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STRESZCZENIE 

 

Bony na innowacje to bezzwrotne wsparcie projektów sektora MŚP udzielane w ramach 1 osi 

priorytetowej RPO WM, realizowany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy udziale Instytucji Pośredniczącej, 

której funkcje pełni Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.  

Beneficjentami funduszy mogły być przedsiębiorstwa – mikro, małe i średnie, które, w celu realizacji 

projektu korzystały z podmiotów uprawnionych do realizacji usług badawczo-rozwojowych oraz 

proinnowacyjnych, a więc  instytucji naukowych, instytucji otoczenia biznesu (IOB), przedsiębiorców 

posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, niezależnych jednostek stanowiących 

akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centrów transferu technologii, spółek 

celowych oraz kancelarii patentowych, a także z konsorcjów tych podmiotów. Interwencja skierowana 

była w szczególności do podmiotów MŚP rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R+I. 

Większość małopolskich MŚP wspartych w ramach poddziałania 1.2.3 dostrzega potrzebę wdrażania 

innowacji w przedsiębiorstwach – ich istotność potwierdzili ich przedstawiciele w trakcie badania. 

Badanie przeprowadzone wśród beneficjentów bonów na innowacje potwierdza ich gotowość do 

prowadzenia działalności B+R+I oraz otwartość na współpracę z jednostkami badawczymi w tym 

zakresie.  

Impulsem do przygotowania wniosków o dofinansowanie przez przedsiębiorców w ramach RPO WM 

była przede wszystkim chęć uzyskania środków na realizację planów rozwojowych firmy. Duża część 

przedstawicieli firm wskazała, że mieli oni pomysły na nowe produkty, usługi lub procesy, jednakże nie 

dysponowali wystarczającymi funduszami, aby móc wykorzystać je w przedsiębiorstwie. Równie często 

wskazywali, iż zaczęli wprowadzać innowacje ze względu na możliwość wyróżnienia się na tle 

konkurencji.  

Ponad połowa beneficjentów nie dostrzega poprawy sytuacji firmy na rynku w wyniku wdrożonego 

projektu (17 przedsiębiorstw na 32 badane). Ten pogląd jest widoczny u większości (14 

przedsiębiorstw), które nie wdrożyły w pełni innowacji, a więc została ona wdrożona częściowo lub nie 

została wdrożona. Beneficjenci, którzy nie wdrożyli innowacji, wskazywali, iż nie byli w stanie tego 

zrobić ze względu na zbyt małe własne środki finansowe, potrzebne na jej wdrożenie lub oczekiwaniem 

na dofinansowanie  z innych poddziałań RPO WM. 

Niektóre przedsiębiorstwa zaplanowały opracowanie w ramach jednego projektu więcej niż jedną 

innowację, dlatego łączna liczba planowanych innowacji nie jest równa liczbie beneficjentów. Wśród 

zaplanowanych innowacji ponownie dominowały innowacje produktowe.  

W ocenie współpracy z wykonawcą, aż 93% beneficjentów (30 firm) zdeklarowało, iż ocenia tę 

współpracę pozytywnie.  Przedstawiciele przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia w postaci bonów 

wskazywali także, iż nie potrzebowali  dodatkowych badań, by móc zrealizować projekt. Stąd, trudności 

opisywane w niniejszej ewaluacji wynikają w głównej mierze z etapu wdrażania innowacji, aniżeli 

realizacji projektu.  
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ABSTRACT  

 

Innovation vouchers is a programme of non-returnable aid executed by the Małopolskie Voivodeship 

Regional Operational Programme (RPO WM) Management Authority for 2014-2020 with participation 

of an Intermediate Body, i.e. the Małopolskie Centre of Entrepreneurship.  

The beneficiaries of the founds could be micro, small and medium enterprises, which, in order to 

implement project, used authorized institutions to carry out research, development and pro-

innovation activities i.e. science institutions, business environment institutions, entrepreneurs with 

the status of a research and development center , independent units constituting an accredited 

laboratory or notified laboratory, technology transfer centers, special-purpose entity and patent 

offices, as well as consortia of these entities. The intervention was especially applicable to small and 

medium enterprises that commence or expand their research, development and innovation (B+R+I) 

activities. 

Most micro, small and medium enterprises from Małopolskie aided as part of submeasure 1.2.3 notices 

the need to introduce innovation in enterprises – its significance was also confirmed by their 

representatives during the study. The study conducted among the beneficiaries of innovation vouchers 

confirmed their readiness to execute B+R+I activities and their openness to co-operation in this scope 

with research units.  

The impulse for preparing the subsidy applications by entrepreneurs as part of the RPO WM was mainly 

the willingness to obtain funds for executing the company’s development plans. Most company 

representatives indicated that they had ideas for new products, services or processes, however they 

did not possess enough funds to use them in the enterprise. They also frequently indicated that they 

began to implement innovations due to the opportunity to stand out from the competition. 

Over half of the beneficiaries does not see an improvement in the company’s market situation as result 

of project implementation (17 enterprises out of 32 surveyed). Such opinion is characteristic for 

majority beneficiaries (14 enterprises) who were not yet able to implement the developed innovation, 

it has been partially implemented or has not been implemented. Beneficiaries who have not 

implemented an innovation indicated that this was caused by the lack of sufficient own finances or 

failure to obtain funding for this purpose from a different RPO WM’s submeasure. 

Some enterprises planned to develop more than one innovation as part of a single project, thereby the 

total number of planned innovations is not equal to the number of beneficiaries. The planned 

innovations again mostly included product innovations. 

In the evaluation of co-operation with entities executing B+R+I projects, 93% of beneficiaries (30 

enterprises), evaluated positively. Company representatives who obtain aid of innovation 

vouchers,also indicated that, they did not required additional reserach to implement the project. 

Hence, the difficulties described in this evaluation result mainly from the stage of implementing the 

innovation rather than the implementation of the project.  
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WPROWADZENIE 

 

Badanie ewaluacyjne pn. Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów 

na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 ma na celu dokonanie oceny 

prawidłowości realizacji oraz stopnia wdrożenia innowacji w ramach projektów, które otrzymały 

wsparcie w postaci bonów na innowacje w ramach poddziałania 1.2.3 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nr konkursu  RPMP.01.02.03-IP.01-12-

065/17 

Celem otrzymanego wsparcia było wzmocnienie współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Ewaluacja będzie 

stanowiła weryfikację stopnia wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach, które zakończyły realizację 

projektów współfinansowanych ze środków unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na 

innowacje technologiczne (produktowe i procesowe) i nietechnologiczne (organizacyjne 

i marketingowe): 

 Innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub 

istotnie ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań 

 Innowacja procesowa to wdrożenie nowych lub istotne ulepszenie dotychczasowych metod 

produkcji, dystrybucji i wspierania działalności w zakresie wyrobów i usług,  

 Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez 

przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach 

z otoczeniem, która nie była dotychczas stosowana w przedsiębiorstwie, 

 Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej koncepcji lub strategii marketingowej różniącej 

się znacząco od metod marketingowych dotychczas stosowanych w przedsiębiorstwie. 

Obejmuje ona istotne zmiany w projekcie lub konstrukcji produktów, opakowaniu, dystrybucji 

produktów, promocji produktów oraz kształtowaniu cen. 

 

CEL BADANIA 

 

Badanie ewaluacyjne służy dokonaniu oceny prawidłowości realizacji oraz stopnia wdrożenia innowacji 

w ramach projektów, które otrzymały wsparcie w postaci bonów na innowacje w ramach poddziałania 

1.2.3. RPO WM.  

Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WM zaplanowała przeprowadzenie cyklicznych badań przedsiębiorców, 

którzy otrzymali wsparcie polegające na umożliwieniu pozyskania usług badawczo-rozwojowych oraz 

usług proinnowacyjnych. Badania realizowane będą po zakończeniu realizacji projektów i będą miały 

charakter podsumowania każdego konkursu w ramach poddziałania 1.2.3. Ewaluacje będą 

ukierunkowane na dokonanie oceny przebiegu i efektów projektów, w szczególności stopnia 

wdrożenia wyników prac zrealizowanych w projekcie oraz czynników warunkujących sukces lub 

niepowodzenie tych projektów. Instytucja Zarządzająca RPO WM do tej pory zrealizowała dwie tury 

badań przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie w postaci bonów na innowacje.  
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Niniejszy raport dotyczy trzeciego badania z cyklu zaplanowanych ewaluacji i odnosi się do trzeciego 

naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje., nr 

konkursu  RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 Nabór odbywał się w terminie 30 czerwca 2017 roku – 18 

września 2017 roku. Badaniem objęto 32 beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach konkursu 

i złożyli wniosek o płatność końcową. Zostaną także przywołane porównania z pierwszego i drugiego 

badania, ze względu na to, że Wykonawca realizował obie wcześniejsze ewaluacje.  

 

PYTANIA BADAWCZE  

 

Badanie ewaluacyjne służyło udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania badawcze:  

 

1. Ile i jakiego rodzaju innowacje wprowadziły małopolskie MŚP w wyniku realizacji wspartych 

projektów, z uwzględnieniem podziału na innowacje produktowe, procesowe oraz 

nietechnologiczne? Ile czasu potrzebowały przedsiębiorstwa na ich wdrożenie?  

 

2. W jakim stopniu sposób wykorzystania innowacji przyczynił się do rozwoju firmy?  

 

3. W jakim stopniu interwencja przyczyniła się do usprawnienia procesu transferu technologii 

i zwiększenia poziomu wdrożenia innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw 

wspartych w ramach poddziałania 1.2.3. RPO WM?  

 

4. Czy beneficjenci napotykali jakieś trudności podczas realizacji projektu, a jeśli tak, to jakiego 

rodzaju? Jakie czynniki miały wpływ na sukces wspartych projektów? Jakie czynniki miały 

wpływ na niepowodzenie projektów?  

 

5. Czy środki przeznaczone w ramach bonu były wystarczające aby przedsiębiorstwo wdrożyło 

innowację produktową, procesową lub nietechnologiczną? W jakim stopniu wysokość bonów 

odpowiadała na potrzeby rynku w tym zakresie?  

 

6. Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu wsparcie może przyczynić się do zwiększenia skali 

gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów skutkujących wprowadzeniem na rynek 

nowych, ulepszonych produktów, procesów i usług?  
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KRYTERIA EWALUACYJNE  

 

W niniejszym badaniu uwzględniono następujące kryteria ewaluacyjne:  

 
 

Efektywność rozumiano jako kryterium pozwalające ocenić stosunek nakładów poniesionych na 

realizację projektów w ramach poddziałania 1.2.3. RPO WM na lata 2014-2020 do osiągniętych 

rezultatów w zakresie wdrożenia innowacji.  

