
 
 

 
Strona 1 z 90 

 



 
 

 
Strona 2 z 90 

 

Zamawiający 
Województwo Małopolskie 

ul. Basztowa 22  

31-156 Kraków 

 

Wykonawca 
EU-Consult sp. z o.o. 

ul. Toruńska 18 C, lok. D 

80-747 Gdańsk 



 
 

 
Strona 3 z 90 

 

Spis treści 

Streszczenie ................................................................................................................................ 4 

Summary .................................................................................................................................... 7 

Wykaz skrótów ......................................................................................................................... 10 

1. Szczegółowy opis logiki procesu badawczego ................................................................. 11 

1.1. Cel badania ................................................................................................................ 11 

1.2. Kryteria ewaluacyjne ................................................................................................. 11 

2. Metodologia badania ....................................................................................................... 11 

2.1. Analiza danych zastanych .......................................................................................... 11 

2.2. Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) ...................................... 12 

2.3. Indywidualne wywiady pogłębione ........................................................................... 12 

2.4. Case study .................................................................................................................. 13 

3. Wyniki badania ................................................................................................................. 14 

3.1. Charakterystyka wdrożonych innowacji .................................................................... 15 

3.2. Wpływ projektów na rozwój małopolskich przedsiębiorstw .................................... 22 

3.3. Czynniki sukcesu i czynniki porażki realizowanych projektów .................................. 24 

3.4. Wysokość bonów ....................................................................................................... 26 

3.5. Gospodarcze wykorzystanie innowacji ...................................................................... 31 

3.6. Dobre praktyki ........................................................................................................... 33 

3.7. Małopolskie platformy specjalizacyjne ..................................................................... 34 

3.8. Podsumowanie .......................................................................................................... 35 

4. Matryca wdrożonych innowacji ....................................................................................... 36 

5. Wnioski i rekomendacje ....................................................................................................... 78 

Spis tabel i rysunków ................................................................................................................ 81 

Bibliografia................................................................................................................................ 83 

Matryca Case study .................................................................................................................. 84 

 



 
 

 
Strona 4 z 90 

 

Streszczenie  
Celem poddziałania 1.2.3 Bony na Innowacje jest intensyfikowanie współpracy mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym, a także 

proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Ponadto, jednym z punktów docelowych ich 

wdrażania jest 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 

przedsiębiorstwie1. 

Niniejszy raport przygotowany został w okresie od 4/10/2021 do 28/12/2021 i dotyczył 

projektów wybranych w wyniku piątego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 

poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje o numerze RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19 (1 Oś 

Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach), 

RPO WM na lata 2014-2020, który trwał od dnia 31/03/2019 do 30/09/2019 roku. W wyniku 

6 rund naboru zarejestrowano 97 wniosków o dofinansowanie, z czego pozytywną ocenę 

otrzymało 66 (w tym jeden w wyniku procedury odwoławczej). Łączna kwota 

wnioskowanego dofinansowania w ramach VI rund wynosi 10 694 421,95 zł, co stanowi 

65,01 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. 

W badaniu uwzględniono zakończone projekty, które otrzymały wsparcie w ramach tego 

konkursu i złożyły wniosek o płatność końcową (umowy podpisane w okresie 22/08/2019 do 

26/02/20202). Badaniem objęte zostały zatem 54 projekty.  

Współpraca z wykonawcą prac w ramach realizowanych projektów oceniona została przez 

beneficjentów biorących udział w badaniu CATI jako przebiegająca zdecydowanie pomyślnie 

(12,2% wskazań) oraz raczej pozytywnie (78,05%). Negatywna ocena współpracy wynikała 

przede wszystkim z utrudnień wynikających z wprowadzonych obostrzeń sanitarnych w 

związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Z uwagi na to, że trudności te były niezależne 

od wnioskodawców i wykonawców, można wskazać na pozytywne efekty współpracy.  

W oparciu o informacje zawarte we wnioskach o dofinansowanie projektów w ramach V 

konkursu poddziałania 1.2.3, łączna liczba wdrożonych innowacji wynosiła 111, z czego 

przeważająca część to innowacje produktowe (96). Warto zauważyć, że część 

przedsiębiorców wdrożyła więcej niż jedną innowacje, a jedno z przedsiębiorstw wdrożyło 

ich aż 29 (produktowych). 

                                                      
1 https://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/mrpo-2014-2020/gospodarka-

wiedzy/dzialanie-1-2-badania-innowacje-w-przedsiebiorstwach/poddzialanie-1-2-3-bony-na-innowacje/ [data 

dostępu: 2.12.2021r.] 
2 Ostatni podpisany aneks został 02.06.2021 r. 

https://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/mrpo-2014-2020/gospodarka-wiedzy/dzialanie-1-2-badania-innowacje-w-przedsiebiorstwach/poddzialanie-1-2-3-bony-na-innowacje/
https://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/mrpo-2014-2020/gospodarka-wiedzy/dzialanie-1-2-badania-innowacje-w-przedsiebiorstwach/poddzialanie-1-2-3-bony-na-innowacje/
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Przeprowadzone badania ilościowe wykazały, że wpływ realizowanych projektów 

innowacyjnych na sytuację firmy w przypadku niemal dwóch na trzech przedsiębiorców 

polegał na poprawie sytuacji firmy na rynku (17,07% zdecydowanie poprawiła, 43,9% raczej 

poprawiła). 

Użyteczność zrealizowanego projektu oceniona została zdecydowanie pozytywnie (82,93% 

uczestników badania udzieliło odpowiedzi raczej użyteczny, a 9,76% bardzo użyteczny). 

Innego zdania było 2,44% badanych przedsiębiorstw, które wskazywały na utrudnienia 

związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 

Niemal co piąty uczestnik badania CATI wskazał, że w trakcie realizacji projektu 

zidentyfikowane zostały przez niego trudności, które w znacznym stopniu dotyczyły 

aspektów organizacyjnych (związanych głównie z trudnościami w realizacji po stronie 

beneficjentów, co związane było z utrudnieniami wynikającymi z pandemii COVID-19). 

Pozostali tych trudności nie zidentyfikowali.  

Najwięcej problemów sprawił aspekt organizacyjny, którego skala oceniona została na 4 (w 

5-stopniowej skali). 

Tematyka napotkanych trudności podniesiona została również podczas przeprowadzonych 

wywiadów pogłębionych. W większości przypadków badani wskazali na bezproblemowy 

przebieg wsparcia, podkreślając dopasowanie wsparcia do potrzeb przedsiębiorstwa. 

Pozostali respondenci zwracali uwagę na takie aspekty problemowe, jak: 

o Utrudnienia organizacyjne związane z pandemią COVID-19; 

o Stosunkowo długi okres procedowania wniosków o płatność; 

o Rozliczanie projektów w oparciu o refundację (preferowanym rozwiązaniem jest 

forma zaliczkowa). 

Należy jednak dodać, że powyższe wskazania miały sporadyczny charakter i jedynie kwestia 

pandemii COVID-19 została wskazana przez więcej niż jednego respondenta. 

Większość beneficjentów aplikowała o dotację w postaci dużego bonu na innowacje – 38 

przedsiębiorstw. 

Duży bon na innowacje realizowany był w głównym stopniu przez mikroprzedsiębiorstwa (20 

beneficjentów), w mniejszym stopniu przez małe firmy (11). Średniej wielkości 

przedsiębiorstwa korzystały wyłącznie z dużego bonu na innowacje (7). Aż 2/3 badanych 

uważała, że wysokość bonu na innowacje jest wystarczająca. Podkreślano, że w tego rodzaju 

działalności nie występuje górna granica kwoty, którą można wykorzystać na wspierane 

działania. Zaznaczano jednakże, że bon umożliwia zrealizowanie zakładanych działań i biorąc 

pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do wsparcia jak największej liczbie podmiotów 

(w tym mniejszym przedsiębiorstwom) niewskazane jest zwiększanie tejże kwoty. 

Niemal trzech na czterech przedsiębiorców biorących udział w badaniu nie zidentyfikowało, 

by w toku prac badawczych pojawiła się konieczność dodatkowych badań do tego, aby 

można było podjąć decyzję o wdrożeniu innowacji (70,73%). 
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Przeprowadzone badania wykazały, że większość projektów wspartych w ramach bonów na 

innowacje realizowana była w obszarze Nauk o życiu (19), mniej zaś w zakresie Technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych(10) oraz Energii zrównoważonej (9). Obszar 

Elektrotechniki i przemysłu maszynowego oraz Chemii wdrażało 6 beneficjentów wsparcia.  

Zdecydowana większość badanych potwierdza wdrożenie innowacji, bądź plany w zakresie 

jej pełnego wdrożenia. Wobec pozytywnych wyników badania, rekomenduje się 

kontynuowanie wsparcia w przyszłości.   
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Summary 
The main objective of the sub-measure 1.2.3 Innovation Vouchers is to intensify the 

cooperation of micro, small and medium-sized enterprises with the research and 

development sector and the pro-innovative business environment. Moreover, one of the 

target points of their implementation is to provide entities from the SME sector with access 

to high-quality research and development and pro-innovation services, significant in the 

process of developing new or improved products, services or process changes in the 

enterprise. 

Present report concerns projects selected as a result of the fifth call for applications for 

funding under sub-measure 1.2.3 Innovation vouchers with the number RPMP.01.02.03-

IP.01-12-011/19 (Priority Axis 1 Knowledge Economy, Measure 1.2 Research and innovation 

in enterprises), 2014-2020 ROP MV, from 31.03.2019 to 30.09.2019. As a result of 6 rounds 

of recruitment, 97 applications for co-financing were registered, 67 of which received a 

positive evaluation (including one as a result of the appeal procedure). The total amount of 

the requested co-financing under rounds I, II, III, IV, V, VI is PLN 10,694,421.95, constituting 

65.01% of the allocation for this competition. 

Research included completed projects that received support under this call for proposals and 

submitted an application for final payment, therefore, 54 projects were included in the 

study.  

The cooperation with the contractor of works under implemented projects was assessed by 

the beneficiaries participating in the CATI survey as being definitely positive (12.2% of 

responses) and rather positive (78.05%). The negative assessment of cooperation resulted 

mainly from difficulties connected to introduced sanitary restrictions due to SARS-CoV-2 

coronavirus pandemic. Given the fact that these difficulties were independent of the 

applicants and contractors, effects of cooperation should be considered positive.  

Basing on the information contained in the applications for project co-financing under the V 

competition under sub-measure 1.2.3, the total number of implemented innovations 

amounted to 111, most of which constituted product innovations (96). However, some 

entrepreneurs have implemented more than one innovation, and one of the companies has 

implemented as many as 29 product innovations. 

Conducted quantitative research showed that for almost two out of three entrepreneurs the 

impact of the implemented innovative projects on situation of companies resulted in the 

improvement of the company's situation on the market (17.07% definitely improved, 43.9% 

rather improved). 

The usefulness of the implemented project was assessed positively (82.93% of the survey 

participants chose the answer rather useful, and 9.76% very useful). 2.44% of surveyed 
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companies had a different opinion, which indicated difficulties related to the SARS-CoV-2 

coronavirus pandemic. 

Almost every fifth participant of the CATI survey indicated that during the project 

implementation they identified difficulties that largely related to organizational aspects 

(related mainly to implementation difficulties on the part of the beneficiaries, which were 

related to the difficulties resulting from the COVID-19 pandemic). Other participants did not 

identify these difficulties.  

The organizational aspect caused the most problems, the scale of which was rated at 4 (on a 

5-point scale). 

Encountered difficulties were also mentioned during the conducted in-depth interviews. 

Most often, respondents indicated the smooth course of the support, emphasizing the 

adjustment of the support to the needs of the enterprise. Remaining respondents pointed to 

such problematic aspects as: 

 Organizational difficulties related to the COVID-19 pandemic; 

 Relatively long period of processing applications for payment; 

 Settlement of projects based on reimbursement (preferred solution is the advance 

payment form). 

However, above indications were identified in singular cases and only the issue of the 

COVID-19 pandemic was indicated by more than one respondent. 

Most of beneficiaries applied for a subsidy in the form of a large voucher for innovation - 38 

enterprises. 

A large voucher for innovations was implemented mainly by micro-enterprises (20 

beneficiaries), and to a lesser extent by small enterprises (11). Medium-sized enterprises 

used only the large innovation voucher (7). As many as 2/3 of the respondents believed that 

the amount of the voucher for innovation is sufficient. It was emphasized that in this type of 

activity there is no upper limit to the amount that can be used for the supported activities. It 

was noted, however, that the voucher enables the implementation of the assumed activities 

and, taking into account the need to provide access to support to as many entities as 

possible (including smaller enterprises), it is not advisable to increase this amount. 

Almost three out of four entrepreneurs participating in the study did not identify the 

necessity of additional research in the course of research work in order to make a decision to 

implement innovations (70.73%). 

Conducted research led to the conclusion that most of the projects supported under 

innovation vouchers were implemented in the area of Life Sciences (19), and less in the field 
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of Information and Communication Technologies (10) and Sustainable Energy (9). The area 

of Electrical Engineering, Machine Industry and Chemistry was implemented by 6 

beneficiaries of support.  
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Wykaz skrótów  
Skrót Wyjaśnienie 

B+R Działalność badawczo-rozwojowa 

B+R+I Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

IOB Instytucje Otoczenia Biznesu 

KE Komisja Europejska 

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 

PPO Proces Przedsiębiorczego Odkrywania 

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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1. Szczegółowy opis logiki procesu badawczego  

1.1. Cel badania 

Celem badania jest 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. RPO WM. 

