektywność podjętych w

projekcie  działań  –  w  szczególności  pod

kątem  generowania  zbędnych  i

nieuzasadnionych kosztów, które nie mają

przełożenia na realne efekty. 

5.3 Badanie ewaluacyjne przeprowadzone w latach 2017,2018 oraz 2019 – wyniki  
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W poniższym  rozdziale  zostaną  przedstawione  wyniki  telefonicznych  badań  ankietowych

przeprowadzonych po zakończeniu wszystkich forów przeprowadzanych w ramach Central

European Energy Forum, które miały miejsce w terminach:

- 13 - 14 listopada 2017

- 11 - 12 czerwca 2018

- 14 - 15 maj 2019 r.

Łączne wyniki przeprowadzonych ankiet

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 – 38 
Nie - 29
Nie mam zdania – 7
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51%
39%

9%

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 – 62
Nie - 9
Nie mam zdania – 3

84%

12%

4%

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 – 36 

2) Informacje o prowadzonych pracach B+R - 60

3) Informacje o konferencjach naukowych - 38

4) Informacje o organizowanych spotkaniach świata nauki i biznesu – 62
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18%

31%

19%

32%

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 - 10
Nie – 60
Nie mam zdania – 4 

14%

81%

5%

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 – 8 
Dobrze - 17
Źle – 49
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11%

23%

66%

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 - 55
Zdecydowanie nie - 4
Nie ma to znaczenia –15   

18

2

4

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  innowacyjnych

rozwiązań?”

Tak - 61
Nie - 6
Nie mam zdania – 7
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82%

8%

9%

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 - 53
Nie - 21
Nie mam zdania – 0 

72%

28%

8. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y generowaniem innowacji z zakresu energii zrów-
noważonej 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 – 66
Nie - 2
Nie mam zdania – 6 
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89%

3% 8%

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 - 68
Nie - 3
Nie mam zdania – 3 

92%

4% 4%

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 – 63
Bieżące konsultacje telefoniczne – 29
Korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej – 34
Dostęp do dedykowanej wiedz na serwerze oraz stronie internetowej – 64
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33%

15%18%

34%

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 - 50
Nie - 13
Nie mam zdania – 11

68%

18%

15%

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

 

5.4 Analiza wskaźnikowa 

W  dokumentacji  aplikacyjnej  stopień  realizacji  projektu  został  skwantyfikowany  we

wskaźnikach.  Poniżej  zostały  przytoczone  założenia  wskaźnikowe  z  dokumentacji

aplikacyjnej. 
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Wskaźniki produktu projektu:

1. 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. 

Stopień realizacji wskaźnika

 Rok 2016 – 0

 Rok 2017 - 16

 Rok 2018 - 30

 Rok 2019 – 20

2. Liczba  wspartych  przedsięwzięć  informacyjnopromocyjnych  o  charakterze

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

– 1, w roku 2019 – 1. 

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.

Stopień realizacji wskaźnika

 Rok 2016 – 1

 Rok 2017 - 1

 Rok 2018 - 1

 Rok 2019 – 1

3. Liczba  wspartych  przedsięwzięć  informacyjnopromocyjnych  o  charakterze

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

Stopień realizacji wskaźnika

 Rok 2016 – 1 

 Rok 2017 - 1

 Rok 2018 - 1

 Rok 2019 – 1

Wskaźnik rezultatu projektu 

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). 

Stopień realizacji wskaźnika

 Rok 2016 – 0 

 Rok 2017 - 53

 Rok 2018 - 57 

 Rok 2019 – 40

Przedstawione powyżej dane odnośnie stopnia realizacji projektu wykazują, iż został on zrealizowany
w  pełnym  zakresie,  z  punktu  widzenia  zakładanych  wskaźników.  Opierając  się  na  założeniach
projektowych  wynika,  iż  narzędzia  zaproponowane w ramach  projektu  były  właściwie  dobrane  i
wykazały  wysoką  skuteczność  z  punktu  widzenia  realizacji  założonych  celów  projektu.  Analiza
wskaźnikowa jest  niezwykle istotna z  punktu widzenia oceny projektu, ponieważ są to kluczowe,
mierzalne dane w oparciu,  o które można zweryfikować stopień realizacji  działania a tym samym
całego projektu. 
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6. Ocenia stopnia zrealizowania celów konferencji w oparciu o 
przeprowadzone ankiety. 
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. 
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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  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.
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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. 

6.1 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.
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