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STRESZCZENIE 

Bony na innowacje to program bezzwrotnego wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP realizowany 

przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 przy udziale Instytucji Pośredniczącej, której funkcje pełni Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości. Interwencja prowadzona jest w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM. 

Adresatami dofinansowania mogły być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które korzystając ze 

wsparcia 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, opracowywały innowacyjne rozwiązania służące rozwojowi małopolskich firm. 

Interwencja skierowana była wyłącznie do podmiotów MŚP rozpoczynających lub rozwijających 

działalność B+R+I. Pomimo tego że IZ RPO WM udzieliła już wsparcia w postaci bonów na innowacje 

w ramach kilku wcześniejszych konkursów, firmy które skorzystały już ze wsparcia nie były wykluczone 

z ponownego ubiegania się o środki i mogły kolejny raz wnioskować o dofinansowanie. 

Większość małopolskich MŚP wspartych w ramach poddziałania 1.2.3 dostrzega potrzebę wdrażania 

innowacji w przedsiębiorstwach – ich istotność potwierdzili ich przedstawiciele w trakcie każdej 

z czterech tur 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. Należy pamiętać, że wdrażanie innowacji 

w przedsiębiorstwie to proces wieloetapowy i wymagający odpowiednich nakładów finansowych. 

Bony na innowacje stały się impulsem dla małopolskich przedsiębiorców do wprowadzenia zmian 

w prowadzonych przez siebie biznesach.  

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. Bony na innowacje były więc programem, który umożliwił im rozpoczęcie procesu 

implementacji innowacji. 

Pomimo tego, że nie wszystkie przedsiębiorstwa wdrożyły opracowane innowacje większość 

beneficjentów uważa, że sytuacja firmy poprawiła się (22). MŚP, które nie wdrożyły innowacji 

potrzebują dodatkowych nakładów finansowych na implementację rozwiązań w firmach, jednakże 

obecna sytuacja epidemiologiczna skupia uwagę przedsiębiorców na utrzymaniu się na rynku kosztem 

wdrażania innowacji. 

Realizowane projekty dotyczyły wszystkich określonych przez województwo małopolskie 

inteligentnych specjalizacji. Zdecydowanie największa liczba innowacji obejmowała dziedziny: Nauki 

o życiu i Chemię. Zdarzały się także przypadki, w których jeden projekt dotyczył dwóch obszarów RIS. 

Wśród zaplanowanych innowacji ponownie dominowały innowacje produktowe.  

W ocenie współpracy z wykonawcą, aż 97% beneficjentów (32 firmy) 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 
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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 for projects of the small and medium 

enterprise sector implemented by the Małopolskie Voivodeship Regional Operational Programme 

2014-2020 (WM ROP) Management Authority with participation of an Intermediate Body, i.e. the 

Małopolskie Centre of Entrepreneurship. The intervention is implemented within the MW ROP’s 

priority axis 1. 

The subsidy’s addressees included micro, small and medium enterprises which, by using the aid of 

science institutions, business environment institutions, entrepreneurs with the research & 

development centre status, independent units constituting accredited or notified laboratories, 

technology transfer centres, special-purpose companies and patent offices, have developed innovative 

solutions contributing to the development of Małopolskie’s companies. 

The intervention was intended solely for small and medium enterprises that were commencing or 

expanding their research, development and innovation (R&D&I) activities. Despite the fact that the 

WM ROP Management Authority has already provided aid in the form of innovation vouchers in several 

earlier contests, the companies that already utilised the aid were not prohibited from repeatedly 

seeking funds and were able to apply for the subsidy. 

Most small and medium enterprises from Małopolskie aided as part of submeasure 1.2.3 notice the 

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

during each of the study’s four stages. A study conducted among the beneficiaries of innovation 

vouchers confirms their readiness to execute R&D&I activities and their openness to related co-

operation with research institutions. It is necessary to note that implementation of innovation in an 

enterprise is a multi-stage process that requires adequate financial expenditure. Innovation vouchers 

became a stimulus for Małopolskie’s entrepreneurs to implement changes in their businesses.  

Most company representatives pointed out that they had ideas for new products, services or 

processes, however they did not possess enough funds to use them in their enterprise. They just as 

often pointed out that they started implementing innovation to distinguish themselves from among 

the competition. Therefore, innovation vouchers was a programme that allowed them to commence 

the innovation implementation process. 

Despite the fact that not all enterprises implemented the developed innovations, most beneficiaries 

thinks that their company situation has improved (22). Small and medium enterprises that did not 

implement innovations need additional financial effort to implement solutions in their companies, 

however the current epidemic forces entrepreneurs to focus on surviving in the market instead of 

implementing innovation. 

The implemented projects concerned all smart specialisations specified by the Małopolskie 

Voivodeship. The vast majority of innovations concerned the Life Sciences and Chemistry fields. There 

were also cases where a project concerned two Regional Smart Specialisation fields. The planned 

innovations again mostly included product innovations.  

When evaluating contractor co-operation, as much as 97% of beneficiaries (32 companies) declared 

that the co-operation was positive.  The representatives of enterprises utilising the innovation voucher 
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aid also pointed out that didn’t need additional research to be able to implement a project, which is 

why the difficulties specified in this evaluation mainly concerned the innovation implementation stage 

rather than the project implementation stage.  
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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 to cykliczna analiza, która 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.  

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 trzy tury 

badań przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie w postaci bonów na innowacje.  

Niniejszy raport dotyczy czwartego badania z cyklu zaplanowanych ewaluacji i odnosi się do czwartego 

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

konkursu  RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18. Nabór odbywał się w terminie 30 kwietnia 2018 roku – 2 
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października 2018 roku. Badaniem objęto 33 beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach 

konkursu i złożyli wniosek o płatność końcową. Z uwagi na fakt, że Wykonawca realizował wcześniejsze 

badania przedsiębiorców dotyczące poddziałania 1.2.3, w raporcie zostaną przywołane wyniki 

wcześniejszych analiz.  

 

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.01-12-012/18 

 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów 

 

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 odpowiedzi1. 

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 czwartego konkursu poddziałania 1.2.3. RPO WM, którzy złożyli 

wniosek o płatność końcową (33 beneficjentów2). 

  

                                                           
1 Realizację wywiadów CAPI zaplanowano na wrzesień 2020 roku. Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną 
w Polsce związaną COVID-19, większość wywiadów przeprowadzono z formie zdalnej. Chcąc umożliwić 
respondentom bezpieczny udział w badaniu zdecydowano się na telefoniczną formę wywiadów. 
2  Przed przeprowadzeniem badania, próba liczyła 35. W toku realizacji badania, dwóch beneficjentów nie 
wyraziło 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 badań3. 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. 

 

  

                                                           
3 Realizację wywiadów IDI zaplanowano na październik 2020 roku. Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną 
w Polsce związaną COVID-19, wywiady przeprowadzono z formie zdalnej. Chcąc umożliwić respondentom 
bezpieczny udział w badaniu zdecydowano się na telefoniczną formę wywiadów. 
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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 MŚP 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   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 przedsiębiorstwie4.  

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.01-12-012/18 

odbyło się pięć rund naboru wniosków. Pierwsza runda naboru wniosków odbywała się od 30 kwietnia 

2018 roku do 31 maja 2018 r. i złożono w niej tylko 4 wnioski. W trakcie drugiej rundy, trwającej od 

1 czerwca do 30 czerwca, złożono 16 wniosków. Trzecia runda została zaplanowana w terminie 1 lipca 

do 31 lipca (10 wniosków), a czwarta runda trwała od 1 sierpnia do 31 sierpnia (15 wniosków). Ostatnia, 

piąta runda naboru wniosków odbyła się w terminie od 1 września do 2 października 2018 roku 

i złożono w niej 50 wniosków. 

