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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 15/07/2021 do 15/11/2022 i dotyczył 

projektów wybranych w wyniku szóstego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 

poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje o numerze RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 (1 Oś 

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

RPO WM na lata 2014-2020, który trwał od dnia 29/02/2020 do 30/06/2020 roku. W okresie 

trwania czterech rund naboru (tj. do 30 czerwca 2020 r.) w odpowiedzi na konkurs nr 

RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 złożone zostały 42 wnioski o dofinansowanie projektów. 

Wybranych zostało 27 projektów, jednak ze względu na dwie rezygnacje z podpisania 

umowy2 ostatecznie dofinansowanie uzyskało 25 projektów o łącznej wartości 4 357 151,07 

zł.  

Badani beneficjenci Poddziałania 1.2.3 Programu w zdecydowanej większości pozytywnie 

oceniali współpracę z wykonawcą prac w ramach bonu na innowację. W zależności od roku 

badania, odsetek ocen zdecydowanie/raczej pozytywnych wahał się między 90% wśród 

beneficjentów 5 naboru do 100% wśród beneficjentów naboru 6. Jednocześnie najwyższy 

udział ocen negatywnych przypadł na pierwszy nabór (2018 r.) lecz i wtedy był on 

stosunkowo niski (4%). 

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

naboru Poddziałania 1.2.3, łączna liczba wdrożonych innowacji wyniosła 71, z czego 

przeważająca część (tak jak w poprzednich konkursach) przypadła na innowacje produktowe 

(61).  

Należy zauważyć również, że wyniki aktualnych badań ankietowych z beneficjentami 6 

naboru w ramach Poddziałania 1.2.3 wskazują, że identyfikowali oni znacząco większy wpływ 

realizacji projektu badawczego na sytuację firmy. Odsetek odpowiedzi świadczących o 

                                                      
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 Wartość projektów względem których wnioskodawcy zrezygnowali z podpisania umowy wynosiła 442 800,00 
zł. 

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/
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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poprawie tej sytuacji sięgnął obecnie 94%, przy czym w poprzednich latach wahał się on 

natomiast między 47% w roku 2019 do 67% w roku 2020.  

W porównaniu z wynikami badań z poprzednich lat, beneficjenci 6 naboru wniosków o 

dofinansowanie zdecydowanie wysoko oceniali użyteczność zrealizowanego projektu 

badawczego. Odsetek wskazań na odpowiedzi: „bardziej/raczej użyteczny” osiągnął obecnie 

100%, z czego aż 81 p.p. przypadło na oceny najwyższe. Mimo iż w ramach badań 

realizowanych w poprzednich latach odsetek ocen świadczących o bardzo wysokiej lub raczej 

wysokiej użyteczności interwencji również był wysoki (od 68% do 93%), to jednak odsetek 

ocen najwyższych sięgał maksymalnie 52% w ramach badania z 2018 r. 

Spośród beneficjentów 6 naboru Poddziałania 1.2.3, którzy wzięli udział w badaniu CATI, 

jedynie jeden realizator (6% ogółu badanych) natrafił na trudności z wdrożeniem projektu. W 

porównaniu z danymi z poprzednich lat, był to najniższy odsetek odpowiedzi świadczących o 

pojawieniu się problemów realizacyjnych. Problem identyfikowany przez ww. jednego z 

beneficjentów analizowanego naboru nie dotyczył żadnego z aspektów uznawanych za 

problematyczne przez beneficjentów pozostałych naborów wniosków (jak aspekty 

finansowe, organizacyjne, kadrowe czy technologiczne). Był on natomiast bezpośrednio 

związany z ograniczeniami wynikającymi z wystąpienia pandemii COVID-19 i wprowadzonych 

przez rząd obostrzeń.  

Realizacja projektu badawczego była zazwyczaj jedynie przeciętnym obciążeniem dla firmy. 

Zgodnie z wynikami badań z lat 2018-2022, średnie ocen respondentów – udzielone w skali 

od 1 do 5, gdzie 1 oznacza obciążenie bardzo małe, a 5 obciążenie bardzo duże – wahały się 

między 1,88 a 2,97, przy czym zarówno najniższa, jak i najwyższa ocena dotyczyła tego 

samego aspektu, tj. aspektu technologicznego. Przyczyn tej różnorodności należy doszukiwać 

się w zróżnicowaniu wspartych w Programie przedsiębiorstw, zarówno pod względem 

zasobów sprzętowych i technologicznych, jak i stopnia zaawansowania wdrażanych 

innowacji. 

Analiza wywiadów pogłębionych zrealizowanych z beneficjentami projektów wykazała, że 

większość z nich pozytywnie ocenia swoje doświadczenia z wdrażania tych projektów. 

Respondenci podkreślali, że posiadali doświadczenie w realizacji innych inwestycji, w tym 

w ramach środków unijnych, więc ze swojej strony nie identyfikowali oni szczególnych 

problemów, które mogłyby wpłynąć negatywnie na wdrażane działania. 

Niektórzy respondenci zwracali także uwagę na to, że korzystali ze wsparcia dla 

beneficjentów, np. uczestniczyli w szkoleniach oraz mieli możliwość konsultowania się 

z przedstawicielami instytucji wdrażających. Przygotowując się do realizacji projektu 

niektórzy wykorzystywali także wsparcie firm zewnętrznych, np. w zakresie wykonalności 
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projektu, przygotowywano też dokładną koncepcję inwestycji a do planowanych działań 

podchodzono w sposób metodyczny. 

Większość beneficjentów uzyskała dotację w postaci dużego bonu na innowacje – 17 

przedsiębiorstw. Tak jak i w poprzednich edycjach konkursu, obecnie różnica między 

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

Duży bon na innowacje realizowany był podczas analizowanego konkursu w głównym 

stopniu przez mikroprzedsiębiorstwa (12 beneficjentów), w mniejszym stopniu przez średnie 

firmy (4). Mały bon był w równej mierze wykorzystywany zarówno przez firmy mikro, jak i 

średnie (po 3 beneficjentów).  

Badania monitoringowe prowadzone w latach 2018-2022 wskazują, że dla większości 

beneficjentów Poddziałania 1.2.3 RPO WM 2014-2020 wartość bonu na innowację była 

zdecydowanie/raczej wystarczająca, by przeprowadzić zaplanowane prace badawcze 

(między 66% a 94% ogółu odpowiedzi). 

Jak wynika z badania ankietowego, dwóch beneficjentów wsparcia realizowanego w ramach 

analizowanego naboru (13%) deklarowało, że w toku prac badawczych pojawiła się 

konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań umożliwiających podjęcie decyzji o 

wdrożeniu innowacji i w obu przypadkach badania te zostały zrealizowane. Tego typu 

sytuacje nie były jednak wyjątkiem w ramach 6 naboru i identyfikowane były również wśród 

beneficjentów pozostałych naborów. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że odsetek 

projektów, w ramach których konieczne było podjęcie dodatkowych działań, wahał się od 3% 

do nawet 29%. 

Przeprowadzone badania wykazały, że większość projektów wspartych w ramach bonów na 

innowacje realizowane były w obszarze Technologii informacyjnych i komunikacyjnych (8) 

oraz Nauk o życiu (7).  

W momencie realizacji badania, wszyscy ankietowani beneficjenci 6 naboru deklarowali, że 

planowana przez nich innowacja została już wdrożona w całości (50%) lub częściowo, ale 

planowane jest jej pełne wdrożenie (50%). Wobec pozytywnych wyników badania, 

rekomenduje się kontynuowanie wsparcia w przyszłości.   
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Summary 
The objective of the sub-measure 1.2.3 Vouchers for Innovations is to intensify the 

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

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

predominant aims is to provide entities from the SME sector with access to high-quality 

research and development and pro-innovation services, especially significant in the process 

of developing new or improved products, services or process changes in the enterprise.3. 

Present document was prepared in the period from 15/07/2021 to 15/11/2022, concerning 

projects selected in the sixth call for applications for co-financing under sub-measure 1.2.3 

Vouchers for Innovations number RPMP.01.02.03-IP.01- 12-002/20 (Priority Axis 1 

Knowledge Economy, Measure 1.2 Research and innovation in enterprises), ROP MV 2014-

2020, open from 29/02/2020 to 30/06/2020. During the four rounds of the call number 

RPMP.01.02.03-IP.01- 12-002/20 (that is until 30/06/2020), 42 applications for co-financing 

were submitted. Among 27 selected projects two resigned from signing the contract4, 

therefore 25 projects with a total value of PLN 4,357,151.07 were co-financed.  

The majority of surveyed beneficiaries of sub-measure 1.2.3 of the Programme positively 

assessed the cooperation with the contractor of works under the voucher for innovation. 

Depending on the year of the study, the percentage of definitely/rather positive evaluations 

ranged from 90% among beneficiaries of the 5th call to 100% among beneficiaries of the 6th 

call. The highest percentage of negative opinions concerned the first call (in 2018), but even 

then it should be considered relatively low (4%). 

Given information contained in the applications for project co-financing under the 6th call 

for sub-measure 1.2.3, the total number of implemented innovations was 71, the vast 

majority of which (similarly to previous calls) concerned product innovations (61). 

Attention should be drawn to the fact that results of the current questionnaire study with 

beneficiaries of the 6th call under sub-measure 1.2.3 indicate that they identified a 

considerably higher impact of the research project implementation on the company's 

situation. The percentage of responses indicating an improvement in this regard reached 

94%, while in previous years it ranged from 47% in 2019 to 67% in 2020.  

Beneficiaries of the 6th call for applications for co-financing rated the usefulness of research 

projects significantly higher compared to research results from previous years. The 

                                                      
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/ [access: 2.12.2021] 
4 The value of projects which did not sign the contract was PLN 442,800.00. 

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/
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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percentage of positive responses in this regard reached 100%, of which as much as 81 pp. 

concerned the highest assessment. Despite the fact that in previous studies the percentage 

of assessments indicating a very high or rather high usefulness of the intervention was also 

high (from 68% to 93%), the percentage of the highest assessments reached a maximum of 

52% in the 2018. 

Among beneficiaries of the 6th call for proposals under sub-measure 1.2.3, who participated 

in the CATI survey, only one encountered difficulties with the project implementation 

(constituting 6% of all respondents). Compared to the data from previous years, it was the 

lowest percentage of responses indicating the appearance of implementation problems. The 

obstacle identified by the above-mentioned beneficiary of the analysed call did not concern 

any of aspects identified by beneficiaries of other calls (such as financial, organizational, 

personnel or technological aspects), being directly related to restrictions resulting from the 

COVID-19 pandemic and restrictions introduced by the government.  

Implementation of research projects usually constituted merely an average burden for the 

company. According to results of the research conducted in 2018-2022, average assessments 

of respondents ranged between 1.88 and 2.97 on a scale from 1 to 5, where 1 stood for a 

considerably light load, and 5 a considerably heavy load. Both the lowest and the highest 

assessment related to the technological aspect - reasons for this diversity are observed 

within the scope of enterprises supported in the Programme, in the context of hardware and 

technological resources, and the degree of advancement of implemented innovations. 

The analysis of in-depth interviews conducted with project beneficiaries led to the 

conclusion that most of them positively assess their experience in implementing projects. 

Respondents added that they had previous experience in implementing other investments, 

including those under EU funds, therefore they did not identify any specific problems that 

could adversely affect implemented measures. 

Some respondents drew their attention to the fact that they had benefited from support for 

beneficiaries, e.g. by participating in trainings and having the opportunity to consult 

representatives of implementing institutions. When preparing for the project, some of 

beneficiaries also used support of external companies, e.g. in terms of project feasibility, a 

precise investment concept and approaching planned activities in a methodical manner. 

The majority of beneficiaries received a grant in the form of a large voucher for innovation 

(17 enterprises). Similarly to previous editions of calls, the difference between beneficiaries 

who received a large or a small innovation voucher is significant. 

A large voucher for innovations was implemented during the analysed call mainly by micro-

enterprises (12 beneficiaries), and to a lesser extent by medium-sized enterprises (4). The 

small voucher was equally used by both micro and medium-sized companies (3 

beneficiaries).  
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Monitoring studies conducted in 2018-2022 indicated that for most beneficiaries of sub-

measure 1.2.3 of the ROP MV 2014-2020 the value of the innovation voucher was 

"considerably/rather sufficient" to implement planned research work (between 66% and 

94% of the total number of responses). 

According to conducted survey, two beneficiaries (16%) of the support implemented under 

the analysed call for applications declared that it was necessary to conduct additional 

research in the course of research work, enabling the decision to implement innovations - in 

both cases those researches were implemented. However, such occurrence was not an 

exception for the 6th call as it was also identified among beneficiaries of other calls. Results 

of the research indicate that the percentage of projects under which it was necessary to 

undertake additional measures ranged from 3% to even 29%. 

Conducted research showed that the majority of projects supported under the vouchers for 

innovations were implemented in the area of Information and Communication Technologies 

(8) and Life Sciences (7). 

At the time of conducting the survey, all participating beneficiaries of the 6th call for 

applications declared that their planned innovation had already been implemented in full 

(50%) or partially, but full implementation was still expected (50%). Given considerably 

positive results of the survey, it is recommended to continue the support in the future. 
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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 

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 było 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. 

Populację badania stanowią beneficjenci, którzy złożyli wnioski o płatność końcową. 

Ostatecznie zrealizowano wywiady z unikatowymi beneficjentami.  

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: 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 6 wywiadów z beneficjentami. 

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.  

 

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 

3.1. Charakterystyka wdrożonych innowacji 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 sprecyzował, iż celem bonów na innowacje jest 

wzmacnianie współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-

badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu, a także zapewnienie podmiotom z 

sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz 

proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych 

produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie. Pomoc udzielana w 

formule bonów prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i 

zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o 

charakterze technologicznym lub nie technologicznym5. 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 w ramach 1 

Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w 

przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje otwarty został przez Zarząd 

Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 

w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w dniu 29 lutego 2020 r. 

Konkurs podzielony został na rundy, z założonymi terminami rozstrzygnięcia poszczególnych 

rund naboru w maju 2020 r. dla I rundy, czerwcu 2020 r. dla II rundy; lipcu 2020 r. dla III 

rundy oraz sierpniu 2020 r. dla IV rundy. 

Wnioski w ramach konkursu składać mogły przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na 

dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa 

małopolskiego, co znajdować musiało potwierdzenie w dokumentach rejestrowych 

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

prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w 

Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

                                                      
5 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków, wrzesień 2022 r., str. 39-40. 

W niniejszym rozdziale dokonano charakterystyki wdrożonych w wyniku szóstego 

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? 
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Gospodarczej lub oświadczające, że warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony 

najpóźniej na dzień podpisania Umowy6. 

Wsparcie w ramach bonu na innowacje przeznaczone mogło zostać 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. 

 

W okresie trwania czterech rund naboru (tj. do 30 czerwca 2020 r.) w odpowiedzi na konkurs 

nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 złożone zostały 42 wnioski o dofinansowanie projektów. 

Wybranych zostało 27 projektów, jednak ze względu na dwie rezygnacje z podpisania umowy  

ostatecznie dofinansowanie uzyskało 25 projektów o łącznej wartości 4 357 151,07 zł. 

Tabela 1. Informacje na temat złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach czterech 

rund naboru  

Runda Termin Kwota wnioskowanego 

dofinansowania 

Liczba 

zarejestrowanych 

wniosków 

I od 29 lutego 2020 r. do 

31 marca 202 0 r. 

510 000,00 zł 3 

                                                      
6 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-123-bony-
na-innowacje-5/ [dostęp: 21.10.2022]. 
7 https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-
ip-01-12-002-20#tab1 [dostęp: 21.10.2022]. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-123-bony-na-innowacje-5/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-123-bony-na-innowacje-5/
https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-01-12-002-20#tab1
https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-01-12-002-20#tab1
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Runda Termin Kwota wnioskowanego 

dofinansowania 

Liczba 

zarejestrowanych 

wniosków 

II od 1 kwietnia 2020 r. do 

30 kwietnia 2020 r. 

1 010 650,00 zł 7 

III od 1 maja 2020 r. do 31 

maja 2020 r. 

357 425,00 zł 4 

IV od 1 czerwca 2020 r. do 

30 czerwca 2020 r. 

3 400 830,20 zł 28 

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

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów, a do 

dofinansowania zatwierdzono łącznie 27 pozytywnie ocenionych projektów: 

 1 projekt w ramach I rundy naboru; 

 5 projektów w ramach II rundy naboru; 

 4 projekty w ramach III rundy naboru; 

 16 projektów w ramach IV rundy naboru; 

 w dniu 26 listopada 2020 r., uchwałą nr 1683/20 dokonano wyboru do 

dofinansowania jednego projektu ocenionego pozytywnie w ramach procedury 

odwoławczej8. 

Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 3 313 319,13 zł, zaś koszt całkowity 

wybranych projektów równy był 4 357 151,07 zł9. 

Tabela 2. Informacje na temat wniosków wybranych do dofinansowania w ramach czterech 

rund naboru  

Runda Termin Kwota 

wnioskowanego 

dofinansowania 

Koszt całkowity 

projektu 

Liczba 

wniosków 

wybranych do 

dofinansowania 

I od 29 lutego 2020 r. do 

31 marca 2020 r. 

170 000,00 zł 246 000,00 zł 1 

II od 1 kwietnia 2020 r. 

do 30 kwietnia 2020 r. 

670 650,00 zł 970 470,00 zł 5 

                                                      
8 Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-
002/20, https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-
naborach/RPMP-01-02-03-IP-01-12-002-20/Wyb%C3%B3r_odwo%C5%82awcza_27_11/Lista_podstawowa.pdf 
[dostęp: 21.10.2022]. 
9 Wskazane kwoty odnoszą się do 25 projektów, które ostatecznie uzyskały dofinansowanie (2 wnioskodawców 
zrezygnowało bowiem z podpisania umowy). 

https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-01-02-03-IP-01-12-002-20/Wyb%C3%B3r_odwo%C5%82awcza_27_11/Lista_podstawowa.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-01-02-03-IP-01-12-002-20/Wyb%C3%B3r_odwo%C5%82awcza_27_11/Lista_podstawowa.pdf
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Runda Termin Kwota 

wnioskowanego 

dofinansowania 

Koszt całkowity 

projektu 

Liczba 

wniosków 

wybranych do 

dofinansowania 

III od 1 maja 2020 r. do 31 

maja 2020 r. 