1.2. Kryteria ewaluacyjne  

W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:  

1) efektywność, pozwalająca 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; 

2) skuteczność, pozwalająca ocenić, w jakim stopniu zrealizowane zostały cele założone 

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

3) użyteczność, pozwalająca 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; 

4) trwałość, pozwalająca ocenić, na ile uzyskiwane rezultaty mają trwały charakter 

i czym to jest uwarunkowane. 

2. Metodologia badania 

2.1. Analiza danych zastanych 

Analiza danych zastanych (desk research) to technika badań społecznych, która zakładała 

szczegółową analizę istniejących już i dostępnych danych. W jej wyniku nastąpiło scalanie, 

przetworzenie i analiza danych rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych źródeł.  

Wykonawca w ramach analizy danych zastanych (desk research) uwzględnił przede 

wszystkim następujące materiały źródłowe: 

 Regionalną Strategię Innowacji; 

 Dokumentację konkursową i projektową dla podziałania 1.2.3; 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SzOOP) w zakresie poddziałania 1.2.3; 

 RPO WM na lata 2014-2020; 

 Dane zgromadzone w SL2014; 

 Dane zgromadzone w E-RPO; 

 Raporty (metodologiczne, końcowe) z wcześniejszych badań dotyczących oceny 

przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje 

w ramach poddziałania 1.2.3. 
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2.2. Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) 

CATI to doskonała technika służąca do realizacji badań ankietowych. Pozwoliła w krótkim 

czasie dotrzeć do dużej liczby respondentów i uzyskać od nich niezbędne informacje. 

Jej główną przewagą nad osobistym wywiadem kwestionariuszowym był znacznie ułatwiony 

kontakt z respondentem. 

Populacja badania i dobór próby: Populację badania stanowią beneficjenci, którzy złożyli 

wnioski o płatność końcową.  

 W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązał się do próby podjęcia 

kontaktów do wszystkich beneficjentów 5. konkursu i zrealizowania minimum 54 lub 

maksymalnie 60 (100%) wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo 

(CATI) z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową; 

o Ze względu na odmowy uczestników odnośnie do wzięcia udziału w badaniu, 

trudności w nawiązaniu kontaktu oraz zaprzestaniem funkcjonowania 

przedsiębiorstw, zrealizowano ostatecznie 42 ankiety. 

Wywiady były realizowane zgodnie ze standardami jakości realizacji badań rynku i opinii 

społecznej zawartymi w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów i Międzynarodowym 

Kodeksie Postępowania w Dziedzinie Badań Rynkowych i Społecznych (ESOMAR). 

2.3. Indywidualne wywiady pogłębione 

IDI polegało na przeprowadzeniu z daną osobą ustrukturyzowanej rozmowy. Rozmowa ta 

realizowana była w sposób planowy i metodyczny według określonego schematu, zwanego 

scenariuszem wywiadu, a jej celem było uzyskanie konkretnych informacji.  

 

Populacja badania: Beneficjenci poddziałania 1.2.3, którzy złożyli wnioski o płatność 

końcową, wykonawcy usług badawczo-rozwojowych i usług proinnowacyjnych. 

Dobór próby: W ramach zamówienia podstawowego, zaplanowano realizację minimum 5 

wywiadów z podmiotami. Beneficjenci, którzy wzięli udział w badaniu jakościowym zostali 

wybrani celowo – po zapoznaniu się z listą beneficjentów Wykonawca opracował listę 

beneficjentów proponowanych do badania IDI. Ostatecznie zrealizowano 9 wywiadów z 

beneficjentami. 
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2.4. Case study 

Case Study to analiza pojedynczego przypadku, która pozwoliła wyciągnąć wnioski co do 

przyczyn i rezultatów jego przebiegu.  

Populacja badana: Case study przeprowadzone zostały dla projektów realizowanych 

w ramach poddziałania 1.2.3. 

Liczba studiów przypadku: 7 - w ramach każdego raportu końcowego zostały 

opisane projekty (uznane za wzorcowe) z konkursu, którego dotyczy raport.  

 

Dobór próby: Celowy – analiza case study przeprowadzona została dla projektów uznanych 

za wzorcowe. Dobór przypadków do case study został dokonany przez członków Zespołu 

Badawczego na podstawie wyników analizy desk research oraz badań terenowych oraz 

uzgodniony z Zamawiającym.  
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3. Wyniki badania 

Celem poddziałania 1.2.3 Bony na Innowacje jest intensyfikowanie współpracy mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym, a także 

proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Ponadto, jednym z punktów docelowych ich 

wdrażania jest 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 

przedsiębiorstwie3. 

Niniejszy raport dotyczy projektów wybranych w wyniku piątego naboru wniosków o 

dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje o numerze RPMP.01.02.03-

IP.01-12-011/19 (1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w 

przedsiębiorstwach), RPO WM na lata 2014-2020, który trwał od dnia 31/03/2019 do 

30/09/2019 roku.  

Należy zaznaczyć, że w ramach dotychczasowych naborów wniosków powstały już 4 raporty 

z badań, których celem (podobnie jak niniejszego dokumentu) jest dokonanie oceny 

prawidłowości realizacji oraz stopnia wdrożenia innowacji w ramach projektów, które 

otrzymały wsparcie w postaci bonów na innowacje. Poniższe zestawienie prezentuje 

ilościowe informacje dotyczące poszczególnych naborów wniosków. 

Tabela 1. Informacje ilościowe dot. poszczególnych naborów wniosków 

 Nabór nr 1 Nabór nr 2 Nabór nr 3 Nabór nr 4 Nabór nr 5 

Liczba złożonych 

wniosków 

154 181 57 95 97 

Liczba podpisanych 

umów 

75 104 43 44 66 

Liczba 

rozwiązanych 

umów 

15 20 5 9 6 

Liczba 

zakończonych 

projektów 

60 84 38 35 54 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych danych. 

 

                                                      
3 https://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/mrpo-2014-2020/gospodarka-

wiedzy/dzialanie-1-2-badania-innowacje-w-przedsiebiorstwach/poddzialanie-1-2-3-bony-na-innowacje/ [data 

dostępu: 2.12.2021r.] 

https://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/mrpo-2014-2020/gospodarka-wiedzy/dzialanie-1-2-badania-innowacje-w-przedsiebiorstwach/poddzialanie-1-2-3-bony-na-innowacje/
https://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/mrpo-2014-2020/gospodarka-wiedzy/dzialanie-1-2-badania-innowacje-w-przedsiebiorstwach/poddzialanie-1-2-3-bony-na-innowacje/
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3.1. Charakterystyka wdrożonych innowacji 

Celem poddziałania 1.2.3 Bony na Innowacje jest intensyfikowanie współpracy mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym, a także 

proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Ponadto, jednym z punktów docelowych ich 

wdrażania jest 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 

przedsiębiorstwie4. 

Pomoc udzielana w formule bonów prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu 

technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw 

innowacji o charakterze technologicznym (odnoszące się do produktu lub procesu 

produkcyjnego) lub nie technologicznym (zmiany organizacyjne, marketingowe). Biorąc pod 

uwagę poszczególne innowacje, można je podzielić również na produktowe (wprowadzenie 

nowego wyrobu lub usługi (bądź znacząco udoskonalonego/nej w odniesieniu do swoich 

cech lub zastosowań)) i procesowe (wdrożenie nowej lub znacznie udoskonalonej metody 

produkcji/dostawy). 

Oznacza to, że wsparcie może zostać przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych 

i proinnowacyjnych, spośród których wyróżnione zostały, w ramach projektów typu A i B: 

 Usługi badawczo-rozwojowe kwalifikowane zarówno w ramach małego jak i dużego 

bonu na innowacje: 

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  

                                                      
4 https://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/mrpo-2014-2020/gospodarka-

wiedzy/dzialanie-1-2-badania-innowacje-w-przedsiebiorstwach/poddzialanie-1-2-3-bony-na-innowacje/ [data 

dostępu: 2.12.2021r.] 

W niniejszym rozdziale dokonano charakterystyki wdrożonych w wyniku piątego 

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? 

https://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/mrpo-2014-2020/gospodarka-wiedzy/dzialanie-1-2-badania-innowacje-w-przedsiebiorstwach/poddzialanie-1-2-3-bony-na-innowacje/
https://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/mrpo-2014-2020/gospodarka-wiedzy/dzialanie-1-2-badania-innowacje-w-przedsiebiorstwach/poddzialanie-1-2-3-bony-na-innowacje/
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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  

Ze względu na czas trwania naboru rozstrzygnięcie konkursu odbywało się w 6 rundach, w 

których po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach 

poszczególnych terminów określana była lista projektów wyłonionych do dofinansowania. 

Terminy ogłoszenia wyników dla poszczególnych rund naboru to: 

 czerwiec 2019 r. dla I rundy; 

 lipiec 2019 r. dla II rundy; 

 sierpień 2019 r. dla III rundy; 

 wrzesień 2019 r. dla IV rundy; 

 październik 2019 r. dla V rundy; 

 listopad 2019 r. dla VI rundy. 

W wyniku 6 rund naborów zarejestrowano 97 wniosków o dofinansowanie, z czego 

pozytywną ocenę otrzymało 66 (w tym jeden w wyniku procedury odwoławczej). Łączna 

kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach I, II, III, IV, V, VI rundy wynosi 10 694 

421,95 zł, co stanowi 65,01 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. 

Tabela 2 Informacje na temat złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach 6 rund 

naboru  

Runda Termin Kwota 

wnioskowanego 

dofinansowania 

Liczba 

zarejestrowanych 

wniosków 

Liczba 

wniosków 

wybranych do 

dofinansowania 

I od 31 marca 2019 r. do 

30 kwietnia 2019 r. 

654 250,10 7 4 

II od 1 maja 2019 r. do 31 

maja 2019 r. 

866 700,60 zł 9 5 

III od 1 czerwca 2019 r. do 

30 czerwca 2019 r. 

2 039 944,33 21 15 

IV od 1 lipca 2019 r. do 31 

lipca 2019 r. 

2 345 537,26 21 9 

V od 1 sierpnia 2019 r. do 

31 sierpnia 2019 r. 

497 099,04  4 3 

VI od 1 września 2019 r. 

do 30 września 2019 r. 

4 313 338,21 35 30 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.rpo.malopolska.pl 
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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. 

Niniejszy raport dotyczy projektów wybranych w wyniku piątego naboru wniosków o 

dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020 

o numerze RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19 (1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, 

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach), który trwał od dnia 31/03/2019 do 

30/09/2019 roku. W badaniu uwzględniono zakończone projekty, które otrzymały wsparcie 

w ramach tego konkursu i złożyły wniosek o płatność końcową. Badaniem objęte zostały 

zatem 54 projekty.  

Przeprowadzone badania ankietowe (które objęły 42 spośród 54 projektów, które 

uwzględnione zostały w analizie desk research) wykazały, że wśród małopolskich 

przedsiębiorców z sektora MŚP uzyskane wsparcie przyczyniło się do przede wszystkim do 

kontynuowania prowadzonej dotychczas działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej 

(58,54%). Wśród respondentów 41,46% z nich zadeklarowało, że uzyskane dofinansowanie 

spowodowało zainicjowanie takiej działalności. 

Wykres 1 Proszę wskazać czy w ramach otrzymanego wsparcia przedsiębiorstwo: 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=42). 

W zakresie analizowanych projektów, na 54 beneficjentów wsparcia 42 korzystało z usług 

jednostki naukowej jako wykonawcy. Wnioskodawcy w ramach realizacji zadań korzystali z 

usług jednego rodzaju wykonawcy. 
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Wykres 2 Wykaz jednostek realizujących usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej.  

Współpraca z wykonawcą prac w ramach realizowanych projektów oceniona została przez 

beneficjentów biorących udział w badaniu CATI jako przebiegająca zdecydowanie pomyślnie 

(12,2% wskazań) oraz raczej pozytywnie (78,05%).  

Negatywna ocena współpracy wynikała przede wszystkim z utrudnień wynikających z 

wprowadzonych obostrzeń sanitarnych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Z 

uwagi na to, że trudności te były niezależne od wnioskodawców i wykonawców, można 

wskazać na pozytywne efekty współpracy.  

Wykres 3 Jak ocenia P. współpracę z wykonawcą prac w ramach bonu na innowację? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=42). 

W oparciu o informacje zawarte we wnioskach o dofinansowanie projektów w ramach V 

konkursu poddziałania 1.2.3, łączna liczba wdrożonych innowacji wynosiła 111, z czego 

przeważająca część to innowacje produktowe (96). Warto zauważyć, że część 

przedsiębiorców wdrożyła więcej niż jedną innowacje, a jedno z przedsiębiorstw wdrożyło 

ich aż 29 (produktowych). Znaczna część innowacji produktowych wprowadzona została co 

najmniej na rynek polski.  
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Wykres 4 Liczba wdrożonych innowacji w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem rodzaju 

innowacji zawartych we wnioskach o dofinansowanie. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej . 

Wdrażane innowacje, w największym stopniu miały charakter produktowy i wprowadzane 

były w skali co najmniej krajowej. Część przedsiębiorstw wdrożyła również innowacje 

procesowe, lecz te z kolei miały w większej części zasięg przedsiębiorstwa. Więcej niż jeden 

rodzaj innowacji wdrożone zostały przez 10 beneficjentów wsparcia, w tym jeden z nich 

wdrożył każdy rodzaj innowacji.  