                                                           
4 Regulamin konkursu nr  RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18. 
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Ocena złożonych w konkursie wniosków przebiegała jednoetapowo. Członkowie KOP dokonali oceny 

formalno-merytorycznej w ciągu 30 dni kalendarzowych od zamknięcia danej rundy naboru 

i przeprowadzili ją 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. 

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.  

Poniżej przedstawiono tabelę porównującą dotychczas zakończone nabory w konkursie w ramach 

poddziałania 1.2.3. 

Nabór 
Liczba 

złożonych 
wniosków 

Liczba podpisanych 
umów 

Liczba rozwiązanych 
umów 

Liczba beneficjentów 
wnioskujących o 

płatność końcową 

pierwszy 154 75 15 60 

drugi 181 104 20 78 

trzeci 57 43 5 33 

czwarty 95 44 9 35 

Źródło: Dokumentacja konkursowa, raporty końcowe dotyczące I i II naboru. 

W czwartym konkursie, będącym przedmiotem niniejszego raportu, łączna liczba złożonych wniosków 

we wszystkich rundach wyniosła 95. Spośród nich podpisano umowy z 44 przedsiębiorstwami, z czego 

ostatecznie wsparcie trafiło do 35 beneficjentów6.  

Z zebranego materiału badawczego CAPI wynika, że w małopolskich przedsiębiorstwach 

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

działalności B+R+I (wyk.1). Spośród przebadanych respondentów 19 ankietowanych zadeklarowało,  

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

i innowacyjnej, z kolei 14 przedstawicieli przedsiębiorstw zadeklarowało zainicjowanie takiej 

działalności po otrzymaniu dofinansowania. 

 

                                                           
5 Regulamin konkursu nr  RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18. 
6 Część wykresów w raporcie obejmuje dane uzyskane w ramach wywiadów CAPI, dlatego w ich podpisach 

zamieszczono informację, że N=33 (w jednym przypadku N=28 w wyniku wcześniejszego pytania filtrującego). 
Wykresy, w których dane bazowały na wnioskach o dofinansowanie zawierają dane dotyczące 35 beneficjentów, 
którzy złożyli wnioski o płatność końcową (stan na 12.11.2020 roku). 
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Wykres  1. Proszę wskazać czy w ramach otrzymanego wsparcia przedsiębiorstwo: 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=33. 

Przedsiębiorstwa biorące udział w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18, usługi badawczo-

rozwojowe oraz proinnowacyjne mogły zlecać następującym wykonawcom:  

1. 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 

2. Usługi proinnowacyjne: 

o Podmioty wymienione w pkt 1 (typ 3,4,5,6) 

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

o Kancelarie patentowe (wyłącznie typ 6). 

Wykonawcy usług na rzecz beneficjentów, będący podmiotami uprawnionymi do realizacji prac 

badawczo-rozwojowych, mogli jednocześnie wykonywać usługi proinnowacyjne. Dodatkowo 

wykonawca był zobligowany posiadać potencjał kadrowy i techniczny adekwatny do zakresu i rodzaju 

danej usługi badawczej. 

Zarówno w ramach III, jak i IV naboru w konkursie z poddziałania 1.2.3 RPO WM beneficjenci 

w większości współpracowali z jednostkami naukowymi – III nabór 33 firmy, IV nabór 21 firm. 

W naborze będącym przedmiotem niniejszego opracowania nie pojawiły się przedsiębiorstwa, które 

opracowywałyby innowacje przy wsparciu więcej niż jednej instytucji. 

14

19

Rozpoczęło działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną

Kontynuuje działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną
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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 jednoznacznie 

pozytywnie przez badanych. Spośród 33 badanych przedsiębiorców 18 oceniło kooperację z ośrodkiem 

naukowym jako zdecydowanie pozytywną, a 14 jako pozytywną. Tylko jeden ankietowany miał 

trudności z oceną współpracy. Zarówno w badaniu jakościowym beneficjenci wskazywali na pozytywne 

efekty podjęcia współpracy z jednostkami badawczymi. Dodatkowo jeden z rozmówców wskazywał na 

potrzebę jej kontynuacji w ramach dalszych prac w celu wykorzystania opracowanej innowacji. 

Brakuje nam jeszcze troszkę wsparcia, takiego doradczego.  
Szukamy też środków na to, żeby zaprosić zespół, który opracowywał ten produkt,  

do współpracy, takiej doradczej. Żeby pomogli (…) przygotować się,  
doradzić, jakie urządzenia, maszyny, jakie parametry techniczne, jaka infrastruktura  

będzie nam potrzebna, żebyśmy mogli to wdrożyć do produkcji. 

W odpowiedzi na tego typu potrzeby beneficjentów, IZ RPO WM przygotowała wsparcie doradcze dla 

MŚP w ramach poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo. Dotychczas przeprowadzone zostały dwa 

nabory: 

1) Nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16 - skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

z województwa małopolskiego, w którym finansowano nabycie usług doradczych (zgodnie ze 

zdiagnozowanym zapotrzebowaniem) o charakterze prorozwojowym (analizy i ekspertyzy prawne, 

ekonomiczne, marketingowe, techniczne). Usługa podlegała realizacji przez podmioty posiadające 

akredytację Ministerstwa Rozwoju lub podmioty ujęte w prowadzonej przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych. Maksymalna wartość kosztów 

kwalifikowanych wynosiła 50 000 PLN, przy max. 90% poziomie dofinansowania. Firmy, które 

skorzystały z bonu na innowacje, mogły zatem ubiegać się o dofinansowanie w ramach 

poddziałania 3.4.5 na doradztwo w zakresie m.in. monitorowania i prognozowania trendów 

rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa czy też 

uzyskania wymaganych certyfikatów zgodności produktów z wymaganymi normami; 

2) Nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18 – w ramach którego wyłoniono Grantodawcę - Małopolską 

Agencja Rozwoju Regionalnego (dalej MARR). W ramach otrzymanych środków MARR udziela 

wsparcia w zakresie specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym, dlatego 

małopolskie MŚP mogły skorzystać z dofinansowania z RPO WM 2014-2020 również w pośredniej 
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formie. Wnioskodawcy mogli otrzymać grant do 20 000 zł, przy czym poziom dofinansowania 

stanowił 95% kosztów kwalifikowanych. Zakres finansowanych usług obejmował m.in: uzyskiwanie 

certyfikatów zgodności, monitorowanie i prognozowanie trendów rynkowych, a także 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwie. 

Wykres  3. Jak ocenia Pan/Pani współpracę z wykonawcą prac w ramach bonu na innowację? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=33. 

Beneficjenci IV naboru wnioskowali o środki na opracowanie łącznie 62 innowacji. Wśród nich 

zdecydowanie dominowały innowacje produktowe, które stanowiły 51 wszystkich projektów. Liczba 

innowacji procesowych wyniosła 10, natomiast marketingowych 1. Żaden z wnioskodawców nie 

aplikował o środki na opracowanie innowacji organizacyjnej. Niektóre przedsiębiorstwa zaplanowały 

opracowanie w ramach jednego projektu więcej niż jedną innowację, dlatego łączna liczba 

planowanych innowacji nie jest równa liczbie beneficjentów.  Ponadto, w takcie analizy wniosków 

zauważono, iż niektóre projekty zostały zakwalifikowane do różnych typów innowacji.   

Wykres  4. Liczba zaplanowanych do opracowania innowacji. 

 

Źródło: Wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3. 

Biorąc pod uwagę wszystkie przeprowadzone dotąd nabory można zauważyć, że innowacje 

produktowe dominowały w każdym z nich. W czwartym naborze ten rodzaj innowacji stanowił 82% 
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wszystkich projektów. Innowacje produktowe w ramach trzeciego naboru stanowiły 86%, a w ramach 

drugiego i pierwszego7 odpowiednio 87% i 89%. 