357 425,00 zł 517 215,00 zł 4 

IV od 1 czerwca 2020 r. do 

30 czerwca 2020 r. 

2 115 244,13 zł 3 066 266,07 zł 17 (w tym 1 w 

ramach procedury 

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

Na dzień 18.07.2022 r. umowę podpisało 25 podmiotów, a wniosek o płatność końcową 

złożyli Beneficjenci w ramach 21 zakończonych projektów, stanowiących przedmiot 

niniejszego badania. 

Jak wynika z badania metodą case study, większość Beneficjentów osiągnęła innowacje 

produktowe, oraz rzadziej, procesowe (podobnie jak ogół wspartych beneficjentów – dane w 

tym zakresie zaprezentowane zostały w dalszej części niniejszego opracowania). 

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w ramach 6 naboru wniosków do Poddziałania 1.2.3, 

które wzięły udział w badaniu ankietowym, dzieliły się na te, które w ramach otrzymanego 

wsparcia rozpoczęły bądź kontynuowały działalność B+R i innowacyjną (odpowiednio po 

50%). Porównanie wyników badania ankietowego z wynikami z poprzednich lat wskazuje, że 

odsetek firm dopiero rozpoczynających działalność w analizowanym zakresie wahał się 

między 42% w roku 2021 a 59% w roku 2019. W przypadku przedsiębiorstw kontynuujących 

działalność B+R i innowacyjną odsetek ten wahał się od 21% w roku 2019 do 59% w roku 

2021. Nie można więc mówić o jakimś stałym trendzie w obserwowanym okresie. 

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

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 
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Zgodnie z deklaracjami beneficjentów 6 naboru w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM 2014-

2020, średnio co drugi z nich posiadał wiedzę nt. IS województwa małopolskiego (50%). 

Pozostali ankietowani nie znali regionalnych IS (50%), przy czym 12,50 p.p. przypadło na 

respondentów (tj. dwóch), którzy wiedzieli, że funkcjonują one w Małopolsce. Należy w tym 

miejscu zaznaczyć, że wskazanie IS w którą wpisuje się projekt było obligatoryjnym 

elementem na etapie wnioskowania o wsparcie, wobec czego można wnioskować o 

możliwym wspomaganiu się beneficjentów pomocą innych osób (np. firm doradczych) na 

etapie aplikowania o dofinansowanie.  

Wykres 2. Czy znają Państwo regionalne inteligentne specjalizacje województwa 

małopolskiego? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16) 

Na potrzeby ewaluacji zrealizowano również sześć wywiadów pogłębionych z beneficjentami 

poddziałania 1.2.3, którzy złożyli wnioski o płatność końcową. Wywiady te potwierdzają 

sformułowany powyżej wniosek dot. możliwego korzystania przez beneficjentów ze wsparcia 

na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie, bowiem czterech respondentów 

charakteryzowało się niską znajomością inteligentnych specjalizacji, w tym dwóch nie 

potrafiło samodzielnie zidentyfikować, w którą z nich wpisywał się realizowany przez nich 

projekt, a dwóch kolejnych nie było w stanie określić tej specjalizacji po podpowiedzi ze 

strony moderatora. 

Dwóch respondentów odznaczało się natomiast przeciętną wiedzą z analizowanego zakresu, 

ale tylko jeden z nich potrafił samodzielnie wskazać odpowiednią specjalizację – drugi 

określił ją jako „Ekologia” (działalność podmiotu dotyczyła transportu maszynowego). 

 

Szczerze mówiąc to nie analizowaliśmy nigdy tego pod kątem 

inteligentnych specjalizacji. Po prostu realizujemy to co nam jest potrzebne. 

Źródło: Badanie jakościowe z beneficjentem Poddziałania 1.2.3 
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W oparciu o przeprowadzone rozmowy ustalono, że: 

 1 projekt wpisywał się w specjalizację „Chemia”, 

 1 projekt wpisywał się w specjalizację „Elektrotechnika i przemysł maszynowy”, 

 1 projekty wpisywał się w specjalizację „Technologie informacyjne i komunikacyjne”, 

 1 projekty wpisywał się w specjalizację „Przemysły kreatywne i czasu wolnego”. 

Warto zaznaczyć, 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 regionalnego10. W ramach 

badania zweryfikowano znajomość tego pojęcia wśród beneficjentów wsparcia. Badanie 

wykazało, że zdecydowana większość małopolskich przedsiębiorców objętych wsparciem w 

ramach analizowanego naboru Poddziałania 1.2.3 nie posiadała wiedzy nt. PPO (94%). 

Zgodnie z deklaracjami respondentów, jedynie jeden z nich wiedział, czym jest ten proces. 

Można więc wskazać, że wraz z wdrożeniem ww. Platformy istotne będzie zaangażowanie 

działań informacyjno-promocyjnych, propagujących ideę tego procesu wśród 

przedsiębiorców z terenu Małopolski (w tym głównie wśród podmiotów, które wpisują się w 

IS).  

Wykres 3. Czy orientują się Państwo jak przebiega Proces Przedsiębiorczego Odkrywania 

(PPO) w województwie małopolskim? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16) 

Wśród jednostek realizujących usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców w każdym 

roku objętym analizą przeważały jednostki naukowe (przy czym najwyższa wartość przypadła 

na 2018 r., kiedy to wyniosła aż 55). Wysoki udział tego typu podmiotów wynika oczywiście z 

charakteru prowadzonej przez nie działalności i zdolności do świadczenia odpowiedniego 

                                                      
10 Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi 
priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020, 2021 r. (analiza dot. V naboru), s. 34. 
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zakresu usług. Obecnie (szósty nabór) zjawisko to utrzymało się (przy czym liczba tego typu 

jednostek była najniższa spośród dotychczasowych konkursów (16)). 

Wykres 4 Wykaz jednostek realizujących usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej  

Badani beneficjenci Poddziałania 1.2.3 Programu w zdecydowanej większości pozytywnie 

oceniali współpracę z wykonawcą prac w ramach bonu na innowację. W zależności od roku 

badania, odsetek ocen zdecydowanie/raczej pozytywnych wahał się między 90% wśród 

beneficjentów 5 naboru do 100% wśród beneficjentów naboru 6. Jednocześnie najwyższy 

udział ocen negatywnych przypadł na pierwszy nabór (2018 r.) lecz i wtedy był on 

stosunkowo niski (4%). Można tym samym wnioskować o braku istotnych barier w zakresie 

współpracy z podwykonawcami w całym okresie wdrażania analizowanej interwencji wobec 

czego nie jest w tym zakresie wymagane podejmowanie działań naprawczych. 
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Wykres 5. Jak ocenia Pan/Pani współpracę z wykonawcą prac w ramach bonu na innowację? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 

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

konkursu Poddziałania 1.2.3, łączna liczba wdrożonych innowacji wyniosła 71, z czego 

przeważająca część (tak jak w poprzednich konkursach) przypadła na innowacje produktowe 

(61). Warto zaznaczyć, że obecnie obserwowana liczba wdrożonych innowacji była niższa niż 

odnotowana w 2021 r., przy czym jednak przewyższała liczebności odnotowane w latach 

2019/2020. Warto w tym miejscu zauważyć, że w ramach obecnie analizowanego naboru 

szczególnie istotna rola przypadła na jednego z beneficjentów, który odpowiada za 

wprowadzenie 38 innowacji (2 procesowe oraz 36 produktowych), które wynikają z realizacji 

przez ten podmiot zaledwie dwóch projektów. Tym samym, jeden podmiot odpowiada za 

równowartość liczby wdrożonych innowacji na poziomie niemal wszystkich realizowanych 

projektów z 2019 r. Tego typu projekty mogłyby zostać wykorzystane w ramach 

ewentualnych przyszłych działań informacyjno-promocyjnych (w przypadku kontynuowania 

podobnego wsparcia w przyszłości). 
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Wykres 6 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 (61) i 

wprowadzane były w skali co najmniej krajowej (podobnie jak w przypadku poprzedniego, tj. 

piątego konkursu). Część przedsiębiorstw wdrożyła również innowacje produktowe w skali 

samego przedsiębiorstwa, lecz ich liczba była już znacznie niższa. Również w przypadku 6 

beneficjentów odnotowano wdrożenie innowacji procesowej w skali krajowej. Warto 

zauważyć, że liczba wdrażanych innowacji o charakterze nie technologicznym była niewielka 

(zaledwie 1 innowacja), przy czym na przestrzeni analizowanych lat innowacje tego typu 

cieszyły się stosunkowo największym zainteresowaniem podczas pierwszego naboru, po 

czym ich rola zmalała. Można więc wnioskować o niskiej roli tego typu innowacji wśród 

potrzeb przedsiębiorstw innowacyjnych. 

Wykres 7 Liczba beneficjentów wdrażających innowacje w przedsiębiorstwach z 

uwzględnieniem rodzaju innowacji i jej zasięgu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej 

Beneficjentami 6 naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM 2014-2020 – 

podobnie jak i pozostałych naborów – były najczęściej firmy o zasięgu ogólnopolskim lub 

europejskim. Na przestrzeni analizowanych lat, ich udział w ogóle przedsiębiorstw 

1 2 1 2 79
23

10 8 18

61

96

50
29

162

0

50

100

150

200

2022 2021 2020 2019 2018

Nietechnologiczne Procesowa Produktowa

51

34

25
20 18

10 9

26

9

55

6 9
5 6 53

13
5

1

13

1 4 1 2
7

0

10

20

30

40

50

60

2022 2021 2020 2019 2018

produktowa co najmniej krajowy produktowa przedsiębiorstwo

procesowa co najmniej krajowy procesowa przedsiębiorstwo

nietechnologiczne przedsiębiorstwo



 
 

 
Strona 22 z 89 

 

uczestniczących w badaniu wahał się od 49% w roku 2020 do 66% w roku kolejnym. Obecnie 

(2022 r.) udział ten również był wysoki i wyniósł 63%. Jednocześnie udział podmiotów 

działających lokalnie był bardzo niski przez cały okres wdrażania analizowanej interwencji. 

Można tym samym wnioskować o powiązaniu skali działalności z możliwością wdrażania 

innowacji. Z kolei za stosunkowo niższy udział podmiotów działających w skali ponad 

krajowej (w stosunku do firm ograniczających się do rynku polskiego) odpowiadać może 

poziom posiadanych środków finansowych, które tego typu podmioty przeznaczyć mogą na 

działalność innowacyjną (tj. bez potrzeby wspierania się finansowaniem zewnętrznym). 

Wykres 8. Na jakim terenie działa Pani/Pana przedsiębiorstwo? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.). 

Przeprowadzona analiza wyników badania ankietowego wykazała również, że zarówno 

beneficjenci 6 naboru, jak i poprzednich naborów wniosków najczęściej nie posiadali 

dedykowanych pracowników, którzy zajmowaliby się realizacją projektu badawczego, a 

pracę w tym zakresie organizowano doraźnie (między 49% a 66% wskazań). Wyjątek w tym 

zakresie stanowili jedynie beneficjenci 5 naboru, wśród których dominowały jednostki 

posiadające pracowników zajmujących się innowacjami w ramach części wymiaru pracy 

(49%). 
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W dwóch z przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w ramach 6 naboru, funkcjonowały 

wyodrębnione działy badawczo-rozwojowe (13% ogółu beneficjentów), na które składało się 

od 3 do 4 pracowników.   

Można tym samym wnioskować, że firmy posiłkujące się wsparciem w ramach analizowanej 

interwencji najczęściej znajdują się na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju w zakresie 

działalności innowacyjnej, nie posiadając rozwiniętych struktur za nią odpowiedzialnych 

(udział podmiotów posiadających takie wyodrębnione działy utrzymywał na się zbliżonym 

poziomie przez wszystkie lata wdrażania interwencji). 

Wykres 9. Kto u Państwa w firmie zajmował się realizacją projektu badawczego?  

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 

Powyższy wniosek potwierdza również analiza kolejnego z pytań ankietowych. 

Przedsiębiorstwa będące bowiem beneficjentami 6 naboru wniosków o dofinansowanie w 

ramach analizowanego Poddziałania zatrudniały średnio 48 pracowników (zakres wskazań 
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mieścił się w granicach od 0 do 150 pracowników) natomiast przeprowadzone badania 

wśród beneficjentów wybranych naborów Poddziałania 1.2.3 RPO WM 2014-2020 wskazują, 

że w realizację bonu na innowację – w tym również w przypadku beneficjentów 6 naboru – 

zaangażowanych było najczęściej zaledwie od 1 do 5 pracowników. Jedynie pojedynczy 

respondenci wskazywali obecnie na zaangażowanie większej liczby pracowników. 

Wykres 10. Ilu pracowników było zaangażowanych w realizację bonu innowacyjnego? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 

Wyniki wywiadów pogłębionych wskazują z kolei, że realizacja projektu wpłynęła na rozwój 

pracowników zajmujących się działalnością innowacyjną oraz przyczyniła się do pozyskania 

cennych specjalistów, którzy docelowo mogą w przyszłości przyczynić się do dalszego 

rozwoju firmy w obszarze B+R. 

Przede wszystkim pozyskanie nowego grona współpracowników, 

przetestowanie ich w boju. Myśmy później tych ludzi, którzy przez 

Uniwersytet też byli zatrudnieni jako konsultanci itd., też ich zatrudniliśmy 

później do innych projektów. Niektórzy już nawet po zakończeniu projektu 

na pewno u nas zostaną, czyli pozyskaliśmy wartościowych pracowników. 

Źródło: Badanie jakościowe z beneficjentem Poddziałania 1.2.3 

 

W momencie realizacji niniejszego badania, wszyscy ankietowani beneficjenci 6 naboru 

deklarowali, że planowana przez nich innowacja została wdrożona w całości (50%) lub 

częściowo, ale planowane jest jej pełne wdrożenie (50%). Czas, jaki zajęło wprowadzenie 

innowacji w badanych firmach, wahał się od niemal natychmiastowego działania, do nawet 2 

lat. W każdym przypadku jednak respondenci deklarowali, że reprezentowane przez nich 

przedsiębiorstwo planuje rozwijać omawianą innowację również w przyszłości.  
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Należy ponadto zauważyć, że był to najlepszy wynik w stosunku do pozostałych 

analizowanych lat, gdzie odsetek firm, które w pełni wprowadziły zaplanowaną innowację, 

wynosił maksymalnie 38%. Niewątpliwie wpływ na ten stan ma zmiana zakresu wydatków 

kwalifikowalnych wprowadzona w październiku 2018 r., kiedy to do katalogu ww. wydatków 

dołączono koszty związane z realizacją fazy wdrożeniowej projektu (które to stanowić mogły 

do 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu). Dzięki temu, już w 2021 r. udział 

niewdrożonych innowacji spadł do poziomu niecałych 10%, a obecnie wyniósł 0%. Warto 

również zaznaczyć, że ww. zmiana zakresu wydatków kwalifikowalnych wynikała z 

rekomendacji zawartych w badaniu przeprowadzonym po trzecim naborze wniosków o 

dofinansowanie11. Można więc potwierdzić sukces wprowadzonych zmian i istotny wpływ w 

obszarze faktycznie wdrożonych innowacji. 

Wykres 11. Na jakim etapie jest wdrażanie innowacji? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 

                                                      
11 Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi 
priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020, 2019 r. (analiza dot. III naboru), s. 49. 
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Tematyka charakterystyki wdrożonych innowacji została podjęta również podczas wywiadów 

pogłębionych. Respondenci badania jakościowego wśród usług opracowanych w ramach 

projektów wymieniali m.in.: 

 płyn do płukania tkanin, który powoduje, że nie rozwijają się bakterie, albo ich rozwój 

jest znacznie opóźniony, dzięki czemu środek nie wypłukuje się przy pierwszym 

praniu, tylko przez kilka cykli utrzymuje się na tkaninie, poprzez co jest szczególnie 

pożądany w placówkach opieki medycznej, 

 stworzenie wysokiej jakości mieszanki kompozytowej do wykonywania odlewów, 

 wytworzenie zbrojenia kompozytowego w miejsce stalowego, 

 innowacyjny system mocowania wykorzystywany przy kompozytach w produkcji 

elementów pojazdów szynowych, 

 oprogramowanie TRIVA. 

W ramach wywiadów pogłębionych podkreślano również, że większość opracowanych 

innowacji odznacza się charakterem pionierskim na skalę krajową. 

Z wywiadów tych wynika również, że część z beneficjentów odnotowała pozytywny wpływ 

projektów na wyższą konkurencyjność ich podmiotów, część natomiast zakłada, że wzrost 

konkurencyjności nastąpi w niedalekiej przyszłości. Zdaniem respondentów wpływ 

przedsięwzięcia na wyższą konkurencyjność podmiotów mogłoby mieć: 

 przeprowadzenie szerzej zakrojonych badań umożliwiających zdobycie różnego 

rodzaju certyfikatów, 

 usprawnienie procesu wydawania decyzji administracyjnych przez urzędy, 

 kontynuacja realizacji kolejnych przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. 