 

Skuteczność rozumiano jako kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu zrealizowane zostały cele 

założone w projektach wspartych w ramach poddziałania 1.2.3. RPO WM na lata 2014-2020.  

 

Użyteczność rozumiano jako kryterium pozwalające odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu 

wsparcie płynące z poddziałania 1.2.3 RPO WM na lata 2014-2020 zaspokaja potrzeby, rozwiązuje 

problemy jego odbiorców w obszarze wdrażania innowacji. 

 

Trwałość rozumiano jako kryterium pozwalające ocenić, na ile uzyskiwane rezultaty mają trwały 

charakter i czym to jest uwarunkowane. 

  

efektywność skuteczność użyteczność trwałość
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METODOLOGIA  

 

ANALIZA DESK RESEARCH 

Technika desk research 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 analizie podlegały nie tylko dokumenty 

programowe i strategiczne, ale również dane IZ RPO WM dotyczące wnioskodawców i beneficjentów 

poddziałania 1.2.3 RPO WM 2014-2020. 

Analiza desk research objęła następujące dokumenty: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w zakresie poddziałania 1.2.3 

 Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 

 Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów 

wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 

 Wnioski o dofinasowanie w ramach poddziałania 1.2.3 

 Regulamin konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 

 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów 

 Uchwała nr 1486/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 września 2017 r. 

 Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny z dnia 16.10.2017 r. 

 

CAPI 

 

W badaniu wykorzystano technikę CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Jest to metoda 

badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych 

(tj. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. 

Zastosowanie techniki CAPI w badaniu opinii publicznej pozwala na zapewnienie dużej dokładności 

w wykonywanych pracach badawczych. Pozwala na skrócenie czasu realizacji terenowej badania dzięki 

możliwości pominięcia etapu kodowania poprzez otrzymywanie danych w postaci elektronicznej.  

W ramach niniejszego badania próba miała charakter pełny (100%) i stanowili ją wszyscy beneficjenci 

otrzymujący wsparcie w ramach trzeciego konkursu poddziałania 1.2.3. RPO WM, którzy złożyli 

wniosek o płatność końcową (32 beneficjentów1). 

  

                                                           
1 Przed przeprowadzeniem badania, próba liczyła 33. W toku realizacji badania, jeden z beneficjentów nie wyraził zgody na przeprowadzenie 
wywiadu.  
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 IDI 

 

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 zostanie wykorzystana do 

pozyskania opinii przedsiębiorców na temat wpływu otrzymanego wsparcia na rozwój firm, przebiegu 

wdrażania innowacji, a także wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.  

W ramach niniejszego badania próba do indywidualnych wywiadów pogłębionych została dobrana 

w sposób celowy i przeprowadzono pięć IDI. Respondentów wybrano w taki sposób, aby w próbie 

znaleźli się przedstawiciele każdego typu przedsiębiorstwa (mikro, mały, średni), jak również 

beneficjenci, którzy otrzymali zarówno mały, jak i duży bon na innowacje. 
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WYNIKI BADANIA 

CHARAKTERYSTYKA WDROŻONYCH INNOWACJI  

W niniejszym rozdziale dokonano charakterystyki wdrożonych w wyniku trzeciego konkursu 

poddziałania 1.2.3 innowacji w celu odpowiedzi na pytanie badawcze Ile i jakiego rodzaju innowacje 

wprowadziły małopolskie MŚ w wyniku realizacji wspartych projektów, z uwzględnieniem podziału na 

innowacje produktowe, procesowe oraz nietechnologiczne? Ile czasu potrzebowały przedsiębiorstwa 

na ich wdrożenie? 

Celem Osi priorytetowej 1 RPO WM jest wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się 

głównie zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Interwencja w ramach 

poddziałania 1.2.3 wpisuje się w ten cel, ponieważ ukierunkowana jest na wzmocnienie współpracy 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem B+R. Zgodnie z zapisami regulaminu 

konkursowego, przedmiotem konkursu, a zarazem jego głównym celem jest wsparcie przedsiębiorstw, 

których projekty służą wzmacnianiu współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem 

naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu i polegające na zapewnieniu 

podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz 

proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług 

bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie2.  

Powyższe oznacza, że wsparcie może zostać przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych 

i proinnowacyjnych, spośród których wyróżniono: 

 Usługi badawczo-rozwojowe: 

o typ 1 – usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych, 

o typ 2 – usługi w zakresie wzornictwa  

 Usługi proinnowacyjne: 

o typ 3 – usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-

rozwojowych,  

o typ 4 – usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz 

przedwdrożeniowych  

o typ 5 – usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności 

z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji  

o typ 6 – usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej  

W ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-

065/17odbyły się trzy rundy naboru wniosków. Pierwsza runda naboru wniosków odbywała się od 30 

czerwca 2017 roku do 31 lipca 2017 r. i złożono 22 wnioski. Druga runda trwała od 1 sierpnia do 31 

sierpnia, w której złożono 20 wniosków. Trzecia runda została zaplanowana w terminie 1 września 2017 

r. do 30 września 2017 r., jednakże zgodnie z uchwałą nr 1486/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 września 2017 r. została skrócona. W efekcie trzeci nabór wniosków odbył się 

w dniach 1 września 2017 - 18 września 2017 r. do godz. 15.00 i zostało złożonych 15 wniosków 

o dofinansowanie. Modyfikacja ta była spowodowana zmianą Wytycznych w zakresie 

                                                           
2 Regulamin konkursu nr  RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 
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kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które weszły w życie 23 sierpnia 

2017 r. nastąpiły istotne zmiany w zakresie obowiązków wnioskodawców w zakresie dokumentowania 

rozeznania rynku w stosunku do wymogów zawartych w Regulaminie konkursu3. Z tego powodu nie 

odbyła się także czwarta runda naboru wniosków.  

W ramach pierwszego rozstrzygniętego konkursu, złożone zostały 154 wnioski o dofinansowanie, zaś 

w drugim naborze złożonych zostało 181 wniosków o dofinansowanie (o 27 więcej niż w pierwszym 

konkursie). W trzecim naborze ze względu na skrócony  czas złożono 57 wniosków (o 97 mniej niż 

w pierwszym konkursie oraz o 124 mniej niż w drugim).  

Ocena złożonych w konkursie wniosków przebiegała jednoetapowo. Członkowie KOP dokonali oceny 

formalno-merytorycznej w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów przez wnioskodawców 

w pierwszej i drugiej rundzie, zaś  w trzeciej, ze względu na zmianę kwalifikowalności wydatków w 

ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, termin oceny wniosków został wydłużony o dodatkowe 

30 dni4.  

Ocena dokonywana była w oparciu o kryteria zerojedynkowe (tak-nie – spełnia/nie spełnia kryterium). 

W przypadku przyznania przez obu oceniających we wszystkich kryteriach oceny „tak”, wniosek 

otrzymał ocenę pozytywną. W przypadku pojawienia się w ramach któregoś kryterium oceny „nie” 

przyznanej przez obu członków KOP, projekt otrzymywał ocenę negatywną. 

KOP oceniająca wnioski złożone w ramach trzeciego konkursu w poddziałaniu 1.2.3 RPO WM wybrała 

do dofinansowania łącznie 44 projekty (w pierwszym konkursie wybrano 80 projektów, zaś w drugim 

109). Po pomniejszeniu o rezygnacje, dofinansowanie otrzymały 43 projekty (w pierwszym konkursie 

75 projektów, a w drugim 104 projekty). 

W trzecim badaniu ewaluacyjnym zostały zanalizowane 43 wnioski o dofinansowanie. Jednakże, 

w badaniu ilościowym CAPI zostały przeprowadzone wywiady z 32 beneficjentami. Różnica  

w liczebnościach wynika z faktu, iż w trakcie realizacji projektów zostało rozwiązanych 5 umów. 

Ponadto,  czterech wnioskodawców złożyło więcej niż jeden wniosek, zaś jeden beneficjent odmówił 

udziału w badaniu. Stąd w niniejszym badaniu przy analizie materiału badawczego CAPI zostały 

zanalizowane 32 wywiady, zaś przy analizie wniosków o dofinansowanie zostały zanalizowane 33 

wdrożone projekty.  

W przypadku wsparcia w postaci bonów na innowacje, o dofinansowanie mogły ubiegać się wyłącznie 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Bony na innowacje to program bezzwrotnego wsparcia 

projektów sektora MŚP, a warunkiem otrzymania dofinansowania jest prowadzenie działalności na 

terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych 

Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, miejsca prowadzenia działalności 

na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej5.  

                                                           
3 Uchwała nr 1486/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 września 2017 roku 
4 Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny z dnia 16.10.2017 r. 
5 Regulamin konkursu nr  RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17. 
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Z zebranego materiału badawczego CAPI wynika, że w małopolskich przedsiębiorstwach 

dofinansowanie przyczyniło się w większości przypadków do rozpoczęcia, a nie do kontynuacji 

działalności B+R+I (wyk.1). Spośród przebadanych respondentów 13 ankietowanych zadeklarowało,  

że w wyniku otrzymanego wsparcia firma podjęła się kontynuacji działalności badawczo-rozwojowej  

i innowacyjnej, z kolei 19 przedstawicieli przedsiębiorstw zadeklarowało zainicjowanie takiej 

działalności po otrzymaniu dofinansowania. 

Wykres  1. Proszę wskazać czy w ramach otrzymanego wsparcia przedsiębiorstwo: 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 

Przedsiębiorstwa biorące udział w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17, usługi badawczo-

rozwojowe oraz proinnowacyjne mogły zlecać następującym wykonawcom:  

 Usługi badawczo rozwojowe: 

o Jednostki naukowe, 

o Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego  

o Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium  

o Centra transferu technologii  

o Spółki celowe 

 Usługi proinnowacyjne: 

o Instytucje otoczenia biznesu (IOB) (typ 3,4,5,6) 

o Kancelarie patentowe (wyłącznie typ 6). 

Na 33 projekty wybrane do dofinansowania, beneficjenci w wnioskach o dofinansowanie najczęściej 

współpracowali z jednostkami naukowymi. Należy zwrócić uwagę, iż w celu prawidłowego wdrożenia 

projektu, dwa przedsiębiorstwa współpracowały z dwoma, a nie jednym wykonawcą usługi badawczo-

rozwojowej i proinnowacyjnej. Pierwszym z nich jest mikro przedsiębiorstwo ze wsparciem w postaci 

dużego bonu, które współpracowało z centrum badawczo-rozwojowym oraz instytucją otoczenia 

biznesu, zaś drugą firmą jest średnie przedsiębiorstwo z duży bonem, które współpracowało 

z jednostką naukową i kancelarią patentową.  