W pojedynczych przypadkach innowacje miały charakter nietechnologiczny i realizowane 

były wraz z innym rodzajem innowacji.  

Wykres 5 Liczba beneficjentów wdrażających innowacje w przedsiębiorstwach z 

uwzględnieniem rodzaju innowacji i jej zasięgu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej. 

Działalność przedsiębiorstw biorących udział w badaniu, w przypadku 68,29% prowadzona 

jest poza granicami kraju. Na terenie całej Polski działa 41,46%, pozostałe zaś funkcjonują w 

obrębie województw (9,76%), regionu (14,63%) lub lokalnie (2,44%).  
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Wykres 6 Na jakim terenie działa Pani/ Pana przedsiębiorstwo?  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=42). 

W przypadku niemal połowy uczestników badania CATI do realizacji projektu badawczego 

nie wyodrębniono działu badawczo-rozwojowego, ale są tacy pracownicy którzy zajmują się 

innowacjami w części wymiaru pracy (48,78%), w co czwartym przedsiębiorstwie natomiast 

również nie ma wyodrębnionego działu badawczo-rozwojowego, natomiast są tacy 

pracownicy, którzy w pełnym wymiarze czasu pracy zajmują się innowacjami (24,39%). Dział 

badawczo-rozwojowy posiada 9,76% badanych przedsiębiorstw.  

Wykres 7 Kto u Państwa w firmie zajmował się realizacją projektu badawczego? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=42). 

W realizację bonu najczęściej zaangażowanych zostało do pięciu pracowników (94,74%). 
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Wykres 8 Ilu pracowników było zaangażowanych w realizację bonu innowacyjnego? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

 

W pełni wdrożoną innowację posiada 29,27% uczestników badania CATI, a 58,54% posiada ją 

częściowo wdrożoną, planując jednak pełne wdrożenie w okresie do dwóch lat. Tylko niecałe 

10% badanych stwierdziło, że innowacja w ogóle nie została wdrożona. 

Wykres 9 Na jakim etapie jest wdrażanie innowacji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=42). 
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3.2. Wpływ projektów na rozwój małopolskich przedsiębiorstw 

Przeprowadzone badania ilościowe wykazały, że wpływ realizowanych projektów 

innowacyjnych na sytuację firmy w przypadku niemal dwóch na trzech przedsiębiorców 

polegał na poprawie sytuacji firmy na rynku (17,07% zdecydowanie poprawiła, 43,9% raczej 

poprawiła). U co trzeciego badanego sytuacja firmy nie zmieniła się. Wyniki te są podobne 

do otrzymanych w poprzednich edycjach konkursu.  

W pierwszym badaniu, przeprowadzonym dla pierwszej edycji konkursu, 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 pracy nie zmieniła się5.  

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

rynku? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=42). 

Użyteczność zrealizowanego projektu badawczego oceniona została zdecydowanie 

pozytywnie (82,93% uczestników badania udzieliło odpowiedzi raczej użyteczny, a 9,76% 

                                                      
5 Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi 

priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020, Raport końcowy, 2019 
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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? 
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bardzo użyteczny). Innego zdania było 2,44% badanych przedsiębiorstw, które wskazywały 

na utrudnienia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 

Wykres 11 Jak ocenia Pan użyteczność zrealizowanego projektu badawczego? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=42). 

Uczestnicy badania CATI, wskazali, że obecna sytuacja reprezentowanego przez nich 

przedsiębiorstwa nie jest najlepsza. Trudności identyfikują szczególnie w aspektach 

technologicznych (3,49) i organizacyjnych (3,49), a w niewiele większym stopniu w aspekcie 

finansowym (3,46) i kadrowym (3,46).  

Wykres 12 Jak oceni Pan/Pani obecną sytuację przedsiębiorstwa? Odpowiedzi zaznaczano 

na skali od 1 do 5 gdzie 1 to bardzo źle a 5 bardzo dobrze 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=42). 
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3.3. 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? 

 

Na podstawie analizy wdrożonych przez przedsiębiorstwa innowacji, nie ulega wątpliwości, 

że realizacja projektów w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM przyczyniła się do rozwoju 

technologicznego jednostek reprezentowanych przez beneficjentów. W ramach 

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

bonów na innowacje napotkali jakiekolwiek trudności. 

Niemal co piąty uczestnik badania CATI wskazał, że w trakcie realizacji projektu 

zidentyfikowane zostały przez niego trudności, które w znacznym stopniu dotyczyły 

aspektów organizacyjnych. Pozostali tych trudności nie zidentyfikowali.  

Wykres 13 Czy pojawiły się jakieś trudności w realizacji projektu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=42). 

Najwięcej problemów sprawił aspekt organizacyjny, którego skala oceniona została na 4 (w 

5-stopniowej skali). Pozostałe aspekty uzyskały zdecydowanie niższe średnie. 

Tak; 19,51%

Nie; 80,49%
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Wykres 14 Jakich aspektów dotyczyły trudności i na jaką skalę?   Odpowiedzi zaznaczamy 

na skali od 1 do 5 gdzie 1 to bardzo małe problemy a 5 bardzo duże problemy  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=8). 

Wspomniane powyżej aspekty problemowe ostatecznie nie wiązały się jednak ze znacznymi 

trudnościami dla firmy, ponieważ każdy z ocenianych aspektów w skali 0-5, średnio nie 

przekroczył 2,51 względem oceny obciążenia dla badanego podmiotu. Najwyższą średnią 

(2,51) uzyskał ponownie aspekt organizacyjny (związany głównie z trudnościami w realizacji 

po stronie beneficjentów, co związane było z utrudnieniami wynikającymi z pandemii COVID-

19), wobec czego to właśnie w nim należy upatrywać największych trudności. 

Wykres 15 Jak dużym obciążeniem dla firmy była realizacja projektu badawczego?  

Odpowiedzi udzielano na skali od 1 do 5 gdzie 1 to obciążenie bardzo małe a 5 obciążenie 

bardzo duże 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=42). 

Tematyka napotkanych trudności podniesiona została również podczas przeprowadzonych 

wywiadów pogłębionych. W większości przypadków badani wskazali na bezproblemowy 
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przebieg wsparcia, podkreślając dopasowanie wsparcia do potrzeb przedsiębiorstwa. 

Pozostali respondenci zwracali uwagę na takie aspekty problemowe, jak: 

o Utrudnienia organizacyjne związane z pandemią COVID-19; 

o Stosunkowo długi okres procedowania wniosków o płatność; 

o Rozliczanie projektów w oparciu o refundację (preferowanym rozwiązaniem jest 

forma zaliczkowa). 

 
Należy jednak dodać, że powyższe wskazania miały sporadyczny charakter i jedynie kwestia 

pandemii COVID-19 została wskazana przez więcej niż jednego respondenta. 

Warto również wskazać, że trudno oszacować które projekty zakończyły się sukcesem, a 

które porażką. Jak wskazywali respondenci wywiadów pogłębionych, niekiedy sam projekt 

został zakończony, udało się opatentować dane rozwiązanie, lecz ostatecznie nie zostało ono 

wprowadzone do oferty podmiotu (wśród argumentów takich decyzji wskazywano kwestię 

pandemii oraz braku środków na finansowanie kolejnego etapu inwestycji). Nie można więc 

mówić o pełnym sukcesie w tego typu przypadkach, kiedy to nie udało się wdrożyć 

innowacji. Niemniej, w większości przypadków badani wskazywali na pełny sukces 

realizowanych projektów i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w działalność podmiotu. 

 

3.4. Wysokość bonów 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 5 realizowanego z 

poddziałania 1.2.3 wynosi 16 449 777,00 PLN6. Zgodnie z §23 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 

315 /19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2019 r. z późn. zm. 

                                                      
6 https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-

01-12-011-19#wyniki-645 [data dostępu: 6.12.2021r.] 

-Nie, nie mieliśmy żadnych problemów.  

-Aspekt covidowy nam nie pomagał, bo jeden z tych projektów z tego co 

pamiętam mocno zahaczał o tą fazę, więc to bardzo nam utrudniało życie. 

Nawet ze względów operacyjnych było to trudne. Natomiast takich większych 

problemów chyba nie napotkaliśmy 

Źródło: Wywiady pogłębione z beneficjentami. 

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? 

https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-01-12-011-19#wyniki-645
https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-01-12-011-19#wyniki-645
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maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie 

projektu wynosił 85%, z kolei minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosił 15%. 

Wnioskodawca miał możliwość ́złożenia więcej niż ̇jednego wniosku o dofinansowanie w 

rundzie naboru/konkursie. 

O wsparcie ubiegać się mogły przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje 

potwierdzenie w dokumentach rejestrowych. W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM ubiegać 

się mogły o typ projektu jak poniżej: 

 Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych; 

 Duży bon na innowacje – do 200 000 PLN wydatków kwalifikowanych. 

Wsparcie w ramach bonu na innowacje można było przeznaczyć wyłącznie na zakup7: 

1. Usług badawczo-rozwojowych: 

a. usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych; 

b. usługi w zakresie wzornictwa. 

2. Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub 

jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu 

obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących:   

a. usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów 

badawczo-rozwojowych; 

b. usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz 

przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do 

procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab); 

c. usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z 

określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco 

ulepszonych rozwiązań; 

d. 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. 

Większość beneficjentów  o dotację w postaci dużego bonu na innowacje aplikowało – 38 

przedsiębiorstw. W odróżnieniu do poprzednich edycji konkursu, w tej różnica między 

beneficjentami, którzy otrzymali duży lub mały bon na innowacje jest znacząca.  

                                                      
7 https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-

01-12-011-19#tab2 [data dostępu: 6.12.2021r.] 

https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-01-12-011-19#tab2
https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-01-12-011-19#tab2
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Wykres 16 Rodzaje bonów na innowacje, o które aplikowali beneficjenci 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej. 

Duży bon na innowacje realizowany był w głównym stopniu przez mikroprzedsiębiorstwa (20 

beneficjentów), w mniejszym stopniu przez małe firmy (11). Średniej wielkości 

przedsiębiorstwa korzystały wyłącznie z dużego bonu na innowacje (7).  

Wykres 17 Rodzaje bonów na innowacje, o które aplikowali beneficjenci z uwzględnieniem 

wielkości firmy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej. 

Zdaniem co czwartego przedsiębiorcy biorącego udział w badaniu wartość bonu była 

niewystarczająca do tego żeby przeprowadzić zaplanowane prace badawcze (29,27%). 

Pojawiające się dodatkowe inwestycje musieli pokryć z własnych środków lub w przypadku 

gdy nimi nie dysponowali, zrezygnować z nich w części. Trudno było im jednak wskazać 

brakującą kwotę.  
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Wykres 18 Czy wartość bonu była wystarczająca do tego żeby przeprowadzić zaplanowane 

prace badawcze? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=42). 

Większość beneficjentów wskazała w ankietach, że wartość bonu była wystarczająca. 

Również respondenci wywiadów pogłębionych w większości przypadków potwierdzali 

wystarczającą wartość bonu względem możliwości przeprowadzenia zaplanowanych prac 

badawczych. Zaznaczano jednocześnie, że ze względu na charakter wspieranych działań, 

ewentualna wyższa kwota bonu pozwoliłaby docelowo na zwiększenie szczegółowości 

prowadzonych badań. Podkreślano również, że wysokość wsparcia należy rozpatrywać 

wyłącznie w kontekście elementu procesu wdrażania innowacji, na jaki zostało 

przeznaczone. Końcowe koszty wdrażania innowacji obejmują szeroki zakres działań, będąc 

wobec czego bardzo wysokie. Warto również zwrócić uwagę na wypowiedź jednego z 

respondentów, który stwierdził, że zwiększanie kwoty wsparcia z pewnością spotkałoby się z 

przychylnością beneficjentów, jednakże ograniczenie tejże kwoty wpływa na możliwość 

udzielenia wsparcia większej liczbie podmiotów, w tym w szczególności mniejszym 

podmiotom, dla których pomoc ta stanowi istotny czynnik w procesie wdrażania innowacji. 

 
Podobnie, jak w przypadku poprzednich edycji konkursu, beneficjenci konkursu piątego jako 

źródło finansowania wdrażanej innowacji korzystali ze środków własnych (52,78%) oraz 

środków unijnych w RPO (11,11%). Pozostali korzystali z wielu źródeł łącząc środki własne z 

unijnymi, a także te które pozyskali od inwestorów zewnętrznych.  
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-To co Państwo przeznaczacie na takie dofinansowania, czyli ta kwota, 

warunkuje to jak bardzo szczegółowe będą badania, jak wielokrotnie będą 

modyfikowane, czy będzie to jakoś zlecane na zewnątrz kilka razy, czy tylko 

raz, czy dwa razy. Dofinansowanie było dla nas wystarczające, natomiast tak 

jakby im wyższa kwota dofinansowania, tym bardziej szczegółowo można 

tutaj zagłębiać się i szukać jakichś przyczyn, jakichś zmian i różnych 

unowocześnień. 

Źródło: Wywiady pogłębione z beneficjentami 
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Wykres 19 Jakie są źródła finansowania wdrażanej innowacji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=42). 

Niemal trzech na czterech przedsiębiorców biorących udział w badaniu nie zidentyfikowało, 

by w toku prac badawczych pojawiła się konieczność dodatkowych badań do tego, aby 

można było podjąć decyzję o wdrożeniu innowacji (70,73%). W przypadku pozostałych 

zidentyfikowano, że w wyniku realizacji projektów dostrzegli konieczność dodatkowych 

badań i podjęli się ich realizacji. Jak jednak wynika z wypowiedzi respondentów wywiadów 

pogłębionych, podmioty korzystające ze wsparcia są świadome konieczności ponoszenia 

dodatkowych kosztów, biorąc pod uwagę innowacyjny charakter prowadzonych działań. 