 

3.2. Wpływ projektów na rozwój małopolskich przedsiębiorstw 

Jak wynika z analizy projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 

1.2.3, działania Beneficjentów wpisują się w obszary stanowiące inteligentne specjalizacje, 

tym samym przyczyniając się nie tylko do rozwoju przedsiębiorstw korzystających ze 

W ramach analizy wpływu projektów realizowanych w ramach szóstego konkursu 

poddziałania 1.2.3 na rozwój małopolskich przedsiębiorstw udzielono odpowiedzi na 

pytanie badawcze W jakim stopniu sposób wykorzystania innowacji przyczynił się do 

rozwoju firmy? oraz W jakim stopniu interwencja przyczyniła się do usprawnienia procesu 

transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrożenia innowacji do działalności rynkowej 

przedsiębiorstw wspartych w ramach poddziałania 1.2.3. RPO WM? 
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wsparcia, lecz również wzmacniając innowacyjność regionu poprzez stosowanie rozwiązań, 

które nie były dotąd stosowane w skali kraju. 

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 

wdrażane zostały w różnorodnych branżach małopolskiego rynku usług, tym samym 

wdrażając innowacje do działalności rynkowej przedsiębiorstw.  Analiza case study wykazała, 

iż z projektem związane były następujące działalności gospodarcze: 

 Edukacja; 

 Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne; 

 Programowanie, doradztwo i działalność pokrewna; 

 Handel hurtowy i detaliczny; 

 Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja; 

 Inna działalność usługowa. 

W wyniku badania projektów metodą case study zidentyfikowano szereg czynników 

mających wpływ na rozwój przedsiębiorstw: 

 innowacyjny produkt w ofercie otworzy przedsiębiorstwa na nowe rynki, w tym rynki 

międzynarodowe; 

 ugruntowanie pozycji przedsiębiorstwa na rynku regionalnym; 

 wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa; 

 nawiązanie i wzmocnienie współpracy; 

 możliwość efektywniejszej realizacji zadań przedsiębiorstwa; 

 możliwość rozszerzenia profilu działalności przedsiębiorstwa i wprowadzenia dalszych 

ulepszeń. 

W oparciu o wypowiedzi beneficjentów, z którymi przeprowadzono wywiady indywidualne, 

należy stwierdzić, że przedsiębiorstwa kierowały się zróżnicowanymi przesłankami. Czterech 

badanych planując projekt kierowało się chęcią rozwinięcia swoich produktów lub usług. 

Dwóch potrzebę realizacji projektu uzasadniało chęcią zwiększenia zysków przedsiębiorstwa. 

Ponadto dwóch respondentów zadeklarowało, że zależało im przede wszystkim na 

podniesieniu poziomu konkurencyjności swojej firmy, a kolejny wskazywał ogólnie na chęć 

jej rozwoju. 

My kierowaliśmy się tym, żeby po prostu przez innowacyjność, przez 

wprowadzenie nowych produktów, przez wprowadzenie nowego systemu 

produkcji, po prostu zwiększyć konkurencyjność na rynku (…). 

Źródło: Badanie jakościowe z beneficjentem Poddziałania 1.2.3 
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Jeden z badanych zwrócił też uwagę na to, że planując projekt jego podmiot kierował się 

głównie swoimi potrzebami, a bon na innowacje, jako narzędzie szyte na miarę, pozwolił im 

wykorzystać otrzymane środki w sposób elastyczny i trafny do tych potrzeb. Rozwiązanie to 

jest, zdaniem respondenta, szczególnie ważne dla firm małych, które nie generują 

wielomilionowych zysków i dla których wydatek rzędu 50 tys. zł na rozwój innowacyjności, 

jest bardzo odczuwalny. 

Należy zauważyć również, że wyniki aktualnych badań ankietowych z beneficjentami 6 

naboru w ramach Poddziałania 1.2.3 wskazują, że identyfikowali oni znacząco większy wpływ 

realizacji projektu badawczego na sytuację firmy. Odsetek odpowiedzi świadczących o 

poprawie tej sytuacji sięgnął obecnie 94%, przy czym w poprzednich latach wahał się on 

natomiast między 47% w roku 2019 do 67% w roku 2020. Można więc mówić o rosnącej z 

biegiem lat świadomości przedsiębiorców nt. pozytywnego wpływu wdrażanych innowacji na 

sytuację ich firmy na rynku. Obecny poziom świadomości w tym zakresie jest tym samym 

znacznie wyższy niż na początku wdrażania analizowanego Poddziałania. Jednocześnie, 

można rozważać w tym zakresie wpływ wspomnianego we wcześniejszym fragmencie 

rozszerzenia zakresu wydatków kwalifikowalnych (tj. w odniesieniu do etapu wdrożenia). 

Poczynione zmiany wpłynęły bowiem na wdrożenie innowacji w badanych podmiotach, co 

potencjalnie mogło więc wpłynąć na zauważalny rozwój przedsiębiorstwa.  

Wykres 12. Proszę ocenić, na ile realizacja projektu badawczego poprawiła sytuację firmy 

na rynku? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 

Zgodnie natomiast z wypowiedziami beneficjentów (w ramach przeprowadzonych 

wywiadów pogłębionych) innowacje miały duże znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw, 
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które uzyskały wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.3. Zdaniem respondentów wdrożone 

projekty przyczyniły się przede wszystkim do zwiększenia przewagi rynkowej ich podmiotów 

czy pozwoliły na dopracowanie stworzonych towarów lub usług (przetestowanie 

i modyfikację stworzonych narzędzi). 

Co istotne, respondenci zwrócili uwagę na korzystny wpływ możliwości uzyskania wsparcia 

na rozwój działalności innowacyjnej małopolskich przedsiębiorstw. Wskazywano bowiem, że 

firmy są zdecydowanie bardziej skłonne do podjęcia ryzyka i próby wdrożenia powstałej 

innowacji, niż w sytuacji w której całość przedsięwzięcia musiałyby finansować ze środków 

własnych. 

Działa [bon] bardzo proaktywnie, bardzo zachęca do wymyślania nowych 

rzeczy. To nie jest tak, że wymyślamy je specjalnie dlatego że wiemy, że są 

fundusze i co by tu jeszcze przebadać. Natomiast działa bardzo zachęcająco 

na zasadzie takiej, że jeżeli mamy jakiś pomysł w firmie, ale trzeba 

przeznaczyć jakieś środki, no to ta dźwignia finansowa, to dofinansowanie 

85% powoduje, że przeznaczamy te pieniądze. 

Źródło: Badanie jakościowe z beneficjentem Poddziałania 1.2.3 

Wracając do przeprowadzonego badania ankietowego warto zaznaczyć, że w porównaniu z 

wynikami badań z poprzednich lat, beneficjenci 6 naboru wniosków o dofinansowanie 

zdecydowanie wysoko oceniali użyteczność zrealizowanego projektu badawczego. Odsetek 

wskazań na odpowiedzi: „bardziej/raczej użyteczny” osiągnął obecnie 100%, z czego aż 81 

p.p. przypadło na oceny najwyższe. Mimo iż w ramach badań realizowanych w poprzednich 

latach odsetek ocen świadczących o bardzo wysokiej lub raczej wysokiej użyteczności 

interwencji również był wysoki (od 68% do 93%), to jednak odsetek ocen najwyższych sięgał 

maksymalnie 52% w ramach badania z 2018 r. Biorąc pod uwagę bezpośrednią korelację 

wdrożenia wypracowanych rozwiązań innowacyjnych na postrzegany poziom ich 

użyteczności, ponownie wnioskować można o istotnym wpływie zmian wprowadzonych w 

analizowanej interwencji (kwalifikowalność wydatków związanych z etapem wdrożenia). 
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Wykres 13. Jak ocenia Pan/Pani użyteczność zrealizowanego projektu badawczego? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 

Beneficjenci 6 naboru Poddziałania 1.2.3 Programu wysoko ocenili również obecną sytuację 

reprezentowanego przez nich przedsiębiorstwa. W skali od 1 do 5, gdzie 1 to bardzo źle, a 5 

– bardzo dobrze, średnia ocen ankietowanych wahała się od 3,95 w przypadku aspektu 

finansowego do 4,00 w przypadku oceny aspektów kadrowych, organizacyjnych i 

technologicznych. Należy jednak zaznaczyć, że obecna ocena w dużym stopniu obarczona 

jest jednak negatywnym wpływem czynników zewnętrznych (odczuwalne wciąż skutki 

pandemii, rosnąca inflacja, niepewność na rynkach światowych). 

Wykres 14. Jak oceni Pan/Pani obecną sytuację przedsiębiorstwa? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16) 

Podczas wywiadów pogłębionych pojawiły się natomiast opinie, że proces transferu 

technologii do działalności rynkowej przedsiębiorstw wciąż znajduje się na relatywnie niskim 
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poziomie, jednak systematycznie postępuje – z każdym rokiem działania te realizowane są z 

coraz większym natężeniem i rosnącą skutecznością. Konieczne są jednak dalsze działania, 

które pozwoliłyby na podniesienie poziomu przygotowania pracowników naukowych do 

realizacji tego rodzaju działań (w tym również podniesienia ich umiejętności 

komunikacyjnych, organizacyjnych).  

Wszyscy beneficjenci podczas wywiadów pogłębionych potwierdzili natomiast, że innowacje 

wpływają korzystnie na pozycję rynkową wdrażających je podmiotów, przy czym bardzo 

ważne jest m.in. to: 

 jakimi środkami dysponuje przedsiębiorstwo i jaką część z nich jest w stanie 

przeznaczyć na działalność innowacyjną,  

 w jaki sposób produkt odbierany jest przez klientów i na ile skuteczne są działania 

marketingowego tego produktu czy usługi,  

 jaka jest jakość współpracy pomiędzy partnerami (np. technologicznymi). 

Z rozmów z beneficjentami wynika, że trafność innowacji w odniesieniu do potrzeb 

rynkowych ostatecznie zawsze weryfikuje sam rynek, jednak biorąc pod uwagę proces 

poprzedzający opracowanie poszczególnych innowacji (w tym badania potrzeb klientów), jak 

również fakt, że innowacyjne produkty i usługi wpisują się w inteligentne specjalizacje 

regionalne sugeruje, że stanowią one, przynajmniej potencjalnie, odpowiedź na 

zapotrzebowanie rynku i mają duży potencjał, jeśli chodzi o użyteczność. 

 

 



 
 

 
Strona 32 z 89 

 

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? 

 

Poddając analizie innowacje wdrażane przez małopolskie przedsiębiorstwa w ramach 

poddziałania 1.2.3 RPO WM jednoznacznie należy stwierdzić, iż realizowane projekty 

skutecznie przyczyniły się do rozwoju jednostek Beneficjentów wsparcia. Odpowiednie 

rozpoznanie rynkowe, potencjał kadrowy, lokalowy i finansowy Beneficjentów oraz 

prawidłowo wdrażane założone działania rozwojowe są jednymi z czynników warunkujących 

powodzenie przedsięwzięcia. W wyniku zrealizowanego badania możliwe było 

zidentyfikowanie trudności napotykanych przez Beneficjentów wsparcia oraz czynniki 

przyczyniające się do sukcesu wspartych projektów. 

Spośród beneficjentów 6 naboru Poddziałania 1.2.3, którzy wzięli udział w badaniu CATI, 

jedynie jeden realizator (6% ogółu badanych) natrafił na trudności z wdrożeniem projektu. W 

porównaniu z danymi z poprzednich lat, był to najniższy odsetek odpowiedzi świadczących o 

pojawieniu się problemów realizacyjnych.  

Wykres 15. Czy pojawiły się jakieś trudności w realizacji projektu? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 

6,25% - 1 os.

19,51%
- 8 os.

30,30%
- 10 os.

21,88%
- 7 os. 17,65%

- 12 os.

93,75% - 15 os.

80,49% - 34 os.

69,70% - 23 os.

78,13% - 25 os.
82,35% - 56 os.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2022 2021 2020 2019 2018

Tak Nie



 
 

 
Strona 33 z 89 

 

Problem identyfikowany przez ww. jednego z beneficjentów analizowanego naboru nie 

dotyczył żadnego z aspektów uznawanych za problematyczne przez beneficjentów 

pozostałych naborów wniosków (jak aspekty finansowe, organizacyjne, kadrowe czy 

technologiczne). Był on natomiast bezpośrednio związany z ograniczeniami wynikającymi z 

wystąpienia pandemii COVID-19 i wprowadzonych przez rząd obostrzeń. Warto jednak 

zauważyć, że skala napotykanych problemów stopniowo maleje, od momentu najbardziej 

odczuwalnych obostrzeń i niepewności rynkowej związane z pandemią (2020 r.).  

Przechodząc natomiast do wywiadów pogłębionych, czterech spośród sześciu beneficjentów, 

którzy wzięli udział w badaniu stwierdziło, że nie zidentyfikowali żadnych problemów w 

trakcie realizacji bonu na innowacje. 

Nie, nie mieliśmy jakichś specjalnych trudności. Baliśmy się, że (…) możemy 

nie znaleźć porozumienia z firmą zewnętrzną. No bo skoro w środku mamy 

tam jakieś walidacje. Ale koniec końców to doświadczenie w komunikacji 

z poprzednimi wnioskami dało nam taki fajny klimat do porozumienia 

i wydatkowania tego, co chcemy.  

Źródło: Badanie jakościowe z beneficjentem Poddziałania 1.2.3 

Jeden z beneficjentów w ramach wywiadu pogłębionego zwrócił natomiast uwagę na pewne 

utrudnienia na etapie projektowania rozwiązań czy późniejszej produkcji (odlewów, odbić z 

foremników), ale problemy te rozwiązano w oparciu o pracę zespołu pracowników i nie 

miały one dużego znaczenia w kontekście całego projektu.  

Kolejny beneficjent stwierdził z kolei, że dość znaczną barierą był brak kultury współpracy 

pomiędzy sferą biznesu a jednostkami naukowymi, które często nie są przyzwyczajone do 

pracy o charakterze komercyjnym. W związku z powyższym beneficjent starał się 

uwzględniać dodatkowy czas potrzebny na prowadzenie rozmów z przedstawicielami 

jednostek badawczych, aby zapewnić odpowiednią jakość współpracy. 

Jeden z respondentów zwrócił ponadto uwagę na stosunkowo długi proces poprzedzający 

wypłatę refundacji bonu na innowację (ponad 3 miesiące), co stanowiło utrudnienie dla 

przedsiębiorstwa, jednak nie wiązało się bezpośrednio z samą realizacją projektu. 

 

Zgodnie z deklaracjami beneficjentów Poddziałania 1.2.3 zebranymi w trakcie badania 

ankietowego, realizacja projektu badawczego była zazwyczaj jedynie przeciętnym 

obciążeniem dla firmy. Zgodnie z wynikami badań z lat 2018-2022, średnie ocen 

respondentów – udzielone w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza obciążenie bardzo małe, a 5 

obciążenie bardzo duże – wahały się między 1,88 a 2,97, przy czym zarówno najniższa, jak i 

najwyższa ocena dotyczyła tego samego aspektu, tj. aspektu technologicznego. Przyczyn tej 

różnorodności należy doszukiwać się w zróżnicowaniu wspartych w Programie 

przedsiębiorstw, zarówno pod względem zasobów sprzętowych i technologicznych, jak i 

stopnia zaawansowania wdrażanych innowacji. Większą stałość identyfikowano natomiast w 
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przypadku obciążenia firm w odniesieniu do aspektów kadrowych, finansowych czy 

organizacyjnych. 

Wykres 16. Jak dużym obciążeniem dla firmy była realizacja projektu badawczego?  

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 

Zdaniem większości respondentów badania ankietowego – beneficjentów 6 naboru, którzy 

złożyli wnioski o płatność końcową – zrealizowany przez nich projekt można rozpatrywać w 

kontekście sukcesu (63% wskazań). Jak wskazywali badani przedsiębiorcy, wsparcie 

finansowe otrzymane w ramach Programu pozwoliło na realizację działań rozwojowych, 

których nie byliby w stanie sfinansować z innych źródeł. Sukcesem okazała się również 

współpraca z wykonawcą prac w ramach bonu na innowację, a sam projekt – był zgodny z 

pokładanymi w nim oczekiwaniami. Pozostałe 38% badanych (6 beneficjentów) nie miało 

zdania w tym aspekcie, co jednak tłumaczyć można udziałem podmiotów, które nie wdrożyły 

jeszcze innowacji, lecz posiadają plany w tym zakresie – aspekt niepewności w tym zakresie 

niewątpliwie wpływa na aktualną możliwość postrzegania projektu w kontekście sukcesu. 

Wykres 17. Czy Pana/Pani zdaniem projekt można rozpatrywać w kontekście sukcesu? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16) 
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Analiza wywiadów pogłębionych zrealizowanych z beneficjentami projektów wykazała, że 

większość z nich pozytywnie ocenia swoje doświadczenia z wdrażania tych projektów. 

Respondenci podkreślali, że posiadali doświadczenie w realizacji innych inwestycji, w tym 

w ramach środków unijnych, więc ze swojej strony nie identyfikowali oni szczególnych 

problemów, które mogłyby wpłynąć negatywnie na wdrażane działania. 

Niektórzy respondenci zwracali także uwagę na to, że korzystali ze wsparcia dla 

beneficjentów, np. uczestniczyli w szkoleniach oraz mieli możliwość konsultowania się 

z przedstawicielami instytucji wdrażających. Przygotowując się do realizacji projektu 

niektórzy wykorzystywali także wsparcie firm zewnętrznych, np. w zakresie wykonalności 

projektu, przygotowywano też dokładną koncepcję inwestycji a do planowanych działań 

podchodzono w sposób metodyczny. 

Ja mam już jakieś doświadczenie, bo poprzednio realizowaliśmy projekty 

unijne dofinansowane o znacznie wyższym wolumenie i o dużym zakresie, 

szerszym zakresie, dłuższym okresie realizacji. Natomiast tutaj podeszliśmy 

do tego tak zdroworozsądkowo, trochę też przez zarząd stymulowani, że 

bierzemy się za kolejną innowację opartą o wykorzystanie sztucznej 

inteligencji, a tak naprawdę to jest jakby w naszym segmencie (…). 

