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Słowniczek pojęć
Skrót

Objaśnienie

BDL GUS

Bank Danych Lokalnych GUS

B+R

Badania i Rozwój

JST

Jednostki Samorządu Terytorialnego

MŚP

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

PO IG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

PO RPW

Program Operacyjny Polska Wschodnia

SWOT

Analiza strategiczna porządkująca informacje o Makroregionie na 4 grupy:
Mocne strony, Słabe strony, Szanse i Zagrożenia
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1 Summary
The aim of the study was to evaluate the innovation potential of 5 Polish Voivodships
(Warmian-Masurian, Podlaskie, Subcarpathian, Swietokrzyskie and Lublin Voivodeship)
constituting The Eastern Poland Macroregion. The study encompassed a thorough analysis
of the Polish Central Statistics Office data regarding innovations implemented by the
entrepreneurs, expenditure on R&D, the human capital and cooperation between entities. In
order to illustrate the innovativeness of specific sectors, the report presents 25 case studies
concerning innovative enterprises and innovative initiatives enforced by both local
authorities and Regional Development Agencies in Eastern Poland. Moreover, as a
complement to the study, good practices from other Polish Voivodships and EU countries
are presented. These solutions can be partially implemented in the Macroregion or at least
provide an inspiration for further innovations. In the last part, a brief summary and
recommendations are discussed.
Eastern Poland is one of the least economically developed regions in Poland and the EU. This
is mainly due to its outlying area, high unemployment rate, relatively low transport
accessibility and a still substantial significance of the agricultural sector. The region,
however, has a great potential for development in particular due to additional support of
the European Funds, available under the Operational Programs dedicated to Eastern Poland.
In terms of innovation capabilities, major positive changes have been noted over the last
years in Eastern Poland. The share of innovative enterprises in the total number of
enterprises in the Macroregion is higher than the average for the whole Poland, with
Podlaskie Voivodeship ranked first. The expenditure on R&D has been rapidly growing since
2011. It was found that big, industrial companies were the most innovative in all respects.
Additionally, it is worth noting that all enterprises were more keen on introducing process
than product innovations. The intellectual capital of the Macroregion is improving year by
year. Especially the Lublin and Subcarpathian Voivodeships exhibit a high number of
students. Regardless of the statistics, students from Eastern Poland can also boast successes
in international competitions such as Univeristy Rover Challenge (design and construction of
the best Mars rovers), in which Polish students achieved first places in years 2011, 2013 and
2014.
In Eastern Poland there are many business environment institutions which constitute a
research supply network for the enterprises. The most important centres for fostering
innovation are 10 Science and Technology Parks concentrated in all 5 Voivodeships. The
parks have a common goal – to bridge the gap between science and business. They are also
home to the most innovative companies and start-ups, providing them with modern
laboratories and administrative support.
Each of the eastern Voivodeships has smart specializations and industries essential to its
development. These are sectors with endogenous advancement potential. Their selection is
based on the assessment of the economic, educational and institutional resources. The case
studies presented in detail prove that each of the key sectors has high innovative potential,
even if customarily considered traditional and obsolete.
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The enterprises presented in the report belong to the most innovative players in Eastern
Poland. Among the described companies and clusters, there are the most nationally and
internationally established brands such as the Aviation Valley, the manufacturer of yachts
Delphia Yachts, IT giant eLeader, agricultural machines producers (SIPMA, SaMASZ, Pronar),
Metal Processing Cluster, plastic industry leaders (LERG and SPLAST), biocarbon inventor
FLUID and Luxima, the creator of tailor-made lighting systems. There was also a place for
newcomers and companies who have gained importance over the last few years thanks to
their brilliant solutions. Among them 3D printing pioneer Zortrax and the producer of
biodegradable plates Biotrem can be listed. All these enterprises share a few common
characteristics: they have been appreciated abroad, invest substantial funds into R&D and
cooperate with other companies and research entities, often within Science and Technology
Parks. Companies with similar approach to innovations should become a leading trademark
for Eastern Poland. They stand for long-term development and their success is not based on
cheap labour force, but rather on technological know-how and highly qualified staff.
It is worth noting that innovation is not only a private sector domain. The presented case
studies concerned also innovative projects implemented by the public sector, showing an
increasing willingness of local authorities to contribute to the regional growth. Among the
selected undertakings the following were selected: the Eastern Business Angels Network, the
Energetic Cluster in Świętokrzyskie and Subcarpathian Voivodeships, the Business2Nature
project carried out under INTERREG in Warmia and Masuria region and finally a project
aimed to protect Intellectual Property Rights of the entrepreneurs in the Macroregion.
Other good practices from Poland and EU are presented to serve as an inspiration to public
authorities and enterprises who are still not confident whether innovations pay off in the
long term. The described enterprises exhibit a competitive advantage thanks to their
flexibility and reactions to the rapidly-changing, demanding market conditions.
Despite the plus sides and successes of many companies, there are still serious constraints to
achieve a high level of advancement in the Macroregion. The expenditure on innovations in
enterprises from Eastern Poland is unfortunately lower than the Polish average and showed
a negative tendency over the 2011-2013 period. Particularly the service sector suffers from
insufficient investment. Moreover, small companies implement innovative solutions less
often than bigger entities. The citizens of the Macroregion are also less willing to start
business activity than the results for other Polish regions show. The education system is not
suited to the market requirements with insufficient vocational school and technical institutes
graduates, resulting in shortage of qualified employees. Brain drain poses another serious
problem with a constant outflow of specialists from Eastern Poland. The above mentioned
factors are important obstacles to build innovativeness, and therefore they should be
significantly overcome in the coming years with the help of substantial European Funds.
Above all, more investment in innovation research is necessary as well as more cooperation
between entities. Expected improvement will definitely render the Macroregion more
flexible and innovative, thus we will witness more success stories from Eastern Poland,
similar to those presented in case studies.
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2 Streszczenie
Celem niniejszego raportu było zbadanie potencjału innowacyjnego Makroregionu Polska
Wschodnia ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych innowacji wdrożonych przez
przedsiębiorstwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz instytucje działające na rzecz
rozwoju regionalnego. W tym celu przeprowadzono dogłębną analizę aktualnych
wskaźników społeczno-ekonomicznych istotnych dla określenia innowacyjności 5
województw (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i
świętokrzyskiego) na tle całej Polski. Dodatkowo zaprezentowano 25 studiów przypadku z
Polski Wschodniej, 20 z innych województw Polski oraz 15 z krajów Unii Europejskiej. W
końcowej części raportu opisano czynniki ograniczające innowacyjność oraz przedstawiono
rekomendacje dla dynamizacji nowatorskich przedsięwzięć w Makroregionie w formie
analizy SWOT. Badanie ma szczególne znaczenie w kontekście kolejnej edycji Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 jako wskazanie potencjalnie najefektywniejszych
kierunków działań.