19
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Wykres  2. Podział wykonawców ze względu na ich rodzaj, realizujących usługi badawczo-rozwojowe oraz proinnowacyjne dla 

przedsiębiorstw. 

 

Źródło: na podstawie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3    

 

Współpraca z jednostkami badawczymi realizującymi projekty B+R+I została  oceniona pozytywnie 

przez badanych. Na 32 przedstawicieli przedsiębiorstw 30 z nich zadeklarowało, że ocenia współpracę 

zdecydowanie pozytywnie lub raczej pozytywnie. Powodem, dla którego osoba zadeklarowała, 

że współpraca jest raczej negatywna był problem komunikacyjny. Przedstawiciel małego 

przedsiębiorstwa zadeklarował, że wystąpiły niedomówienia i rozbieżności we trakcie współpracy 

z wykonawcą usługi. Podczas przeprowadzania wywiadu pogłębionego, pojawiła się także odpowiedź 

respondenta, dotycząca braku odpowiedniej infrastruktury u wykonawcy prac  w ramach bonu na 

innowację. Pomimo tego, że niektórzy przedsiębiorcy napotykali na trudności we współpracy 

z jednostkami B+R, w ogólnej ocenie przebiegu tej kooperacji można mówić o jej pozytywnych 

efektach.    

Cele były określone na początku i dogadaliśmy silę z instytutem, nie było kłopotów. 

Nie było problemów. Jedynie przesunęliśmy końcowy etap realizacji, Uniwersytet wystosował 

pismo, że nie jest w stanie zrobić tych badań mieli sprzęt zepsuty i ograniczenie w kadrach 

 i naprawdę to było niezależne o nas. 

Do prac badawczych muszą być przygotowane obiekty bo nie da się tego połączyć z bieżąca 

działalnością,  w trakcie trzeba przerywać wracać do nich,  te placówki muszą być wydzielone, nie 

da się jednocześnie badać i pracować 
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Wykres  3. Jak ocenia Pan/Pani współpracę z wykonawcą prac w ramach bonu na innowację? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 

Łączna liczba wdrożonych projektów  w ramach trzeciego konkursu poddziałania 1.2.3, wyniosła 33.  

Niektóre przedsiębiorstwa zaplanowały opracowanie w ramach jednego projektu więcej niż jedną 

innowację, dlatego łączna liczba planowanych innowacji nie jest równa z liczbie beneficjentów.  

Ponadto, w takcie analizy wniosków zauważono, iż niektóre projekty zostały zakwalifikowane do 

różnych typów innowacji. Stąd na 33 projekty pojawiły się 39 rodzajów innowacji. Wśród 

respondentów pojawiło się pięć tego typu odpowiedzi.   

Wykres  4. Liczba wdrożonych projektów w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem rodzaju innowacji zawartych we wnioskach o 

dofinansowanie. 

 

Źródło: na podstawie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3  .  

 

Analizując liczbę planowanych do wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem 

rodzaju innowacji i jej zasięgu, można zauważyć, iż w trzecim konkursie najwięcej zaplanowano 

innowacji produktowych, które stanowiły 86% wszystkich innowacji (37 innowacji na 43 wnioski). 
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Wartość odsetka innowacji produktowych w pierwszej turze badania była na podobnym poziomie 

i wynosiła 89%6, zaś w drugiej turze badania wynosiła 87%. 

Najwięcej wdrożonych projektów stanowiły projekty obejmujące innowacje produktowe, obejmujące 

co najmniej zasięg krajowy (20 projektów). Drugą, najczęściej wskazywaną innowacją w deklaracjach 

beneficjentów była innowacja procesowa na poziomie krajowym (w 6 projektach). Pojawiły się 

pojedyncze innowacje organizacyjne i marketingowe, lecz jak już wcześniej wspomniano, zostały one 

uwzględnione wraz z innym rodzajem innowacji. Innowację organizacyjną uwzględniono w projekcie, 

który realizował jednocześnie innowację produktową i procesową, zaś innowacja marketingowa 

została zaplanowana wraz z innowacją produktową. Ta zależność wynika z regulaminu konkursu,  

w którym zaznaczono, iż innowacja nietechnologiczna, a więc organizacyjna i/lub marketingowa może 

zostać wdrożona wyłącznie w powiązaniu z innowacją technologiczną: produktową lub procesową. 7 

Jeśli chodzi o innowacje produktowe, które dominowały w trzecim konkursie to w większości firm 

(21 przedsiębiorstw), zaplanowało 1 taką innowację. Najwięcej, bo 11 innowacji produktowych 

zaplanowały dwa firmy (małe i średnie przedsiębiorstwo), które korzystały z małego bonu. Pierwsze 

przedsiębiorstwo, zajmowało się produkcją agrestów, zaś drugie produkcją i remontem maszyn 

rozdrabniających do drewna i innych materiałów. Niewiele mniej, bo 9 innowacji produktowych 

zaplanowało przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem materiału z kory egzotycznego drzewa. 

W ramach jednego małego przedsiębiorstwa zaplanowano 6 innowacji produktowych, obejmujących 

urządzenia do obróbki drewna. Przedsiębiorstwo, które zajmowało się produkcją wyrobów 

medycznych, zamierzało wprowadzić 4 innowacje produktowe, jednocześnie planowało wdrożenie 

4 innowacji marketingowych. Średnie przedsiębiorstwo planowało wdrożyć 3 innowacje produktowe 

obejmujące urządzenia obróbcze, zaś dwa mikro przedsiębiorstwa planowały wdrożyć po dwie 

innowacje (obie firmy zajmowały się produkcją produktów kosmetycznych).   

                                                           
6  W pierwszym naborze wniosków, wnioskodawcy wskazywali na dokładny zasięg innowacji tj. zasięg w skali 

przedsiębiorstwa, regionalny, krajowy lub międzynarodowy, lecz wartość odsetka podano zgodnie z podziałem stosowanym 
w drugim i trzecim konkursie tj. jako oddziałujące na przedsiębiorstwo lub o zasięgu co najmniej krajowym.  
7 Regulamin konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 
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Wykres  5. Liczba  wdrożonych  projektów w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem rodzaju innowacji i jej zasięgu. 

 

Źródło: na podstawie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3    

Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy we wnioskach o dofinasowanie określali zasięg odziaływania 

innowacji w skali przedsiębiorstwa oraz o zasięgu co najmniej krajowym, zaś w badaniu ilościowym 

określali zasięg działalności przedsiębiorstwa w znacznie większej skali (od poziomu regionalnego do 

poziomu światowego). 

Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie najczęściej działały na terenie ogólnopolskim (12). 

W drugiej kolejności, firmy pracowały na poziomie regionalnym (w skali województwa) oraz 

światowym. Najmniej przedsiębiorstw (2) działało na terenie ponadregionalnym (kilku województw). 

Nie pojawiły się przedsiębiorstwa, które działały na terenie lokalnym. Należy zauważyć, iż to nie 

wielkość obszaru działalności przedsiębiorstwa, miała wpływ na realizację projektu badawczego.  

Wykres  6. Na jakim terenie działa Pani/Pana przedsiębiorstwo? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 
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Jeśli chodzi o liczbę pracowników w firmach zaangażowanych w realizację bonów to w zdecydowanej 

większości firm było to od 1 do 5 osób. W 2 firmach wskazano, że obowiązki wynikające z wdrażania 

projektu przejęło od 6 do 10 pracowników. Na potrzebę zaangażowania więcej niż 10 pracowników 

także wskazano w 2 firmach. Należy zwrócić uwagę, iż jest to liczba pracowników, którzy uczestniczyli 

w realizacji projektu, a nie wdrażaniu innowacji.  

Wykres  7. . Ilu pracowników było zaangażowanych w realizację bonu innowacyjnego? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 

 

Jeśli chodzi o osoby, które zajmowały się bezpośrednio realizacją projektów w ramach poszczególnych 

firm, większość badanych przedsiębiorstw nie posiadała działów badawczo-rozwojowych, a praca 

związana z projektami wykonywana była doraźnie przez pozostałych pracowników (21). Innowacjami 

w pełnym wymiarze etatowym, jednak nie w ramach wyodrębnionego działu B+R, zajmowało się 

od 1 do 4 osób w 5 przebadanych firmach, zaś w szóstej firmie, która była średnim przedsiębiorstwem 

zatrudniającym 230 osób, realizacją projektów w pełnym wymiarze czasu zajmowało się 17 

pracowników.  Wyodrębniony oddzielny dział B+R w ramach struktury przedsiębiorstwa zadeklarowało 

jedynie 4 ankietowanych. Firmy, które nie miały wyodrębnionego działu B+R, ale posiadały 

pracowników, którzy zajmowali się innowacjami w części wymiaru pracy (2),  zatrudniały jedną taką 

osobę.  
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Wykres  8. Kto u Państwa w firmie zajmował się realizacją projektu badawczego? 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 

Na obecnym etapie zaawansowania realizacji projektów wspartych w ramach bonów na innowacje, 

12 przedsiębiorstw zadeklarowało, że innowacja nie została wdrożona, a więc nie został osiągnięty 

poziom pełnej gotowości do wdrożenia komercyjnego. Na częściowe wdrożenie innowacji również 

wskazało 12 respondentów. Każdy z nich zadeklarował, że jej wdrażanie będzie kontynuowane, zaś 

częściowe wdrożenie trwało średnio 12 miesięcy. Przedstawiciele przedsiębiorstw nie udzielili 

odpowiedzi, iż nie planują pełnego wdrożenia innowacji. Spośród wszystkich badanych firm, tylko  

w 8 przedsiębiorstwach innowacja została w pełni wdrożona.  