Źródło: Badanie jakościowe z beneficjentem Poddziałania 1.2.3 

Wszyscy beneficjenci, z którymi zrealizowano wywiady indywidualne zadeklarowali, że ich 

projekty można rozpatrywać w kontekście sukcesu. Respondenci podkreślali, że udało im się 

zrealizować prawie wszystkie założenia (jeden z nich przyznał, że nie udało się jedynie 

uzyskać czystości patentowej12). 

Na sukces projektów miały wpływ takie czynniki jak: 

 odpowiednia wysokość dofinansowania, 

 wsparcie instytucjonalne w realizacji projektów, 

 odpowiedni zespół projektowy, 

 odpowiednie zasoby lokalowe, 

 motywacja przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych rozwiązań, 

 zaangażowanie ze strony jednostek badawczych, 

 przeprowadzenie studium wykonalności. 

Jak wskazał jeden z badanych beneficjentów – na większy sukces przedsięwzięcia mogłoby 

z kolei wpłynąć pozyskanie nowego grona współpracowników. 

                                                      
12 Badanie czystości patentowej koncentruje się na weryfikacji baz patentowych w celu określenia szans na 
wprowadzenie na rynek produktu, bez ryzyka naruszenia wyłącznych praw własności przemysłowej należących 
do innych podmiotów. 
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3.4. Wysokość bonów 

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 

działalność na terenie województwa małopolskiego w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM 

realizować mogły dwa typy projektów: mały bon na innowacje, stanowiący do 50 000 zł 

wydatków kwalifikowanych, oraz duży bon na innowacje, tj. do 200 000 zł wydatków 

kwalifikowanych13.  

Konkurs RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 przewidywał orientacyjną kwotę przeznaczoną na 

dofinansowanie projektów wynoszącą 4 493 457,65 zł14. Maksymalny całkowity poziom 

dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosił 85%, przy 

minimalnym wkładzie własnym Beneficjentów wynoszącym 15%. 

Łączna kwota dofinansowania w ramach wniosków złożonych w I, II, III i IV rundy konkursu 

wyniosła łącznie 5 278 905,20 zł, stanowiąc 118 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu 

RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20. 

Całkowita kwota dofinansowania w projektach wybranych do dofinansowania (tj. 25 

projektach) wyniosła 3 313 319,13 zł, zaś koszt całkowity wybranych projektów równy był  

4 357 151,07 zł, stanowiąc 73,74% przewidzianej alokacji. 

Na dzień 18.07.2022 r. 21 projektów złożyło wniosek o płatność końcową. Wydatki ogółem w 

ramach zakończonych projektów wyniosły 3 636 972,70 zł, zaś wydatki kwalifikowane 2 949 

022,50 zł15. 

Większość beneficjentów aplikowała o dotację w postaci dużego bonu na innowacje – 17 

przedsiębiorstw (we wniosku o dofinansowanie możliwe było wybranie więcej niż jednej 

rodzaju innowacji). Tak jak i w poprzednich edycjach konkursu, obecnie różnica między 

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

                                                      
13 https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-
ip-01-12-002-20 [dostęp: 21.10.2022]. 
14 Ibidem. 
15 Materiały przekazane przez Zamawiającego, w tym wnioski o płatność końcową (stan na 18.07.2022 r.). 

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-01-12-002-20
https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-01-12-002-20
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Wykres 18 Rodzaje bonów na innowacje, o które aplikowali beneficjenci 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej 

Duży bon na innowacje realizowany był podczas analizowanego konkursu w głównym 

stopniu przez mikroprzedsiębiorstwa (12 beneficjentów), w mniejszym stopniu przez średnie 

firmy (4). Mały bon był w równej mierze wykorzystywany zarówno przez firmy mikro, jak i 

średnie (po 3 beneficjentów).  

Wykres 19 Rodzaje bonów na innowacje, o które aplikowali beneficjenci z uwzględnieniem 

wielkości firmy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej 

Pomysły na pozyskanie środków w ramach Poddziałania 1.2.3 pochodziły najczęściej z takich 

źródeł, jak: 

 Informacja od doradcy firmy; 

 Reklama/informacja dotycząca oferowanego wsparcia (głównie w Internecie, w tym 

na stronie www RPO WM lub regionalnych urzędów); 

 Potrzeba znalezienia dofinansowania na planowane działania; 

 Udział w szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów. 
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Badania monitoringowe prowadzone w latach 2018-2022 wskazują, że dla większości 

beneficjentów Poddziałania 1.2.3 RPO WM 2014-2020 wartość bonu na innowację była 

zdecydowanie/raczej wystarczająca, by przeprowadzić zaplanowane prace badawcze 

(między 66% a 94% ogółu odpowiedzi). Odsetek odpowiedzi przeciwnych wahał się 

natomiast między 6% a 29%. Warto zauważyć, że najwyższy odsetek ocen wysokich, a 

zarazem najniższy odsetek odpowiedzi niskich identyfikowany był właśnie wśród 

beneficjentów 6 naboru (co po części niewątpliwe wynika z możliwości finansowania w 

ramach projektu etapu wdrożeniowego). W tej grupie tylko jeden respondent deklarował, że 

otrzymane środki nie były wystarczające, przyznając równocześnie, że wynikało to z 

początkowego niedoszacowania kosztów realizacji projektu (o 200 000 tys. zł). 

Wykres 20. Czy wartość bonu była wystarczająca do tego, żeby przeprowadzić 

zaplanowane prace badawcze? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 

Również wszyscy beneficjenci, którzy wzięli udział w wywiadach pogłębionych zgodzili się, że 

kwota dofinansowania przeznaczona na wdrożenie innowacji w ich podmiotach była 

odpowiednia. Podkreślali jednocześnie, że przygotowując swój wniosek o dofinansowanie 

projektu wiedzieli, na jaką sumę mogą liczyć, w związku z czym starali się dopasować swoje 

przedsięwzięcia do tych kwot. Większość z nich przyznała, że mogłaby wykorzystać większe 
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środki, chociaż żaden z nich nie wspomniał o dodatkowych kosztach, które nie były 

przewidziane na etapie przygotowywania wniosku. Zwrócono jedynie uwagę na brak 

kwalifikowalności niektórych wydatków, takich jak wynagrodzenie pracowników. 

Satysfakcjonująca. Bo nawet to nie było tak, że zmieściliśmy się w limitach, 

zdecydowanie nawet gdzieś na ogół to było na poziomie 70-80% środków, 

które mogliśmy wziąć, więc jak najbardziej była wystarczająca, rynkowa. 

Ośrodki badawcze były w stanie przeprowadzić badania za takie koszty. 

Źródło: Badanie jakościowe z beneficjentem Poddziałania 1.2.3 

Jak wynika z przeprowadzonego badania ankietowego, innowacje wdrażane w ramach 

analizowanych projektów z naboru 6 finansowane były przede wszystkim ze środków 

unijnych z Programu (63%). Była to istotna zmiana w porównaniu do wyników 

wcześniejszych badań z beneficjentami RPO WM 2014-2020, którzy w większości 

deklarowali, że źródłem finansowania wdrażanej innowacji były głównie środki własne 

(między 53% a 68% wskazań). Zwiększenie roli środków unijnych wynika niewątpliwie w 

znacznej mierze ze wspomnianej już zmiany zakresu wydatków kwalifikowalnych 

wprowadzonej w październiku 2018 r., kiedy to do katalogu ww. wydatków dołączono koszty 

związane z realizacją fazy wdrożeniowej projektu. 

Wykres 21. Jakie są źródła finansowania wdrażanej innowacji? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 
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Wszyscy beneficjenci podczas wywiadów pogłębionych zgodzili się z tym, że małopolskie 

przedsiębiorstwa potrzebują większego dofinansowania dla innowacji, m.in. ze względu na 

trudności w pozyskaniu pożyczek czy kredytów od banków komercyjnych przez małe 

i średnie firmy, często nie posiadających własnych zasobów materialnych. W związku 

z powyższym finansowanie zewnętrzne stanowi bardzo ważny czynnik pozwalający skrócić 

czas wdrażania innowacji i jednocześnie podnoszący możliwości zatrudnieniowe podmiotów 

(zwiększanie zasobów wiedzy). 

 (…) przy finansowaniu znacznie nam to skraca i podnosi też możliwość 

zatrudniania czy pozyskiwania wiedzy z zewnątrz. Przy czym normalnie, 

przy własnych środkach, nie byłoby to takie dynamiczne. 

Źródło: Badanie jakościowe z beneficjentem Poddziałania 1.2.3 

Jak wynika z badania ankietowego, dwóch beneficjentów wsparcia realizowanego w ramach 

analizowanego naboru (13%) deklarowało, że w toku prac badawczych pojawiła się 

konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań umożliwiających podjęcie decyzji o 

wdrożeniu innowacji i w obu przypadkach badania te zostały zrealizowane. Tego typu 

sytuacje nie były jednak wyjątkiem w ramach 6 naboru i identyfikowane były również wśród 

beneficjentów pozostałych naborów. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że odsetek 

projektów, w ramach których konieczne było podjęcie dodatkowych działań, wahał się od 3% 

do nawet 29%. 

Wykres 22. Czy w toku prac badawczych pojawiła się konieczność dodatkowych badań do 

tego, aby można było podjąć decyzję o wdrożeniu innowacji? 

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 

12,50% - 2 os.

29,27% - 12 os. 24,24% - 8 os.

3,13% - 1 os.
16,18% - 11 os.

87,50% - 14 os.

70,73% - 30 os. 75,76% - 25 os.

96,88% - 31 os.
83,82% - 57 os.

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2022 2021 2020 2019 2018

Tak Nie



 
 

 
Strona 41 z 89 

 

3.5. Gospodarcze wykorzystanie innowacji  

W perspektywie lat 2014-2020 województwo małopolskie wyodrębniło siedem obszarów 

inteligentnych specjalizacji, stanowiących dziedziny życia gospodarki lub nauki. Zgodnie z 

założeniami inteligentnych specjalizacji inwestowanie w precyzyjnie określone obszary 

pozwala na optymalizację działań na rzecz rozwoju gospodarczego. Skupienie działań 

inwestycyjnych na konkretnych obszarach gospodarki pozwala również na lepsze 

wykorzystanie zasobów i środków finansowych16.  

Przeprowadzone badania wykazały, że większość projektów wspartych w ramach bonów na 

innowacje realizowane były w obszarze  Technologii informacyjnych i komunikacyjnych (8) 

oraz Nauk o życiu (7). Biorąc pod uwagę cały okres wdrażania analizowanej interwencji, to 

właśnie Nauki o życiu uznać należy za obszar, w których małopolscy przedsiębiorcy 

najchętniej wdrażają innowacje. Każdego roku bowiem specjalizacja ta znajdowała się na 

pierwszej bądź drugiej pozycji (za wyjątkiem pierwszego roku analizy (2018 r.), kiedy to 

znajdowała się jednak również na wysokiej, trzeciej pozycji). 

                                                      
16 https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/poznaj-zasady-dzialania-programu/inteligentne-specjalizacje 
[dostęp: 21.10.2022]. 

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? 

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/poznaj-zasady-dzialania-programu/inteligentne-specjalizacje
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Wykres 23 Przynależność wspartych projektów do poszczególnych inteligentnych 

specjalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej 

5

2

5

3

7

8

10

7

4

17

1

6

5

4

5

9

11

4

8

1

6

24

5

19

3

3

6

6

7

7

19

25

7

13

0 5 10 15 20 25 30

2022

2021

2020

2019

2018

Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Elektrotechnika i przemysł maszynowy

Energia zrównoważona

Chemia

Produkcja metali i wyrobów metalowych orazwyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych

Nauki o życiu



 
 

 
Strona 43 z 89 

 

Średnio jeden na trzech ankietowanych beneficjentów 6 naboru wniosków o dofinansowanie 

deklarował, że w wyniku wdrożonej innowacji pojawiła się potrzeba wdrażania dodatkowych 

zmian w przedsiębiorstwie (31% ogółu odpowiedzi). Zmiany te dotyczyły zarówno kwestii 

organizacyjnych (dopasowanie dokumentacji i procedur do nowych rozwiązań), kadrowych 

(zatrudnienie nowych specjalistów), jak i technologicznych (zakup dodatkowego sprzętu). 

Potrzeba wprowadzenia dodatkowych, nieplanowanych wcześniej rozwiązań nie dotyczyła 

jednak wyłącznie beneficjentów analizowanego naboru. Wyniki badań ilościowych z 

poprzednich lat wskazują, że sytuacja ta dotyczyła od 15% do nawet 32% wspartych w 

Programie przedsiębiorstw. Można więc wskazać, że wystąpienie tego typu potrzeb jest 

stałym zjawiskiem obserwowanym na przestrzeni lat, w których wdrażano analizowana 

interwencję. 

Wykres 24. Czy w wyniku wdrożonej innowacji pojawiła się potrzeba wdrażania 

dodatkowych zmian w przedsiębiorstwie?  

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 

Podczas wywiadów pogłębionych dominująca część beneficjentów stwierdziła, że w oparciu 

o dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów nie zdecydowałaby się na dokonanie 

3
1

,2
5

%
-

5
 o

s.

1
9

,4
4

%
-

7
 o

s.

1
5

,1
5

%
-

5
 o

s.

2
8

,1
3

%
-

9
 o

s.

3
2

,0
0

%
-

1
6

 o
s.

4
3

,7
5

%
-

7
 o

s.

8
0

,5
6

%
-

3
0

 o
s.

7
2

,7
3

%
-

2
4

 o
s.

5
6

,2
5

%
-

1
8

 o
s.

6
2

,0
0

%
-

3
1

 o
s.

2
5

,0
0

%
-

4
 o

s.

1
2

,1
2

%
-

4
 o

s.

1
5

,6
3

%
-

5
 o

s.

6
,0

0
%

-
3

 o
s.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2022 2021 2020 2019 2018

Tak Nie Trudno powiedzieć



 
 

 
Strona 44 z 89 

 

zmian w procesie planowania i wdrażania innowacji. Argumentowano to faktem, że projekty 

zostały dobrze zaplanowane i wpisywały się w potrzeby przedsiębiorstw.  

Osoby, które uznały, że wprowadziłyby pewne modyfikacje w tym zakresie zwróciły uwagę 

na konieczność większego skupienia się na planowaniu projektu w oparciu o istniejące 

zasoby (np. zadbanie o przeszkolenie pracowników), zamiast o zewnętrzne autorytety 

i zasoby intelektualne. Można więc wnioskować, że pozyskane obecnie doświadczenie 

związane z wdrażaniem innowacji prowadzi do dalszego wzrostu zainteresowania tym 

obszarem wśród przedsiębiorców, którzy to chcą inwestować w tenże aspekt działalności, 

dbając o profesjonalizację własnych pracowników. 

 

Potwierdzają to również wyniki uzyskane w ramach kolejnego z analizowanych pytań. Warto 

bowiem zaznaczyć, że respondenci obecnie przeprowadzonego badania CATI w porównaniu 

z beneficjentami pozostałych naborów do Programu najwyżej oceniali znaczenie wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań, prac badawczych lub rozwojowych w działalności ich firmy, 

oceniając je wyłącznie jako bardzo istotne bądź istotne (100% wskazań, gdzie oceny 

najwyższe stanowiły 38 p.p.). 

Wykres 25. Czy jest Pan/Pani w stanie określić znaczenie wdrażania innowacyjnych 

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

 
Źródło: badanie CATI z beneficjentami, którzy złożyli wnioski o płatność końcową (n=16 dla badania 
zrealizowanego w 2022 r.) oraz wyniki badań realizowanych z beneficjentami poprzednich naborów wniosków o 
dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje (n=42 w 2021 r.; n=33 w 2020 r.; n=32 w 2019 r.; n=68 
w 2018 r.). 

W opinii beneficjentów, którzy wzięli udział w badaniu pogłębionym, wsparcie małopolskich 

przedsiębiorstw umożliwiające wdrażanie innowacji może przyczynić się do gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów, ponieważ wiele z tych podmiotów nie jest w stanie 

sfinansować działań o charakterze innowacyjnym we własnym zakresie (jak zauważono we 
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wcześniejszym fragmencie, podmioty te często stawiają pierwsze kroki w tego rodzaju 

działalności). Z kolei nawet te przedsiębiorstwa, które posiadają pewne (ograniczone) 

możliwości finansowe, dzięki otrzymanemu wsparciu są w stanie zdecydowanie przyspieszyć 

proces opracowywania i wdrażania nowych, ulepszonych produktów czy usług. 

Zdecydowanie dofinansowanie przyspiesza proces absorpcji przez firmy 

technologiczne nowości czy wytwarzania nowych technologicznych zmian 

i promowania wśród klientów. 

Źródło: Badanie jakościowe z beneficjentem Poddziałania 1.2.3 

 

3.6. Dobre praktyki  

Dobre praktyki stanowią modelowe działania możliwe do powielenia, które przyczyniają się 

do sukcesu przedsięwzięcia, stanowiąc także o jego innowacyjności. W toku zrealizowanego 

badania zidentyfikowano szereg działań stanowiących dobre praktyki oraz czynniki sukcesu. 

Podczas wywiadów pogłębionych beneficjenci wskazali następujące dobre praktyki, które 

wykorzystano podczas ich projektów: 

 współpraca przedsiębiorstwa z jednostką naukową i/lub biurem projektowym, 

 zaangażowanie ekspertów zewnętrznych, 

 stała współpraca i kontakt z klientami, dostosowywanie standardów firmy oraz 

produktów i usług do potrzeb odbiorców, 

 położenie nacisku na odpowiednie przeprowadzenie postępowania, w ramach 

którego wybierana jest jednostka badawcza, 

 wykorzystywanie możliwości udziału w szkoleniach dla pracowników, oferowanych 

przez instytucje wdrażające Program, 

 opracowanie zestawu narzędzi i procedur wykorzystywanych przy tworzeniu kodów 

(programowanie).  