Wykres 20 Czy w toku prac badawczych pojawiła się konieczność dodatkowych badań do 

tego, aby można było podjąć decyzję o wdrożeniu innowacji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=42). 
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3.5. Gospodarcze wykorzystanie innowacji  

Dziedziny, w których województwo wykazuje wyraźną aktywność określono w Inteligentnych 

Specjalizacjach Województwa Małopolskiego, są to:  

 Chemia (m.in. implementacja nowych związków, materiałów i technologii 

chemicznych, w tym rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej); 

 Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców 

niemetalicznych (badania i rozwój głównie technologii wytwarzania i kształtowania 

materiałów opierających się na tworzywach metalicznych i ceramicznych, 

zagospodarowywaniu odpadów, wyrobisk i pozyskiwaniu surowców); 

 Energia zrównoważona (czyste technologie energetyczne, efektywność energetyczna, 

energetyka prosumencka); 

 Elektrotechnika i przemysł maszynowy (produkcja innowacyjnych wyrobów 

elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych i mechanicznych, a także 

produkcję pojazdów, środków transportu oraz ich komponentów); 

 Przemysły kreatywne i czasu wolnego (przemysły kreatywne, projektowanie graficzne 

i wzornictwo przemysłowe (design), gry komputerowe i oprogramowanie oraz 

przemysły czasu wolnego); 

 Nauki o życiu (zdrowie i jakość życia, bio-gospodarka); 

 Technologie informacyjne i komunikacyjne (produkcja i wykorzystanie urządzeń 

telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także 

gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej). 

- Tak, więc to są [dodatkowe] nakłady finansowe, no ale myślę, że każdy 

przedsiębiorca wie o takich dodatkowych kosztach i musi je z góry zakładać. 

No, byłoby fantastycznie, gdyby te koszty można było uznać za koszty 

kwalifikowane, natomiast myślę, że to już byłoby zbyt pobożne życzenie. 

Źródło: Wywiady pogłębione z beneficjentami. 

W ramach niniejszego rozdziału 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 i usług? 
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Przeprowadzone badania wykazały, że większość projektów wspartych w ramach bonów na 

innowacje realizowane były w obszarze  Nauk o życiu (19), mniej zaś w zakresie Technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych(10) oraz Energii zrównoważonej (9). Obszar 

Elektrotechniki i przemysłu maszynowego oraz Chemii wdrażało 6 beneficjentów wsparcia.  

Wykres 21 Przynależność wspartych projektów do poszczególnych inteligentnych 

specjalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej. 

W przypadku 19,44% badanych przedsiębiorstw, w wyniku wdrożonej innowacji pojawiła się 

potrzeba wdrażania dodatkowych zmian. Część modyfikacji wynikała z zatrudnienia 

dodatkowych osób do pracy, pozostałe natomiast związane były z infrastrukturą (np. 

przebudowa hali, doposażenie magazynów).  

W pozostałych przypadkach nie zidentyfikowano takiej potrzeby.  

Wykres 22 Czy w wyniku wdrożonej innowacji pojawiła się potrzeba wdrażania 

dodatkowych zmian w przedsiębiorstwie? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=36). 

Częściej niż dziewięciu na dziecięciu uczestników badania CATI wskazało, że wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań, prac badawczych lub rozwojowych jest istotnym (86,11%) lub 

bardzo istotnym (5,56%) elementem działalności ich firmy.  
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Wykres 23 Czy jest Pani/Pan w stanie określić znaczenie wdrażania innowacyjnych 

rozwiązań, prac badawczych lub rozwojowych w działalności Pani/Pana firmy? 

 
  Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=36). 

3.6. Dobre praktyki  

Respondenci wywiadów pogłębionych zostali poproszeni o wskazanie dobrych praktyk, które 

wykorzystywali podczas korzystania ze wsparcia. Najczęściej podkreślanym elementem było 

prowadzenie współpracy z jednostka naukową. Poza tym, w ramach kategorii współpracy 

jeden z respondentów wskazał, że prowadzona była współpraca pomiędzy kilkoma 

mikroprzedsiębiorstwami (przy czym inny z badanych zauważył, że formuła wsparcia nie 

sprzyjała prowadzeniu współpracy na tejże płaszczyźnie, skupiając się bowiem na wsparciu 

jednego, konkretnego podmiotu).  

Wśród pozostałych wywiadów zidentyfikowano takie praktyki, jak stosowanie 

międzynarodowych procedur i standardów oraz korzystanie z opracowanych już dobrych 

praktyk z zakresu prac laboratoryjnych. 
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W ramach niniejszego rozdziału udzielono odpowiedzi na pytanie badawcze: Jakie 

można wskazać dobre praktyki dotyczące wykorzystania przez beneficjentów 

wsparcia w postaci bonów na innowacje? 
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3.7. Małopolskie platformy specjalizacyjne8 

Warto również podkreślić, że w województwie małopolskim funkcjonuje narzędzie do 

gromadzenia oraz zarządzania wiedzą na temat całego regionalnego systemu innowacji, w 

tym inteligentnych specjalizacji. Małopolska platforma specjalizacyjna jest obecnie w fazie 

testowania, jednak ma stanowić główny instrument Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania 

(PPO). Proces ten polega na zbadaniu i wyselekcjonowaniu atrakcyjnych i długoterminowych 

obszarów/branż, które są ważne z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Właśnie w tym 

celu przygotowano Platformę, która ma stanowić narzędzie do komunikacji pomiędzy 

wszystkimi zaangażowanymi stronami, w tym przedstawicielami: przedsiębiorców, uczelni, 

społeczeństwa obywatelskiego, administracji regionalnej. Prowadzone działania zgodne są z 

założeniami modelu poczwórnej helisy, na której powinna opierać się cała polityka 

innowacyjna. Co ważne, przygotowane rozwiązania w zakresie PPO wpisują się w pełni w 

oczekiwania Komisji Europejskiej (KE).   

Funkcjonowanie narzędzia w postaci Małopolskiej Platformy Specjalizacyjnej pozwoli na   

wykonanie zobowiązań wobec kryteriów wynikających z oczekiwań KE w związku z PPO, a 

także pogłębienie współpracy wśród uczestników Platformy. Świadome sieciowanie to 

niezwykle ważny element do budowania aktywnej społeczności, realizującej wspólne 

projekty badawcze.  

Platforma odpowiada zarówno na potrzeby dostrzeżone w województwie małopolskim,  jak i 

wymagania postawione przez Komisję Europejską. W efekcie, rozszerzony zostanie dostęp 

do Regionalnej Bazy Wiedzy i materiałów oraz przygotowane zostaną oferty w postaci 

szkoleń i konsultacji eksperckich w zakresie transferu technologii, co stanowi ważny element 

PPO.  

Podsumowując, bony na innowacje, tj. inwestycje podejmowane w celu rozwoju 

inteligentnych specjalizacji województwa, to mechanizm, który skorelowany jest z 

instrumentem PPO . W związku z tym, zdaniem ewaluatora należy wykorzystać diagnozy i 

wyniki wypracowane w ramach przygotowanego narzędzia PPO oraz potrzeby zgłaszane 

przez uczestników Platformy. Pozytywnie wpłynie to na realizację bonów odpowiadających 

na potrzeby regionalnego rynku i prowadzonego procesu przedsiębiorczego odkrywania w 

województwie. 

                                                      
8 Wszystkie informacje o Małopolskich platformach specjalizacyjnych pochodzą ze strony internetowej: 

https://innowacyjna.malopolska.pl/wiedza/malopolskie-platformy-specjalizacyjne/ [data dostępu: 28.12.2021r.] 

https://innowacyjna.malopolska.pl/wiedza/malopolskie-platformy-specjalizacyjne/
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3.8. Podsumowanie 

Zdecydowana większość badanych potwierdziła wdrożenie innowacji, bądź plany w zakresie 

jej pełnego wdrożenia. Pomimo pozytywnej oceny współpracy (ponad 90% wskazań), 

badania wykazały, że w trakcie realizacji pojawiły się trudności - głównie o charakterze 

organizacyjnym, związane z rozpowszechnianiem się pandemii COVID-19, która sprawiała 

problemy w realizacji projektów po stronie beneficjentów wsparcia. Należy wiec zaznaczyć, 

że trudności te miały charakter niezależny względem wnioskodawców i wykonawców.  

W oparciu o informacje zawarte we wnioskach o dofinansowanie projektów w ramach V 

konkursu poddziałania 1.2.3, łączna liczba wdrożonych innowacji wynosiła 111, z czego 

przeważająca część to innowacje produktowe (96). Przeprowadzone badanie potwierdziło 

odpowiedni poziom wysokości bonu, a użyteczność zrealizowanego projektu oceniona 

została zdecydowanie pozytywnie (82,93% uczestników badania udzieliło odpowiedzi raczej 

użyteczny, a 9,76% bardzo użyteczny).  

Wobec pozytywnych wyników badania, rekomenduje się kontynuowanie wsparcia w 

przyszłości.   
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4. Matryca wdrożonych innowacji  
Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

1.  Opracowanie innowacyjnej technologii i usługi 

budowlanej dla firmy Piomar Małopolska 

W ramach projektu wdrożona została innowacja 

produktowa polegająca na opracowaniu znacząco 

ulepszonej usługi konstrukcyjnej realizowanej w 

trudnych warunkach terenowych, o ograniczonej 

przejezdności i powierzchni pracy dla elementów 

o dużej wadze i na dużych wysokościach. 

Dodatkowo wdrożona została innowacja 

procesowa polegająca na udostępnieniu 

technologii świadczenia tej usługi.  

1 produktowa, 

1 procesowa  

Budownictwo Elektrotechnika 

i przemysł 

maszynowy   

 Automatyzacja i 

robotyka procesów 

technologicznych  

Średnie 

2.  Zakup usług badawczo-rozwojowych 

polegających na opracowaniu technologii 

wytwarzania innowacyjnego produktu w branży 

browarniczej.  

1 produktowa, 

1 procesowa 

Produkcja 

artykułów 

spożywczych i 

napojów 

Nauki o życiu   Zdowa żywność i 

żywienie  

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

Projekt zakłada wprowadzenie innowacji 

produktowej, która polega na opracowaniu  piwa 

bezglutenowego. 

W ramach projektu opracowano technologię oraz 

założenia techniczne umożliwiające 

zaprojektowanie urządzenia - mikrosłodowni, 

umożliwiającej wytwarzanie słodowanej 

soczewicy. 

3.  Zakup usługi badawczo-rozwojowej przez firmę 

KEDAR w celu wdrożenia nowego produktu – 

opakowań celulozowych przeznaczonych do 

przechowywania żywności 

Projekt zakłada opracowanie innowacyjnej 

powłoki antymikrobiologicznej (innowacja 

produktowa), która następnie będzie 

wykorzystywana w produkcji tekturowych 

opakowań na żywność. 

Opakowania antymikrobiologiczne są jednym z 

rodzajów opakowań aktywnych – do tych 

1 produktowa Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Nauki o życiu   

  

Zdrowa żywność i 

żywienie 

Mikro 

Chemia Chemia w rolnictwie 

oraz przemyśle rolno-

spożywczym, 

drzewnym i 

celulozowo-

papierniczym 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

ostatnich zalicza się takie opakowania, które poza 

funkcją ochronną poprawiają jakość i 

bezpieczeństwo produktu w czasie 

przechowywania. 

4.  Badania certyfikacyjne dla 6 laminatów oraz 1 

folii zawierającej analizę sensoryczną metale 

ciężkie, migrację globalną i specyficzną.  

Projekt zakłada certyfikację folii i laminatu, 

możliwą do wykorzystania do wykonywania 

różnego rodzaju torebek oraz opakowań 

foliowych o właściwościach barierowych, 

odpornych na wilgoć i temperaturę, chroniących 

zapakowane produkty przed światłem promieni 

słonecznych, szczególnie do pakowania 

produktów spożywczych. 

7 

produktowych 

Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Nauki o życiu  Zdrowa żywność i 

żywienie 

Małe 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

5.  Zakup usługi proinnowacyjnej w celu wdrożenia 

do oferty firmy Brave Commerce Group 2 Spółka 

z o.o. innowacyjnej aplikacji automatyzującej 

proces zakupowy. 

Projekt zakłada zakup usługi 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. 

Potrzeba realizacji projektu spowodowana jest 

chęcią znacznego ulepszenia innowacyjnej 

aplikacji konsumenckiej. Ulepszanie polega na 

wprowadzeniu innowacji procesowej, w wyniku 

której w aplikacji Zakuper 

wdrożony zostanie nowy sposób rozpoznawania 

produktów za pomocą kodów kreskowych. 

1 procesowa  Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi 

informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne  

 Inteligentne sieci, 

integracja systemów i 

technologie 

geoinformacyjne 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

6.  Opracowanie systemu stymulacji dźwiękowej do 

terapii problemów językowych u dzieci z 

zaburzeniami rozwoju mowy. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie 

nowatorskiego narzędzia, pozwalającego na 

dobieranie indywidualnych kombinacji głosek, 

wyrażeń czy zdań i dobieranie rozmaitym 

konfiguracji dźwięków stymulujących pozwoli na 

szybkie działania reedukacyjne w zakresie wielu 

trudności w obszarze rozwoju języka.  