W przypadku niewdrożonych innowacji, większość przedstawicieli przedsiębiorstw (6) tłumaczyło się, 

że nie posiadało wystarczającej liczby środków pieniężnych na wdrożenie innowacji, gdyż poszukują 

ich na dalsze prace lub czekają na dofinansowanie innowacji (zarówno z dofinansowania z innych 

poddziałań RPO WM, jak i ze środków własnych). W przypadku projektów, które wymagały dalszych 

prac, trzech respondentów określiło, iż potrzebowaliby 9, 12 oraz nawet 24 dodatkowych miesięcy 

pracy. Dla jednego z tych respondentów, nowa linia technologiczna okazała się zbyt kosztowna, stąd 

powstałe opóźnienie. Inny respondent określił, że ze względu na innowację musiał rozbudować całą 

linię produkcyjną, zaś ostatni zadeklarował, iż inwestycja jest na etapie końcowym, jednakże 

potrzebuje tych dodatkowych miesięcy pracy.  Trochę mniej, gdyż 4 przedstawicieli zadeklarowało, że 

innowacja była w fazie testów, stąd nie została wdrożona. Pojawił się także przypadek 

przedsiębiorstwa, w którym nie można było wprowadzić innowacji ze względu na regulacje rynku.  
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Wykres  9. Na jakim etapie jest wdrażanie innowacji? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 
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WPŁYW PROJEKTÓW NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW  

 

W ramach analizy wpływu projektów realizowanych w ramach trzeciego konkursu poddziałania 1.2.3 

na rozwój małopolskich przedsiębiorstw udzielono odpowiedzi na pytanie badawcze W jakim stopniu 

sposób wykorzystania innowacji przyczynił się do rozwoju firmy? oraz W jakim stopniu interwencja 

przyczyniła się do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrożenia 

innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw wspartych w ramach poddziałania 1.2.3. RPO WM? 

Jeśli chodzi o bezpośredni wpływ realizowanych projektów innowacyjnych na sytuację firmy to 

większość respondentów wskazała, że w wyniku wdrażanej innowacji sytuacja firmy nie zmieniła się 

(17). Może to wynikać z faktu, iż większość przedsiębiorstw nie wdrożyła lub jest w trakcie wdrażania 

innowacji (wyk. 10). Żaden z respondentów nie określił, iż sytuacja się pogorszyła lub zdecydowanie 

pogorszyła. Przytaczając dane z poprzednich edycji, należy zauważyć, że wyniki znacznie się od siebie 

różnią. W pierwszym badaniu, większość respondentów wskazała, że w wyniku wdrażanej innowacji 

sytuacja firmy uległa poprawie (38 firm na 59 badanych), zaś w drugim badaniu łącznie odpowiedzi 

zdecydowanie się poprawiła i poprawiła się było więcej niż opinii, że sytuacja firmy nie zmieniła się 

(38 firm na 68 badanych), jednakże prawie połowa badanych (30 firm na 68 badanych) zadeklarowała, 

iż sytuacja przedsiębiorstwa na rynku nie zmieniła się.  

Wykres  10. Proszę ocenić na ile realizacja projektu badawczego poprawiła sytuację firmy na rynku? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 

Jednakże,  przy ocenie użyteczności projektu sytuacja klaruje się inaczej. Większość przedstawicieli firm 

zadeklarowała, iż projekt był raczej lub bardzo użyteczny (26). Tylko 6 respondentów nie potrafiło 

określić użyteczności zrealizowanego projektu. W tym aspekcie badani również nie zadeklarowali, 

że projekt był raczej lub zdecydowanie nieużyteczny.  

No tak, jak zaczynaliśmy w zeszłym roku mieliśmy 14 pracowników a teraz jest 47. W ciągu roku 

bardzo się rozwinęliśmy.  Tworzymy różne standardy, procedury, kiedyś nie mieliśmy nawet 

potrzeby, żeby coś takiego zrobić. 
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Wykres  11. Jak ocenia Pan/Pani użyteczność zrealizowanego projektu badawczego? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 

W ramach ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw, poproszono ich przedstawicieli o ocenę 

sytuacji firmy w aspektach kadrowym, finansowym, organizacyjnym i technologicznym. Obszar 

organizacyjny obejmował kwestie formalno-proceduralne przedsiębiorstwa. Aspekt finansowy 

dotyczył wydatków przedsiębiorstwa, kwestii przychodów firmy i pozyskiwania funduszy, z kolei aspekt 

kadrowy obejmował liczbę pracowników, ich kwalifikacje i zaangażowanie. Obszar technologiczny 

obejmował posiadanie przez przedsiębiorstwa odpowiedniego sprzętu, wiedzy i technologii.   

Wykres  12. Jak oceni Pan/Pani obecną sytuację przedsiębiorstwa?   

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 
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Biorąc pod uwagę łącznie odpowiedzi pozytywne dotyczące sytuacji w przedsiębiorstwach 

(odpowiedzi dobre i bardzo dobre) największa ich liczba odnosiła się do aspektu technologicznego (24). 

Traktując łącznie odpowiedzi bardzo dobrze i dobrze można uznać, że przedsiębiorcy pozytywnie 

ocenili swoją sytuację. Najwięcej negatywnych odpowiedzi (odpowiedzi złe i bardzo złe) zostało 

wskazanych w kwestii organizacyjnej. Jednakże różnica między poszczególnymi aspektami to jedna 

odpowiedź (w aspekcie organizacyjnym wskazano 3 razy, zaś w pozostałych wskazano po 2). 

Odpowiedzi negatywne nie stanowiły znaczącego odsetka odpowiedzi w żadnym aspekcie.  

Podsumowując powyższe informacje, można stwierdzić, iż cel konkursu, dotyczący m.in. kwestii 

technologicznych został spełniony. Wynika to z przedmiotu konkursu, a więc zapewnienie podmiotom 

z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, 

istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian 

procesowych w przedsiębiorstwie 8  oraz faktu, iż w projektach najwięcej zaplanowano innowacji 

produktowych.  

W przeprowadzonym badaniu, ponad 81% beneficjentów zadeklarowało także, iż projekt jest 

użyteczny bądź bardzo użyteczny. Jest to pozytywny efekt wdrażania poddziałania 1,2.3, gdyż pomimo 

tego, że część respondentów stwierdziła, iż nie zauważyła, by zmieniła się sytuacja na rynku (głównie 

ze względów brak środków finansowych na wdrożenie innowacji i dłuższej fazy testowania produktu), 

to zauważyli, że sytuacja pod względem technologicznym jest na dobrym lub bardzo dobrym poziomie.  

  

                                                           
8 Regulamin konkursu nr  RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17. 
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CZYNNIKI SUKCESU I CZYNNIKI PORAŻKI REALIZOWANYCH PROJEKTÓW  

 

W niniejszym rozdziale udzielono odpowiedzi na pytanie badawcze: Czy beneficjenci napotykali jakieś 

trudności podczas realizacji projektu, a jeśli tak, to jakiego rodzaju? Jakie czynniki miały wpływ na 

sukces wspartych projektów? Jakie czynniki miały wpływ na niepowodzenia projektów? 

Nie ulega wątpliwości, że o sukcesie realizowanych przez przedsiębiorstwa projektów można mówić 

w przypadku osiągnięcia korzyści technologicznych i finansowych przedsiębiorstwa. Naturalnym jest, 

że firmy wsparte w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM dążyły do maksymalizacji korzyści 

wynikających z realizacji projektów i wykorzystania innowacji w praktyce funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. Małopolscy przedsiębiorcy mogli jednakże spotkać się z szeregiem trudności 

w realizacji projektu i jego późniejszego wykorzystania jak np. brak zaplecza sprzyjającego 

praktycznemu zastosowaniu innowacji lub niskie kompetencje pracowników. W ramach 

prowadzonego badania, respondenci zostali poproszeni o wskazanie czy w trakcie realizacji bonów na 

innowacje napotkali jakiekolwiek trudności. 

Na trudności, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu wskazało 7 przedstawicieli 

przedsiębiorstw. Zdecydowana większość (25 firm) nie dostrzegała problemów w ramach wdrażania 

projektu.  

Wykres  13. Czy pojawiły się jakieś trudności w realizacji projektu? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 

Beneficjenci biorący udział w badaniu wskazywali, jak dużym obciążeniem dla firmy była realizacja 

projektu. Poprzez obciążenie organizacyjne rozumiano problemy formalno-proceduralne, problemy z 

przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji czy wzrost ilości zadań, obciążenie finansowe dotyczyło 

takich kwestii jak: pojawienie się niespodziewanych wydatków, zmniejszenie się przychodów firmy czy 

konieczność pozyskania dodatkowych funduszy. Trudności technologiczne wynikające z wdrażania 

innowacji to m.in. brak odpowiedniego sprzętu, urządzeń czy maszyn, niedostateczna wiedza 

praktyczna i teoretyczna, natomiast kadrowe rozumiano jako problemy z niewystarczającą liczbą 

pracowników, ich niskimi kwalifikacjami, brakiem zaangażowania lub dużą rotacją.  
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W większości przypadków, badani nie zadeklarowali większych trudności w żadnym analizowanym 

aspekcie tj. kadrowym, finansowym, organizacyjnym oraz technicznym. Najwięcej opinii negatywnych, 

czyli odpowiedzi, że realizowanie projektu było dużym lub bardzo dużym obciążeniem dla 

przedsiębiorstwa dotyczyło właśnie aspektu technologicznego – 4 odpowiedzi. Co ciekawe, najwięcej 

opinii pozytywnych, a więc odpowiedzi obejmujące „małe” i „bardzo małe” obciążenie zostało 

udzielonych przy ocenie aspektu finansowego.  

W trakcie przeprowadzania indywidualnych wywiadów pogłębionych, pojawiły się także odpowiedzi z 

zakresu aspektu organizacyjnego, gdyż badani zadeklarowali, iż mieli problem z modyfikacją niektórych 

zadań. Część respondentów zauważa, iż należałoby uwzględnić możliwość wprowadzanie zmian w 

takcie wdrażania innowacji. Na podstawie regulaminu, beneficjenci mieli 12 miesięcy na realizację 

całego projektu, gdyż realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 12 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku 9 . Mimo pojawienia się pewnych trudności, kwestia czasu realizacji projektu nie była 

czynnikiem uniemożliwiającym jego wdrożenie. Z doświadczeń IP wynika, iż żaden z respondentów nie 

rozwiązał umowy z tego powodu, gdyż każdorazowo MCP wydawało zgodę na wydłużenie okresu 

realizacji projektu.  

(…) żeby na etapie planowania móc w trakcie realizacji modyfikować i wprowadzić zmiany, żeby 

nie było to tak na sztywno, w takich ramach.  Ale w realizacji nie zmieniła bym tu nic prócz 

elastyczności dat i kwot. 

                                                           
9 Regulamin konkursu nr  RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17. 
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Wykres  14. Jak dużym obciążeniem dla firmy była realizacja projektu badawczego?  

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 

Podsumowując tę część, podobnie jak w pierwszym i drugim naborze, trudno dokonać jednoznacznej 

oceny czy realizowane projekty zakończyły się sukcesem czy porażką. Beneficjenci jako sukces 

wynikający z otrzymanego wsparcia uważali zakup usług, których nie udałoby się pozyskać bez środków 

unijnych. O pełnym sukcesie będzie jednak można mówić po wdrożeniu innowacji. Dla większości 

badanych (19 beneficjentów), bony na innowacje były pierwszym początkowym krokiem w kierunku 

transferu badań do przedsiębiorstw, który prawdopodobnie bez dofinansowania nie byłby podjęty. 