Żaden z beneficjentów nie potwierdził, aby korzystał z dobrych praktyk wypracowanych 

przez inne podmioty, jednak większość zadeklarowała, że byłaby zainteresowana 

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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stworzeniem katalogu dobrych praktyk, który byłby dostępny dla potencjalnych 

beneficjentów, ponieważ pozwala to na podnoszenie pozycji przedsiębiorstwa. 

Wszyscy beneficjenci, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione zadeklarowali, że 

pozytywnie oceniają efekty realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.2.3. Prawie każdy 

z nich ocenił, że bez uzyskania dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.3 ich 

przedsiębiorstwa w ogóle nie wdrożyłyby omawianych inwestycji. Jak podkreślali 

respondenci – koszty związane z ochroną własności intelektualnej czy ryzyko niepowodzenia 

projektu przy braku finansowania zewnętrznego byłyby dla nich zbyt duże.  

Projekt mógłby nie zostać nawet zrealizowany, bo same koszty złożenia i 

ochrony nazwy i innych rzeczy, z tym związanych, koszty chociażby 

rzeczników patentowych to są rzeczy, które jeżeli powiedzmy nie ma 

bezpośredniej potrzeby wynikającej ze sprzedaży, to [projekt] mógłby nie 

zostać zrealizowany w ogóle. 

Źródło: Badanie jakościowe z beneficjentem Poddziałania 1.2.3 

 

Tylko jeden z badanych beneficjentów stwierdził, że mógłby osiągnąć podobne rezultaty bez 

wsparcia w ramach Programu, jednak w jego opinii – efekty te wymagałyby zdecydowanie 

większych nakładów czasu – szacunkowo, cały proces zająłby firmie od 2 do 3 lat. 

W wyniku badania metodą case study wskazać należy z kolei poniższe dobre praktyki: 

 Czynnikiem sukcesu projektu było nadanie istotnego znaczenia współpracy pomiędzy 

podmiotami. Beneficjent posiada system współpracy z placówkami, obejmujący 

poziom placówki partnerskiej, patronackiej oraz eksperckiej.  

 Usługa realizowana z wykorzystaniem elektronicznych form komunikacji co 

umożliwiło udział w projekcie osobom z różnymi stopniami niepełnosprawności, w 

tym ruchowej.  

 Aktywne włączanie się w życie lokalnej społeczności oraz wspomaganie budowania 

tożsamości kulturowej regionu. 

 Zapewnienie dodatkowych pozytywnych efektów dla współpracujących podmiotów, 

w tym jednostek naukowych, które będą mogły wykorzystywać efekty projektu. 

 Poparcie realizacji projektu realnym zapotrzebowaniem rynku, stanowiąc odpowiedź 

na wysoką potrzebę rynkową. 
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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.  Założenia lingwistyczno-pedagogiczne do 

systemu wspomagającego wychowanie w 

dwujęzyczności zamierzonej dla dzieci od 

urodzenia do 10 roku życia.  

Innowacją produktową wskazanego projektu jest 

system ewaluacyjno-rekomendacyjny, który służy 

do oceny postępów nauki. System jest przede 

wszystkim wykorzystany w nowym produkcie – 

wirtualny asystent nauki języka oraz 

personalizowane gry do naturalnego nabywania 

nauki języka angielskiego. System służy również 

do przygotowania nowych rekomendacji dla 

nauczycieli. 

1 produktowa Edukacja  Przemysły 

kreatywne i 

czasu wolnego 

Gry komputerowe i 

oprogramowanie 

(Interactive Leisure 

Software) 

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) 

2.  Konstrukcja i wstępna ocena właściwości 

psychometrycznych kwestionariusza 

do pomiaru nasilenia stygmatyzacji u dzieci z 

ADHD. 

Innowację produktową stanowi stworzenie 

konstrukcji i oceny psychometrycznej narzędzia do 

pomiaru nasilenia stygmatyzacji u dzieci z ADHD. 

Innowacja pozwala na pomiar zjawiska w 

diagnozie psychologicznej, zaplanowanie 

właściwej interwencji psychologicznej, a także 

ocenę skuteczności tejże interwencji.  

1 produktowa  Opieka zdrowotna  Nauki o życiu  Nowe technologie 

terapeutyczne i 

wspomagające 

urządzenia medyczne 

Mikro  

3.  Zakup usługi B+R przez Homsa sp. z o.o. sp.k. 

związanej z opracowaniem projektu wzorniczego 

prototypów wyrobów sanitarnych, tj. wanien i 

umywalek oraz lamp sferycznych w technologii 

odlewu polimerobetonu. 

Innowację produktową stanowią wyroby 

sanitarne i wyposażenie wnętrz w postaci 

wybranych modeli umywalek, wanien i lamp 

1 procesowa, 

26 

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) 

sferycznych o lepszych parametrach i walorach 

estetycznych niż możliwe obecnie do osiągnięcia. 

Innowację procesową stanowi nowa technologia 

produkcji umywalek z odpływem liniowym, 

wanien i lamp sferycznych polegająca na 

odlewaniu płynnego polimerobetonu w 

specjalnych formach zamkniętych. 

4.  Zakup usługi B+R przez Homsa sp. z o.o. sp.k. 

związanej z opracowaniem innowacyjnego 

projektu wzornicz. prototypów umywalek oraz 

lamp sferycznych wykonanych z włókna 

węglowego w technologii pre-preg. 

Innowację produktową stanowią wyroby 

sanitarne w postaci umywalek z odpływem 

liniowym oraz wyroby wyposażenia wnętrz w 

postaci lamp sferycznych o lepszych parametrach 

mechanicznych i walorach estetycznych niż 

możliwe obecnie do osiągnięcia. Ponadto 

zapewniona zostanie o wiele większa 

1 procesowa, 

10 

produktowych 

Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Przemysły 

kreatywne i 

czasu wolnego 

 

 

 

Projektowanie 

graficzne i 

wzornictwo przemysł. 

(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) 

wytrzymałość materiału na uderzenia i 

zarysowania oraz wszelkiego rodzaju naprężenia. 

Innowację procesową stanowi nowa technologia 

produkcji umywalek i lamp wykonanych z 

kompozytu zbrojonego włóknem węglowych w 

technologii pre-preg.  

5.  Zakup usługi badawczo – rozwojowej mającej na 

celu opracowanie nowego produktu – system 

automatycznej analizy efektywności kosztowej 

reklamy produktów sklepów internetowych w 

porównywarkach cen.  

Innowację produktową stanowi wdrożony system 

do automatycznej analizy efektywności kosztowej 

reklamy produktów sklepów internetowych w 

porównywarkach cen, która pozwoli zastąpić 

udział pracowników sklepów w standardowo 

stosowanej analizie cen i kosztów. 

1 produktowa Inne 

niewyszczególnione 

usługi 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne 

Automatyzacja i 

robotyzacja 

procesów 

technologicznych 

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.  Zakup usługi badawczo – rozwojowej mającej na 

celu opracowanie nowego produktu – system 

automatycznego dopasowania cen produktów w 

sklepach internetowych. 

Innowację produktową stanowi stworzenie 

aplikacji biznesowych i systemów 

informatycznych na podstawie znanych metod i 

istniejących narzędzi informatycznych.  

1 produktowa Inne 

niewyszczególnione 

usługi 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne 

Automatyzacja i 

robotyzacja 

procesów 

technologicznych 

Mikro  

7.  Studium wykonalności projektu B+R dotyczącego 

zbadania możliwości opracowania nowego 

algorytmu pozwalającego na opracowanie User 

Experience w oparciu o konwersacyjny interfejs. 

Innowację produktową stanowi znacząco 

udoskonalona usługa świadczona z 

wykorzystaniem opracowanego nowego 

rozwiązania opartego o nowy wydajniejszy 

algorytm. Rozwiązanie to będzie osadzone w 

chmurze obliczeniowej w modelu SaaS. 

1 produktowa Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi 

informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne 

Inteligentne 

technologie 

kreacyjne 

Średnie  



 
 

 
Strona 52 z 89 

 

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) 

8.  Usługa w zakresie ochrony własności 

intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa 

ochrony własności przemysłowej dla firmy BIBP 

Sp. z o.o. 

Innowacje procesową stanowi przygotowanie 

dokumentacji pod zgłoszenie patentowe 

technologii walidacji skuteczności sterylizacji 

opakowań metodą radiacyjną będącej efektem 

prac B+R w Centrum Badawczo Rozwojowym 

opakowań bag in box dla przemysłu. 

1 procesowa  Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Nauki o życiu Zdrowa żywność i 

żywienie 

Średnie  

9.  Realizacja badań technicznych przytwierdzenia 

szyny tramwajowej w celu stworzenia nowego 

systemu dla firmy Prefa Sp. z o.o. 

Innowację produktową stanowi wprowadzenie 

produktu, który jest udoskonaleniem 

stosowanych obecnie w torowiskach 

tramwajowych systemów przytwierdzenia szyny 

ze względu na zapewnienie funkcjonalności łatwej 

wymiany zużytych lub uszkodzonych szyn. 

1 produktowa  Budownictwo  Nauki o życiu Środowisko - 

środowiskowe 

czynniki zdrowia 

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.  Przeprowadzenie badań oraz opracowanie 

innowacyjnych pokryć powierzchni blach 

dachowych materiałami gumo-podobnymi. 

Innowacja produktowa polega na stworzeniu 

nowego produktu w postaci balchodachówek, 

blach trapezowych, elementów niezbędnych do 

budowy dachów oraz innych produktów z 

surowca pokrytego gumą lub gumo-podobną 

substancją, która będzie trwale pokrywała 

powierzchnię materiału bazowego. 

1 produktowa Budownictwo  Chemia  Materiały dla potrzeb 

budownictwa i 

transportu 

Średnie  

11.  Opracowanie technologii trwałego, skutecznego 

nanoszenia powłoki gumowej na powierzchnię 

blach dachowych (blachodachówek, blach 

trapezowych, elementów niezbędnych do 

budowy dachów i innych produktów). 

Innowację procesową stanowi wdrożenie na 

rynek unikalnej technologii trwałego i 

skutecznego powlekania/nanoszenia powłoki 

gumowej na powierzchnię blach dachowych 

1 procesowa  Budownictwo  Produkcja 

metali i 

wyrobów 

metalowych 

oraz wyrobów z 

mineralnych 

surowców 

niemetalicznych 

Innowacyjne 

technologie i procesy 

przemysłowe 

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) 

włączając blachodachówki, blachy trapezowe, 

elementy niezbędne do budowy dachów oraz inne 

produkty. 

12.  Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 

firmy należącej do branży meblowej przez 

opracowanie prototypu innowacyjnego 

mechanizmu przesuwania drzwi w szafach. 

Innowację produktową stanowi opracowanie 

nowej konstrukcji przesuwania drzwi meblowych. 

1 produktowa Inne 

niewyszczególnione 

usługi 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne 

Projektowanie 

graficzne i 

wzornictwo 

przemysłowe (design) 

Mikro  

13.  Poprawa konkurencyjności LABRA Sp. z o.o. w 

wyniku zakupu usługi badawczo-rozwojowej w 

zakresie metodyk projektowania oświetlenia.  

Innowację procesową stanowią badania w 

zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych 

dotyczących opracowania metodyk 

merytorycznych, funkcjonalnych i 

technologicznych systemu konfigurującego w 

zakresie projektowania oświetlenia wraz z 

1 produktowa, 

1 procesowa  

Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Elektrotechnika 

i przemysł 

maszynowy 

 

 

 

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) 

wykonaniem prototypu takiego systemu 

(innowacja produktowa). 

14.  Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 

firmy należącej do branży drukarskiej przez 

opracowanie prototypu podajnika do drukarek 

UV dla przedmiotów o wadze nie większej niż 15 

kg. 

Innowacje procesową stanowi przygotowanie 

koncepcji oraz opracowanie studium 

wykonalności robota typu kartezjański, 

dedykowanemu branży poligraficznej i służącemu 

usprawnieniu, efektywności i poprawie 

wydajności pracy. 

1 procesowa Inne 

niewyszczególnione 

usługi 

 

 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne 

Automatyzacja i 

robotyzacja 

procesów 

technologicznych 

 

 

 

 

 

 

 

Mikro 

15.  Zakup usługi badawczo – rozwojowej mającej na 

celu opracowanie koncepcji technologii 

wytwarzania innowacyjnych produktów 

jubilerskich wielomateriałowych.  

Innowacja procesowa polega na wdrożeniu 

technologii produkcji wielomateriałowych 

1 procesowa, 

1 produktowa 

Handel hurtowy i 

detaliczny 

 

Produkcja 

metali i 

wyrobów 

metalowych 

oraz wyrobów z 

mineralnych 

Innowacyjne 

proekologiczne 

technologie 

ograniczania i 

zagospodarowania 

odpadów 

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) 

wyrobów jubilerskich. W procesie wytwórczym 

następuje substytucja najdroższych metali 

szlachetnych (złoto, pallad) przez tańsze 

zamienniki (srebro) co pozwala na wytworzenie 

produktów o niższej cenie i większej dostępności 

(innowacja produktowa) dla szerokiego grona 

Klientów. 

surowców 

niemetalicznych 

16.  Opracowanie studium wykonalności B+R w 

zakresie opracowania produktów i 

usług według koncepcji gospodarki o obiegu 

zamkniętym (GOZ) 

Innowacja produktowa związana jest z produkcją 

i eksploatacją zabudowy targowej i eventowej z 

wykorzystaniem strategii zero waste. 

Innowacje: procesowa, organizacyjna oraz 

marketingowa związane są z wdrożeniem 

procesów i procedur opartych na sposobie 

postępowania w kontekście postulatów i zasad 4R 

circular economy.  

1 procesowa, 

1 produktowa, 

1 

nietechnologic

zna  

Sztuka, rozrywka, 

sektor kreatywny i 

rekreacja 

Przemysły 

kreatywne i 

czasu wolnego 

Przemysły kreatywne  

 

Mikro  



 
 

 
Strona 57 z 89 

 

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) 

Innowacja ta odnosi się nie tylko do samych 

produktów firmy (tj. rozwiązań technologicznych), 

ale także do zwyczajów postępowania, 

zarządzania personelem, zarządzania zasobami 

przedsiębiorstwa oraz do sposobu realizacji 

oferowanych usług. 



 
 

 
Strona 58 z 89 

 

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.  Opracowanie metody produkcji i stosowania 

hydrożelu jako nośnika przy podawaniu 

doustnym do dostarczania leków, peptydów i 

białek.  

Innowacją produktową w projekcie jest 

zaprojektowanie biodegradowalnej matrycy 

(HYDROŻELU) pozbawionej własnej aktywności 

farmakologicznej, w której można umieścić 

substancję aktywną, w sposób umożliwiający jej 

kontrolowane uwalnianie, przy czym zarówno 

sama matryca, jak i związana substancja aktywna 

(SUPLEMENT DIETY, LEK) nie mogą kumulować się 

w organizmie i nie mogą tworzyć szkodliwych dla 

organizmu produktów. 

2 produktowe  Inne 

niewyszczególnione 

usługi 

Nauki o życiu Produkty lecznicze i 

wyroby medyczne 

Mikro  



 
 

 
Strona 59 z 89 

 

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.  Realizacja prac badawczo-rozwojowych mających 

na celu opracowanie koncepcji innowacyjnej linii 

diagnostycznej. 

Innowacja produktowa i procesowa opiera się o 

koncepcję i budowę linii diagnostycznej, 

wykorzystującej zdalne metody pomiarowe, 

przewidziane dla pojazdów samochodowych 

wjeżdżających w obszar stacji obsługi pojazdów. 

Podstawowym celem tego typu linii jest 

przeprowadzenie nieinwazyjnych, wstępnych 

badań przesiewowych pojazdów ciężarowych i 

autobusów, w zakresie parametrów mających 

wpływ na bezpieczeństwo ich eksploatacji.  

1 procesowa, 

1 produktowa  

Inne 

niewyszczególnione 

usługi 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne 

Automatyzacja i 

robotyzacja 

procesów 

technologicznych 

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.  Opracowanie innowacyjnej technologii 

umożliwiającej produkcję segmentowych, lekkich 

modułów ogrodzeniowych z aluminium oraz stali. 

Innowacja produktowa polega na wdrożeniu na 

rynek nowego oraz znacząco udoskonalonego 

produktu powstałego w wyniku udoskonalonej 

technologii umożliwiających produkcję 

segmentowych, lekkich modułów ogrodzeniowych 

z aluminium oraz stali. Ogrodzenia wykonane z  

odpowiednio połączonych profili aluminiowych i 

stalowych mają być bardzo lekkie i tanie, a także 

umożliwiać samodzielny montaż elementów 

wchodzących w skład ogrodzenia.  

1 produktowa  Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Produkcja 

metali i 

wyrobów 

metalowych 

oraz wyrobów z 

mineralnych 

surowców 

niemetalicznych 

Innowacyjne 

technologie i procesy 

przemysłowe 

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) 

20.  Przeprowadzenie prac B+R w celu stworzenia 

samoadaptacyjnego systemu do rozpoznawania 

anomalii zapachowych, uwzględniającego 

środowisko, w którym się znajduje.  

Innowacja produktowa, będąca przedmiotem 

projektu, polega na stworzeniu 

samoadaptacyjnego systemu do rozpoznawania 

anomalii zapachowych, uwzględniającego 

środowisko, w którym się znajduje, opartego o 

sieci neuronowe. 

1 produktowa Produkcja 

komputerów, 

wyrobów 

elektronicznych i 

optycznych 

Nauki o życiu Zdrowa żywność i 

żywienie   

Mikro  

21.  Opracowanie i zbudowanie prototypu systemu 

optymalizującego dobór 

elementów izolacji ogniowej w budynkach 

według normy Eurocode opartego na 

silniku reguł oraz algorytmach uczenia 

maszynowego. 