1 produktowa  Inne 

niewyszczególnion

e usługi 

Nauki o życiu    Aktywne i zdrowe 

życie 

 Nowe technologie 

terapeutyczne i 

wspomagające 

urządzenia 

medyczne 

Mikro 

7.  Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania 

modułowymi układami poligeneracyjnymi. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie 

innowacyjnego systemu sterowania 

modułowymi układami poligeneracyjnymi, tj.: 

układami wytwórczymi energii elektrycznej, 

układami wytwórczymi energii cieplnej, układami 

wytwórczymi energii chłodniczej, magazynami 

energii. 

1 produktowa  Energia 

elektryczna, paliwa 

gazowe, para 

wodna, gorąca 

woda i powietrze 

do układów 

klimatyzacyjnych 

  Energia 

zrównoważona  

Inteligentne sieci i 

magazynowanie 

energii 

Małe 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

System będzie oferował inteligentne rozwiązania 

w sieciach elektroenergetycznych, ciepłowniczych 

i gazowych (tzw. smart grids). 

8.  Zakup przez MARGOLA – Systemy Komputerowe 

usługi badawczo-rozwojowej polegającej na 

opracowaniu innowacyjnego produktu – EBSS 

Electric Bluetooth Security System 

Przedmiotem projektu jest produkt - EBSS Electric 

Bluetooth Security System. Urządzenie ma za 

zadanie pomóc zadbać o bezpieczeństwo 

użytkowania urządzeń elektrycznych.  

1 produktowa  Produkcja 

komputerów, 

wyrobów 

elektronicznych i 

optycznych 

Nauki o życiu  Aktywne i zdrowe 

życie 

Mikro 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne 

Inteligentne sieci, 

integracja systemów i 

technologie 

geoinformacyjne 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

9.  Przeprowadzenie badań energetyczno-

emisyjnych 4 kotłów grzewczych C.O. na paliwa 

stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa 

o mocy nominalnej do 500 kW. 

Przedmiotem projektu jest sprawdzenie nowej 

serii kotłów pod względem sprawności 

energetyczno— emisyjnej, według normy PN-EN 

303-5: 2012 (dla 4 sztuk kotłów c.o.), a następnie 

opracowanie wyników badań 

i wydanie odpowiednich świadectw i 

zaświadczeń. 

1 produktowa  Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

  Energia 

zrównoważona  

Efektywność 

energetyczna 

Małe 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

10.  Opracowanie dla producenta mebli firmy Lotar 1 

projektu wzorniczego biurka typu I-desk w 

zakresie ergonomii i higieny miejsca pracy. 

Przedmiotem projektu jest zakup usługi B+R 

polegającej na opracowaniu projektu 

wzorniczego obejmującego opracowanie cech 

technicznych, użytkowych i estetycznych biurka 

typu I-desk w zakresie ergonomii i higieny miejsca 

pracy, w tym dost. parametrów biurka do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

1 produktowa Inne 

niewyszczególnion

e usługi 

Przemysły 

kreatywne i 

czasu wolnego 

Projektowanie 

graficzne i 

wzornictwo 

przemysłowe 

Małe 

11.  Zakup prac badawczych w zakresie opracowania 

metodyki pomiaru efektów terapii HEG 

Biofeedback u dzieci z ADHD. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie 

komputerowych narzędzi eksperymentalnych do 

monitorowania poziomu funkcji poznawczych u 

dzieci z ADHD i efektywności terapii HEG 

Biofeedback u dzieci z ADHD. Kolejnym celem jest 

opracowanie fizjologicznego wskaźnika trendu 

1 produktowa, 

1 

nietechnologic

zna  

Opieka zdrowotna Nauki o życiu  Nowoczesna 

diagnostyka i terapia, 

Gigital Health 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

dla terapii HEG Biofeedback u dzieci z ADHD. 

Ponadto projekt zakłada opracowanie metody 

analizy danych, a także przeprowadzenie testów 

w warunkach rzeczywistych lub zbliżonych do 

rzeczywistych z udziałem użytkowników 

końcowych (w grupie 30 dzieci z ADHD i 30 dzieci 

bez ADHD). 

12.  Opracowania prototypu systemu gromadzenia 

danych o cenach poszczególnych produktów w 

sieciach FMCG w oparciu o urządzenia mobilne   

Przedmiotem projektu jest system informatyczny 

przeznaczony do analizy obrazów, w tym 

przypadku cen towarów., umożliwiający 

prowadzenie przez agencje badań rynku (ABR-y) 

kompleksowej analizy trendów cenowych na 

rynku krajowym 

1 produktowa  Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi 

informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

 Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne  

Inteligentne 

technologie 

kreacyjne 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

13.  Prace badawczo- rozwojowe w zakresie 

spawalnictwa wprowadzające do firmy F.P.U.H. 

„TAR-STAL” J.i J. Kawa SP.J. innowacje 

technologiczną. 

Przedmiotem projektu jest usługa porównania 

metod spawania i złączy wykonanych obydwoma 

metodami, wykonania badań 

wytrzymałościowych, metalograficznych, 

mikrostrukturalne, mikroskopowe, prób, złączy 

spawanych/ spoin. Wdrożenie w przyszłości ma 

dotyczyć produktu konstrukcji stalowych. 

Późniejsze wdrożenie prac będzie miało wpływ na 

wytrzymałość i trwałość konstrukcji stalowych 

oraz innych produktów powstałych w procesie.  

1 procesowa 

1 produktowa  

Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Produkcja 

metali i 

wyrobów 

metalowych 

oraz wyrobów z 

mineralnych 

surowców 

niemetalicznych 

 Innowacyjne 

technologie i procesy 

przemysłowe. 

Małe 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

14.  Eksperymentalne określenia możliwości 

akumulacji ciepła w układzie sorpcyjnym ze 

złożem zeolitowym współpracującym z instalacją 

solarną. 

Przedmiotem projektu jest stworzenie 

innowacyjnego i unikatowego na skalę polską 

systemu grzewczego opartego o odnawialne 

źródła energii. Opracowane rozwiązanie pozwoli 

na ograniczenie zużycia, 

lub nawet rezygnację z wykorzystywania paliw 

kopalnych do ogrzewania budynków.  

1 produktowa Energia 

elektryczna, paliwa 

gazowe, para 

wodna, gorąca 

woda i powietrze 

do układów 

klimatyzacyjnych 

  Energia 

zrównoważona  

 Inteligentne sieci i 

magazynowanie 

energii 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

15.  Opracowanie prototypu innowacyjnej pompy 

ciepła z modulowaną wydajnością grzewczą 

pracującej na ekologicznym czynniku R290. 

Przedmiotem projektu jest zlecenie usług 

badawczej w zakresie: 

 opracowania dokumentacji technicznej 

prototypowej pompy ciepła o mocy 

grzewczej ok. 8 kW, z modulowaną 

wydajnością grzewczą, pracującej na 

ekologicznym czynniku R290, 

 opracowania algorytmu pracy 

urządzenia, 

 wykonania fizycznego prototypu pompy 

ciepła, 

 przetestowania prototypu w otoczeniu 

stanowiącym model warunków 

rzeczywistego funkcjonowania; 

 optymalizacji warunków i parametrów 

pracy prototypu pompy ciepła. 

1 produktowa Energia 

elektryczna, paliwa 

gazowe, para 

wodna, gorąca 

woda i powietrze 

do układów 

klimatyzacyjnych 

Energia 

zrównoważona  

  Średnie 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

16.  Zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie 

wprowadzenia nowych inowacyjnych rozwiązań 

technologicznych w firmie PROREST.  

Przedmiotem projektu są prace badawcze 

obejmujące badania z zakresu inżynierii 

materiałowej, m.in. właściwości mechanicznych, 

budowy stanowisk badawczych do procesu 

montażu oraz przeprowadzenie prób w 

warunkach rzeczywistych. Przedmiotem projektu 

jest pierścień „washer”. 

1 procesowa  Inne 

niewyszczególnion

e usługi 

Produkcja 

metali i 

wyrobów 

metalowych 

oraz wyrobów z 

mineralnych 

surowców 

niemetalicznych 

Innowacyjne 

technologie i procesy 

przemysłowe 

Małe 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

17.  Zakup usługi B+R związanej z opracowaniem 

innowacyjnego projektu wzorniczego prototypów 

wyrobów sanitarnych z odpływem liniowym w 

technologii odlewu – kompozytu akrylowo-

mineralnego zwanego pot. Solid Surface 

Przedmiotem projektu jest wykonanie co najmniej 

14 prototypów wyposażenia sanitarnego w 

różnych wielkościach w postaci umywalek 

łazienkowych, umywalek z blatem oraz umywalki 

podwójnej. 

Opracowane prototypy swoim wzornictwem 

powinny umożliwiać wykorzystanie wyrobów w 

produkcji dla klientów indywidualnych oraz 

komercyjnych tj. hotele, galerie, restauracje. 

1 procesowa, 

14 

produktowych  

Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Przemysły 

kreatywne i 

czasu wolnego 

Projektowanie 

graficzne i 

wzornictwo 

przemysłowe (design) 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

18.  Wykonanie badań dotyczących zgodności z 

normą dla zestawu produktów służących do 

termomodernizacji budynków. 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie 

badań potwierdzających zgodność z 

obowiązującymi normami dla produktów 

wchodzących w skład zestawu produktów 

służących do prac termomodernizacyjnych 

budynków. 

5 

produktowych 

Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Energia 

zrównoważona  

Energooszczędne, 

inteligentne budynki i 

miasta  

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

19.  System inteligentnej analizy dokumentów 

tekstowych przy użyciu automatycznie 

generowanych korpusów językowych i 

neuronowych modeli przetwarzania języka 

naturalnego. 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie 

badań przemysłowych zmierzających do 

wytworzenia innowacji produktowej w postaci 

skalowalnego systemu zautomatyzowanej 

inteligentnej analizy polskich dokumentów 

tekstowych opartej na nowych modelach 

sztucznej inteligencji zaprojektowanych pod 

kątem wyszukiwania fragmentów zgodnych 

tematycznie z zadanym wzorcem. 

1 produktowa Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi 

informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne  

Automatyzacja i 

robotyzacja 

procesów 

technologicznych 

Mikro 

20.  Innowacyny system VGT bezchemicznego 

uzdatniania wody procesowej. 

Przedmiotem projektu jest bezchemiczny system 

uzdatniania wody procesowej, znacząco 

udoskonalony pod względem specyfikacji 

1 produktowa Inne 

niewyszczególnion

e usługi 

Energia 

zrównoważona  

Gospodarka 

odpadami 

Mikro 

Chemia Chemia biologiczna i 

środowiskowa 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

technicznych, komponentów i wbudowanego 

oprogramowania (know how) oraz łatwości 

montażu i obsługi. 

21.  Zakup usług proinnowacyjnych w celu zbadania 

stanu techniki wykonania badania zdolności 

patentowej i w ostateczności opatentowania 

innowacyjnego czytnika do zastosowań w 

ginekologii.  

Przedmiotem projektu jest zakup proinnowacyjnej 

usługi w zakresie analizy najbliższego stanu 

techniki dla jednego zgłoszenia patentowego 

odnośnie innowacji produktowej w dziedzinie 

ginekologii.  

1 produktowa Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Nauki o życiu  Nowoczesna 

diagnostyka i terapia, 

Digital Health 

Mikro 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne 

Technologie inżynierii 

medycznej, w tym 

biotechnologie 

medyczne  
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

22.  Przygotowanie studium wykonalności dla 

projektu B+R planowanego do realizacji przez 

BRAVE COMMERCE GROUP 2 Sp. z o.o. 

związanego z opracowaniem zaawansowanych 

algorytmach rozpoznawania obrazów. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie 

innowacyjnego produktu, wykorzystującego 

uczenie maszynowe, sieci neuronowe, 

przetwarzanie złożonych, dużych, zmiennych i 

różnorodnych zbiorów danych czy rzeczywistość 

rozszerzoną. 

1 procesowa  Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi 

informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne  

Inteligentne sieci, 

integracja systemów i 

technologie 

geoinformacyjne  

Mikro 



 
 

 
Strona 54 z 90 

 

Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

23.  Przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej 

mającej na celu stworzenie technologii 

wytwarzania słomek biodegradowalnych z 

wykorzystaniem surowców odpadowych dla firmy 

Rafał Mayer Wesoła Cafe 

Przedmiotem projektu jest  wykonanie usług 

badawczo-rozwojowych, mających na celu 

stworzenie i zbadanie technologii wytwarzania 

słomek biodegradowalnych (w warunkach 

gospodarstwa domowego) z wykorzystaniem  

surowców odpadowych powstałych w 

kawiarniach/herbaciarniach w wyniku parzenia 

kawy czy herbaty. Przeprowadzenie badań 

przyczyni się do postępu naukowego i 

wyeliminowania elementu niepewności nauki i/ 

lub techniki 

1 procesowa, 1 

produktowa  

Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Nauki o życiu  Środowisko – 

środowiskowe 

czynniki zdrowia  

 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

24.  Zakup usług B+R przez firmę PRO-ORTO-DENT Sp. 

z o.o. w celu zbadania przydatności technologii 

przyrostowej druku 3D z użyciem proszków 

metali Co-Cr do zastosowania w protetyce 

stomatologicznej. 

Przedmiotem projektu jest uzyskanie oceny 

przydatności technologii przyrostowej druku 3D z 

użyciem proszków metali do produkcji konstrukcji 

protetycznych w firmie PRO-ORTO-DENT Sp. z 

o.o., które stanowią fundamentalny element 

świadczenia usług z zakresu protetyki 

stomatologicznej. 