Sporadyczne obciążenia, jakie zgłaszali beneficjenci dotyczyły kwestii organizacyjnych realizacji 

projektów, argumentując, że wymagano od nich zbyt restrykcyjnego trzymania się terminów 

uwzględnionych w projektach, gdyż przez nieprzewidziane zmiany, czas realizacji projektu może ulec 

zmianie. Mimo tych trudności, nie był to aspekt, który uniemożliwiłby realizację projektu.  
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WYSOKOŚĆ BONÓW  

 

W ramach niniejszego rozdziału udzielono odpowiedzi na pytanie badawcze Czy środki przeznaczone 

w ramach bonu były wystarczające, aby przedsiębiorstwo wdrożyło innowację produktową, procesową 

lub technologiczną? W jakim stopniu wysokość bonów odpowiadała na potrzeby rynku w tym zakresie?  

Na sfinansowanie bonów na innowacje w ramach trzeciego konkursu poddziałania 1.2.3 zaplanowano 

kwotę 16 185 614,40 zł. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu wynosi10: 

 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM; 

 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM; 

 70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO 

WM. 

W drugim badaniu alokacja drugiego konkursu była na podobnym poziomie, co w trzecim naborze 

i wyniosła 16 823 592,00 zł. Należy zauważyć, iż jest to niemal trzykrotnie wyższa kwota niż alokacja 

pierwszego konkursu.  

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu i zaliczają się do nich: 

1. Wydatki na zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem 

lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian 

procesowych, w tym: 

a. wydatki na wykonanie analiz przedwdrożeniowych, testów oraz badań dotyczących 

jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami, a także certyfikację nowych 

lub znacząco ulepszonych rozwiązań, 

b. wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych 

lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej (pierwsza produkcja) 

przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej, 

c. w powiązaniu z powyższymi: wydatki na badania i prognozy rynku dla nowego lub 

istotnie ulepszonego rozwiązania, opracowanie strategii i procedur związanych 

z wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania; 

  

2. Wydatki na zakup usług w zakresie wzornictwa, w tym: 

a. wydatki na wykonanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech 

technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, w celu wprowadzenia 

do działalności rynkowej, 

b. wydatki na opracowanie projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: 

konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania; 

 

                                                           
10 Regulamin konkursu nr  RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17. 
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3. Wydatki na zakup usług ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem 

zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym w tym: 

 

a. wydatki na zakup analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych 

i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, 

b. wydatki na zakup analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności 

intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji, 

c. wydatki na zakup usług doradztwa w zakresie ochrony wartości niematerialnych 

i prawnych oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności intelektualnej. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie, uruchomienie produkcji 

masowej lub działalności handlowej nie jest przedmiotem finansowania w ramach poddziałania 1.2.3. 

W wyniku przeprowadzonego badania można jednak stwierdzić, że przedsiębiorcy chcieliby, aby 

dofinansowanie obejmowało również wdrożenie innowacji. Jest to pogląd zbieżny z opiniami 

udzielonymi w trakcie przeprowadzania drugiego badania.  

Tu też przydało by się wsparcie jak ten grant skomercjalizować. 

Często wdrożenie jest droższe niż prace badawcze. I jak się uda pokonać tą pierwszą barierę 

związaną z pracami badawczo rozwojowymi, to pojawia się dopiero poważny problem koszty 

wdrożenia. 

Wnioskodawcy w ramach konkursu poddziałania 1.2.3. mogli aplikować o różnej wartości bony na 

innowacje: 

1. Mały bon na innowacje – 50 000 zł 

2. Duży bon na innowacje – 100 000 zł 

Większość beneficjentów aplikowała o dotację w postaci dużego bonu na innowacje – 20 

przedsiębiorstw, co stanowi trochę ponad połowę wszystkich beneficjentów (60%).  W porównaniu do 

pierwszej i drugiej edycji badania, gdzie niemal 80% beneficjentów skorzystało z wyższej dotacji  

w postaci dużego bonu na innowacje, to w trzecim konkursie te różnice nie są aż tak znaczące.  

Wykres  15. Rodzaje bonów na innowacje, o które aplikowali beneficjenci. 

 

Źródło: na podstawie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3 
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Duży bon na innowacje wybrały głównie mikroprzedsiębiorstwa (10 firm). W drugiej kolejności 

skorzystały z niego małe przedsiębiorstwa (7 firm). Spośród wszystkich średnich firm korzystających ze 

wsparcia, 3 otrzymało finansowanie w formie dużego bonu oraz 3 w formie małego bonu na innowacje. 

Liczba mikroprzedsiębiorstw i małych firm, które otrzymały mały bon wyniosła odpowiednio 4 i 6.  

Wykres  16. Rodzaje bonów na innowacje, o które aplikowali beneficjenci z uwzględnieniem wielkości firmy 

 

Źródło: na podstawie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3   

Odnośnie wysokości dofinansowania w konkursie, w zależności od tego, ile razy beneficjent uzyskał 

wsparcie w ramach poddziałania 1.2.3, kwota dofinansowania była zawsze większa (od 70% do 90%), 

niż kwota ponoszona przez wnioskodawcę (wkład własny). Jednakże, niektórzy beneficjenci, w trakcie 

przeprowadzania wywiadów pogłębionych, wskazywali, że wsparcie było zbyt małe, gdyż wskazywali, 

że w ramach dofinansowania nie uwzględniono kosztów związanych z aspektami formalnymi tj. 

przygotowywanie projektów, negocjacje umów.  

Jest masa kosztów poza projektowych, takich związanych z moja pracą, dojazdami, z czasem 

poświęconym na przygotowanie projektu, negocjacje umowy, zakresu, to dziesiątki albo więcej 

pracy, nie są one specjalnie alokowane do tego projektu. Gdyby pewien zakres środków był 

przyznany w kwocie ryczałtowej, ten czas poświęcony to koszt, który przedsiębiorca ponosi na 

własne ryzyko.   

 

Ponadto, osoby, które wskazały że otrzymane wsparcie było niewystarczające często wskazywali, 

iż w praktyce realizacja projektu okazała się bardziej kosztowna (zwłaszcza jeśli uwzględni się zmianę 

zasad rynkowych) i wszystkie dodatkowe koszty musieli finansować z własnych środków lub składać 

wnioski o dodatkowe dofinansowanie z innych poddziałań RPO WM. Należy wspomnieć, że wsparcie z 

poddziałania 1.2.3. polegało na zakupie usługi badawczo-rozwojowej i usługi proinnowacyjnej. Stąd, 

dodatkowe koszty często wiązały się z wdrażaniem innowacji, a nie wdrażaniem projektu (co wiąże się 

np. z zakupem środków trwałych). Brak rozróżnienia tych dwóch etapów (realizacja projektu  

i wdrażanie innowacji)  przez część respondentów, był już widoczny w pierwszym badaniu 
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ewaluacyjnym. Według przedsiębiorców dodatkowe dofinansowanie było konieczne, aby móc w pełni 

zrealizować zaplanowane cele projektu  i potrzeby rynku w tym zakresie. Trudniejszą sytuację według 

beneficjentów mają małe (włącznie z mikro) przedsiębiorstwa, które nie mają dużych rezerw 

finansowych na nieprzewidziane wydatki związane z wdrażaniem innowacji.  

W bonie na innowacje współpracowaliśmy z uczelnią, uczelnia dużą część puli sobie zgarniała. 100 

tys.  dostaliśmy i po zapłaceniu uczelni, podatków to żywej gotówki na wdrożenie zostało nam 

około 50, 60 tys. Połowa została zjedzona przez elementy biurokracji. Jak byśmy mieli więcej 

pieniędzy, byli byśmy w stanie trochę bardziej dopracować ten projekt. A tak przyjęliśmy strategię, 

że robimy to na co nam starczy 

W małych przedsiębiorstwach rzadko się zdarza, że są wolne środki, bieżąca działalność pochłania 

te środki.  

Powinna być możliwość w trakcie, nawet procentowo dodatkowo wnioskować o jakąś kwotę 

dodatkowo. W momencie, kiedy składaliśmy wniosek, wydawało nam się, ze wszystko mamy 

skalkulowane ale w trakcie okazało się, że niektóre rzeczy należałoby dodatkowo zrobić, a nie było 

na to środków. 

Ten projekt zrealizowaliśmy, ale jeszcze nie wdrożyliśmy. 

Niektórzy respondenci, już od pierwszego konkursu, który odbył się na przełomie 2015 i 2016 roku, 

zaczęli planować prace badawcze. Co potwierdza, iż przedsiębiorcy interesują się i aktywnie poszukują 

możliwości na rozwój swojej firmy. Jednakże część respondentów miało trudność w planowaniu 

wydatków przy realizacji badania, gdyż koszty realizowane były wyższe niż planowane.  

Próbowaliśmy się zmieścić ale na sprzęt wydaliśmy około 50 tys więcej,  dołożyliśmy ze swoich, nie 

chcieliśmy być ograniczani przez odgórne decyzje.  Przy rozeznaniu rynku już 2 lata wcześniej, 

okazuje się, że te kwoty się zmieniają przy realizacji. Wychodzą dodatkowe koszty, których nie 

przewidzieliśmy wcześniej.  Dobrze by było, żeby móc elastycznie złożyć jeszcze wniosek na te 

koszty.  

Wykres  17. Czy wartość bonu była wystarczająca do tego żeby przeprowadzić zaplanowane prace badawcze? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 
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Podobnie jak w ramach pierwszego i drugiego konkursu, beneficjenci trzeciego naboru finansowali 

wdrażanie innowacji z własnych środków – 18 firm. W przypadku 6 firm oprócz własnych środków 

korzystano również ze środków unijnych z RPO, 3 przedsiębiorców skorzystało z kredytu, a 1 ze 

wsparcia środków pochodzących z programów centralnych. Przedsiębiorcy zadeklarowali, iż nie 

korzystali ze wsparcia inwestorów zewnętrznych. Należy zauważyć, że przedsiębiorcy korzystający 

z RPO finansowali wdrażanie innowacji również, ze środków własnych, ponieważ wsparcie dla 

przedsiębiorców w ramach RPO nie obejmuje pokrycia 100% kosztów, dlatego wkład własny firm jest 

warunkiem koniecznym do otrzymania środków. 