Najwięcej wdrożonych projektów stanowiły projekty obejmujące innowacje produktowe, o zasięgu co 

najmniej na poziomie kraju (26 projektów). Drugą, najczęściej wskazywaną innowacją w deklaracjach 

beneficjentów była innowacja produktowa na poziomie przedsiębiorstwa (25 projektów). Spośród 

wszystkich 10 innowacji procesowych 5 charakteryzowało się zasięgiem na poziomie przedsiębiorstwa, 

a 5 co najmniej na rynek polski. Jedyna zaplanowana do opracowania innowacja marketingowa została 

sklasyfikowana jaka innowacja o zasięgu co najmniej krajowym. 

Jeśli chodzi o innowacje produktowe to w większości firm (26 przedsiębiorstw), zaplanowano jedną 

tego typu innowację do wdrożenia. Najwięcej, bo 12 innowacji produktowych zaplanowało średnie 

przedsiębiorstwo produkujące mydło i detergenty. Wśród firm, które zaplanowały więcej niż jedną 

innowację produktową znalazło się także mikroprzedsiębiorstwo produkujące farby i lakiery – 6 

innowacji, a także mała firma budowlana – 4 innowacje oraz mała firma produkcyjna – 2 innowacje. 

Przedsiębiorcy deklarujący opracowanie innowacji procesowej zgłosili po jednym takim rozwiązaniu. 

Z kolei jedyna innowacja marketingowa zaplanowana została przez małe przedsiębiorstwo 

specjalizujące się w produkcji gier i zabawek. 

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 na rynek polski, zaś w badaniu 

ilościowym określali zasięg działalności przedsiębiorstwa w znacznie większej skali (od poziomu 

regionalnego do poziomu światowego). 

                                                           
7 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, trzecim i czwartym konkursie tj. jako oddziałujące na przedsiębiorstwo lub o zasięgu co 
najmniej krajowym.  
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Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie najczęściej działały na terenie ogólnopolskim (8) 

i europejskim (8). W drugiej kolejności, firmy pracowały na poziomie regionalnym (w skali 

województwa) oraz ponadregionalnym. Światowy zasięg działalności zadeklarowało 

3 przedsiębiorców, z kolei zasięg lokalny 2 beneficjentów.  

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

 

Źródło: Badanie CAPI, N=33. 

Z analizy wynika, że realizacja bonów na innowacje nie wymagała od przedsiębiorców angażowania 

dużej liczby pracowników. W 10 firmach realizacją projektu zajmowała się 1 osoba, a w 10 innych 

2 osoby. Trzyosobowy zespół pracowników zajmował się realizacją bonu w 6 przedsiębiorstwach, 

a czteroosobowy w 5 firmach. Zaledwie w jednej firmie w realizację bonu innowacyjnego 

zaangażowanych było 5 i 6 osób. 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=33. 

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

firm, to podobnie jak we wcześniejszej edycji badania, większość badanych przedsiębiorstw z IV naboru 

nie posiadała działów badawczo-rozwojowych, a praca związana z projektami wykonywana była 

doraźnie przez pozostałych pracowników (16). Wynika to głównie z faktu, że beneficjentami 
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interwencji były przede wszystkim mikro i małe przedsiębiorstwa. W trakcie badania 9 przedsiębiorców 

zadeklarowało, że pomimo tego że nie ma w ich firmie działu B+R to są pracownicy, którzy zajmują się 

innowacjami w części wymiaru pracy. W 5 firmach realizacją bonu zajmowali się pracownicy, którzy 

zajmują się innowacjami w pełnym wymiarze pracy. Posiadanie wyodrębnionego działu badawczo-

rozwojowego zadeklarowało 3 uczestników badania i były to firmy zatrudniające odpowiednio 18, 200 

i 120 osób. 

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

 

Źródło: Badanie CAPI, N=33. 

W przeciwieństwie do III naboru w ramach konkursu 1.2.3, w IV naborze opracowano innowacje, które 

w większości przedsiębiorstw zostały częściowo wdrożone i planowane jest pełne wdrożenie (15 firm). 

Dodatkowo na częściowe wdrożenie wskazało również 2 beneficjentów, którzy jednak nie planują 

pełnej implementacji komercyjnej produktu lub usługi. Powodem takich decyzji są przede wszystkim 

duże koszty związane z wdrażaniem rozwiązań, a także obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na 

świecie, która skupia uwagę przedsiębiorców na utrzymaniu się na rynku kosztem działań rozwojowych 

i innowacyjnych. Drugą najczęściej pojawiającą się odpowiedzią wśród respondentów były wskazania, 

że innowacja nie została wdrożona (10 firm). Przyczyną niewdrożenia założonych rozwiązań były duże 

koszty, konieczność przeniesienia zaplanowanych środków finansowych na inne cele związane 

z działalnością przedsiębiorstwa, a także obecna sytuacja w Polsce. Zdarzały się również firmy, 

w których wdrożenie innowacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac, dostosowania linii 

produkcyjnej, a nawet budowy nowej hali produkcyjnej. 

Problem braku środków na wdrożenie opracowanej innowacji pojawiał się już we wcześniejszych 

edycjach badania. W odpowiedzi na potrzeby beneficjentów IZ RPO WM zaplanowała na 2021 rok 

zorganizowanie w ramach poddziałania 1.2.3 konkursu, w którym wnioskodawcy będą mogli 

sfinansować nie tylko opracowanie innowacji, ale również ich wdrożenie. Włączenie komponentu 

wdrożeniowego do konkursu może w znacznym stopniu umożliwić beneficjentom praktyczne 

wykorzystanie opracowanych innowacji. 
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Wykres  9. Na jakim etapie jest wdrażanie innowacji? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=33. 
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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 raczej się 

poprawiła (19). Traktując łącznie odpowiedzi zdecydowanie się poprawiła i raczej się poprawiła  można 

wskazać na pozytywny wpływ realizowanych bonów na rozwój małopolskich firm. Co więcej, 

w poprzedniej turze badania większość beneficjentów określiła, że otrzymane środki nie zmieniły 

sytuacji firmy. Na brak wpływu bonu na sytuację firmy wskazało 6 firm, które nie podjęły się wdrażania 

innowacji, 3 firmy z innowacjami wdrożonymi częściowo, a także 2 firmy, które innowację wdrożyły 

w pełni i w stosunkowo krótkim czasie (od 1 do 2 miesięcy). 

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

 

Źródło: Badanie CAPI, N=33. 

Zarówno w ocenie projektów realizowanych w ramach III i IV naboru większość respondentów określiła 

je jako użyteczne, przy czym odpowiedzi, że realizowany projekt był bardzo użyteczny wyniosły 12, 

a odpowiedzi raczej użyteczny 19. Tylko jedna osoba miała trudności z określeniem użyteczności 

otrzymanego projektu badawczego dla swojej firmy. Na niską użyteczność otrzymanego projektu 

wskazał jeden z beneficjentów, który ponadto zadeklarował, że wysokość bonu była zbyt niska, a do 

właściwego opracowania innowacji zabrakło mu 100 tysięcy złotych. 
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Wykres  11. Jak ocenia Pan/Pani użyteczność zrealizowanego projektu badawczego? 

 

Źródło: Badanie CAPI, N=33 

Ankietowanych przedsiębiorców poproszono 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=33. 
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Beneficjenci uczestniczący w badaniu najwyżej ocenili sytuację swojej firmy w aspekcie organizacyjnym 

– łącznie 26 ocen, że jest ona dobra lub bardzo dobra. Tylko jeden respondent wskazał, że sytuacja jest 

zła, natomiast 6 przedsiębiorców określą organizację w firmie jako średnią. Wielu respondentów 

pozytywnie oceniło również sytuację kadrową w swoich firmach (łącznie 24 oceny pozytywne). Żaden 

z przedsiębiorców nie określił aspektu kadrowego jako złego. Najwięcej (4) negatywnych ocen odnosiło 

się do aspektu finansowego. Również w tym wymiarze pojawiło się najwięcej ocen, że sytuacja firmy 

jest średnia (12). Sytuację firm w ujęciu technologicznym trudno ocenić jednoznacznie pozytywnie. 