Innowację produktową stanowi opracowanie i 

zbudowanie innowacyjnego prototypu systemu 

1 produktowa  Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi 

informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne 

Systemy 

Inteligentnego 

projektowania i 

zarządzania 

budynkami 

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) 

optymalizującego dobór elementów izolacji 

ogniowej w budynkach według normy Eurocode 

opartego na silniku reguł oraz algorytmach 

uczenia maszynowego składający się z kilku 

modułów.  

działalność 

pokrewna 

22.  Usługa doradczo-prawna w zakresie ochrony 

własności intelektualnej dla nowego produktu 

firmy SIMPLYQ. 

Przedmiotem innowacji produktowej jest 

unikatowa technologia płynu do płukania tkanin, 

którego stosowanie powoduje wytworzenie na 

tkaninach ochronnej antybakteryjnej 

utrzymującej aktywność przez okres kilku cykli 

prania i maglowania. Skład surowcowy płynu nie 

jest dostępny pośród oferowanych na ryku 

produktów.  

1 produktowa Inne, 

niewyszczególnione 

usługi  

Nauki o życiu  Produkty lecznicze i 

wyroby medyczne  

Małe  



 
 

 
Strona 63 z 89 

 

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.  Wdrożenie innowacji produktowej i optymalizacja 

procesu wykonywania druku przez opracowanie 

prototypu robota – manipulatora 

współpracującego z drukarkami UV. 

Innowacyjność projektu dotyczyła koncepcji 

opracowania prototypu manipulatora, którego 

proces miał na celu obniżenie kosztów i 

uproszczenie procedur w zakresie wykorzystania 

przez małe przedsiębiorstwa i zakłady usługowe. 

1 produktowa  Inne 

niewyszczególnione 

usługi 

Technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne 

Automatyzacja i 

robotyzacja 

procesów 

technologicznych 

Mikro  

24.  Proinnowacyjna usługa w zakresie badań 

biokompatybilności wyrobu medycznego 

LABORATOIRE L'IDEAL PARISIEN sp. z o.o. 

Innowacyjność produktowa dotyczy wyrobu 

medycznego, unikalnego pod kątem składu oraz 

opakowania. Wyrób ma zastosowanie u dzieci 

powyżej 1 roku życia, oraz posiada higieniczne, 

jednorazowe opakowanie i unikalną formułę.  

1 produktowa Pozostałe 

nieokreślone 

branże przemysłu 

wytwórczego 

Nauki o życiu  Aktywne i zdrowe 

życie 

 Produkty lecznicze 

i wyroby 

medyczne 

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) 

25.  Zakup usługi B+R przez Delfin Sp. z o.o. Sp. k. dot. 

opracowania projektu wzorniczego prototypów 

wyposażenia sieci sklepów, w celu stworzenia 

modelowego sklepu spożywczego o charakterze 

regionalnym. 

Innowacja produktowa stanowiła wprowadzoną 

do oferty Wnioskodawcy koncepcje sklepu 

modelowego, którą franczyzobiorcy będą mogli 

nabyć na zasadach dzierżawy lub zakupu praw, 

wraz z dotychczasowym pakietem usług 

oferowanych franczyzobiorcom.  

1 produktowa  Handel hurtowy i 

detaliczny 

Przemysły 

kreatywne i 

czasu wolnego 

Projektowanie 

graficzne i 

wzornictwo 

przemysłowe (design 

Średnie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie.  
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5. Podsumowanie 

Przeprowadzone badanie potwierdziło, że w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na Innowacje 

udało się zrealizować przypisany mu cel, tj. zintensyfikowanie współpracy mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym, a także proinnowacyjnym 

otoczeniem biznesu.  

Beneficjenci w zdecydowanej większości pozytywnie oceniali współpracę z wykonawcą prac 

w ramach bonu na innowację. Wniosek ten dotyczy całego okresu wdrażania analizowanej 

interwencji, wobec czego nie jest w tym zakresie wymagane podejmowanie działań 

naprawczych. Wsparte podmioty przy realizacji usług badawczo-rozwojowych korzystały 

głównie z pomocy jednostek naukowych. Wysoki udział tego typu podmiotów wynika 

oczywiście z charakteru prowadzonej przez nie działalności i zdolności do świadczenia 

odpowiedniego zakresu usług. 

Liczba wdrażanych obecnie (tj. w szóstym naborze) innowacji wyniosła aż 71, z czego 

przeważająca część (tak jak w poprzednich konkursach) przypadła na innowacje produktowe 

(61). Warto zaznaczyć, że obecnie obserwowana liczba wdrożonych innowacji była niższa niż 

odnotowana w 2021 r., przy czym jednak przewyższała liczebności odnotowane w latach 

2019/2020. Należy w tym miejscu zauważyć, że w ramach obecnie analizowanego naboru 

szczególnie istotna rola przypadła na jednego z beneficjentów, który odpowiada za 

wprowadzenie 38 innowacji (2 procesowych oraz 36 produktowych), które wynikają z 

realizacji przez ten podmiot zaledwie dwóch projektów. Tym samym, jeden podmiot 

odpowiada za równowartość liczby wdrożonych innowacji na poziomie niemal wszystkich 

realizowanych projektów z 2019 r. Tego typu projekty mogłyby zostać wykorzystane w 

ramach ewentualnych przyszłych działań informacyjno-promocyjnych (w przypadku 

kontynuowania podobnego wsparcia w przyszłości). 

Wdrażane innowacje, w największym stopniu miały charakter produktowy (61) i 

wprowadzane były w skali co najmniej krajowej (podobnie jak w przypadku poprzedniego, tj. 

piątego konkursu). Część przedsiębiorstw wdrożyła również innowacje produktowe w skali 

samego przedsiębiorstwa, lecz ich liczba była już znacznie niższa. Warto zauważyć, że liczba 

wdrażanych innowacji o charakterze nie technologicznym była niewielka (zaledwie 1 

innowacja), przy czym na przestrzeni analizowanych lat innowacje tego typu cieszyły się 

stosunkowo największym zainteresowaniem podczas pierwszego naboru, po czym ich rola 

zmalała. Można więc wnioskować o niskiej roli tego typu innowacji wśród potrzeb 

przedsiębiorstw innowacyjnych. 

Co istotne, na przestrzeni lat zwiększał się udział faktycznie wdrażanych przez beneficjentów 

innowacji. W momencie realizacji niniejszego badania, wszyscy ankietowani beneficjenci 6 
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naboru deklarowali, że planowana przez nich innowacja została wdrożona w całości (50%) 

lub częściowo, ale planowane jest jej pełne wdrożenie (50%). Niewątpliwie wpływ na ten 

stan ma zmiana zakresu wydatków kwalifikowalnych wprowadzona w październiku 2018 r., 

kiedy to do katalogu ww. wydatków dołączono koszty związane z realizacją fazy 

wdrożeniowej projektu (które to stanowić mogły do 50% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu). Dzięki temu, już w 2021 r. udział niewdrożonych innowacji spadł 

do poziomu niecałych 10%, a obecnie wyniósł 0%. Warto również zaznaczyć, że ww. zmiana 

zakresu wydatków kwalifikowalnych wynikała z rekomendacji zawartych w badaniu 

przeprowadzonym po trzecim naborze wniosków o dofinansowanie. Można więc potwierdzić 

sukces wprowadzonych zmian i istotny wpływ w obszarze faktycznie wdrożonych innowacji. 

Wyniki aktualnych badań ankietowych z beneficjentami 6 naboru w ramach Poddziałania 

1.2.3 wskazują, że identyfikowali oni znacząco większy wpływ realizacji projektu badawczego 

na sytuację firmy. Odsetek odpowiedzi świadczących o poprawie tej sytuacji sięgnął obecnie 

94%, przy czym w poprzednich latach wahał się on natomiast między 47% w roku 2019 do 

67% w roku 2020. Można więc mówić o rosnącej z biegiem lat świadomości przedsiębiorców 

nt. pozytywnego wpływu wdrażanych innowacji na sytuację ich firmy na rynku. Obecny 

poziom świadomości w tym zakresie jest tym samym znacznie wyższy niż na początku 

wdrażania analizowanego Poddziałania. Jednocześnie, można rozważać w tym zakresie 

wpływ rozszerzenia zakresu wydatków kwalifikowalnych (tj. w odniesieniu do etapu 

wdrożenia). Poczynione zmiany wpłynęły bowiem na wdrożenie innowacji w badanych 

podmiotach, co potencjalnie mogło więc wpłynąć na zauważalny rozwój przedsiębiorstwa.  

Warto również zaznaczyć, że w porównaniu z wynikami badań z poprzednich lat, beneficjenci 

6 naboru wniosków o dofinansowanie zdecydowanie wysoko oceniali użyteczność 

zrealizowanego projektu badawczego. Biorąc pod uwagę bezpośrednią korelację wdrożenia 

wypracowanych rozwiązań innowacyjnych na postrzegany poziom ich użyteczności, 

ponownie wnioskować można o istotnym wpływie zmian wprowadzonych w analizowanej 

interwencji (kwalifikowalność wydatków związanych z etapem wdrożenia). 

Udział beneficjentów, którzy napotkali na trudności w realizacji projektu przez cały okres 

wdrażania interwencji utrzymywał się na stosunkowo niewysokim poziomie, przy czym 

najwyższy odnotowano w 2020 r., kiedy to wśród głównych trudności pojawiły się te 

wynikające z pandemii COVID-19. Warto jednak zauważyć, że skala napotykanych 

problemów od tego momentu stopniowo maleje, a obecnie odnotowano w tym zakresie 

najlepszy wynik od początku wdrażania wsparcia w ramach analizowanego Poddziałania. 

Badania monitoringowe prowadzone w latach 2018-2022 wskazują, że dla większości 

beneficjentów Poddziałania 1.2.3 RPO WM 2014-2020 wartość bonu na innowację była 

zdecydowanie/raczej wystarczająca. Zmiany na przestrzeni poszczególnych lat były w tym 
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zakresie niewielkie, wobec czego wskazać można, że wysokość bonów została określona 

prawidłowo. Należy również wskazać, że biorąc pod uwagę cały okres wdrażania 

analizowanej interwencji,  za główny obszar, w których małopolscy przedsiębiorcy 

najchętniej wdrażają innowacje uznać należy Nauki o życiu. Każdego roku bowiem 

specjalizacja ta znajdowała się na pierwszej bądź drugiej pozycji (za wyjątkiem pierwszego 

roku analizy (2018 r.), kiedy to znajdowała się jednak również na wysokiej, trzeciej pozycji). 

Ciekawych wniosków dostarcza również analiza struktury beneficjentów. Beneficjentami 6 

naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM 2014-2020 – podobnie jak i 

pozostałych naborów – były najczęściej firmy o zasięgu ogólnopolskim lub europejskim. 

Jednocześnie udział podmiotów działających lokalnie był bardzo niski przez cały okres 

wdrażania analizowanej interwencji. Można tym samym wnioskować o powiązaniu skali 

działalności z możliwością wdrażania innowacji. Z kolei za stosunkowo niższy udział 

podmiotów działających w skali globalnej (w stosunku do firm ograniczających się do rynku 

polskiego) odpowiadać może wyższy poziom posiadanych środków finansowych, które tego 

typu podmioty przeznaczyć mogą na działalność innowacyjną (tj. bez potrzeby wspierania się 

finansowaniem zewnętrznym). Jednocześnie beneficjentami w ramach poszczególnych 

naborów były przede wszystkim firmy, które nie posiadają wyodrębnionego działu B+R. 

Można tym samym wnioskować, że firmy posiłkujące się wsparciem w ramach analizowanej 

interwencji najczęściej znajdują się na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju w zakresie 

działalności innowacyjnej, nie posiadając rozwiniętych struktur za nią odpowiedzialnych 

(udział podmiotów posiadających takie wyodrębnione działy utrzymywał na się zbliżonym 

poziomie przez wszystkie lata wdrażania interwencji). 

Interesującym aspektem okazał się również poziom znajomości IS przez beneficjentów 

wsparcia. Połowa z nich nie znała bowiem tego zagadnienia, mimo że wskazanie IS w którą 

wpisuje się projekt było obligatoryjnym elementem na etapie wnioskowania o wsparcie. 

Można więc wnioskować o możliwym wspomaganiu się beneficjentów pomocą innych osób 

(np. firm doradczych) na etapie aplikowania o dofinansowanie. Powiązanym elementem w 

tym zakresie jest proces przedsiębiorczego odkrywania (którego częścią ma być testowana 

obecnie Małopolska platforma specjalizacyjna). Badanie wykazało, że zdecydowana 

większość małopolskich przedsiębiorców objętych wsparciem w ramach analizowanego 

naboru Poddziałania 1.2.3 nie posiadała wiedzy nt. PPO (94%). Można więc wskazać, że wraz 

z wdrożeniem ww. Platformy istotne będzie zaangażowanie działań informacyjno-

promocyjnych, propagujących ideę tego procesu wśród przedsiębiorców z terenu Małopolski 

(w tym głównie wśród podmiotów, które wpisują się w IS).
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6. Wnioski i rekomendacje 

L.p

. 
Wniosek z badania Rekomendacja 

Adresat 

rekomendacj

i 

Sposób 

wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematycz

ny 

Status 

rekomenda

cji 

1. 

Przeprowadzone 

badanie potwierdziło 

odpowiedni poziom 

wysokości bonu. 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. 

Podtrzymuje się 

rekomendację 

sformułowaną w 

poprzednim badaniu, 

tj. utrzymanie 

warunków konkursu 

w zakresie 

proponowanej 

maksymalnej wartości 

bonu w kolejnych 

naborach, w 

przypadku 

kontynuowania 

wsparcia w 

przyszłości. 

IZ/IP 

właściwe dla 

działań 

realizowanyc

h w 

perspektywie 

2021-2027 

Proponuje 

się, aby nie 

wprowadzać 

zmian w 

regulaminie 

naboru w 

zakresie 

wysokości 

bonu.  

12.2023 r. 

Rekomendacja 

programowa 

strategiczna 

system 

realizacji 

polityki 

spójności 

Zatwierdzo

na w 

całości  



 
 

 
Strona 69 z 89 

 

L.p

. 
Wniosek z badania Rekomendacja 

Adresat 

rekomendacj

i 

Sposób 

wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematycz

ny 

Status 

rekomenda

cji 

2. 

Wszyscy badani 

potwierdzili 

wdrożenie innowacji, 

bądź plany w zakresie 

jej pełnego 

wdrożenia.  

Podtrzymuje się 

rekomendację 

sformułowaną w 

poprzednim badaniu, 

tj. potrzebę 

kontynuowania 

wsparcia w 

przyszłości.   

IZ/IP 

właściwe dla 

działań 

realizowanyc

h w 

perspektywie 

2021-2027 

Kontynuacja 

wsparcia w 

perspektywie 

2021-2027.  

12.2023 r. 

Rekomendacja 

programowa 

strategiczna 

system 

realizacji 

polityki 

spójności 

Zatwierdzo

na w 

całości  
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9. Matryca Case study  

Tabela 3. Założenia lingwistyczno-pedagogiczne do systemu wspomagającego wychowanie 

w dwujęzyczności zamierzonej dla dzieci od urodzenia do 10 roku życia 

Tytuł projektu  Założenia lingwistyczno-pedagogiczne do systemu 

wspomagającego wychowanie w dwujęzyczności 

zamierzonej dla dzieci od urodzenia do 10 roku życia 

Beneficjent Yellow House SA 

Wartość projektu 246 000,00 zł 

Kwota bonu  170 000,00 zł 

Działalność gospodarcza 

związana z projektem 

Edukacja 

Cel projektu Celem projektu jest stworzenie koncepcji systemu 

ewaluacyjno-rekomendacyjnego pozwalającego na ocenę 

postępów nauki dziecka i następnie umożliwić dostosowanie 

treści w zależności od poziomu oraz 

zainteresowań ucznia. Dodatkowo, głównym celem 

wdrażania programu jest powszechna dwujęzyczność, 

poprzez wprowadzenie metody zanurzania dziecka w języku 

lokalnym i globalnym (angielskim) od urodzenia w każdym 

domu i w każdej placówce w Polsce, zamiast, jak dotychczas, 

w placówkach z wysokim czesnym. 

Zakres projektu 

(charakterystyka) 

Projekt dotyczy systemu ewaluacyjno-rekomendacyjnego, 

który będzie podstawą do oceny postępów dzieci oraz 

budowania dla nich dedykowanych ścieżek materiałów 

dydaktycznych w zależności od ich postępów w nauce oraz 

zainteresowań. Projekt zakłada stworzenie innowacji 

produktowej w zakresie materiałów i procesów edukacyjnych 

dla powszechnego wychowania dzieci w dwujęzyczności z 

językiem globalnym (angielskim) wprowadzanym równolegle 

i na takich samych zasadach jak język czy języki lokalne, czyli 

naturalnie, kontekstowo, bez udziału języka/języków 

lokalnych jako pośredniczących w akwizycji języka 

globalnego. Przedmiotem projektu jest realizacja badań 

przemysłowych w zakresie opracowania założeń 

lingwistyczno-pedagogicznych do systemu wspomagającego 

wychowanie w dwujęzyczności zamierzonej dla dzieci od 

urodzenia do 10 roku życia. 
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Tytuł projektu  Założenia lingwistyczno-pedagogiczne do systemu 

wspomagającego wychowanie w dwujęzyczności 

zamierzonej dla dzieci od urodzenia do 10 roku życia 

Grupa docelowa Pierwszą grupą docelową dla wdrożeń systemowych są 

samorządy. Wdrożenie programu przez samorządy znacznie 

wpłynie na sukces rynkowy rezultatów projektu. Drugą grupą 

docelową są żłobki, przedszkola i szkoły, które same decydują 

się na wdrażanie dwujęzyczności w placówkach. W tej chwili 

w Polsce z rozwiązań Wnioskodawcy korzysta ponad 1000 

placówek, co przekłada się na ok. 100 tyś. dzieci objętych 

programem. Trzecią grupą docelową odbiorców są rodzice, 

których Beneficjent identyfikuje jako dwie grupy: rodzice 

dzieci uczęszczających do placówek z programem oraz 

rodzice wychowujący dzieci w dwujęzyczności. 