Wykres  18. Jakie są źródła finansowania wdrażanej innowacji? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 

Prowadzone prace badawcze w ramach bonów na innowacje nie generowały zdaniem przedsiębiorców 

konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, umożliwiających ich wdrożenie. Prawie wszyscy 

respondenci w trakcie wywiadów zadeklarowali, że zaplanowane prace badawczo-rozwojowe  

i proinnowacyjne były wystarczające do prawidłowej realizacji projektów i pomimo, że niektórzy 

ankietowani wskazywali na konieczność większego dofinansowania projektów, ich realizacja nie 

wymagała dodatkowych prac badawczych. W trakcie przeprowadzenia wywiadów tylko 1 respondent 

przyznał, że w wyniku realizacji projektu dostrzegł konieczność dodatkowych badań, lecz nie podjął się 

ich realizacji. 

W pierwszym konkursie, 20% (12 na 59 badanych) badanych zadeklarowało, że pojawiała się 

konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, zaś w drugim 16% (11 na 68 badanych). Trzeci 

konkurs na tym tle ma znacznie niższy wskaźnik procentowy, gdyż wynosi 3%. Należy zauważyć, 

iż spadek ten, nie jest zależny od tego, który raz beneficjent otrzymał wsparcie w ramach poddziałania 

1.2.3.RPO WM, ponieważ 23 badanych po raz pierwszy otrzymało wsparcie, zaś pozostali 

dofinansowanie otrzymali po raz drugi. Nie było przedsiębiorstw, które wsparcie otrzymały na 

poziomie 70% (wsparcie uzyskane po raz trzeci i kolejny). 
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Wykres  19. Czy w toku prac badawczych pojawiła się konieczność dodatkowych badań do tego, aby można było podjąć decyzję o 

wdrożeniu innowacji? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 
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GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE INNOWACJI  

 

Zaplanowane w ramach poddziałania 1.2.3 wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw wpisuje się 

w założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020. Jednym z priorytetów 

Strategii jest stymulowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie prac 

badawczo-rozwojowych, doskonalenie kadr czy wsparcie współpracy pomiędzy sektorem nauki  

i biznesu11.  

Na umocnienie się regionu województwa małopolskiego i dążenie do sklasyfikowania go jako lidera 

innowacyjności niewątpliwie wpływ ma stworzenie wizerunku Małopolski jako regionu atrakcyjnego 

dla inwestycji dzięki tworzeniu i optymalizacji warunków dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 

aktywności zawodowej i przedsiębiorczości. Służy temu m.in. wsparcie przedsiębiorstw we 

wprowadzaniu w nich innowacyjnych zmian poprawiających ich konkurencyjność na rynku. Zgodnie  

z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji 2020, główną gałęzią konkurencyjnej gospodarki regionalnej 

będą przemysły wiedzy i nowoczesnych technologii, wykorzystujące kluczowe atuty rozwojowe 

Małopolski – kapitał intelektualny, aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców. Dziedziny, w których 

województwo wykazuje wyraźną aktywność określono w Inteligentnych Specjalizacjach Województwa 

Małopolskiego i należą do nich:  

 Chemia  

 Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców 

niemetalicznych,  

 Energia zrównoważona,  

 Elektrotechnika i przemysł maszynowy,  

 Przemysły kreatywne i czasu wolnego (z kulturą i turystyką),  

 Nauki o życiu,  

 Technologie informacyjne i komunikacyjne.  

 

Chemia obejmuje nauki chemiczne, w szczególności programy związane z ochrona zdrowia, 

rolnictwem, przemysłem rolno-spożywczym, drzewnym i celulozowo-papierniczy, gospodarką 

odpadami, energetyką, materiałami na potrzeby budownictwa i transportu oraz surowcami 

naturalnymi.  

Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych 

obejmuje przede wszystkim rozwój wyrobów metalowych na potrzeby elektryki i energetyki, tworzenie 

innowacyjnych proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych i komponentów w maszynach, 

urządzeniach i środkach transportu, tworzenie materiałów o podwyższonych właściwościach 

użytkowych, pozyskiwanie i przetwórstwo surowców.  

Energia zrównoważona obejmuje zagadnienia rozwoju energetyki oraz wykorzystania energii 

w sposób zaspokajający potrzeby obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na 

ich zaspokojenie. Dziedzinami nauki zaliczanymi do tej specjalizacji są m.in. inteligentne sieci  

                                                           
11 Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020. 



 

34 

 

i magazynowanie energii, odnawialne źródła energii, energooszczędne budynki i miasta, efektywność 

energetyczna, czyste technologie przetwarzania i konwersji paliw.  

Elektrotechnika i przemysł maszynowy obejmuje przede wszystkim produkcję i rozwój wyrobów 

elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych i mechanicznych, a także produkcję pojazdów 

samochodowych i pozostałego sprzętu transportowego  

Przemysły kreatywne i czasu wolnego obejmują głównie produkcję, wytwarzanie, wystawiennictwo, 

jak i sprzedaż i produkcję dóbr chronionych prawami autorskimi, działalność kulturalną i branżę 

turystyczną  

Nauki o życiu to dziedzina obejmująca obszary interdyscyplinarne leżące na pograniczu nauk 

medycznych, biologicznych i biochemicznych. Przykładowe dziedziny nauki zaliczane do tej specjalizacji 

to agrotechnika, nauki o zwierzętach, biochemia, bioinżynieria, biologia, ekologia, medycyna, 

farmakologia, ochrona środowiska, nauki o żywieniu, genetyka i genomika, biologia molekularna, 

nanotechnologia.  

Technologie informacyjne i komunikacyjne dotyczą działań obejmujących produkcję i wykorzystanie 

urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, 

przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych 

i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej. Zalicza się tu m.in. automatyzację i robotyzację 

procesów technologicznych, systemy inteligentnego projektowania i zarządzania budynkami, 

technologie geoinformacyjne, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku. 

 

Wskazane powyżej inteligentne specjalizacje regionu to obszary tematyczne, których dotyczyły 

innowacje wsparte w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM. Każdy wnioskodawca zobligowany został 

do wykazania, jakiej IS dotyczyć będzie projekt. Wprowadzane na rynek w wyniku realizacji projektów 

nowe produkty i usługi przyczyniają się do rozwoju tych obszarów. 

Jak wynika z poniższego wykresu większość projektów wspartych w ramach bonów na innowacje 

dotyczyła obszaru Nauk o życiu (7). Spośród wszystkich realizowanych projektów, 6 z nich dotyczyło 

obszaru Produkcję metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców 

niemetalicznych. Projekty z dziedziny Chemii były realizowane przez 5 przedsiębiorstw, zaś z Energii 

zrównoważonej, Elektrotechniki i przemysłu maszynowego oraz Technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych przez 4 przedsiębiorstwa.  Przemysły kreatywne i czasu wolnego było najrzadziej 

wybieraną specjalizacją – tylko 3 projekty zostały zaliczone właśnie do tej specjalizacji.  
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Wykres  20. Przynależność wspartych projektów do poszczególnych inteligentnych specjalizacji 

 

Źródło: na podstawie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2. 

W 9 badanych przedsiębiorstwach, w związku z wdrażaniem innowacji, pojawiła się potrzeba 

wprowadzania dodatkowych zmian. Respondenci zadeklarowali, iż musieli dokonać zmian kadrowych 

(2 przypadki),  zakup nowych maszyn i rozbudowa linii produkcyjnej (5 przypadków), zmiana  

i podniesienie norm jakościowych (2 przypadki). Jednakże większość badanych (18 przedstawicieli 

przedsiębiorstw) zadeklarowało, iż nie musiało wprowadzać dodatkowych modyfikacji.  

 

Wykres  21. Czy w wyniku wdrożonej innowacji pojawiła się potrzeba wdrażania dodatkowych zmian w przedsiębiorstwie? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 

Większość małopolskich MŚP wspartych w ramach poddziałania 1.2.3 dostrzega potrzebę wdrażania 

innowacji w przedsiębiorstwach. Tylko jeden beneficjent określił innowacje jako mało istotne. W 

trakcie wywiadów pogłębionych przedsiębiorcy zadeklarowali, że wsparcie w postaci bonów na 

innowacje jest istotne, gdyż innowacyjne rozwiązania mają wpływ na rozwoju ich firm. 
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Wykres  22. Czy jest Pani/Pan w stanie określić znaczenie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, prac badawczych lub rozwojowych w 

działalności Pani/Pana firmy? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=32 

To jest dobry kierunek ale mówię to z mojej perspektywy. Dzięki temu  mogłem uruchomić 

dodatkową produkcję i wejść na nowe rynki. 

Klient jak słyszy, że mamy to centrum u siebie i nie musimy wysyłać tych próbek dalej i jeśli cos się 

podzieje na mikrobiologię, to możemy u siebie, na takim wstępnym etapie, powiedzieć co się dzieje 

i jesteśmy bardziej wiarygodni na rynku.  Robimy te badania i jesteśmy w stanie pomóc nie tylko w 

przypadku reklamacji. Jeśli klient ma jakieś problemy, to tu możemy na miejscu mu pomóc na 

wysokim poziomie. 

 

  

6

13

1

Bardzo istotne Istotne Ani istotne ani nie istotne



 

37 

 

MATRYCA WDROŻONYCH INNOWACJI  

 

Lp. Rodzaj 
innowacji 

Charakterystyka innowacji Branża Wielkość 
firmy 

 
Inteligentna Specjalizacja: Chemia 

 

1.  produktowa Przedmiotem projektu była realizacja 
prac badawczo-rozwojowych na rzecz 
mikroprzedsiębiorstwa mających na 

celu opracowanie i wprowadzenie na 
rynek 2 nowych, innowacyjnych 

produktów 
kosmetycznych na bazie surowców 

naturalnych: peelingu na bazie oleju z 
pestek malin oraz peelingu na bazie 

oleju z pestek granatu 

Produkcja 
wyrobów 

kosmetycznych i 
toaletowych 

mikro 

2.  procesowa Zakres projektu obejmował zakup usługi 
badawczo – rozwojowej, polegającej na 
badaniu i opracowaniu nowego procesu 

demontażu pojazdów hybrydowych 
wycofanych z eksploatacji. Rezultatem 
będzie wprowadzenie do działalności 

firmy nowego procesu, który jest 
rozwiązaniem zastosowanym po raz 

pierwszy na polskim rynku. Proces po 
niewielkich modyfikacjach będzie mógł 
być również stosowany do demontażu 

samochodów elektrycznych. 