Pomimo tego, że 18 firm ocenia ten aspekt pozytywnie, aż 14 określiło go jako średni, a 1 dokonało 

oceny negatywnej.  

Przedmiotem konkursu było podniesienie poziomu rozwoju technologicznego we wspartych MŚP, 

jednak z ocen przedsiębiorców wynika, że nie można jednoznacznie uznać go za spełniony. Należy 

jednak mieć na uwadze, że część firm nadal jest na etapie wdrażania opracowanych innowacji lub 

dopiero przygotowuje się do tego procesu. Ponadto, jak wskazywano w ankiecie, przedsiębiorcy 

dostrzegają potrzebę wdrażania innowacji, które wzmacniają ich konkurencyjność, jednakże zmagają 

się aktualnie z trudnościami związanymi z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dlatego ich uwaga 

skupia się przede wszystkim na utrzymaniu się na rynku. 

Warto inwestować w innowacje, warto pracować nad produktem.  
To mówimy nie tylko o innowacji produktowej, ale i technologicznej. Warto w tym  

kierunku iść, ponieważ konkurencja, […] nie śpi, konkurencja się rozwija. 
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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? 

Małopolscy przedsiębiorcy wsparci bonem na innowacje, w trakcie wywiadów pogłębionych zostali 

poproszeni o ocenę, czy realizowany projekt oceniają jako sukces czy porażkę. Wszyscy beneficjenci 

wskazywali, że proces opracowywania innowacji można ocenić jako sukces, ponieważ współpraca 

z jednostkami naukowymi przebiegała prawidłowo i otrzymywali usługi zgodne z założeniami. Jednak 

aby mówić o pełnym sukcesie istotne jest wdrożenie opracowanej innowacji, co nie udało się jeszcze 

wszystkim beneficjentom. Jeśli chodzi o przebieg realizacji projektu w ramach poddziałania 1.2.3 

oceniają pozytywnie zarówno procedurę aplikowania o środki, jak i późniejsze wykonanie założonych 

zadań. 

Jeśli chodzi o ten konkretny projekt - bon na innowacje, uważam,  
że był to jeden z bardziej prostych projektów.  

W zasadzie poszło to wszystko terminowo, zgodnie z planem, zgodnie z tym, co zadeklarowaliśmy 
we wniosku i zostały wypracowane dokładnie te efekty, o które pytaliśmy w zapytaniu ofertowym 
i o które, które w ofercie do nas wpłynęły od instytucji, od Politechniki Krakowskiej, czyli instytucji 

wykonującej, realizującej badania. No a co więcej, to właśnie takie miłe zaskoczenie, bo nie 
sądziliśmy, że ten wynik będzie na tyle dobry, że będzie można go opatentować.  

W ramach prowadzonego badania ilościowego, 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 10 przedstawicieli przedsiębiorstw. Zdecydowana większość 

(23 firmy) nie dostrzegała problemów w ramach wdrażania projektu.  

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

 

Źródło: Badanie CAPI, N=33 

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

konieczność pozyskania dodatkowych funduszy. Trudności technologiczne dotyczące realizacji 

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

praktyczna i teoretyczna8, natomiast kadrowe rozumiano jako problemy z niewystarczającą liczbą 

pracowników, ich niskimi kwalifikacjami, brakiem zaangażowania lub dużą rotacją.  

W poprzednich edycjach badania w większości przypadków, badani nie zadeklarowali, że realizacja 

bonu była dużym obciążeniem dla przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach tj. kadrowym, 

finansowym, organizacyjnym oraz technicznym. Niemal 1/3 badanych beneficjentów IV naboru 

określiła, że w aspekcie technologicznym realizacja projektu była obciążeniem dużym (7) i bardzo 

dużym (2). W aspekcie kadrowym bon na innowacje był obciążeniem dużym i bardzo dużym dla 3 firm. 

W tej dziedzinie pojawiło się również najwięcej odpowiedzi, że obciążenia były małe (11) i bardzo małe 

(6). W aspektach finansowym i organizacyjnym sytuacja kształtowała się podobnie. 

Wykres  14. Jak dużym obciążeniem dla firmy była realizacja projektu badawczego?  

 

                                                           
8  Beneficjenci mieli możliwość wskazywania trudności technicznych na etapie realizacji projektu, natomiast 

warto podkreślić, że na etapie oceny formalno-merytorycznej IOK weryfikowała potencjał Wnioskodawcy do 
realizacji i wykorzystania efektów projektu na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. Niespełnienie 
kryterium sankcjonowane było negatywną oceną projektu. 
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Źródło: Badanie CAPI, N=33. 

Interwencję w postaci bonów na innowacje można określić jako wsparcie zakończone sukcesem. 

Beneficjenci dzięki dofinansowaniu mogli zlecić wykonanie prac badawczo-rozwojowych i/lub usług 

proinnowacyjnych i po pozytywnym wyniku badań zaimplementować je w bieżącym funkcjonowaniu 

firmy. Wsparcie stało się impulsem do zapoczątkowania współpracy z jednostkami badawczymi, która 

mogła przekształcić się w długofalową kooperację. Ponadto mikro i małe firmy niedysponujące 

własnymi działami badawczo-rozwojowymi miały możliwość otrzymania innowacyjnego produktu lub 

procesu korzystając z zasobów kadrowych i technologicznych od zewnętrznego podmiotu. O pełnym 

sukcesie realizowanych projektów i o ich wpływie na sytuację firm, można mówić dopiero w momencie 

pełnego wdrożenia innowacji i ich praktycznym zastosowaniu. 
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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 15 976 278,00 zł. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu wynosi9: 

 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 poniższej tabeli przedstawiono kwoty alokacji w ramach wszystkich czterech zakończonych naborów 

z poddziałania RPO WM. 

Nabór  Kwota alokacji 

I 6 056 908,00 zł 

II 16 823 592,00 zł 

III 16 185 614,40 zł  

IV 15 976 278,00 zł 

 

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

projektu i zaliczają się do nich: 

Usługi badawczo-rozwojowe 

Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące: 

a) badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, prowadzących do 

opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących 

ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług;  

b) prac polegających na zdobywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej 

aktualnie wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, 

procesów lub usług; 

c) opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, testowanie 

i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym 

model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze 

udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt 

zasadniczo nie jest jeszcze określony; 

                                                           
9 Regulamin konkursu nr  RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18. 
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Typ 2: usługi w zakresie wzornictwa, dotyczące wykonania projektu wzorniczego, obejmującego 

opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonania 

projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz 

projekty oprzyrządowania 

Usługi proinnowacyjne 

Typ 3: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, 

zawierającego ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez 

obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim 

związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia;  

Typ 4: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na 

włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living 

lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych 

projektu;  

Typ 5: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami 

lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;  

Typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony 

własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji 

wzorów przemysłowych, w zakresie dotyczącym:  

a) wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych 

dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania w zakresie ochrony własności 

przemysłowej; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, 

perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji,  

b) przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i ich 

zgłoszenie, usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika 

patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia:  

 pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, 

sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności 

przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym (w okresie realizacji projektu);  

 pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych 

zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do 

przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań 

dotyczących stanu techniki  

Dodatkowo, w ramach projektów dotyczących usług proinnowacyjnych typu 6, dopuszcza się 

możliwość kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem, jako koszty ponoszone bezpośrednio przez 

Wnioskodawcę/Beneficjenta.  

Jednocześnie ze wsparcia w ramach tego typu usług wyłączone są projekty dotyczące zgłoszenia do 

Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski. Ze wsparcia 

wyłączone są również usługi dotyczące realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, tj. sytuacji, 

gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych 
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praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo 

prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na 

wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. 