3 Wprowadzenie
3.1 Makroregion Polska Wschodnia na tle Polski
Województwa Polski Wschodniej zaliczane są do
najmniej rozwiniętych regionów w Polsce, a także w
całej Unii Europejskiej. Makroregion Polska
Wschodnia, ze względu na swoje peryferyjne
położenie, stosunkowo wysokie bezrobocie, duży udział
rolnictwa w kształtowaniu PKB, niską wydajność pracy i
niską
dostępność
komunikacyjną
odgrywa
nieproporcjonalnie małą rolę w krajowej gospodarce i
tworzeniu PKB. Polska Wschodnia stara się jednak tę
tendencję
odwrócić,
między
innymi
dzięki
podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć oraz
efektywnemu
wykorzystaniu
unijnych
dotacji.
Programy, które mają umożliwić wschodnim województwom poprawę konkurencyjności
oraz innowacyjności, to przede wszystkim PO Rozwój Polski Wschodniej oraz PO
Innowacyjna Gospodarka. Programy te stanowią część ogólnopolskiej strategii rozwoju.

3.2 Program Operacyjny Polska Wschodnia
PO Polska Wschodnia 2014-2020 to dodatkowy instrument wsparcia finansowego i
kontynuacja wcześniejszego programu Europejskiego Funduszu Regionalnego, dedykowany
całkowicie Polsce Wschodniej i współdziałający z innymi programami operacyjnymi. Z tytułu
programu środki w wysokości 2 mld euro przekazane będą na promowanie i wdrażanie
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innowacji na różnych płaszczyznach. O dotacje będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa typu
start-up, MŚP, ośrodki innowacji oraz JST.
Program podzielony jest na cztery główne działania, sformułowane na podstawie Strategii
Rozwoju Polski Wschodniej do roku 2020:
1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – wsparcie innowacyjnych start-upów,
internacjonalizacja MŚP oraz promocja ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych
2. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa – transport miejski i infrastruktura drogowa
3. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
4. Pomoc Techniczna – wsparcie we wdrażaniu i promocji programu
Dzięki wyżej wymienionym działaniom Polska Wschodnia wzmocni swoją atrakcyjność i
konkurencyjność oraz będzie kontynuować przedsięwzięcia zainicjowane i utworzone w
ramach unijnych programów w latach 2007-2013. Wcześniejsza edycja programu skupiała się
głównie na utworzeniu infrastruktury technicznej, teleinformatycznej i zapewnieniu
nowoczesnego sprzętu, natomiast PO PW na lata 2014-2020 kładzie większy nacisk na kapitał
ludzki i wzrost przedsiębiorczości.