Demontaż 
wyrobów 
zużytych, 
Odzysk 

surowców z 
materiałów 

segregowanych, 
Zbieranie 

odpadów innych 
niż 

niebezpieczne 

mikro 

3.  procesowa Przedmiotem zamówienia był zakup 
usługi opracowania innowacyjnej 

technologii wypełniania luźnych części 
skór w procesie wykończania mokrego 

w celu wdrożenia w zakładzie 
garbarskim. Wdrożenie do produkcji 
nowej technologii wypełniania skór 

wpłynie na uzyskanie wyrobów o 
wyższej jakości. Poprzez poprawienie 

wypełniania luźnych części skór zostanie 
poprawiony wskaźnik efektywności 

wykorzystania powierzchni gotowych 
skór obuwniczych o ok. 5-6 %. 

Wyprawa skór, 
garbowanie; 
wyprawa i 

barwienie skór 
futerkowych 

małe 
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Lp. Rodzaj 
innowacji 

Charakterystyka innowacji Branża Wielkość 
firmy 

4.  produktowa 
procesowa 

Projekt dotyczył wykonania badań 
stolarki okienno-drzwiowej z profili PVC 
w zakresie odporności na włamanie w 

klasie RC2 wg PN-EN 1627. Badania 
miały zostać wykonane w jednym z 

laboratoriów posiadającym akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji w tym 

zakresie. Badaniom odporności na 
włamanie poddane zostały okna 

wykonane w dwóch systemach, tj. Ideal 
7000 oraz Ideal 8000. 

Produkcja 
wyrobów dla 

budownictwa z 
tworzyw 

sztucznych 

średnie 

5.  produktowa 
 

Projekt, mający na celu poszerzenie 
działalności firmy o nowy asortyment 

wyrobów, zakładał: kompleksowe 
badania fizyko-mechaniczne oraz 

higieniczne i mikrobiologiczne, mające 
na celu sprawdzenie dotychczasowych 

opracowań technologicznych (barwienia 
i impregnacji) 

oraz prowadzenie prób 
eksperymentalnych modyfikujących 
negatywne parametry opracowań; 
wykonanie prototypowych modeli 

wyrobów i ich testowanie użytkowe 
wraz z oceną ankietową.  

Produkcja toreb 
bagażowych, 

toreb ręcznych i 
podobnych 
wyrobów 

kaletniczych; 
produkcja 
wyrobów 

rymarskich, 
Produkcja 

obuwia 

mikro 

 
Inteligentna Specjalizacja: Elektrotechnika i przemysł maszynowy 

 

6.  produktowa Przedmiotem projektu był zakup 
specjalistycznej usługi doradczej, której 

efektem będzie wprowadzenie do 
oferty firmy 11 znacząco ulepszonych 
typów urządzeń do obróbki drewna z 
certyfikatami zgodności z dyrektywą 

2006/42/WE oraz 2000/14 ze zm. 

Produkcja maszyn 
dla rolnictwa i 

leśnictwa 

małe 

7.  produktowa 
procesowa  

organizacyjna 

Głównym celem projektu było 
przeprowadzenie prac badawczo-

rozwojowych związanych z 
zaawansowanymi 

algorytmami dla logistyki magazynowej. 
Metoda stworzenia/opracowania 

algorytmów jest innowacyjna – oparta 
na topologicznej analizie danych oraz 

Big Data. 

Magazynowanie i 
przechowywanie 

pozostałych 
towarów 

małe 
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Lp. Rodzaj 
innowacji 

Charakterystyka innowacji Branża Wielkość 
firmy 

8.  produktowa 
 

Przedmiotem projektu jest zakup usługi 
proinnowacyjnej w zakresie wykonania 

badań dotyczących zgodności z 
określonymi wymogami i normami oraz 

certyfikacja 6 typów urządzeń do 
obróbki drewna. 

Produkcja 
pozostałych 

maszyn ogólnego 
przeznaczenia, 

gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

małe 

9.  produktowa Projekt dotyczył usługi w zakresie 
wykonania badań dotyczących jakości i 

zgodności z określonymi normami i 
wymogami oraz certyfikacji 11 typów 

(modeli) agregatów prądotwórczych w 
zakresie mocy 20 – 220 kVA w 

obudowach 
dźwiękochłonnych o znacząco 

podniesionych walorach użytkowych. 

Produkcja 
elektrycznych 

silników, prądnic i 
transformatorów 

średnie 

 
Inteligentna Specjalizacja: Energia zrównoważona 

 

10.  produktowa Projekt polegał na wykonaniu studium 
wykonalności prac B+R które ma na celu 

analizę planowanych do 
przeprowadzenia prac badawczych 

odnoszących się planowanego efektu 
tych prac, tj. stworzenia standardu 

budownictwa energooszczędnego oraz 
procedury weryfikacji osiągnięcia tego 
standardu. Celem prac było stworzenie 

serii obliczeń zapotrzebowania 
energetycznego budynków z podziałem 

na jednorodzinne, wielorodzinne i 
budynki użyteczności publicznej 

Działalność w 
zakresie inżynierii i 

związane z nią 
doradztwo 
techniczne 

mikro 

11.  produktowa Głównym celem projektu było 
dokonanie zgłoszenia wzoru 

użytkowego linii technologicznej do 
produkcji peletu 

biomasowo - odpadowego do ochrony 
międzynarodowej, co miało się 

przyczynić do podniesienia 
konkurencyjności 
Wnioskodawcy. 

Pozostałe badania 
i analizy 

techniczne 

małe 

12.  produktowa Projekt miał polegać na zleceniu usługi 
B+R jednostce naukowej celem 

opracowania nowego produktu w 
postaci uniwersalnego, modułowego 

systemu instalacji paneli 
fotowoltaicznych. W ramach jego 

Badania naukowe 
i prace rozwojowe 

w dziedzinie 
pozostałych nauk 
przyrodniczych i 

technicznych 

mikro 
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Lp. Rodzaj 
innowacji 

Charakterystyka innowacji Branża Wielkość 
firmy 

realizacji zaplanowano 1 zadanie, które 
składało się z dwóch zasadniczych 

elementów. Pierwszym z nich 
było opracowanie projektu 

inżynierskiego, drugie zaś było związane 
z opracowaniem prototypu urządzenia 

oraz jego przetestowaniem. 
 

13.  produktowa Przedmiotem projektu był zakup usługi 
w zakresie badań przemysłowych i 

eksperymentalnych prac rozwojowych, 
związanych z opracowaniem 

innowacyjnej technologii konsol 
nośnych do montażu okładzin fasad 

wentylowanych redukujących punktowe 
mostki termiczne w ścianach 

zewnętrznych. 

Obróbka metali i 
nakładanie 

powłok na metale 

małe 

 
Inteligentna Specjalizacja: Nauki o życiu 

 

14.  produktowa Projekt polegał na zakupie usługi 
badawczo-rozwojowej w zakresie badań 

przemysłowych i eksperymentalnych 
prac rozwojowych, zmierzającej do 
opracowania nowych produktów 

kosmetycznych w postaci płynu/lotionu 
do 

włosów oraz żelu o działaniu 
łagodzącym w zakresie szerokiego 
spektrum problemów skórnych. 

Produkcja 
wyrobów 

kosmetycznych i 
toaletowych 

mikro 

15.  produktowa Przedmiotem projektu był zakup usług 
badawczo-rozwojowych, których celem 

jest stworzenie zestawu 
predefiniowanych, spersonalizowanych 

i wysoce skutecznych usług 
rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych i 

dietetycznych dla Centrum Zdrowych 
Innowacji (CZI), które będzie wdrażane. 

Powstałe w ten sposób innowacyjne 
pakiety usług będą zintegrowane w 

zaawansowanym systemem 
informatycznym 

służącym do automatyzowania działań 
w zakresie planowania, monitorowania, 

raportowania zarówno stanu 
zdrowia jak i przebiegu oraz rozliczeń 

procesu odnowy psychofizycznej 
klientów. 

Hotele i podobne 
obiekty 

zakwaterowania 

mikro 
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16.  produktowa 
procesowa 

Przedmiotem badań było zdobycie 
nowej wiedzy oraz opracowanie i 

przystosowanie technologii produkcji 
opakowań typu Bag in Box do 

warunków produkcji Ultra Clean. 
W ramach zleconych prac badawczo 

rozwojowych została wykonana analiza 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego 

worków (przed radiacją, po radiacji oraz 
wyprodukowanych z wykorzystaniem 

komory bezpyłowej), badanie 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego 

ścian 
hali produkcyjnej i powierzchni 
roboczych, badania zapylenia i 

zanieczyszczenia mikrobiologicznego 
powietrza na terenie całego zakładu z 
uwzględnieniem rozkładu frakcyjnego 

zapylenia i zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych, ocena skuteczności 

ozonowania w ograniczaniu frakcji 
respirabilnej i całkowitej 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz 
zapylenia powietrza w hali 

produkcyjnej, badania zapylenia i 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego 

powietrza wewnątrz symulowanej 
komory do produkcji bezpyłowej. 

Produkcja 
opakowań z 

tworzyw 
sztucznych 

małe 

17.  produktowa Przedmiotem Projektu był zakup usługi 
w zakresie badań przemysłowych i/lub 
eksperymentalnych, prac rozwojowych 
dot. oprac. Prototypu produktu zakup 

usługi B+R zw. z opracowaniem 
prototypu 

Oprogramowania - Czujnika, 
przebadaniem wybranej platformy 

sprzętowej (pod kątem użyteczności dla 
opracowanych algorytmów), 

pozwalające zrealizować wymaganą 
funkcjonalność w warunkach 

rzeczywistych i spełnić parametry 
jakościowe. 

Sprzedaż hurtowa 
wyrobów 

chemicznych 

małe 

18.  produktowa W wyniku realizacji usługi przez Wydział 
Technologii Żywności Uniwersytetu 

Rolniczego powstanie w pełni 
skuteczna linia past warzywnych 

charakteryzująca się ponadprzeciętnym 
składem wzbogaconym w witaminę 

Pozostałe 
przetwarzanie i 
konserwowanie 

owoców i warzyw, 
Wytwarzanie 

gotowych 
posiłków i dań, 

małe 
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B12, kwasy tłuszczowe omega 3 lub 
błonnik pokarmowy. Produkt będzie 

miał zastosowanie w diecie 
wegetariańskiej, wegańskiej, jak i będzie 
częścią diet uzupełniających organizm w 

suplementy pochodzenia 
naturalnego. 