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 poprzednich turach badania beneficjenci zgłaszali potrzebę objęcia dofinansowaniem również 

wdrożenia innowacji. W wyniku przeprowadzonego badania dotyczącego IV naboru również pojawiały 

się tego typu opinie. Dodatkowo beneficjenci zgłaszali potrzebę wsparcia nie tylko finansowego we 

wdrażaniu innowacji, ale także doradczego, jakie kolejne kroki mogą podjąć w celu wykorzystania 

otrzymanego produktu lub usługi. 

Zdecydowanie one mogą wpłynąć [bony na innowacje] na pozycję rynkową firm  
pod warunkiem, że właśnie będą od razu powiązane ze środkami na wdrożenie. 

  
Bardzo często jest tak, że jak przedsiębiorstwo otrzyma rozwiązanie opracowane,  

wynik bonu na innowacje, nie zawsze wie, co z nim dalej zrobić.  
Czyli są potrzebne takie wsparcia doradcze dedykowane właśnie wdrażaniu innowacji,  

bo niektóre przedsiębiorstwa nawet mają pieniądze (…) tylko jak brakuje im,  
wiedzy i wsparcia doradczego, jak to zrobić. 

  

Mamy prototyp przebadany, przetestowany i patentujemy [go]. Natomiast koszty wdrożenia są 
duże, zdecydowanie za duże, dlatego nie udało nam się zrobić tego wdrożenia dotychczas. 

Przygotowujemy się i finansowo, i logistycznie, organizacyjnie do tego, żeby taki projekt napisać, 
jeśli się da pozyskać fundusze.  

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 poddanych badaniu aplikowała o dotację w postaci dużego bonu na 

innowacje – 26 przedsiębiorstw, co stanowi 74% wszystkich beneficjentów (60%).  W ramach pierwszej 

i drugiej edycji badania również znaczna większość wnioskodawców aplikowała o duży bon – niemal 

80%. W III naborze z dużego bonu na innowacje skorzystało 60% beneficjentów. 
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Wykres  15. Rodzaje bonów na innowacje, o które aplikowali beneficjenci. 

 

Źródło: na podstawie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3 

Duży bon na innowacje wybrały głównie mikroprzedsiębiorstwa (17 firm). W drugiej kolejności 

skorzystały z niego małe przedsiębiorstwa (6 firm). Spośród wszystkich średnich firm korzystających ze 

wsparcia, 4 otrzymały finansowanie w formie dużego bonu oraz 4 w formie małego bonu na innowacje. 

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

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). Beneficjenci, w trakcie przeprowadzania 

wywiadów pogłębionych, odnosząc się do kwoty dofinansowania, wskazywali, że wsparcie było na 

dobrym poziomie finansowym, a otrzymane kwoty wystarczyły na zrealizowanie zaplanowanych prac.  

Efekt jest dobry i starczyło pieniążków bez problemu. Natomiast wdrożenie – nie wiemy, ile będzie 
kosztować. Cały czas się do tego przygotowujemy i organizacyjnie, i finansowo, i merytorycznie. 

Jeśli chodzi o bon na innowacje, to nam [kwota] wystarczyła w zupełności 

27

8

duży bon mały bon

17

6

4 4 4

mikro małe średnie mikro małe

duży bon mały bon
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Była jak najbardziej wystarczająca. Nie musieliśmy ponosić żadnych dodatkowych kosztów.   

W trakcie badania beneficjenci IV nabory konkursu poddziałania 1.2.3 w zdecydowanej większości 

określili otrzymaną kwotę dofinansowania jako wystarczająca – odpowiedzi zdecydowanie 

wystarczająca 3, wystarczająca 26. Wśród przedsiębiorców oceniających otrzymane środki jako zbyt 

małe znalazły się 4 firmy, wśród których pojawiły się opinie, że kwota dofinansowania powinna 

wzrosnąć o kilkadziesiąt, a nawet 100 tys. zł. 

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

 

Źródło: Badanie CAPI, N=33 

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, beneficjenci czwartego naboru finansowali wdrażanie 

innowacji z własnych środków – 19 firm. W przypadku 4 firm oprócz własnych środków korzystano 

również ze środków unijnych z RPO, 3 przedsiębiorców skorzystało ze środków unijnych z programów 

centralnych. Wdrożenie innowacji wymagało uzyskania kredytu przez dwóch beneficjentów. 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=28. 
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Prowadzone prace badawcze w ramach bonów na innowacje nie generowały zdaniem przedsiębiorców 

konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, umożliwiających ich wdrożenie. Spośród 33 

badanych przedsiębiorstw, w 25 nie zidentyfikowano potrzeby przeprowadzenia dodatkowych analiz. 

W 8 firmach respondenci zadeklarowali, że zaplanowane prace badawczo-rozwojowe  

i proinnowacyjne nie były wystarczające do prawidłowej realizacji projektów, a ich realizacja wymagała 

dodatkowych prac badawczych. W badaniu dotyczącym pierwszego i drugiego naboru wyniki 

przedstawiały się podobnie (20% i 16% odpowiedziało, że potrzebne były dodatkowe badania), 

natomiast w trzecim badaniu wskaźnik ten był na najniższym poziomie (3%). Tylko w jednym 

przedsiębiorstwie, w którym pojawiła się potrzeba dodatkowych prac nad innowacjami, z powodu 

braku środków finansowych nie podjęto się ich zrealizowaniu. 

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=33. 
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GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE INNOWACJI  

W niniejszym rozdziale udzielono odpowiedzi na pytanie badawcze: 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   usług? 

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 biznesu10.  

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.  

                                                           
10 Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020. 
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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  

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, przynajmniej jednej RIS, której dotyczyć będzie projekt. Wprowadzane na rynek 

w wyniku realizacji projektów nowe produkty i usługi przyczyniają się do rozwoju tych obszarów. 

Innowacje opracowane w ramach czwartego naboru wpisywały się we wszystkie RIS Małopolski. 

Najwięcej z nich (aż 25) dotyczyło obszaru Nauk o życiu. Druga specjalizacja w kolejności, której 

dotyczyło najwięcej projektów to Chemia – 24 innowacje. Tak duże liczby innowacji w ramach 

wskazanych dziedzin wynikają głównie z faktu, że firmy które zaplanowały największą liczbę innowacji 

(12 i 6) w ramach jednego projektu sklasyfikowały je jako przynależne do dwóch dziedzin jednocześnie. 

Na trzecim miejscu pod względem liczby projektów wpisujących się w daną specjalizację znalazła się 

dziedzina Energia zrównoważona – 11 projektów. Projekty z dziedziny Technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych były realizowane przez 7 przedsiębiorstw. W obszar RIS Produkcja metali 

i wyrobów metalowych wpisywało się 6 projektów, natomiast w Przemysły kreatywne i czasu 

wolnego oraz w Elektrotechnikę i przemysł maszynowy po 5 projektów. 
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Wykres  20. Przynależność wspartych projektów do poszczególnych inteligentnych specjalizacji 

 

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

Tylko w 5 badanych przedsiębiorstwach, w związku z wdrażaniem innowacji, pojawiła się potrzeba 

wprowadzania dodatkowych zmian. W większości zmiany te dotyczyły obszaru technologicznego tj. 

zakup nowych maszyn, sprzętu i urządzeń, jak również rozbudowa hal produkcyjnych. Beneficjenci 

sygnalizowali również potrzebę zatrudnienia nowych pracowników. Większość badanych (24 firmy) 

odpowiedziała, że w związku z wdrażaniem innowacji nie musiało wprowadzać dodatkowych 

modyfikacji. 

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

 

Źródło: Badanie CAPI, N=33. 