1 procesowa  Opieka zdrowotna Nauki o życiu  Nowe technologie 

terapeutyczne i 

wspomagające 

urządzenia medyczne  

Małe 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

25.  Przebadanie i wprowadzenie 29 innowacyjnych 

kosmetyków Lavendziarnia Stoki 6 opartych na 

naturalnych surowcach roślinnych. 

Przedmiotem projektu jest badanie umożliwiające 

wprowadzenie do obrotu kosmetyków 

naturalnych, wytwarzanych z surowców 

pochodzenia roślinnego o innowacyjnych 

składach. 

29 

produktowych 

Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Nauki o życiu Aktywne i zdrowe 

życie 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

26.  Zakup przez MNC Combitron usług badawczo-

rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnego 

skanera laserowego wyspecjalizowanego w 

pomiarach obiektów architektonicznych. 

Przedmiotem projektu jest stworzenie skanera 

laserowego wyspecjalizowanego w pomiarach 

obiektów architektonicznych. 

1 produktowa  Produkcja 

komputerów, 

wyrobów 

elektronicznych i 

optycznych 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne  

Inteligentne sieci, 

integracja systemów i 

technologie 

geoinformacyjne  

 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

27.  Zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z 

opracowaniem technologii produkcji wyrobów 

piekarskich o wysokiej zawartości białka którego 

wartość biologiczna jest zbliżona do białka 

wzorcowego. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie 

technologii produkcji wyrobów piekarskich o 

wysokiej zawartości białka, którego wartość 

biologiczna jest zbliżona do białka wzorcowego. 

Celem projektu jest uzyskanie pieczywa, które 

będzie można określić mianem produktu o 

wysokiej zawartości białka. 

1 procesowa, 3 

produktowe  

Produkcja 

artykułów 

spożywczych i 

napojów 

Nauki o życiu  Zdrowa żywność i 

żywienie 

Średnie 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

28.  Zakup usług badawczo-rozwojowych 

polegających na opracowaniu nowych produktów 

kosmetycznych dla sportowców. 

Przedmiotem projektu jest realizacja prac 

badawczo – rozwojowych polegających na 

opracowaniu technologii wytwarzania 

innowacyjnych produktów – kosmetyków dla 

sportowców. 

1 produktowa, 

1 procesowa 

Handel hurtowy i 

detaliczny 

Nauki o życiu  Aktywne i zdrowe 

życie 

Małe 

29.  Opracowanie, wykonanie i przetestowanie 

prototypu innowacyjnej instalacji do warzenia soli 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedmiotem produktu jest opracowanie, 

wykonanie i przetestowanie prototypu 

innowacyjnej instalacji do warzenia soli z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

1 procesowa  Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Nauki o życiu    Produkty lecznice i 

wyroby medyczne 

 Środowisko - 

środowiskowe 

czynniki zdrowia 

Małe 

Energia 

zrównoważona 

Efektywność 

energetyczna 



 
 

 
Strona 60 z 90 

 

Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

30.  Zakup prac badawczo-rozwojowych 

umożliwiających wprowadzenie innowacyjnych 

produktów i technologii w zakresie wytwarzania 

ściółki higienicznej dla zwierząt. 

Przedmiotem projektu jest realizacja prac 

badawczo – rozwojowych polegających na 

opracowaniu technologii wytwarzania 

innowacyjnych produktów – ściółek higienicznych 

z dodatkiem nano-srebra. 

1 produktowa, 

1 procesowa 

Inne 

niewyszczególnion

e usługi 

Chemia   Chemia 

biologiczna i 

środowiskowa 

 Zaawansowane 

materiały i 

nanotechnologie  

Małe 

31.  diCELLa-IP: zakup usługi rzecznika patentowego. 

Przedmiotem projektu jest zakup usługi w 

zakresie ochrony własności intelektualnej. 

Planowane jest dokonanie dwóch zgłoszeń w 

UPRP oraz w procedurze PCT. 

1 produktowa, 

1 procesowa 

Inne 

niewyszczególnion

e usługi 

Nauki o życiu    Nowoczesna 

diagnostyka i 

terapia, Digital 

Health 

 Innowacyjne 

Centrum 

Medyczne 

(Innowacyjny 

szpital) 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne 

Technologie inżynierii 

medycznej, w tym 

biotechnologie 

medyczne 

32.  Zwiększenie zakresu dystrybucji lamp drogowych 

firmy Wektor sp. z o.o. poprzez badania w 

zakresie kompatybilności elektromagnetycznej 

(EMC) oraz parametrów fotometrycznych". 

Przedmiotem projektu są układy 

zaawansowanych sterowników z wykorzystaniem 

mikrokontrolerów do sterowania źródłami światła 

typu LED (diody elektroluminescencyjne). 

Zastosowane w produktach systemy sterowania 

oraz układy optyczne pozwalają wykorzystać do 

spełnienia koniecznych funkcji urządzeń źródła 

światła opartego na tego typu diody 

charakteryzujące się niskim zużyciem energii. 

5 

produktowych 

Produkcja 

komputerów, 

wyrobów 

elektronicznych i 

optycznych 

Elektrotechnika 

i przemysł 

maszynowy   

Innowacyjne 

technologie i procesy 

przemysłowe  

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

33.  Zakup prac badawczo rozwojowych na potrzeby 

firmy EDA Andrzej Duda. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie 

prototypu urządzenia przeznaczonego do 

pomiarów sił w prętach podtrzymujących 

konstrukcje kotłów energetycznych oraz jego 

walidacja w celu wykazania wyższej dokładności 

pomiaru od urządzeń powszechnie dostępnych na 

rynku. 

1 produktowa, 

1 procesowa 

Inne 

niewyszczególnion

e usługi 

Energia 

zrównoważona 

Inteligentne sieci i 

magazynowanie 

energii 

Mikro 

Elektrotechnika 

i przemysł 

maszynowy   

Innowacyjne 

technologie i procesy 

przemysłowe  

34.  Wykonanie usługi w zakresie badań 

eksperymentalno-rozwojowych dotyczącej 

opracowania technik molekularnych 

umożliwiających ocenę obecności patogenów i 

ich odporności na wybrane ŚOR w warunkach 

polowych. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie i 

wdrożenie testów molekularnych do polowej 

oceny skuteczności środków ochrony roślin, co 

stanowi innowację procesową. 

1 procesowa  Rolnictwo i 

leśnictwo 

Nauki o życiu  Nowoczesne, 

zrównoważone 

rolnictwo  

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

35.  Zakup usługi B+R dotyczącej analizy wpływu 

mikroorganizmów glebowych na ograniczenie 

stresu roślin spowodowanego suszą przy 

zastosowaniu innowacyjnych środków ochrony 

roślin. 

Przedmiotem projektu jest realizacja badań 

umożliwiających wskazanie szczepów grzybów 

symbiotycznych najbardziej zaadoptowanych do 

suszy i w największym stopniu ograniczającym 

stres roślin spowodowany brakiem wody. 

1 produktowa Rolnictwo i 

leśnictwo 

Nauki o życiu  Chemia w rolnictwie 

oraz przemyśle rolno-

spożywczym, 

drzewnym i 

celulozowo-

spożywczym 

Mikro 

36.  Opracowanie innowacyjnego systemu kontroli 

jakości formowania górnej części tuby (główki) 

dla maszyn formujących. 

Przedmiotem projektu jest innowacja w zakresie 

kontroli formowania górnej części tuby tzw. 

„główki tuby” dla maszyn formujących.  

1 procesowa  Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Elektrotechnika 

i przemysł 

maszynowy   

 Rozwój maszyn i 

urządzeń 

 Innowacyjne 

technologie i 

procesy 

przemysłowe 

 Automatyzację i 

robotykę 

Średnie 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

procesów 

technologicznych 

37.  Opracowanie innowacyjnego systemu  kontroli 

zużycia elementów formujących (mandryli) dla 

maszyn formujących. 

Przedmiotem projektu jest innowacja procesowa 

w zakresie wprowadzenia zautomatyzowanego 

systemu kontroli elementu wyposażenia maszyn 

formowania tj. elementów formujących.  

1 procesowa  Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Elektrotechnika 

i przemysł 

maszynowy   

 Rozwój maszyn i 

urządzeń 

 Innowacyjne 

technologie i 

procesy 

przemysłowe 

 Automatyzację i 

robotykę 

procesów 

technologicznych 

Średnie 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

38.  Opracowanie specjalizowanego systemu 

obrazowania litografii na powierzchni opakowań 

wykonanych z tworzyw sztucznych. 

Przedmiotem projektu jest innowacja procesowa 

w zakresie wprowadzenia zautomatyzowanego 

systemu obrazowania powierzchni tub 

realizowanych na maszynach drukarskich.  

1 procesowa  Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Elektrotechnika 

i przemysł 

maszynowy   

  Rozwój maszyn i 

urządzeń 

 Innowacyjne 

technologie i 

procesy 

przemysłowe 

 Automatyzację i 

robotykę 

procesów 

technologicznych 

Średnie 

39.  Opracowanie specjalizowanego oprogramowania 

przeznaczonego do automatycznej oceny jakości 

nadruku litografii na powierzchni opakowań. 

Przedmiotem projektu jest innowacja procesowa 

w zakresie wprowadzenia zautomatyzowanego 

systemu kontroli nadruku i wprowadzania 

algorytmów analizy obrazu do oceny litografii 

nanoszonych na powierzchnie. 

1 procesowa  Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Elektrotechnika 

i przemysł 

maszynowy   

 Rozwój maszyn i 

urządzeń 

 Innowacyjne 

technologie i 

procesy 

przemysłowe 

 Automatyzację i 

robotykę 

Średnie 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

procesów 

technologicznych 

40.  Opracowanie metody produkcji i stosowania 

preparatu do rozpuszczania osadów kamienia 

kotłowego z instalacji cieplnych wraz z metodą 

przerobu odpadowych zawiesin. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie 

innowacyjnej kompozycji czyszczącej do instalacji 

grzewczych. 

1 produktowa  Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

 

Energia 

zrównoważona 

 Inteligentne sieci i 

magazynowanie 

energii,  

 Czyste technologie 

przetwarzania i 

konwersji paliw 

kopalnych, 

 Efektywność 

energetyczna,  

 Energia z 

odpadów oraz 

chemiczne nośniki 

energii,  

 Odnawialne źródła 

energii 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

 Energooszczędne 

inteligentne 

budynki i miasta 

Chemia Chemia w energetyce  

41.  Usługa opracowania prototypu systemu 

zarządzania elektrozamkami urządzeń 

depozytowych umożliwiającego korzystanie z 

sieci inteligentnych skrzynek pocztowych przez 

osoby starsze. 

Przedmiotem projektu jest system informatyczny 

udostępniany na zasadzie licencji do podmiotów 

wytypowanych jako grupa docelowa.  

1 produktowa  Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi 

informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne  

Inteligentne 

technologie 

kreacyjne, 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

42.  Zakup usług badawczo-rozwojowych 

polegających na opracowaniu innowacyjnych 

technologii wytwarzania produktów 

wspomagających odżywianie. 

Przedmiotem projektu jest realizacja prac 

badawczo-rozwojowych, umożliwiających 

wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej 

gamy produktów - będą to maść propolisowa 

oraz nalewka propolisowa 

wykonywane z naturalnych produktów. 

Dodatkowo opracowane zostanie wdrożenie 

automatyzacji procesu.  

2 produktowe, 

1 procesowa  

Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Chemia   Chemia w ochronie 

zdrowia 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

43.  Usługa badawcza celem opracowania algorytmu 

oraz budowa prototypu systemu komputerowego 

umożliwiającego ocenę wczesnej diagnostyki 

hipercholesterolemii rodzinnej. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie aplikacji 

umożliwiającej ocenę wczesnej diagnostyki 

hipercholesterolemii rodzinnej. To innowacja 

produktowa, a więc system informatyczny 

udostępniany na 

zasadzie licencji do podmiotów wytypowanych 

jako grupa docelowa.  

1 produktowa Opieka zdrowotna Nauki o życiu  Nowoczesna 

diagnostyka i terapia, 

Digital Health 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

44.  Usługa badawcza celem opracowania algorytmu 

aplikacji śledzącej w oparciu o sztuczną 

inteligencję zmiany w serwisach rejestrujących 

produkty lecznicze.  

Przedmiotem projektu jest opracowanie aplikacji 

śledzącej w oparciu o sztuczną inteligencję 

zmiany w serwisach rejestrujących produkty 

lecznicze. To innowacja produktowa, czyli system 

informatyczny udostępniany na zasadzie licencji 

do podmiotów wytypowanych jako grupa 

docelowa.  

1 produktowa Opieka zdrowotna Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne   

Technologie inżynierii 

medycznej, w 

tym biotechnologie 

medyczne 

Mikro 

45.  Opracowanie 3 receptur piw z użyciem pieczywa 

odpadowego 

Przedmiotem projektu jest opracowanie 3 

receptur piwa z dodatkiem pieczywa 

odpadowego. 

3 produktowe Produkcja 

artykułów 

spożywczych i 

napojów 

Nauki o życiu Biogospodarka Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

46.  Rozwój firmy Jati poprzez opracowanie wzornicze 

kolekcji mebli dla osób starszych i z 

niepełnosprawnościami.  

Przedmiotem projektu jest zamówienie i 

realizacja usługi badawczo-rozwojowej w zakresie 

wzornictwa. Usługa dotyczy wykonania projektu 

wzorniczego, obejmującego oprac. cech 

technicznych, użytkowych i estetycznych produktu 

– kolekcji mebli dla osób starszych i z 

niesprawnościami.  