Rodzaj i opis wdrożonej 

innowacji 

Innowacja produktowa. 

Innowacją produktową będzie system ewaluacyjno-

rekomendacyjny, który posłuży do oceny postępów nauki. 

System będzie przede wszystkim wykorzystany w nowym 

produkcie – wirtualny asystent nauki języka oraz 

personalizowanie gry do naturalnego nabywania nauki języka 

angielskiego. System posłuży również do przygotowania 

nowych rekomendacji dla nauczycieli prowadzących zajęcia w 

placówkach prowadzących zajęcia w oparciu o dostarczany 

program.  

 

Główne innowacje wdrażane na rynku zdalnego nauczania to: 

1. Gamifikacja istniejących aplikacji w celu poprawy 

wskaźnika zaangażowania. Konwencjonalne usługi w zakresie 

przeprowadzania testów i nauki zdalnej szybko wdrażają 

elementy grywalizacji, aby uczynić proces uczenia bardziej 

satysfakcjonującym i angażującym. 

2. Inteligentne tworzenie treści to kolejny obszar 

zainteresowania, w którym dostawcy inwestują w 

inteligentne boty, które działają przy minimalnym ludzkim 

zaangażowaniu i mogą generować nowszą wersję. 

3. Sztuczna inteligencja zaczęła zyskiwać na znaczeniu na 

globalnym rynku e-learningu, ponieważ pozwala na 

ukierunkowanie i dostosowywanie treści do potrzeb 
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Tytuł projektu  Założenia lingwistyczno-pedagogiczne do systemu 

wspomagającego wychowanie w dwujęzyczności 

zamierzonej dla dzieci od urodzenia do 10 roku życia 

użytkownika przy minimalnej lub zerowej interwencji 

instruktora lub moderatora. 

Wpływ realizowanego 

projektu na rozwój firmy  

Produkty spółki cechuje innowacyjne podejście do nauczania 

języka - metoda systemowo dwujęzyczna, kontekstowa, 

polegająca na stworzeniu przyjaznego, pożądanego przez 

dzieci środowiska, w którym naturalnie 

będą nabywać język. Spółka rozpoczęła sprzedaż 

międzynarodową a innowacyjny produkt w ofercie otworzy 

przedsiębiorstwo na nowe rynki. 

Gospodarcze znaczenie 

realizowanego projektu  

Mając na uwadze postęp w zakresie rozwoju metod zdalnego 

nauczania oraz wprowadzania elementów grywalizacji do 

nauki języka konieczne jest wykonanie dalszych prac 

badawczych, które pozwolą na opracowanie systemu 

ewaluacyjno-rekomendacyjnego dla dzieci, które są nauczane 

języka w metodzie powszechnej dwujęzyczności.  

Niezbędnym jest krok dalej w rozwoju produktów, który ma 

przejść z formy biernej nauki języka (filmy, dvd, dla starszych 

dzieci aplikacja) do formy bardziej aktywnej jaką będą seriale 

z elementami gier oraz aplikacja oceniająca postępy uczniów. 

Bariery zidentyfikowane 

podczas realizacji 

projektu 

Brak. 

Dobre praktyki/ czynniki 

sukcesu zidentyfikowane 

podczas realizacji 

projektu 

Czynnikiem sukcesu projektu było nadanie istotnego 

znaczenia współpracy pomiędzy podmiotami. Beneficjent 

posiada system współpracy z placówkami, obejmujący 

poziom placówki partnerskiej, patronackiej oraz eksperckiej. 

Wdrażanie w placówkach odbywa się na drodze prezentacji, 

przygotowania skrojonej na miarę oferty oraz sprzedaży do 

placówki. Nierzadko przedszkola są pojedynczymi 

podmiotami, czasem sieciami żłobków i przedszkoli. 

Wdrożenie w takich placówkach jest czasochłonne i 

okresowe w odniesieniu do roku szkolnego, niemniej jednak 

każda kolejna placówka, która jest niezależna i decyduje się 

na prowadzenie zajęć w programie powszechnej 

dwujęzyczności pozytywnie wpływa na wprowadzanie 

produktu na rynek. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie projektu i wniosków 

o płatność końcową oraz stron internetowych przedsiębiorstw. 

 

Tabela 4. Studium wykonalności projektu B+R dotyczącego zbadania możliwości 

opracowania nowego algorytmu pozwalającego na opracowanie User Experience w oparciu 

o konwersacyjny interfejs. 

Tytuł projektu  Studium wykonalności projektu B+R dotyczącego zbadania 

możliwości opracowania nowego algorytmu pozwalającego na 

opracowanie User Experience w oparciu o konwersacyjny 

interfejs. 

Beneficjent Soneta Sp. z o.o. 

Wartość projektu 60 885,00 zł 

Kwota bonu  42 075,00 

Działalność gospodarcza 

związana z projektem 

Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym 

telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, 

doradztwo i działalność pokrewna 

Cel projektu Celem projektu jest opracowanie studium wykonalności 

projektu B+R zawierającego ocenę i analizę potencjału 

projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez 

obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych 

stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, 

jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans 

jego powodzenia. Prace badawcze dotyczą zbadania 

możliwości opracowania nowego bardziej wydajnego 

algorytmu pozwalającego na opracowanie User Experience w 

oparciu o konwersacyjny interfejs do obsługi całego systemu. 

Projekt stawia za cel stworzenie rozwiązania 

wymagającego działań w zakresie B+R w celu zapewnienia 

płynnej integracji różnych technologii. 

Zakres projektu 

(charakterystyka) 

Przedmiotem projektu jest zakup usługi proinnowacyjnej w 

zakresie opracowania studium wykonalności dla projektu 

badawczego, zawierającego ocenę i analizę potencjału 

projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez 

obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych 

stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, 

jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans 

jego powodzenia.  

Studium wykonalności będzie składało się z 3 analiz:  

• analizy technologicznej,  
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Tytuł projektu  Studium wykonalności projektu B+R dotyczącego zbadania 

możliwości opracowania nowego algorytmu pozwalającego na 

opracowanie User Experience w oparciu o konwersacyjny 

interfejs. 

• analizy rynku,  

• analizy potencjału kadrowego i technicznego.  

Prace badawcze dotyczą zbadania możliwości opracowania 

nowego bardziej wydajnego algorytmu pozwalającego na 

opracowanie User Experience w oparciu o konwersacyjny 

interfejs do obsługi całego systemu. Zakłada się, iż wynikiem 

prac badawczych będzie rozwiązanie oparte o nowy 

wydajniejszy algorytm. Wykonanie usługi będącej 

przedmiotem wniosku o dofinansowanie przyczyni się do 

rozwoju naszego przedsiębiorstwa poprzez realizację 

projektu rozwojowego i wdrożenie w nim innowacji 

produktowej. 

Grupa docelowa Specjaliści z dziedziny finansów, kadr, łańcucha dostaw, 

produkcji, handlu, obsługi klienta, marketingu i sprzedaży. 

Rodzaj i opis wdrożonej 

innowacji 

Innowacja produktowa 

Przedmiotem projektu B+R, dla którego zostanie wykonane 

studium wykonalności będzie innowacja produktowa 

rozumiana jako znacząco udoskonalona usługa świadczona z 

wykorzystaniem opracowanego nowego rozwiązania 

opartego o nowy wydajniejszy algorytm. 

Rozwiązanie to będzie osadzone w chmurze obliczeniowej w 

modelu SaaS. Na rynku polskim nie ma jeszcze tak 

zaawansowanego technologicznie rozwiązania, które będzie 

rezultatem realizacji prac B+R w ramach projektu. 

Wpływ realizowanego 

projektu na rozwój firmy  

Beneficjent posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku 

rozwiązań dla przedsiębiorstw, jest cenionym partnerem 

biznesowym, a także pewnym pracodawcą. Misją 

przedsiębiorstwa jest dostarczanie oprogramowania, które 

wspiera Klientów w osiąganiu sukcesów biznesowych i 

usprawnia codzienne działanie przedsiębiorstw. 

Wprowadzenie kolejnych innowacji pozwoli na wzmocnienie 

pozycji przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności na 

międzynarodowym rynku technologicznym. 

Gospodarcze znaczenie 

realizowanego projektu  

Projekt stawia za cel stworzenie rozwiązania wymagającego 

działań w zakresie B+R w celu zapewnienia płynnej integracji 
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Tytuł projektu  Studium wykonalności projektu B+R dotyczącego zbadania 

możliwości opracowania nowego algorytmu pozwalającego na 

opracowanie User Experience w oparciu o konwersacyjny 

interfejs. 

różnych technologii. Konkurencyjność przedsiębiorstwa ma 

istotne znaczenie dla gospodarki województwa - w ujęciu 

globalnym największą konkurencję stanowi amerykańskie 

przedsiębiorstwo Oracle zajmujące się tworzeniem 

oprogramowania do szeroko rozumianej obsługi 

przedsiębiorstw, a w szczególności systemów zarządzania 

bazą danych. Oracle jest drugim na świecie (po Microsoft) 

pod względem przychodów sprzedawcą 

oprogramowania. Realizacja projektu pozwoli Beneficjentowi 

na zwiększenie konkurencyjności i wprowadzenie 

konkurencyjnego produktu. 

Bariery zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Brak. 

Dobre praktyki/ czynniki 

sukcesu zidentyfikowane 

podczas realizacji projektu 

Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

Usługa będzie realizowana z wykorzystaniem elektronicznych 

form komunikacji co umożliwi udział w projekcie osobom z 

różnymi stopniami niepełnosprawności, w tym ruchowej. 

Projekt będzie zgodny z zasadą uniwersalnego projektowania 

– rezultat projektu studium wykonalności projektu B+R 

będzie dostępny dla wszystkich osób bez konieczności 

specjalistycznego projektowania. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie projektu i wniosków 

o płatność końcową oraz stron internetowych przedsiębiorstw. 

 

Tabela 5. Zakup usługi B+R przez Delfin Sp. z o.o. Sp. k. dot. opracowania projektu 

wzorniczego prototypów wyposażenia sieci sklepów, w celu stworzenia modelowego sklepu 

spożywczego o charakterze regionalnym. 

Tytuł projektu  Zakup usługi B+R przez Delfin Sp. z o.o. Sp. k. dot. 

opracowania projektu wzorniczego prototypów 

wyposażenia sieci sklepów, w celu stworzenia modelowego 

sklepu spożywczego o charakterze regionalnym. 

Beneficjent Delfin Sp. z o.o. Sp.  Komandytowa 

Wartość projektu 246 000,00 
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Tytuł projektu  Zakup usługi B+R przez Delfin Sp. z o.o. Sp. k. dot. 

opracowania projektu wzorniczego prototypów 

wyposażenia sieci sklepów, w celu stworzenia modelowego 

sklepu spożywczego o charakterze regionalnym. 

Kwota bonu  170 000,00 

Działalność gospodarcza 

związana z projektem 

Handel hurtowy i detaliczny 

Cel projektu Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i 

konkurencyjności rynkowej Spółki Delfin dzięki realizacji 

usługi B+R przez wybraną jednostkę naukową, która opracuje 

projekt wzorniczy prototypów wyposażenia modelowego 

sklepu spożywczego.  

Dzięki wdrożeniu wyników prac B+R przedsiębiorstwo uzyska 

znaczącą przewagę konkurencyjną. Osiągnięcie celu nastąpi 

poprzez realizację celów bezpośrednich: 

1. Włączenie do oferty franczyzowej koncepcji sklepu 

modelowego obejmującego nabycie know-how i projektów 

wzorniczych prototypów wyposażenia sklepów 

opracowanych w ramach zakupionej usługi, 

umożliwiających wdrożenie ich do działalność 

franczyzobiorców. 

Szczegółowych: 

1. Rozwój marki i sieci franczyzowej poprzez zbudowanie 

spójnego wizerunku i ujednolicenie poziomu i sposobu 

świadczenia usług. 

2. Zwiększenie zysków z działalności poprzez ulepszenie 

procesów zakupowych w placówkach franczyzowych. 

Zakres projektu 

(charakterystyka) 

Przedmiotem projektu jest zakup usługi B+R związanej z 

opracowaniem innowacyjnego projektu wzorniczego 

wyposażenia sieci sklepów, umożliwiającego stworzenie 

koncepcji modelowego sklepu spożywczego o charakterze 

regionalnym. Zakłada się, że opracowane prototypy swoim 

wzornictwem umożliwią stworzenie spójnych i 

przemyślanych pod względem logistycznym przestrzeni 

handlowych. Opracowane prototypy pozwolą na 

odpowiednie rozmieszczenie i zaprezentowanie produktów, 

oraz stworzenie ścieżki zakupowej klienta, co pozwoli na 

usprawnienie procesu zakupowego i podniesienie jakości 

usług. W związku z historią i lokalizacją sklepów sieci, zakłada 



 
 

 
Strona 80 z 89 

 

Tytuł projektu  Zakup usługi B+R przez Delfin Sp. z o.o. Sp. k. dot. 

opracowania projektu wzorniczego prototypów 

wyposażenia sieci sklepów, w celu stworzenia modelowego 

sklepu spożywczego o charakterze regionalnym. 

się, że wzornictwo będzie nawiązywać do kultury i 

dziedzictwa Wilamowic. 

Grupa docelowa Główną grupę klientów stanowią klienci lokalni – mieszkańcy 

miejscowości, w których prowadzone są sklepy DELFIN. 

Rodzaj i opis wdrożonej 

innowacji 

Innowacja produktowa. 

Innowację produktową będzie stanowiła wprowadzona do 

oferty Beneficjenta koncepcja sklepu modelowego, którą 

franczyzobiorcy będą mogli nabyć na zasadach dzierżawy lub 

zakupu praw, wraz z dotychczasowym pakietem usług 

oferowanych franczyzobiorcom. W ramach tego zakupu 

Wnioskodawca zaoferuje swoim klientom (franczyzobiorcom) 

projekty wzornicze powstałe w ramach projektu, które 

umożliwią wykorzystanie opracowanej ścieżki zakupowej w 

placówkach powstałych w ramach franczyzy Spółki Delfin. 

Warto podkreślić, że dedykowane ścieżki zakupowe 

wdrażane są w sklepach wielkopowierzchniowych takich jak 

dyskonty czy supermarkety i hipermarkety. Małe, lokalne 

sklepy praktycznie nie korzystają z tego typu rozwiązań. 

Dzięki wprowadzeniu tej innowacji Wnioskodawca będzie 

mógł zaoferować swoim franczyzobiorcom nową jakość usług 

i rozwijać swoją markę oraz sieć franczyzową w sposób 

przemyślany i spójny, co znacznie wyróżni go na tle 

konkurencyjnych przedsiębiorstw działających w tej samej 

branży. 

Wpływ realizowanego 

projektu na rozwój firmy  

Beneficjent świadczy usługi franczyzy rynku na rynku woj. 

małopolskiego i śląskiego. Jako franczyzodawca umożliwia 

dołączenie do sieci sklepów innym podmiotom, 

udostępniając im markę DELFIN, bazę dystrybutorów, know-

how czy mat. marketingowe. Beneficjent pragnie rozwijać 

swoją sieć franczyzową i podnieść poziom świadczonych 

usług. Zaoferowanie klientom (franczyzobiorcom) koncepcji 

sklepu modelowego umożliwi umocnienie pozycji sieci 

franczyzowej i utrwalenie wizerunku marki, pozyskanie 

nowych i utrzymanie obecnych klientów. Opracowana 
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Tytuł projektu  Zakup usługi B+R przez Delfin Sp. z o.o. Sp. k. dot. 

opracowania projektu wzorniczego prototypów 

wyposażenia sieci sklepów, w celu stworzenia modelowego 

sklepu spożywczego o charakterze regionalnym. 

technologia przyczyni się do znacznej poprawy 

konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Wprowadzenie innowacji wzmocni pozycję Beneficjenta na 

lokalnym rynku oraz wpłynie na nawyki zakupowe 

konsumentów co umożliwi wzrost sprzedaży. 

Gospodarcze znaczenie 

realizowanego projektu  

Na rynku krajowym brak obecnie franczyzy o lokalnym 

charakterze, dopasowanym do potrzeb mieszkańców danego 

regionu. Ponadto, ze względu na specyfikę tworzenia 

koncepcji sklepu modelowego tj. wykorzystanie założeń 

ścieżki zakupowej do opracowania projektów wzorniczych, 

oferowana usługa franczyzowa będzie się znacznie różnić od 

dostępnych na rynku. 

Bariery zidentyfikowane 

podczas realizacji 

projektu 

Brak. 

Dobre praktyki/ czynniki 

sukcesu zidentyfikowane 

podczas realizacji 

projektu 

Beneficjent aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności 

poprzez organizację wielu konkursów oraz licznych akcji 

promocyjnych. Ponadto, projekt przyczynić się ma do 

wzmocnienia tożsamości kulturowej mieszkańców regionu -  

opracowane w ramach projektu elementy wzornicze 

nawiązywać będą do kultury i dziedzictwa Wilamowic. 

Miejscowość ta w XIII w. została zasiedlona przez osadników 

z Fryzji i Flandrii. Stworzyli oni wyizolowaną kulturowo 

społeczność, posługującą się swoim własnym językiem 

(etnolekt wilamowskim - „wymysiöeryś”). Język ten był 

powszechny w użyciu na tych terenach do 1945 r. Ponadto 

społeczność ta używała również własnego stroju ludowego 

zawierającego elementy szkockiej kraty, motywy tureckie 

oraz kwiatowe, wykonywane metodą klockową. Obecnie 

lokalne władze i mieszkańcy podejmują starania w celu 

ratowania i rozpowszechniania kultury wilamowickiej. 