Wszystkie małopolskie MŚP wsparte w ramach poddziałania 1.2.3 dostrzegają potrzebę wdrażania 

innowacji w przedsiębiorstwach. Spośród 33 beneficjentów 14 określiło znaczenie innowacyjnych 

rozwiązań jako istotne, a 7 jako bardzo istotne. 
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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=33. 

Myślę, że dzięki tym dotacjom, które są teraz w Małopolsce w tej perspektywie 2014-2020 ten 
proces [transfer technologii] mocno się rozwinął i jest na dobrej drodze. 

  
Pozyskaliśmy w katalogu kolejną pozycję, wychodząc czy odpowiadając  

w jakiś sposób na oczekiwania rynku, oczekiwania klientów.  
Staliśmy się bardziej konkurencyjni w stosunku do firm zagranicznych,  

które to firmy posiadają szeroki wachlarz produktów. My poszerzyliśmy ten  
wachlarz produktów o to konkretne rozwiązanie, które zostało  

wypracowane w ramach produktu. To jest duża wartość. 
 

Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby przedsiębiorstwa otrzymywały takie wsparcie.  
Bo pomoże to, pomaga to rozwijać się firmom. Pomaga poszerzać horyzonty,  

pomaga być bardziej konkurencyjnym. Jak najbardziej ma to wiele zalet. 
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Istotne
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MATRYCA WDROŻONYCH INNOWACJI  

 

Lp. Rodzaj 
innowacji 

Charakterystyka innowacji Branża Wielkość 
firmy 

  Inteligentna Specjalizacja: Chemia   

1. produktowa 
procesowa 

Przedmiotem projektu jest realizacja prac 
badawczo-rozwojowych prowadzących do 
wprowadzenia na rynek serii produktów 
wykorzystujących technologię 
nanocząsteczek srebra do ochrony drewna. 
Efektem projektu będzie wprowadzenie na 
rynek innowacyjnych w skali kraju produktów 
drewnianych zabezpieczonych 
nanocząsteczkami srebra. 

Produkcja 
pozostałych wyrobów 
z drewna; produkcja 

wyrobów z korka, 
słomy i materiałów 

używanych do 
wyplatania 

mikro 

2. produktowa W ramach projektu planowane jest 
przeprowadzenie badań bezpieczeństwa 
dodatku antymikrobiotycznego, w tym badań 
cytotoksycznosci, mutagenności, 
ekotoksyczności według międzynarodowych 
norm. Obecnie rynek biocydów opiera się na 
związkach organicznych, które są często 
bardzo niebezpieczne dla człowieka oraz 
toksyczne dla środowiska. Realizacja projektu 
przyczyniłaby się do opracowania produktu o 
niskim poziomie toksyczności. 

Produkcja 
pozostałych wyrobów 

chemicznych, gdzie 
indziej 

niesklasyfikowana 
 

Badania naukowe i 
prace rozwojowe w 

dziedzinie 
pozostałych nauk 
przyrodniczych i 

technicznych 

mikro 

  Inteligentna Specjalizacja: Elektrotechnika i 
przemysł maszynowy 

  

3. produktowa Przedmiotem projektu jest przygotowanie 
badania konstrukcyjnego pełnego 
(typu) radiowego uzgadniacza faz RAOUF-1/2 
(sprzęt elektroenergetyczny). Prace 
badawcze mają na celu wykazanie 
poprawności działania funkcjonalnego, 
bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z 
odnośnymi dokumentami (adekwatnymi 
normami, dyrektywami). 

Produkcja 
pozostałego sprzętu 

elektrycznego 
Badania naukowe i 
prace rozwojowe w 

dziedzinie 
pozostałych nauk 
przyrodniczych i 

technicznych 

małe 

4.   produktowa Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie 
badań przemysłowych i eksperymentalnych 
dotyczących opracowania innowacyjnych 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i 
stalowych, a także dachów i elewacji 
wykonanych ze szkła i blachy trapezowej. 

Pozostałe 
specjalistyczne roboty 

budowlane, gdzie 
indziej 

niesklasyfikowane 

małe 

  Inteligentna Specjalizacja: Energia 
zrównoważona 

  

 5. produktowa Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe 
będą dotyczyły opracowania funkcji 
energooszczędności dla stanu podtrzymania 
otwarcia zamka. Opracowana koncepcja 
elektrozaczepów (elektrozamków) z 
energooszczędnym modułem podtrzymania 
otwarcia będzie wykorzystana do produkcji i 

Produkcja 
elektronicznego 

sprzętu 
powszechnego użytku 

mikro 



 

39 

 

Lp. Rodzaj 
innowacji 

Charakterystyka innowacji Branża Wielkość 
firmy 

sprzedaży innowacyjnych elektrozamków, 
skierowanych również do odbiorcy 
indywidulanego. 

6. produktowa Celem projektu jest przeprowadzenie analizy 
innowacyjności oraz konkurencyjności 
inteligentnej siłowni wiatrowej o mocy do 
40kW. Nowatorski produkt jest wyposażony 
w system zarządzania efektywnością 
generacji energii. Siłownia charakteryzować 
się będzie podwyższoną sprawnością pracy w 
stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań, 
uzyskiwaną w efekcie zastosowania 
specjalistycznych algorytmów sterowania 
obrotem łopat. 

Działalność w zakresie 
inżynierii i związane z 

nią doradztwo 
techniczne 

mikro 

7. produktowa Przedmiotem innowacji jest opracowanie i 
wykonanie prototypu innowacyjnego 
systemu wentylacji z rekuperacją przy 
zastosowaniu wysokoefektywnego 
podgrzewacza powietrza nawiewanego z 
wykorzystaniem pompy ciepła w połączeniu z 
systemem inteligentnej automatyki. Prototyp 
zostanie przetestowany pod kątem 
sprawności temperaturowej wymiennika 
ciepła, efektywności energetycznej osiąganej 
dzięki wykorzystaniu pompy ciepła w celu 
odgrzewania/ochładzania powietrza 
nawiewanego oraz skuteczności oczyszczania 
powietrza również w porównaniu z 
klasycznym systemem rekuperacji powietrza 
dla domu jednorodzinnego. 

Wykonywanie 
instalacji wodno-
kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych i 
klimatyzacyjnych 

mikro 

  Inteligentna Specjalizacja: Nauki o życiu   

8. procesowa Celem realizacji projektu jest zbadanie 
użyteczności druku 3D w obszarze usług 
implantoprotetycznych. Wyniki prac 
badawczych będą mieć kluczowe znaczenie 
do przyszłego wdrożenia innowacji 
procesowej, czyli znacząco ulepszonej 
metody świadczenia usług protetycznych. 

Praktyka lekarska 
dentystyczna 

małe 

9. produktowa Realizacja projektu polega na 
przeprowadzeniu kompleksowych badań nad 
opracowaniem prototypu finalnego 
rozwiązania Elektrofiltru dla gospodarstw 
domowych, który uzyska optymalne warunki 
budowy i eksploatacji. Badania obejmować 
mają opracowanie rozwiązania 
konstrukcyjnego prototypu finalnego ED wraz 
z pełną dokumentacją konstrukcyjną i analizą 
ekonomiczną kosztów wykonania. 

Pozostała działalność 
profesjonalna, 

naukowa i techniczna, 
gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

mikro 

10. procesowa Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie 
badań przemysłowych lub 
eksperymentalnych prac rozwojowych 
polegających na opracowaniu innowacyjnej 
technologii produkcji pierników, zwiększającą 

Produkcja pieczywa; 
produkcja świeżych 

wyrobów 
ciastkarskich i ciastek 

średnie 
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Lp. Rodzaj 
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ich stabilność mikrobiologiczną i wydłużającą 
przydatność do spożycia. 

11. produktowa 
procesowa 

Realizacja projektu dotyczy opracowania 
innowacyjnych wodnych ekstraktów 
roślinnych, które stanowią naturalne źródło 
barwników wykazujących potencjał 
antyoksydacyjny. Ekstrakty te mogą znaleźć 
zastosowanie w produkcji żywności, w tym 
też w przygotowaniu potraw w zakładach 
żywienia zbiorowego. 