1 produktowa Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Przemysły 

kreatywne i 

czasu wolnego 

Projektowanie 

graficzne i 

wzornictwo 

przemysłowe 

(design) 

Małe 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

47.  Opracowanie innowacyjnego materiału - powłoki 

ochronnej o unikalnych właściwościach 

użytkowych służącego do produkcji garaży 

tynkowanych w firmie FPHU TAURUSTAL Gocal 

Ludwik. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie 

innowacyjnego materiału - powłoki ochronnej o 

unikalnych właściwościach ochronnych z 

dodatkową funkcją dekoracyjną mającego 

znaleźć zastosowanie do pokrywania powierzchni 

stalowych elementów służących do produkcji 

garaży tynkowanych w firmie FPHU TAURUSTAL 

Gocal Ludwik.  

1 produktowa Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Chemia  Materiały dla potrzeb 

budownictwa i 

transportu 

Małe 

48.  Wykonanie prac badawczo – rozwojowych 

dotyczących opracowania nowego produktu na 

zlecenie F.H.P. „Drozdex” Grzegorz Drozd. 

Przedmiotem projektu są skrzyniopalety, czyli 

połączenie na sztywno skrzyni z paletami.  

1 produktowa  Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Nauki o życiu  Nowoczesne, 

zrównoważone 

rolnictwo 

Małe 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

49.  Realizacja usługi badawczo-rozwojowej w 

zakresie opracowania innowacyjnego produktu – 

inteligentnej nakładki na wodomierz. 

Przedmiotem projektu jest produkt innowacyjny 

w skali kraju - inteligentna nakładka na 

wodomierz. 

1 produktowa Produkcja 

komputerów, 

wyrobów 

elektronicznych i 

optycznych 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne  

 Nowoczesne 

technologie 

gospodarowania 

zasobami i 

surowcami 

naturalnymi oraz 

wytwarzanie ich 

substytutów 

 Inteligentne sieci, 

integracja 

systemów i 

technologie 

geoinformacyjne 

Mikro 

50.  SŁONECZNA GITARA 

Przedmiotem projektu jest opracowanie  

prototypu instrumentu w oparciu o 

opatentowaną koncepcję, tj. zbudowanie 

prototypu instrumentu oraz opracowania self-

teaching aplikacji. 

1 produktowa Sztuka, rozrywka, 

sektor kreatywny i 

rekreacja 

Przemysły 

kreatywne i 

czasu wolnego 

 Przemysły 

kreatywne 

 Gry 

komputerowe i 

oprogramowanie 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

(Interactive 

Leisure Software) 

51.  Zakup usług proinnowacyjnych przez firmę Baster 

Ventures Sp. z o.o. w celu wdrożenia innowacji 

produktowej w firmie. 

Przedmiotem projektu jest zakup usługi 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.  

1 produktowa, 

1 procesowa  

Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi 

informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne  

Inteligentne sieci, 

integracja systemów i 

technologie 

goeinformacyjne 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

52.  Zakup usług badawczo-rozwojowych przez firmę 

Baster Ventures Sp. z o. o. w celu opracowania 

prototypu innowacyjnej E-platformy. 

Przedmiotem projektu jest zakup usług B+R w 

zakresie wyboru technologii dla stworzenia E-

platformy, opracowanie prototypu i 

przeprowadzenie testowania w otoczeniu 

stanowiącym model warunków rzeczywistego jej 

funkcjonowania. 

1 procesowa,  

1 produktowa i  

1 

nietechnologic

zna 

Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi 

informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne  

Inteligentne sieci, 

integracja systemów i 

technologie 

goeinformacyjne 

Mikro 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

53.  Zakup usług badawczych z zakresu opracowania 

technologii produkcji nowych wyrobów 

lodziarskich otrzymanych z produktów ubocznych 

przetwórstwa mleka. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie 

technologii produkcji wyrobów lodziarskich typu 

sorbet na bazie produktu ubocznego (serwatki) w 

przetwórstwie mleka.  

1 produktowa Inne 

niewyszczególnion

e usługi 

Elektrotechnika 

i przemysł 

maszynowy   

Innowacyjne 

technologie, 

procesy i produkty 

sektora rolno-

spożywczego i leśno-

drzewnego 

Małe 
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Lp. Rodzaj wdrożonej innowacji wraz 

z charakterystyką 

Liczba i rodzaj 

innowacji 

Branża firmy Inteligentna Specjalizacja 

Województwa Małopolskiego 

Wielkość 

firmy 

(mikro, 

małe, 

średnie) 

Domena Dziedzina 
(w tym miejscu istnieje 

możliwość 

przyporządkowania większej 

liczby dziedzin, pomimo 

wskazania tylko jednej 

domeny) 

54.  Zakup usług badawczych z zakresu doboru i 

optymalizacji warunków hodowli w przestrzeni 

modułowej do uprawy roślin w systemie 

hydroponiki. 

Przedmiotem projektu jest opracowanie 

warunków kontrolowanej atmosfery, w 

przestrzeni modułowej (kontenera), dzięki którym 

możliwa będzie uprawa m.in. roślin liściastych w 

systemie hydroponiki. 

1 produktowa Inne 

niewyszczególnion

e usługi 

  Energia 

zrównoważona  

 Energooszczędne 

inteligentne budynki i 

miasta  

Mikro 
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5. Wnioski i rekomendacje 

L.p. Wniosek z badania Rekomendacja 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Status 

rekomendacji 

1. 

Przeprowadzone 

badanie 

potwierdziło 

odpowiedni poziom 

wysokości bonu. 

Podkreślano, że w 

tego rodzaju 

działalności nie 

występuje górna 

granica kwoty, którą 

można wykorzystać 

na wspierane 

działania. 

Zaznaczano 

jednakże, że bon 

umożliwia 

zrealizowanie 

zakładanych działań i 

Rekomenduje 

się utrzymanie 

warunków 

konkursu w 

zakresie 

proponowanej 

maksymalnej 

wartości bonu 

w kolejnych 

naborach, w 

przypadku 

kontynuowania 

wsparcia w 

przyszłości. 

IZ/IP właściwe 

dla działań 

realizowanych 

w 

perspektywie 

2021-2027 

Proponuje się, 

aby nie 

wprowadzać 

zmian w 

regulaminie 

naboru w 

zakresie 

wysokości bonu.  

12.2022 r. 

Rekomendacja 

programowa 

strategiczna 

system 

realizacji 

polityki 

spójności 

Zatwierdzona 

w całości  
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L.p. Wniosek z badania Rekomendacja 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Status 

rekomendacji 

biorąc pod uwagę 

konieczność 

zapewnienia 

dostępu do wsparcia 

jak największej 

liczbie podmiotów 

(w tym mniejszym 

przedsiębiorstwom) 

niewskazane jest 

zwiększanie tejże 

kwoty. 

2. 

Zdecydowana 

większość badanych 

potwierdza 

wdrożenie 

innowacji, bądź 

plany w zakresie jej 

pełnego wdrożenia.  

Rekomenduje 

się 

kontynuowanie 

wsparcia w 

przyszłości.   

IZ/IP właściwe 

dla działań 

realizowanych 

w 

perspektywie 

2021-2027 

Kontynuacja 

wsparcia w 

perspektywie 

2021-2027.  

12.2022 r. 

Rekomendacja 

programowa 

strategiczna 

system 

realizacji 

polityki 

spójności 

Zatwierdzona 

w całości  
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L.p. Wniosek z badania Rekomendacja 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Status 

rekomendacji 

3. 

W województwie 

małopolskim 

testowane jest 

narzędzie w postaci 

Małopolskiej 

Platformy 

Specjalizacyjnej, 

która ma stanowić 

główny instrument 

Procesu 

Przedsiębiorczego 

Odrywania (PPO). 

Realizacja bonów 

powinna stanowić 

odpowiedź na 

potrzeby rynku i 

potencjalnych 

odbiorców. 

Rekomenduje 

się 

uwzględnienie 

opinii 

potencjalnych 

odbiorców 

wsparcia w 

projektowanej 

dokumentacji 

konkursowej, 

względem 

wsparcia 

udzielanego w 

przyszłości. 

IZ/IP właściwe 

dla działań 

realizowanych 

w 

perspektywie 

2021-2027 

W trakcie 

przygotowywania 

dokumentacji 

konkursowej 

należy 

uwzględnić 

potrzeby 

potencjalnych 

odbiorców, 

definiując w 

odpowiedni 

sposób kryteria i 

punktację 

konkursową. 

12.2022 r. 

Rekomendacja 

programowa 

strategiczna 

system 

realizacji 

polityki 

spójności 

Zatwierdzona 

w całości  
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Matryca Case study  

Tabela 1 Opracowanie innowacyjnej technologii i usługi budowlanej dla firmy Piomar 

Małopolska 

Tytuł projektu  Opracowanie innowacyjnej technologii i usługi budowlanej dla firmy 

Piomar Małopolska 

Beneficjent PIOMAR MAŁOPOLSKA Ł. FUKSA, A. SROKA SPÓŁKA JAWNA 

Wartość projektu 123 000,00 

Kwota bonu  85 000,00 

Cel projektu Celem głównym projektu było opracowanie znacząco ulepszonej usługi 

konstrukcyjnej realizowanej w trudnych warunkach terenowych, o 

ograniczonej przejezdności i powierzchni pracy dla elementów o dużej 

wadze i na dużych wysokościach, w tym budowy modułowych konstrukcji 

betonowych i stalowych z elementów prefabrykowanych w trudnych 

warunkach terenowych, o ograniczonej przejezdności i powierzchni pracy 

(np. teren nieutwardzony, inwestycje typu greenfield, ciasna tkanka 

miejska, wysoka i gęsta zabudowa) dla elementów o dużej wadze i na 

dużych wysokościach do i powyżej 60 m przy wykorzystaniu żurawia 

gąsienicowego oraz manipulatorów. 

Zakres projektu 

(charakterystyka) 

Zakres projektu obejmuje usługę w zakresie badań przemysłowych i 

eksperymentalnych prac rozwojowych dotyczącą: 

 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; 

 prac polegających na zdobywaniu, łączeniu, kształtowaniu i 

wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu 

opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub 

usług. 

Grupa docelowa Firmy zajmujące się budową konstrukcji modułowych.  

Rodzaj i opis wdrożonej 

innowacji 

Realizacja projektu pozwoli wprowadzić do oferty Wnioskodawcy 

innowację produktową w postaci znacząco ulepszonej usługi oraz procesu 

jej świadczenia co najmniej w skali Polski.  

Wpływ realizowanego projektu 

na rozwój firmy  

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby Wnioskodawcy jak i rynku 

docelowego. Jego celem jest zwiększenie jakości i precyzji świadczonych 

usług. 

Gospodarcze znaczenie 

realizowanego projektu  

Nowa usługa jest przeznaczona na rynek całego kraju oraz na eksport. Do 

głównych klientów nowej oferty, poza obecnymi grupami klientów, 

należeć będą firmy zajmujące się budową konstrukcji modułowych (w 

zakresie budownictwa przemysłowego, biurowego, mieszkaniowego czy 

energetycznego).  

Bariery zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Brak 

Dobre praktyki/ czynniki 

sukcesu zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Udział w projekcie pozwolił rozpocząć działalność badawczo-rozwojową i 

innowacyjną, przy czym innowacja została już częściowo wdrożona i 

planowane jest jej pełne wdrożenie 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzonych badań 

Tabela 2 Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania modułowymi układami 

poligeneracyjnymi 

Tytuł projektu  Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania modułowymi 

układami poligeneracyjnymi 

Beneficjent Energy Solutions sp. z o.o. 

Wartość projektu 239 850,00 

Kwota bonu  165 750,00 

Cel projektu Celem projektu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności 

przedsiębiorstwa Energy Solutions sp. z o.o. poprzez zakup usługi 

badawczej polegającej na opracowaniu i wykonaniu prototypu 

innowacyjnego systemu sterowania modułami poligeneracyjnymi, tj. 

układami produkcji ciepła, chłodu i prądu w skojarzeniu, wraz z 

magazynami chłodu (Typ 1). 

Zakres projektu 

(charakterystyka) 

Prototyp został przetestowany przez Jednostkę Naukową pod kątem 

optymalizacji algorytmów systemu sterującego z wykorzystaniem 

akumulacji energii w zależności od charakterystyki obciążenia: 

godzinowego, dobowego, kontroli parametrów pracy poszczególnych 

elementów systemu, reakcji systemu na sytuacje awaryjne, np. sygnały z 

zabezpieczeń jednostek wytwórczych, zadawania i planowania trybów 

pracy, analizy efektywności i energochłonności sterowania, na bazie 

danych historycznych.  

Grupa docelowa Rynek docelowy dla planowanego do opracowania rozwiązania to 

wszystkie gałęzie przemysłu i życia publicznego, wykorzystujące lub 

planujące wykorzystać elementy instalacji i systemów OZE. 

Rodzaj i opis wdrożonej 

innowacji 

Przedmiotem usługi B+R jest opracowanie innowacyjnego systemu 

sterowania modułowymi układami poligeneracyjnymi, tj.:  

 układami wytwórczymi energii elektrycznej, np. fotowoltaika, 

kogeneracyjne zestawy gazowe, inne,  

 układami wytwórczymi energii cieplnej,  

 biomasowe, kotły gazowe, układy solarne (kolektory), kogeneracyjne 

zestawy gazowe, inne,  

 układami wytwórczymi energii chłodniczej,   

 magazynami energii, np. chłodu, ciepła.  