Produkcja 
pozostałych 
artykułów 

spożywczych, 
gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

19.  produktowa 
marketingowa 

Projekt polegał na zakupie usługi 
proinnowacyjnej polegającej na 

przeprowadzeniu oceny zgodności z 
Dyrektywą 93/42/EEC dotyczącą 

wyrobów medycznych i certyfikacji 
czterech nowych wyrobów medycznych. 

Produkcja 
urządzeń, 

instrumentów 
oraz wyrobów 
medycznych, 

włączając 
dentystyczne, 

Produkcja 
wyrobów 

kosmetycznych i 
toaletowych 

średnie 

20.  produktowa Projekt dotyczył usługi w zakresie 
wykonania badań akustycznych 

skuteczności innowacyjnego produktu. 
Projekt miał na celu przeprowadzenie 
badań wyrobu budowlanego w postaci 

żelbetowego ekranu 
przeciwdźwiękowego mającego 

zmniejszać skutki hałasu generowanego 
w transporcie szynowym. 

Produkcja 
wyrobów 

budowlanych z 
betonu 

małe 

 

 

 

 
Inteligentna Specjalizacja: Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz 

wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych 
 

21.  produktowa Przedmiotem badań było zdobycie 
nowej wiedzy oraz opracowanie 

nowych produktów w postaci 
urządzenia do zwijania blach, 

składowania europalet, gratowania 
krawędzi elementów ciętych, w celu 

dywersyfikacji produktowej i usługowej. 

Produkcja maszyn 
do obróbki metalu 

średnie 

22.  procesowa 

 

Celem projektu było opracowanie 
nowej technologii azotowania 

plazmowego – procesu azotowania z 
aktywnym ekranem (ASPN). Jest to 
rozwinięcie klasycznej technologii 

azotowania jarzeniowego i 
eliminuje jego główne wady. 

Obróbka metali i 
nakładanie 

powłok na metale 

mikro 
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23.  produktowa Przedmiotem projektu było 
zrealizowanie prac badawczo-
rozwojowych polegających na 

przeprowadzeniu badań 
porównawczych w zakresie testów 

korozyjnych zbiorników przemysłowych 
wykonanych ze stali corten i 

ze stali konstrukcyjnej obecnie 
stosowanej oraz innych niezbędnych 
testów i ocen towarzyszących. Celem 

tych prac będzie stwierdzenie 
zasadności wdrożenia do produkcji 

nowego rodzaju produktów, jakimi są 
zbiorniki przemysłowe ze stali corten, 

przeznaczone do eksploatacji bez 
dodatkowego zabezpieczenia przed 

korozją warstwami lakierowymi. 

Produkcja 
pozostałych 
zbiorników, 

cystern i 
pojemników 
metalowych 

małe 

24.  produktowa Projekt obejmował wykonanie prac 
badawczo-rozwojowych dotyczących 
analiz wytrzymałościowych znacząco 
ulepszonych elementów systemu EPS 
wraz z elementami współpracującymi 

zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 

Produkcja 
konstrukcji 

metalowych i ich 
części 

średnie 

 

 

25.  produktowa 
procesowa 

Przedmiotem niniejszego projektu 
wskazywanego do dofinansowania był 

zakup usługi w zakresie badań 
przemysłowych lub eksperymentalnych 

prac rozwojowych polegającej na 
opracowaniu technologii wytwarzania 

innowacyjnych produktów z 
kompozytów zawierających dodatki 

materiałów naturalnych i pochodzących 
z 

recyklingu. Badania miały na celu 
zdobycie nowej wiedzy oraz 

umiejętności, prowadzących do 
opracowania 

nowych produktów i procesów. 

Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 

tworzyw 
sztucznych 

mikro 

26.  procesowa Prace badawcze miały na celu 
zaprojektowanie nowego procesu 

spawania z zastosowaniem 
indywidualnych rozwiązań w zakresie 
optyki, geometrii dla spawania anten i 

wsporników konstrukcyjnych mebli 
oraz analiza techniczno – ekonomiczna 
metody hybrydowej i metody MAG, tak 

aby zagwarantować wysoką 
wytrzymałość oraz trwałość połączeń 

Obróbka 
mechaniczna 
elementów 
metalowych 

małe 
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spawanych. Innowacyjność 
opracowanej technologii zapewni nowe 

rozwiązania technologiczne, w tym 
przede wszystkim dobór zalecanych 

parametrów technologicznych 
spawania, opracowanie głowicy 

spawającej i jej optyki dobranej do 
naszej produkcji 

 
Inteligentna Specjalizacja: Przemysły kreatywne i czasu wolnego 

 

27.  produktowa Celem projektu było przeprowadzanie 
badań i eksperymentów, w celu 
stworzenia prototypu systemu 

obejmującego urządzenie, system 
kontroli, systemu powielania i 

rozprzestrzeniania sieci. 

Działalność 
wspomagająca 

wystawianie 
przedstawień 
artystycznych 

mikro 

28.  produktowa Przedmiotem projektu był zakup usługi 
badawczej w zakresie badań 
przemysłowych związanych z 

opracowaniem koncepcji mebli 
biurowych tj. ergonomicznego biurka o 

podwyższonym komforcie, 
zintegrowanego z systemami cyfrowymi 

i elektronicznymi. 

Produkcja mebli 
biurowych i 
sklepowych, 

Produkcja mebli 
kuchennych 

małe 

29.  produktowa W ramach projektu firma zleciła 
jednostce naukowej opracowanie 

projektu wzorniczego mebli winiarskich. 
Projekt zakładał przeprowadzenie 

analizy w zakresie optymalnych 
rozwiązań technicznych, 

użytkowych i estetycznych. W efekcie 
miał powstać projekt mebli winiarskich, 

które nie tylko będą cechowały się 
odpowiednimi parametrami 

funkcjonalnymi, ale także odznaczały się 
wysokim poziomem rozwiązań 
estetycznych i jakościowych. 

Produkcja 
pozostałych mebli 

mikro 

 
Inteligentna Specjalizacja: Technologie informacyjne i komunikacyjne 

 

30.  produktowa Realizacja projektu obejmowała zakup 
specjalistycznej usługi w zakresie 

wzornictwa dotyczącej wykonania 
projektu inżynierskiego, obejmującego 

opracowanie cech technicznych, 
użytkowych nowego wyrobu w postaci 

wielopoziomowych podestów 
kompatybilnych z gotowymi systemami 

Produkcja 
konstrukcji 

metalowych i ich 
części 

średnie 
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załadowczo – wyładowczymi. Realizacja 
projektu jest wynikiem planów 

rozwojowych firmy, które zakładają 
konieczność dywersyfikacji źródeł 

przychodów firmy w wyniku wdrażania 
kolejnych innowacyjnych produktów 

31.  produktowa Przedmiotem projektu był zakup usługi 
w zakresie badań przemysłowych i 

eksperymentalnych prac rozwojowych 
(typ 1), których efektem będzie 

opracowanie innowacyjnego urządzenia 
- radiowego 

ekspandera pilotów RTV. 

Produkcja 
instrumentów i 

przyrządów 
pomiarowych, 
kontrolnych i 

nawigacyjnych 

mikro 

32.  produktowa Przedmiotem projektu był zakup usługi 
w zakresie badań przemysłowych i 

eksperymentalnych prac 
rozwojowych (typ 1), których efektem 
będzie opracowanie innowacyjnego 
urządzenia – stacji pogodowej Home 

meteo. 

Produkcja 
instrumentów i 

przyrządów 
pomiarowych, 
kontrolnych i 

nawigacyjnych 

mikro 

33.  produktowa Przedmiotem projektu był zakup usługi 
proinnowacyjnej w zakresie 

zaawansowanych badań rynkowych i 
analiz przedwdrożeniowych opartych na 
włączeniu użytkowników końcowych do 

procesu rozwoju nowego produktu 
(usługi living lab), które uwzględniają 
co najmniej dwa cykle testów w celu 
optymalizacji wyników końcowych 

projektu 

Działalność 
związana z 

oprogramowanie
m 

mikro 
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TABELA REKOMENDACJI  

 

Wniosek z badania Rekomendacja 

A
d

re
sa

t 

re
ko

m
e

n
d

ac
ji

 

Sposób wdrożenia 
Termin 

wdrożenia 
Klasa 

rekomendacji 
Obszar 

tematyczny 

Instytucja 
zlecająca 
badanie 

Bazowy status 
rekomendacji 

1. Przeprowadzone badanie wskazuje 
na, co do zasady, odpowiednio 
zaplanowaną w ramach 
poddziałania wysokość bonu. W 
większości przypadków 
beneficjenci pozytywnie oceniają 
wysokość bonu, a w przypadkach 
negatywnych opinii także 
planowano wdrożenie innowacji. 
Wśród firm, które nie wdrożyły 
innowacji, wskazywali, że było to 
spowodowane brakiem 
wystarczających własnych 
środków finansowych lub 
nieuzyskaniem dofinansowania na 
ten cel z innego poddziałania RPO 
WM.  
 
Beneficjenci odczuwają potrzebę 
aby w jednym konkursie móc 
pozyskać środki na innowację i jej 
wdrożenie.  
 

Rekomenduje się 
utrzymanie 
warunków 
konkursu w 
zakresie 
proponowanej 
maksymalnej 
wartości bonu w 
kolejnych 
naborach 
realizowanych w 
ramach działania 
1.2.3 

IZ/IP Proponuje się, aby 
nie wprowadzać 
zmian w 
regulaminie naboru 
w działaniu 1.2.3 w 
zakresie wysokości 
bonu, lecz zmiana 
powinna dotyczyć  
możliwości  
wdrożenia 
innowacji.  

Przyszła 
perspektywa 
finansowa . 

Rekomendacja 
programowa 

system 
realizacji 
polityki 
spójności 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego 

 

2. Połowa beneficjentów nie 
dostrzega poprawy sytuacji swojej 
firmy na rynku w wyniku 
wdrożenia projektu. Taka opinia 
charakterystyczna jest dla 
beneficjentów, u których nie udało 
się jeszcze wdrożyć opracowanej 
innowacji.  

Rekomenduje się 
monitorowanie 
efektów realizacji 
projektów w 
dłuższej 
perspektywie 
czasowej 
umożliwiającej 
pomiar 

IZ/IP Proponuje się 
dokonanie 
kolejnych pomiarów 
wśród wspartych 
beneficjentów w 
perspektywie co 
najmniej 12 
miesięcy od 
zakończenia 

 Rekomendacja 
programowa 

System 
monitorowa
nia  

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego 
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oddziaływania 
Programu na 
kondycję firm, po 
osiągnieciu 
wszystkich celów 
projektu.   

realizacji projektu 
oraz 24 miesięcy od 
zakończenia 
realizacji projektu.  

3.          



 

51 

 

 