Pozostałe 
przetwarzanie i 
konserwowanie 

owoców i warzyw 

mikro 

12. produktowa Przedmiotem projektu jest opracowanie 
dwóch rozwiązań filtrująco-oczyszczających 
do wody i powietrza. Projekt ma na celu 
rozwiązanie problemu słabej skuteczności 
urządzeń filtrująco-oczyszczających 
dostępnych na polskim rynku.  Opracowane 
rozwiązania mają na celu wyeliminowanie 
zanieczyszczeń występujących w wodzie i 
powietrzu. 

Naprawa i 
konserwacja urządzeń 

gospodarstwa 
domowego oraz 
sprzętu użytku 
domowego i 
ogrodniczego 

 
Sprzedaż detaliczna 

elektrycznego sprzętu 
gospodarstwa 

domowego 
prowadzona w 

wyspecjalizowanych 
sklepach 

małe 

13.  produktowa Przedmiotem projektu jest opracowanie 
składu innowacyjnego nawozu mineralno-
organicznego o spowolnionym działaniu 
przeznaczonego do nawożenia roślin 
ogrodniczych i ozdobnych oraz badania 
skuteczności jego działania w doświadczeniu 
wegetacyjnym. Rezultatem zleconych badań 
będzie innowacyjny nawóz mineralno-
organiczny do nawożenia roślin warzywnych i 
ozdobnych o cechach, których nie posiadają 
produkty dostępne na polskim rynku. 

Produkcja nawozów i 
związków azotowych 

średnie 

14. produktowa Przedmiotem projektu jest realizacja 
kompleksowych badań, mających na celu 
poznanie biologii rośliny, sposobów jej 
ochrony i żywienia oraz opracowanie metod 
agrotechnicznych dla towarowych plantacji 
Kolcowoju Pospolitego odmian JB1 i JB4. 
Działania te mają na celu dostarczenia 
klientom produktu dzięki któremu 
zwiększona zostanie ilości otrzymywanego 
surowca wysokiej jakości wykorzystywanego 
w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i 
farmaceutycznym. 

Sprzedaż hurtowa 
kwiatów i roślin 

mikro 
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15.  produktowa 
procesowa 

Przedmiotem niniejszego projektu są badania 
przemysłowe i eksperymentalne polegające 
na opracowaniu technologii wytwarzania 
innowacyjnych produktów - napojów z łusek 
kawy arabica (tzw. „herbatek kawowych”) o 
właściwościach funkcjonalnych z dodatkiem 
nutraceutyków. 

Przetwórstwo herbaty 
i kawy 

mikro 

16. produktowa Celem realizacji projektu jest zbadanie 
możliwości zastosowania dostępnych 
technologii z obszaru 
biochemii, oceny wizualnej próbek, 
elektroniki oraz automatyki/mechaniki do 
pomiaru określonych parametrów moczu. 
Założeniem jest, aby analiza moczu odbywała 
się w sposób zautomatyzowany, dawała 
wyniki w czasie rzeczywistym, z możliwością 
ich przesyłania na urządzenie mobilne. 

Badania naukowe i 
prace rozwojowe w 

dziedzinie 
pozostałych nauk 
przyrodniczych i 

technicznych 

mikro 

17. procesowa Celem realizacji projektu jest zbadanie 
przydatności i opłacalności zastosowania 
technologii przyrostowej druku 3D z tlenku 
cyrkonu stabilizowanego itrem w 
stomatologii (protetyka i implantologia). 
Założeniem jest, aby uzyskiwać 
skomplikowane wyroby protetyczne przy 
minimalizacji zużytego materiału, 
ograniczeniu ilości odpadów niebezpiecznych 
oraz przy mniejszym zużyciu wody i energii. 

Produkcja urządzeń, 
instrumentów oraz 

wyrobów 
medycznych, 

włączając 
dentystyczne 

małe 

  Inteligentna Specjalizacja: Produkcja metali i 
wyrobów metalowych oraz wyrobów z 

mineralnych surowców niemetalicznych 

  

 18. produktowa 
procesowa 

Przedmiotem projektu jest wykonanie analizy 
ekonomicznej opłacalności innowacyjnego 
produktu, jakim jest bezwodny siarczanu 
wapnia i koncentrat tlenków metali ziem 
rzadkich oraz innowacyjnego procesu 
dotyczącej wyeliminowania składowania 
fosfogipsu, stanowiącego zagrożenie dla 
środowiska naturalnego, a także 
kosztowanego w składowaniu. Opracowana 
technologia byłaby innowacją w skali 
światowej 

Obróbka i usuwanie 
odpadów innych niż 

niebezpieczne 

mikro 

 19. procesowa Realizacja projektu ma na celu opracowanie 
systemu służącemu podniesieniu poziomu 
automatyzacji całego procesu produkcji oraz 
znaczącego podniesienia jakości procesu 
produkcyjnego. Projekt polega na 
opracowaniu innowacyjnej technologii 
spawania hybrydowego oraz automatyzacji 
procesu spawania kontenerów. 

Produkcja konstrukcji 
metalowych i ich 

części 

małe 
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 20. produktowa Projekt zakłada przeprowadzenie badań 
dotyczących wytwarzania innowacyjnych 
wyrobów opartych o połączenie szkła 
płaskiego z innymi materiałami, tj. 
kamieniem naturalnym, kamieniem 
syntetycznym, fornirem, litym drewnem i 
szkłem akrylowym (pleksi) z wykorzystaniem 
procesu laminacji. Badania dotyczą także 
zwiększenia funkcjonalności wyrobów 
poprzez wbudowywanie w nich układów 
elektronicznych z zastosowaniem elementów 
grzejnych. Produkty te będą wykorzystywane 
w przemyśle meblowym.  

Kształtowanie i 
obróbka szkła 

płaskiego 

małe 

21. produktowa Przedmiotem projektu jest opracowanie 
nowego produktu - przesuwnej bramy 
wjazdowej o udoskonalonych parametrach 
użytkowych, jezdnych, wytrzymałościowych i 
trwałościowych (korozyjnych). Produkt 
charakteryzować się będzie wysoką jakością 
wykonania, trwałością oraz sztywnością 
konstrukcji.  

Obróbka mechaniczna 
elementów 
metalowych 

małe 

22. produktowa Celem realizowanego projektu jest 
unowocześnienie krążników gładkich do 
przenośników taśmowych oferowanych przez 
przedsiębiorstwo. Celem działań jest 
modyfikacja parametrów geometrycznych 
węzłów łożyskowych zapewniających 
zmniejszenie oporów obracania o minimum 
10%, a także wzrost trwałości o minimum 
15%, w odniesieniu do obecnie stosowanych 
konstrukcji. 

Produkcja maszyn dla 
górnictwa i do 

wydobywania oraz 
budownictwa 

średnie 

23. procesowa Celem projektu jest udoskonalenie procesu 
azotowania, które polega na zmniejszeniu 
kosztów produkcyjnych przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej jakości świadczonych 
usług. Osiągnięte to będzie poprzez 
opracowanie i wdrożenie zaawansowanego 
systemu sterowania 
urządzeniem. 

Obróbka metali i 
nakładanie powłok na 

metale 

mikro 

  Inteligentna Specjalizacja: Przemysły 
kreatywne i czasu wolnego 

  

 24. produktowa 
marketingo

wa 

Przedmiotem projektu jest wykonanie badań 
w celu ulepszenia gier i zabawek dla dzieci. 
Przedsiębiorstwo planuje zmodyfikować 
produkowane przez siebie produkty w celu 
poprawy ich jakości oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa dzieci. 