Wpływ realizowanego projektu 

na rozwój firmy  

Realizacja projektu w znacznym stopniu poszerzy know-how, jak i pozwoli 

na szybszy rozwój Przedsiębiorstwa oraz umożliwi dalsze prowadzenie 

prac badawczo-rozwojowych we własnym zakresie. Ponadto realizacja 

projektu pozwoli na zwiększenie możliwości sprzedażowych oraz ciągłego 

udoskonalania produktów Spółki. 

Gospodarcze znaczenie 

realizowanego projektu  

Projekt dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej, która 

obejmować będzie opracowanie i wykonanie prototypu, który zostanie 

przetestowany przez jednostkę naukową pod kątem optymalizacji 

algorytmów systemu sterującego z wykorzystaniem akumulacji energii w 

zależności od charakterystyki obciążenia, kontroli parametrów pracy 

poszczególnych elementów systemu, reakcji systemu na sytuacje 
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awaryjne, zadawania i planowania trybów pracy, analizy efektywności i 

energochłonności sterowania. 

Celem Wnioskodawcy jest wytworzenie i wprowadzenie na rynek 

produktu, który przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności 

oferty firmy.  

Bariery zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Brak. 

Dobre praktyki/ czynniki 

sukcesu zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

 Współpraca z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostka naukową. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzonych badań 

Tabela 3 Prace badawczo- rozwojowe w zakresie spawalnictwa wprowadzające do firmy 

F.P.U.H. „TAR-STAL” J.i J. Kawa SP.J. innowacje technologiczną. 

Tytuł projektu  Prace badawczo- rozwojowe w zakresie spawalnictwa wprowadzające 

do firmy F.P.U.H. „TAR-STAL” J.i J. Kawa SP.J. innowacje technologiczną. 

Beneficjent F.P.U.H. „TAR-STAL” J.i J. Kawa SP.J. 

Wartość projektu 60 270,00 

Kwota bonu  41 650,00 

Cel projektu Celem projektu jest przeprowadzenie dla firmy F.P.U.H. „TAR-STAL” J.i J. 

Kawa SP.J. prac badawczo- rozwojowych dotyczących wprowadzenia do 

firmy innowacyjnej metody spawania, której efektem będą trwalsze i 

bardziej wytrzymałe produkty końcowe, czyli konstrukcje stalowe. 

Zakres projektu 

(charakterystyka) 

Badania dotyczyły trwałości i wytrzymałości złączy spawalniczych, 

wykonania prób na materiale, badań i pomiarów, służace do wdrożenia 

innowacji procesowej i produktowej.  

Grupa docelowa Grupa odbiorców jest bardzo szeroka, ponieważ produkcja konstrukcji 

metalowych/ stalowych jest potrzeba zarówno osobom fizycznym jak i 

firmom. Wykorzystywane są w branży budowlanej, wspierają konstrukcje 

murowane i drewniane.  

Rodzaj i opis wdrożonej 

innowacji 

W wyniku realizacji projektu uzyskane zostały innowacje, jak poniżej:  

 konstrukcje, wprowadzane na rynek po wdrożeniu wyników B+R; 

 nowa metoda spawania, automatyczna, która pozwoli na 

wprowadzenie wyników prac B+R i ulepszenie produktu końcowego; 

 organizacja i marketing. 

Wpływ realizowanego projektu 

na rozwój firmy  

Efekt dla firmy przyniósł znaczące ulepszenie procesu produkcji, a 

końcowy produkt stanie się bardziej konkurencyjny.  

Gospodarcze znaczenie 

realizowanego projektu  

Planowane wdrożenie prac będzie możliwe po wprowadzeniu do firmy 

automatyzacji i nowych maszyn, które będą pracowały szybciej, lepiej, 

dokładniej i wydajniej co przyczyni się do wydzielania mniejszej ilości 

zanieczyszczeń i odpadów.  

Bariery zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Brak 
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Dobre praktyki/ czynniki 

sukcesu zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Udział w projekcie pozwolił rozpocząć działalność badawczo-rozwojową i 

innowacyjną 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzonych badań 

Tabela 4 Przygotowanie studium wykonalności dla projektu B+R planowanego do realizacji 

przez BRAVE COMMERCE GROUP 2 Sp. z o.o. związanego z opracowaniem 

zaawansowanych algorytmach rozpoznawania obrazów. 

Tytuł projektu  Przygotowanie studium wykonalności dla projektu B+R planowanego do 

realizacji przez BRAVE COMMERCE GROUP 2 Sp. z o.o. związanego z 

opracowaniem zaawansowanych algorytmach rozpoznawania obrazów. 

Beneficjent Brave Commerce Group 2 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Wartość projektu 60 270,00 

Kwota bonu  41 650,00 

Cel projektu Celem projektu jest wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa w sektorze 

MŚP, poprzez zakup innowacyjnych usług doradczych, polegających na 

opracowaniu przez wybraną Instytucję Otoczenia Biznesu studium 

wykonalności dla projektu B+R.  

Zakres projektu 

(charakterystyka) 

Celem przedsiębiorstwa było udoskonalenie istniejącej elektronicznej 

platformy wykorzystującej koncepcję inteligentnego przechwytywania, 

gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych.  

Grupa docelowa Projekt bezpośrednio zostanie wdrożony w skali przedsiębiorstwa.  

Rodzaj i opis wdrożonej 

innowacji 

Projekt B+R dotyczy opracowania innowacyjnego produktu, 

wykorzystującego uczenie maszynowe, sieci neuronowe, przetwarzanie 

złożonych, dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych czy 

rzeczywistość rozszerzoną.  

Wpływ realizowanego projektu 

na rozwój firmy  

Realizacja projektu wpłynie na potencjał rozwojowy firmy. Na podstawie 

wyników usługi doradczej dofinansowanej w niniejszym projekcie, 

zaplanowano racjonalnie i efektywne biznesowo prace B+R oraz 

ograniczono ryzyko niepowodzenia projektu. W efekcie realizacji usługi 

pozyskano informacje w zakresie uwarunkowań rynkowych i dostępnych 

na rynku rozwiązań, otrzymano rekomendacje dotyczące właściwości 

nowego produktu oraz warunków optymalizujących proces prac B+R.  

Gospodarcze znaczenie 

realizowanego projektu  

Efekt realizacji projektu służy własnej działalności gospodarczej, celem 

prowadzenia sprzedaży internetowej.  

Bariery zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Brak 

Dobre praktyki/ czynniki 

sukcesu zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Udział w projekcie pozwolił rozpocząć działalność badawczo-rozwojową i 

innowacyjną, przy czym innowacja została już częściowo wdrożona i 

planowane jest jej pełne wdrożenie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzonych badań 
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Tabela 5 Zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem technologii 

produkcji wyrobów piekarskich o wysokiej zawartości białka którego wartość biologiczna 

jest zbliżona do białka wzorcowego 

Tytuł projektu  Zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem 

technologii produkcji wyrobów piekarskich o wysokiej zawartości białka 

którego wartość biologiczna jest zbliżona do białka wzorcowego. 

Beneficjent "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu 

Wartość projektu 119 334,60 

Kwota bonu  82 467,00 

Cel projektu Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności, wzmocnienie 

aktywności gospodarczej oraz konkurencjności spółdzielni „Społem” 

dzięki realizacji usługi B+R. 

Zakres projektu 

(charakterystyka) 

Opracowanie receptury wysokobiałkowych produktów piekarniczych oraz 

określenie ich procesu produkcyjnego. 

Grupa docelowa Projekt wdrożony w skali przedsiębiorstwa. 

Rodzaj i opis wdrożonej 

innowacji 

Innowacja produktowa będzie polegała na dobraniu takich surowców, by 

poza wniesieniem do produkcji odpowiedniej ilości białka, było to białko 

zrównoważonej pod względem składu aminokwasów. Innowację 

procesową będzie stanowiła nowa technologia produkcji.  

Wpływ realizowanego projektu 

na rozwój firmy  

W wyniku realizacji projektu nastąpi dalszy rozwój firmy.  

Gospodarcze znaczenie 

realizowanego projektu  

Obecnie brakuje produktów piekarniczych o podwyższonej zawartości 

białka wysoko przyswajalnego, pozyskanego z produkcji ekologicznej, stąd 

koniecznym jest poszukiwanie nowych, alternatywnych rozwiązań́ 

prawidłowo zbilansowany pod względem energetycznym.  

Bariery zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Brak 

Dobre praktyki/ czynniki 

sukcesu zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Udział w projekcie pozwolił rozpocząć działalność badawczo-rozwojową i 

innowacyjną, w chwili prowadzenia badania podmiot znajdował się na 

etapie realizowania inwestycji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzonych badań 

Tabela 6 Zakup prac badawczo-rozwojowych umożliwiających wprowadzenie 
innowacyjnych produktów i technologii w zakresie wytwarzania ściółki higienicznej dla 
zwierząt. 

Tytuł projektu  Zakup prac badawczo-rozwojowych umożliwiających wprowadzenie 

innowacyjnych produktów i technologii w zakresie wytwarzania ściółki 

higienicznej dla zwierząt. 

Beneficjent CELPAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Wartość projektu 196 824,60 

Kwota bonu  136 017,00 

Cel projektu Celem projektu jest zwiększenie stabilności mikrobiologicznej 

wydłużającej czas użytkowania i częstotliwość wymiany żwirku.  

Zakres projektu 

(charakterystyka) 

Przedmiotem projektu był zakup prac badawczo- rozwojowych 

obejmujących innowacyjną modyfikację technologii wytwarzania ściółki 
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higienicznej dla małych zwierząt, zwłaszcza dla kotów utrzymywanych w 

warunkach domowych.  

Grupa docelowa Polski rynek zoologiczny.  

Rodzaj i opis wdrożonej 

innowacji 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo – rozwojowych 

polegających na opracowaniu technologii wytwarzania innowacyjnych 

produktów – ściółek higienicznych z dodatkiem nano-srebra.  

Wpływ realizowanego projektu 

na rozwój firmy  

Wdrożenie projektu wiąże się z wprowadzeniem innowacji procesowych i 

produktowych (ściółki higieniczne dla małych zwierząt z dodatkiem nano-

srebra). Pozwoli to firmie na planowanie kolejnych inwestycji i dalszy 

rozwój.  

Gospodarcze znaczenie 

realizowanego projektu  

Analiza konkurencji wykazała, że obecnie na polskim rynku nie ma firmy 

produkcyjnej, która specjalizowałaby się w produkcji tego typu produktu.  

Bariery zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Negatywny wpływ pandemii COVID-19 

Dobre praktyki/ czynniki 

sukcesu zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Innowację udało się wdrożyć w okresie 6 miesięcy, przy czym 

potwierdzono, że realizacja projektu badawczego poprawiła sytuację 

firmy na rynku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzonych badań 

Tabela 7 Rozwój firmy Jati poprzez opracowanie wzornicze kolekcji mebli dla osób 

starszych i z niesprawnościami 

Tytuł projektu  Rozwój firmy Jati poprzez opracowanie wzornicze kolekcji mebli dla 

osób starszych i z niesprawnościami. 

Beneficjent JATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Wartość projektu 209 100,00 

Kwota bonu  144 500,00 

Cel projektu Celem projektu było opracowanie spójnej wzorniczo linii 10 obiektów 

umożliwiających aranżację przestrzeni mieszkalnej osób starszych i z 

różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności kuchni, łazienki, pokoju 

dziennego, pokoju do pracy, sypialni jako pomieszczeń oddzielnych lub 

jako stref w przestrzeni otwartej, typu studio.  

Zakres projektu 

(charakterystyka) 

Projekt obejmował: 

 Dopracowanie briefu wzorniczego zaproponowanego przez 

Zamawiającego,  

 Opracowanie wzornicze 10 brył z linii produktowej mebli służących 

do wyposażenia przestrzeni mieszkalnej osób starszych i z 

niepełnosprawnościami; 

 Wykonanie wstępnych prototypów funkcjonalnych oraz nadzór nad 

wykonaniem prototypów produktów na podstawie projektów 

wzorniczych,  

 Przeprowadzenia niezbędnych badań i testów na egzemplarzach 

prototypowych i ich ocena, 

 Konsultacje w zakresie sporządzenia dokumentacji technicznej i 

wytycznych do produkcji dla wytworzonych brył. 

Grupa docelowa Osoby w wieku senioralnym i osoby z niepełnosprawnościami  
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Rodzaj i opis wdrożonej 

innowacji 

W ramach projektu zostanie opracowana kolekcja mebli, złożona z 10 

obiektów/brył. Oryginalność produktu polega na jego przystosowaniu 

równocześnie do potrzeb osób w wieku senioralnym i dla osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności.  

Wpływ realizowanego projektu 

na rozwój firmy  

Wdrożenie wyniku projektu jest pozytywną zmianą w działalności 

Wnioskodawcy poprzez rozszerzenie oferty własnej o nową kolekcję, 

rozszerzenie oferty krajowej, tym samym uniezależnienie polskich 

seniorów i osób z niepełnosprawnościami od zagranicznych producentów 

mebli i zaoferowanie im tańszych produktów krajowych.  

Gospodarcze znaczenie 

realizowanego projektu  

Na rynku krajowym zauważany jest deficyt mebli z funkcjonalnościami 

odpowiadającymi równocześnie potrzebom obu grup odbiorców.  

Bariery zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Brak 

Dobre praktyki/ czynniki 

sukcesu zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Wyodrębniony w podmiocie dział badawczo-rozwojowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzonych badań 
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