Nawiązanie w projektach wzorniczych do kultury Wilamowic 

umożliwi jej propagowanie i rozpowszechnianie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie projektu i wniosków 

o płatność końcową oraz stron internetowych przedsiębiorstw. 
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Tabela 6. Opracowanie studium wykonalności B+R w zakresie opracowania produktów i 

usług według koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) 

Tytuł projektu  Opracowanie studium wykonalności B+R w zakresie 

opracowania produktów i usług według koncepcji 

gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) 

Beneficjent Especto Sp. z o.o. 

Wartość projektu 60 885,00 zł 

Kwota bonu  42 075,00 zł 

Działalność gospodarcza 

związana z projektem 

Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja 

Cel projektu Celem projektu jest wzrost innowacyjności i 

konkurencyjności spółki Especto, należącej do sektora MŚP 

branży eventowej w zakresie oferowania produktów i usług 

opracowanych zgodnie z koncepcją GOZ poprzez 

opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczo-

rozwojowego, zawierającego: analizę technologiczną; analizę 

rynku; analizę potencjału kadrowego i technicznego. 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do firmy nowych, 

innowacyjnych rozwiązań: tj. kompleksowej organizacji 

eventu (proces), w tym tworzenia zabudowy wystawienniczej 

(innowacja technologiczna, produktowa) i zapewnienia 

obsługi i technologii zgodnych z postulatami koncepcji GOZ 

(gospodarki o obiegu zamkniętym). 

Zakres projektu 

(charakterystyka) 

Bon zostanie przeznaczony na zakup w jednostce naukowej 

usług badawczych, zostanie opracowana ocena i analiza 

potencjału projektu która ma wesprzeć proces decyzyjny 

poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i 

słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, 

zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz 

ocenę szans jego powodzenia. Przedmiotem projektu jest 

wdrożenie do firmy nowych, innowacyjnych rozwiązań: tj. 

kompleksowej organizacji eventu (proces), w tym tworzenia 

zabudowy wystawienniczej (innowacja technologiczna, 

produktowa) i zapewnienia obsługi i technologii zgodnych z 

postulatami koncepcji GOZ (gospodarki o obiegu 

zamkniętym). 

Grupa docelowa Branża eventowa, uczestnicy wydarzeń w regionie. 
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Tytuł projektu  Opracowanie studium wykonalności B+R w zakresie 

opracowania produktów i usług według koncepcji 

gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) 

Rodzaj i opis wdrożonej 

innowacji 

Innowacja procesowa, produktowa, organizacyjna, 

marketingowa. 

Innowacyjny charakter projektu związany jest z charakterem 

działań jakie będą wprowadzane w oparciu o zapisy studium 

wykonalności dla przedsiębiorstwa działającego w branży 

przemysłów kreatywnych i czasu wolnego.  

Innowacja produktowa – będzie zawiązana z produkcją i 

eksploatacją zabudowy targowej i eventowej z 

wykorzystaniem strategii zero waste. 

Innowacje: procesowa, organizacyjna oraz marketingowa – 

będą związane z wdrożeniem procesów i procedur opartych 

na sposobie postępowania w kontekście postulatów i zasad 

4R circular economy tj.  

1. Reduce – zapobieganie powstawaniu odpadów.  

2. Reuse (Repair) – ponowne użytkowanie (lub naprawianie)  

3. Recycle – odzysk i recykling surowców 

4. Re-design – nowe podejście do projektowania wyrobów i 

opakowań. 

Innowacja ta będzie odnosiła się nie tylko do samych 

produktów firmy (tj. rozwiązań technologicznych), ale także 

do zwyczajów postępowania, zarządzania personelem, 

zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz do 

sposobu realizacji oferowanych usług.  

Opis planowanych innowacji nietechnologicznych: 

Beneficjent planuje na podstawie studium wykonalności 

opracowanego przez Polską Akademię Nauk 

wdrożyć innowacje nietechnologiczne (tj. organizacyjne i 

marketingowe): 

• Opracowanie zasad postępowania i procedury 

rekompensowania przez organizatorów i uczestników 

eventów śladu węglowego; 

• Uwzględnianie zagadnień GOZ w komunikacji 

marketingowej (wg szczegółowych wytycznych wykonawcy 

bonu); 

• Wskazanie procedury i rozwiązań w zakresie strategii 

społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstwa, w 
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Tytuł projektu  Opracowanie studium wykonalności B+R w zakresie 

opracowania produktów i usług według koncepcji 

gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) 

tym metod pomiaru i monitorowania postępu wdrażania 

wskaźników środowiskowych CSR; 

•Wskazanie zasad organizacji pracy przedsiębiorstwa 

spełniających postulaty GOZ. 

Wpływ realizowanego 

projektu na rozwój firmy  

Innowacyjne zmiany wprowadzone przez firmę organizującą 

eventy, spowodują, że jako pionier ekologicznych rozwiązań, 

stanie się ona bardzo konkurencyjna, a oprócz działań 

wpływających pozytywnie na środowisko naturalne, będzie 

pełniło także rolę edukacji ekologicznej wśród uczestników 

eventów. 

Gospodarcze znaczenie 

realizowanego projektu  

Branża eventowa należy do gałęzi przemysłów kreatywnych, 

co wymaga podejmowania ciągłych działań na rzecz 

tworzenia nowatorskiej, unikatowej oferty spełniającej 

potrzeby odbiorców. Projekt zakłada podjęcie współpracy z 

jednostką naukową w celu realizacji prac badawczych, 

których wyniki wskażą kierunki dotyczące 

modyfikacji łańcucha dostaw, systemów wystawienniczych, 

scenariuszy wydarzeń i zasad ich realizacji zgodnie z 

koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ (ang. 

circular economy) co stanowić będzie innowację 

produktową w skali kraju. Polskie firmy eventowe nie 

realizują bowiem obecnie kompleksowych usług 

uwzględniających postulaty zrównoważonego rozwoju. 

Założono, że firma będzie działała w kierunku organizacji 

wydarzeń zgodnie z kompleksową strategią GOZ, czyli w 

kierunku generowania jak najmniejszej ilości odpadów, 

niskich emisji, niskiej energochłonności, 

ponownego wykorzystania surowców, zrównoważonego 

zarządzania zasobami. Taka aktywność powoduje 

zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Wachlarz 

zastosowania pozornie drobnych zmian może 

wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć procesy, które w 

konsekwencji są szkodliwe dla środowiska. 

Bariery zidentyfikowane 

podczas realizacji 

projektu 

Brak. 
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Tytuł projektu  Opracowanie studium wykonalności B+R w zakresie 

opracowania produktów i usług według koncepcji 

gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) 

Dobre praktyki/ czynniki 

sukcesu zidentyfikowane 

podczas realizacji 

projektu 

Projekt zakłada szeroką współpracę z jednostką naukową, 

zapewniając dodatkowe, niezwiązane z przedmiotem 

projektu pozytywne efekty:  

- Jednostka naukowa może komercjalizować usługi swoich 

pracowników, ich prace badawcze w taki sposób aby 

odpowiadały one potrzebom rynku pracy w warstwie 

praktycznej a nie jedynie teoretycznej;  

- Jednostka naukowa, nabierając doświadczenia we 

współpracy z przedsiębiorcą, może doskonalić swoje 

programy upowszechniania wiedzy naukowej o elementy 

mające swoje odzwierciedlenie na rynku pracy, co wpłynie na 

poziom atrakcyjności absolwentów na tym rynku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie projektu i wniosków 

o płatność końcową oraz stron internetowych przedsiębiorstw. 

 

Tabela 7. Opracowanie i zbudowanie prototypu systemu optymalizującego dobór 

elementów izolacji ogniowej w budynkach według normy Eurocode opartego na silniku 

reguł oraz algorytmach uczenia maszynowego 

Tytuł projektu  Opracowanie i zbudowanie prototypu systemu 

optymalizującego dobór elementów izolacji ogniowej w 

budynkach według normy Eurocode opartego na silniku 

reguł oraz algorytmach uczenia maszynowego 

Beneficjent Fresh-art Sp. z o.o. 

Wartość projektu 244 770,00 zł 

Kwota bonu  169 150,00 zł 

Działalność gospodarcza 

związana z projektem 

Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym 

telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, 

doradztwo i działalność pokrewna 

Cel projektu Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i 

konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie 

do oferty innowacyjnego produktu. 

Zakres projektu 

(charakterystyka) 

W oparciu o przeprowadzone prace badawczo- rozwojowe 

dojdzie do stworzenia systemu optymalizującego dobór 

elementów izolacji ogniowej w budynkach według normy 

Eurocode bazując na zaawansowanym silniku reguł oraz 
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Tytuł projektu  Opracowanie i zbudowanie prototypu systemu 

optymalizującego dobór elementów izolacji ogniowej w 

budynkach według normy Eurocode opartego na silniku 

reguł oraz algorytmach uczenia maszynowego 

algorytmach uczenia maszynowego. System ma na celu 

wytworzenie opartej na sieci neuronowej i silnika reguł 

nakładki (plugin) do systemu Revit (system będzie także mógł 

działać autonomicznie), umożliwiającego przyspieszenie 

realizacji prac konstruktorskich oraz ich wykorzystanie w 

sposób ekologiczny oraz bezpieczny dla użytkownika. System 

wykona około 50% pracy projektanta/ konstruktora w trakcie 

każdego zamówienia. 

Grupa docelowa Użytkownicy systemów klasy Autodesk Revit. W 

szczególności użytkownicy modułów konstruktorskich, 

których zadaniem jest zaprojektowanie obiektu w sposób 

umożliwiający bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

Potencjalne grupy docelowe: 

 - Biura projektowe pozyskujące funkcjonalność 

dodatkowego sprawdzania ogniowego. 

 - Firmy produkcyjne – producenci materiałów 

ognioodpornych chcący udostępniać swoją bazę katalogową, 

umożliwiając projektantom korzystanie z ich produktów.  

 - Architekci – funkcjonalność liczenia/sprawdzania 

ognioodporności. 

Rodzaj i opis wdrożonej 

innowacji 

Innowacja produktowa 

W ramach realizacji projektu dojdzie do opracowania i 

zbudowania innowacyjnego prototypu systemu 

optymalizującego dobór elementów izolacji ogniowej w 

budynkach według normy Eurocode opartego na silniku reguł 

oraz algorytmach uczenia maszynowego składający się z kilku 

modułów opisanych powyżej. Zostanie wprowadzony system 

dystrybucji abonamentowej w przedsiębiorstwie w stosunku 

do dotychczasowych rozwiązań per klient. Żadne z rozwiązań 

dostępnych na rynku nie udostępniało dotąd tak 

kompleksowego rozwiązania automatycznego. 

Wpływ realizowanego 

projektu na rozwój firmy  

Projekt polega na wytworzeniu własnej nowej technologii 

oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub 

znacznie ulepszonych usług w przedsiębiorstwie. Podobne 

rozwiązanie istnieje na rynku, jednak nie jest ono oparte na 
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Tytuł projektu  Opracowanie i zbudowanie prototypu systemu 

optymalizującego dobór elementów izolacji ogniowej w 

budynkach według normy Eurocode opartego na silniku 

reguł oraz algorytmach uczenia maszynowego 

uczeniu maszynowym i zaawansowanym silniku reguł, w 

związku z czym realizowany projekt znacznie zwiększy 

konkurencyjność przedsiębiorstwa i zapewni możliwość 

dalszego rozwoju w kierunku innowacyjnych technologii. 

Gospodarcze znaczenie 

realizowanego projektu  

System stanowiący przedmiot projektu będzie mógł być 

wdrożony na szeroką skalę. Będzie on znacząco wspierał 

ekspertów do spraw przeciwpożarowych. Wiedza pozyskana 

na etapie etykietowania zostanie utrwalona i zawarta w sieci 

neuronowej. Docelowy użytkownik nie musi pozasiadać takiej 

wiedzy a będzie korzystał z wyuczonych wzorców. 

Zastosowanie sieci neuronowych jest przykładem dokonania 

postępu naukowego i technologicznego, eliminując także 

niepewności dziedzinowe (rozwiązania przeciwpożarowe) w 

sposób metodyczny. 

Bariery zidentyfikowane 

podczas realizacji 

projektu 

Brak. 

Dobre praktyki/ czynniki 

sukcesu zidentyfikowane 

podczas realizacji 

projektu 

Realizacja projektu poparta jest na realnym 

zapotrzebowaniem na rynku - w ramach prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej Beneficjent od lat 

współpracuje z podmiotami z branży projektowej oraz 

budowlanej. W trakcie współpracy dostrzeżono wysoką 

potrzebę rynkową dla stworzenia systemu optymalizującego 

dobór elementów izolacji ogniowej w budynkach według 

normy Eurocode bazując na zaawansowanym silniku reguł 

oraz algorytmach uczenia maszynowego. Beneficjent w 

swojej bazie posiada kilkudziesięciu klientów z grupy 

docelowej, a wypracowany system jest odpowiedzią na ich 

codzienne potrzeby w trakcie wykonywania pracy 

zawodowej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie projektu i wniosków 

o płatność końcową oraz stron internetowych przedsiębiorstw. 
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Tabela 8. Wdrożenie innowacji produktowej i optymalizacja procesu wykonywania druku 

przez opracowanie prototypu robota – manipulatora współpracującego z drukarkami UV 

Tytuł projektu  Wdrożenie innowacji produktowej i optymalizacja procesu 

wykonywania druku przez opracowanie prototypu robota – 

manipulatora współpracującego z drukarkami UV 

Beneficjent Krzysztof Kanturski Usługi Poligraficzno Reklamowe 3d 

Products 

Wartość projektu 246 000,00 zł 

Kwota bonu  170 000,00 zł 

Działalność gospodarcza 

związana z projektem 

Inne niewyszczególnione usług - działalność usługowa 

związana z przygotowywaniem do druku 

Cel projektu Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i 

konkurencyjności przedsiębiorstwa przez opracowanie 

studium wykonalności robota - manipulatora, 

dedykowanemu branży poligraficznej i służącemu 

usprawnieniu, efektywności i poprawie wydajności pracy.  

Zakres projektu 

(charakterystyka) 

Opracowana koncepcja urządzenia typu robot manipulator 

będzie innowacją produktową, którą Beneficjent będzie 

oferował swoim klientom wraz z drukarkami UV jako 

zautomatyzowaną linię technologiczną o parametrach 

zdecydowanie poprawiających efektywność, precyzję i tempo 

pracy w stosunku do ręcznego podawania przedmiotów do 

zadruku przez pracownika. 

Grupa docelowa Branża poligraficzna i usług marketingowych. 

Rodzaj i opis wdrożonej 

innowacji 

Innowacja produktowa 

Projekt spełnia definicję innowacyjności, gdyż wprowadza na 

rynek usługi i produkty znacząco udoskonalone w zakresie 

swoich cech i specyfikacji technicznych. W firmie 

Beneficjenta innowacyjność projektu będzie dotyczyła 

koncepcji samego manipulatora. Nadrzędnym celem jest 

również prostota i koszt wytworzenia w aspekcie 

zastosowania tego typu rozwiązania przez małe 

przedsiębiorstwa i zakłady usługowe. 

Wpływ realizowanego 

projektu na rozwój firmy  

Zapotrzebowanie na opracowane rozwiązanie spotka się z 

dużym zainteresowaniem podmiotów działających na rynku 

usług poligraficznych, ugruntowując pozycję 

przedsiębiorstwa na rynku i znacząco zwiększając jego 

konkurencyjność. Poprawie ulegnie również efektywność 

pracy w przedsiębiorstwie Beneficjenta zdecydowanie 
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Tytuł projektu  Wdrożenie innowacji produktowej i optymalizacja procesu 

wykonywania druku przez opracowanie prototypu robota – 

manipulatora współpracującego z drukarkami UV 

poprawiających precyzję i tempo pracy w stosunku do 

ręcznego podawania przedmiotów do zadruku przez 

pracownika. 

W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożona innowacja 

procesowa, która może szczególnie ułatwić pracę osobom 

niepełnosprawnym z uwagi na możliwość zautomatyzowania 

procesu świadczenia usługi. 

Gospodarcze znaczenie 

realizowanego projektu  

Wypracowane rozwiązanie będzie miało wpływ na obniżenie 

kosztów produkcji przez obniżenie kosztów osobowych oraz 

zmniejszenie strat materiałowych, wynikających z błędów 

pracy ludzkiej dotyczących niewłaściwego ułożenia 

przedmiotów do zadruku, co prowadzi do uszkodzenia partii 

materiału jak też uszkodzeń samej drukarki, czego 

konsekwencją jest przestój w produkcji, koszt naprawy 

sprzętu oraz koszt uszkodzonej partii materiału.  

Zastąpienie pracy ludzkiej w nużącej, powtarzalnej czynności 

zdecydowanie wpłynie na poprawę konkurencyjności 

podmiotów działających w branży poligraficznej, dobrze się 

rozwijającej, ale jednocześnie bardzo wymagającej pod 

kątem konkurencyjności i efektywności kosztowej. Trendy 

kształtujące rynek usług poligraficznych oraz sytuacja 

dotycząca rynku pracy pozwalają sądzić, iż zapotrzebowanie 

na rozwiązania zaproponowane przez Beneficjenta spotka się 

z dużym zainteresowaniem podmiotów działających na rynku 

usług poligraficznych, rozwijając branżę usług 

marketingowych i generując nowe miejsca pracy. 

Bariery zidentyfikowane 

podczas realizacji 

projektu 

Brak. 

Dobre praktyki/ czynniki 

sukcesu zidentyfikowane 

podczas realizacji 

projektu 

Realizacja projektu poparta jest rzeczywistym rozpoznaniem 

potrzeb rynkowych - Beneficjent od wielu lat działający na 

rynku usług poligraficznych, dostrzega brak rozwiązań 

wpływających na poprawę efektywności pracy, które będą 

dostępne również dla mikro i małych podmiotów. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie projektu i wniosków 

o płatność końcową oraz stron internetowych przedsiębiorstw. 