Produkcja gier i 
zabawek 

małe 

 25. produktowa Celem projektu jest przeprowadzenie badań 
nad innowacyjną platformą informacyjną. 
Podstawową funkcją innowacyjnej platformy 
będzie wsparcie procesów umożliwiających 
lokalizację osób i w razie potrzeby, 
usprawnienie poszukiwania osób 

Działalność związana 
z oprogramowaniem 

mikro 
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zaginionych. Dodatkowym aspektem będzie 
możliwość wysyłania przez służby 
bezpieczeństwa informacji o bieżących 
warunkach pogodowych oraz nagłych 
zagrożeniach na trasach. 

 26. produktowa Celem projektu jest przeprowadzenie badań 
nad innowacyjnym interaktywnym stołem 
przeznaczonym dla obiektów 
gastronomicznych. Stół umożliwiałby 
samodzielne przeprowadzenie przez klientów 
procesu wyboru menu, złożenia zamówienia 
oraz dokonania płatności bez konieczności 
udziału obsługi, co znacznie skróci czas 
oczekiwania klientów, a jednocześnie obniży 
koszty ponoszone przez lokale 
gastronomiczne. 

Pozostałe doradztwo 
w zakresie 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej i 
zarządzania 

mikro 

 27. produktowa Przedmiotem projektu jest wykonanie 
stosownych badań, służących certyfikacji oraz 
sprawdzeniu zgodności w normą europejską 
nowej serii mebli. 

Produkcja 
pozostałych wyrobów 
z drewna; produkcja 

wyrobów z korka, 
słomy i materiałów 

używanych do 
wyplatania 

małe 

  Inteligentna Specjalizacja: Technologie 
informacyjne i komunikacyjne 

  

 28. produktowa 
procesowa 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych związanych z 
opracowaniem systemu eksperckiego do 
oceny (diagnozy) poziomu dojrzałości 
biznesowej przedsiębiorstw. Prace będą 
obejmować przygotowanie innowacyjnej 
metodyki wielopoziomowego i 
wieloaspektowego badania dojrzałości 
biznesowej oraz diagnozy i oceny 
przygotowania ramowego planu rozwoju 
przedsiębiorstwa. 

Pozostałe doradztwo 
w zakresie 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej i 
zarządzania 

mikro 

29. produktowa Projekt ma na celu stworzenie nowego 
zestandaryzowanego mechanizmu integracji 
systemów służących do zarządzania 
przedsiębiorstwem takimi jak platforma 
sprzedaży, zakupów, produkcji, księgowości, 
kadr, zarządzania relacjami z klientami (CRM) 
z platformami B2B i B2C. 

Działalność związana 
z oprogramowaniem 

mikro 

30. produktowa Celem projektu jest opracowanie 
innowacyjnego urządzenia – czujnika 
monitorującego otwarcie okna (sensora 
okna). Końcowym rezultatem projektu będzie 
w pełni funkcjonalny, pozytywnie 
zwalidowany prototyp urządzenia wraz z 
pełną dokumentacją techniczną. 

Produkcja 
instrumentów i 

przyrządów 
pomiarowych, 
kontrolnych i 

nawigacyjnych 

mikro 

31. produktowa Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie 
badań mających na celu opracowanie 
nowego produktu – innowacyjnego 

Działalność związana 
z oprogramowaniem 

mikro 
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algorytmu automatycznego etykietowania 
opierającego się na analizie zdjęć produktów 
z wykorzystaniem głębokich sieci 
neuronowych. 

  Energia zrównoważona i Chemia   

32. produktowa W ramach projektu planowane jest 
opracowanie formuły produktu 
przeznaczonego do hydroizolacji budynków, 
produkowanego w postaci gotowych 
mieszanek, które po utwardzeniu tworzą 
powłoki stanowiące barierę dla migracji wody 
wewnątrz przegród budowlanych. Produkty 
takie używane są jako warstwa izolacyjna pod 
płytki ceramiczne oraz podobne materiały 
wykończeniowe jak np. gres lub klinkier, 
które są łączone z klejami do płytek. 

Produkcja farb, 
lakierów i podobnych 

powłok, farb 
drukarskich i mas 
uszczelniających 

mikro 

33. produktowa 
procesowa 

W ramach projektu opracowane zostaną 
innowacyjne mocowania punktowe do 
montażu płyt elewacyjnych z betonu GRC. 
Rezultat końcowy projektu (płyty elewacyjne 
z betonu GRC z mocowaniami punktowymi), 
stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie 
rynku w zakresie obniżenia cen płyt 
elewacyjnych z betonu GRC oraz poprawy 
łatwości i szybkości ich montażu wynikającej 
z zastosowania mniejszej liczby mocowań 
przy tych samych parametrach 
wytrzymałościowych. 

Produkcja farb, 
lakierów i podobnych 

powłok, farb 
drukarskich i mas 
uszczelniających 

mikro 

  Nauki o życiu i Chemia   

34. produktowa W ramach projektu zostaną opracowane 
nowe receptury produktów ekologicznych. 
Będą to nowatorskie produkty dotychczas 
niedostępne na polskim rynku. Ich główną 
zaletą i przewagą jest ograniczenie 
negatywnego oddziaływania na środowisko, 
w tym na glebę, różnorodność biologiczną, 
zasoby węgla organicznego i ochronę 
zasobów naturalnych poprzez zapobieganie  
nadmiernej eksploatacji obszarów 
uprawnych i kontroli łańcucha dostaw. 

Produkcja mydła i 
detergentów, 

środków myjących i 
czyszczących 

średnie 

  Technologie informacyjne i komunikacyjne i 
Chemia 

  

 35. produktowa Celem projektu jest opracowanie 
innowacyjnego urządzenia – urządzenia do 
wykrywania anomalii na podstawie pomiaru 
stężenia gazów, związków lotnych i 
zanieczyszczeń powietrza. Końcowym 
rezultatem projektu będzie w pełni 
funkcjonalny, pozytywnie zwalidowany 

Produkcja 
instrumentów i 

przyrządów 
pomiarowych, 
kontrolnych i 

nawigacyjnych 

mikro 
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prototyp urządzenia wraz z pełną 
dokumentacją techniczną. 
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TABELA REKOMENDACJI  

Lp. 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 
dostarczyło informacji, że 
niektórzy przedsiębiorcy po 
zrealizowaniu projektu, 
dotyczącego opracowania 
innowacji w ramach otrzymanego 
bonu na innowacje, mieli problem 
z wykorzystaniem powstałego 
projektu badawczego. Problem ten 
dotyczył głównie mikro i małych 
przedsiębiorców.  

Rekomenduje się 
przygotowanie 
podręcznika 
dobrych praktyk 
dla beneficjentów 
konkursów w 
ramach 
poddziałania 
1.2.3 
stanowiącego 
katalog 
prowadzenia 
projektu 
ułatwiający 
działania po 
stronie 
beneficjenta. 

IZ/IP Proponuje się 
opracowanie tzw. 
książki dobrych 
praktyk realizacji 
bonów na 
innowacje, w której 
beneficjenci, w 
szczególności 
nieprowadzący 
wcześniej badań 
B+R, znajdą 
informacje na 
temat współpracy z 
jednostkami 
badawczymi, 
realizacją projektu 
po stronie 
przedsiębiorstwa 
oraz sposoby 
wdrażania i 
finansowania 
innowacji. 
 
 
 

Przyszła 
perspektywa 
finansowa 

Rekomendacja 
programowa 

System 
monitorowa
nia  

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego 
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WYKAZ SKRÓTÓW  

  

B+R Działalność badawczo-rozwojowa 

B+R+I Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

IOB Instytucje Otoczenia Biznesu 

IOK Instytucja Organizująca Konkurs 

IP Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego 

IS Inteligentna Specjalizacja 

IZ Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego 

JST Jednostki Samorządu Terytorialnego 

KE Komisja Europejska 

KOP Komisja Oceny Projektów 

MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

MŚP Mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa 

RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

SzOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
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