3.3 Analiza innowacyjności
Zanim przedstawiona zostanie dogłębna analiza poziomu innowacyjności Polski Wschodniej
należy sformułować klarowną definicję innowacji. W literaturze nie sposób znaleźć jednego,
szeroko akceptowanego objaśnienia procesów innowacyjnych. Pojęcie innowacji
ewoluowało wraz z postępem technicznym i cywilizacyjnym, tak aby najlepiej odpowiadać
aktualnym trendom.
Innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe
idee1, które pociągają za sobą pozytywny wynik ekonomiczny i możliwość wykorzystania
nowatorskiego rozwiązania w praktyce2. Innowacje nie obejmują oczywiście tylko innowacji
produktowych. Są to także innowacje procesowe, organizacyjne i marketingowe, czyli cały
proces zarządzania, skutkujący opracowaniem nowych metod dla danej organizacji.
Szeroko pojęta innowacyjność oznacza zdolność danego podmiotu do tworzenia nowych
produktów, zwiększających jej konkurencyjność. Instytucja innowacyjna to taka, która
tworzy, wdraża i absorbuje innowacje3. Ponadto wciąż poszerza swoje kompetencje i
horyzonty oraz aktywnie angażuje się w działania prorozwojowe.
W świetle powyżej przytoczonych definicji innowacyjność jest cechą pożądaną nie tylko dla
przedsiębiorstw prywatnych, ale również dla podmiotów działających w sektorze
publicznym. Jest ona bowiem nie tylko istotnym czynnikiem, wpływającym na dynamiczny
wzrost aktywności gospodarczej, ale również ważną determinantą przyszłego rozwoju. Dla
przedsiębiorstw wprowadzenie innowacyjnego produktu lub procesu oznacza umocnienie
pozycji rynkowej oraz wzrost konkurencyjności. Ponadto, nowatorskie rozwiązania sprzyjają
1

E. Okoń-Horodyńska, wykłady Polityka innowacyjna UE
J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, str. 104
3
P. Niedzielski, Rodzaje innowacji. Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, K. B. Matusiak (red.), PARP,
Warszawa 2005, s. 74
2
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w szerszej perspektywie polepszeniu jakości życia społeczeństwa i wzmocnieniu
atrakcyjności regionów.

3.4 Innowacyjność w Polsce
3.4.1 Dojrzałość innowacyjna polskich przedsiębiorstw
Innowacyjność staje się w coraz większym stopniu strategicznym celem Polski jako
gwarancja długofalowego wzrostu gospodarczego. Strategia Innowacyjności i Efektywności
Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG) to jedna z dziewięciu części Strategii Rozwoju
Kraju 2020, koordynowanej przez Ministerstwo Gospodarki.
Ciekawa analiza dojrzałości innowacyjnej sektora przedsiębiorstw w Polsce została
przedstawiona w raporcie KPMG z 2014 roku4, opierającym się na badaniu prawie 500
średnich i dużych przedsiębiorstw z branży przemysłowej i usługowej.
Analiza wykazała, że 78% średnich i dużych przedsiębiorstw w ciągu ostatnich trzech lat
podjęło działalność innowacyjną. W większości były to innowacje produktowo-usługowe i
procesowe. Ta wysoka wartość świadczy o dużej otwartości przedsiębiorców na innowacje.
Mimo to, firmy rzadko wdrażają działania wielostronne – tylko 1/3 podmiotów angażuje się
w rozwój innowacyjności wielopoziomowej, czyli obejmującej oprócz działalności
podstawowej także innowacje marketingowe i organizacyjne.
Mimo pozytywnych zmian w tym zakresie niestety wciąż znaczna cześć przedsiębiorstw nie
podejmuje działań zorientowanych na zwiększenie innowacyjności – według raportu aż 44%
firm nie prowadzi badań innowacyjnych w pewnych obszarach z obawy przed
niezadowalającym zwrotem z inwestycji. Innymi powodami jest zbyt mała skala
prowadzonego przedsiębiorstwa lub brak uwzględnienia innowacyjności w strategii firmy.
Stosunkowo częstym powodem są także kwestie finansowe, niepozwalające na podjęcie prac
badawczo-rozwojowych. Innym problemem jest fakt, że innowacyjność, nawet jeśli wpisuje
się w strategię firmy, jest priorytetem tylko dla 20% przedsiębiorstw.
Ciekawą kwestią jest sposób rozumienia innowacji przez badane firmy. Tylko 6% firm chce
wypracowywać zupełnie nowe rozwiązania, nieznane dotąd na rynku. Zdecydowana
większość decyduje się na strategię mieszaną, czyli połączenie wewnętrznych innowacji z
wdrażaniem najlepszych, sprawdzonych przez liderów praktyk rynkowych. Wybrane przez
nas dobre praktyki sektorowe i samorządowe w dalszej części opracowania będą mogły
stanowić inspirację dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej.
Badanie KPMG zidentyfikowało także dominujące formy działalności innowacyjnej.
Większość przedsiębiorstw w ramach innowacji dokonuje zakupu nowego sprzętu bądź
oprogramowania, nawiązuje współpracę z firmami z tej samej lub innej branży, prowadzi
prace badawczo-rozwojowe lub zakupuje licencje, prawa autorskie i patenty. Działalność
B+R oraz zakup nowych maszyn to domena innowacji wprowadzanych głównie w
przedsiębiorstwach przemysłowych.
4

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, Raport KPMG 2014
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W świetle powyższych danych, badanie KPMG klasyfikuje 14% przebadanych średnich i
dużych przedsiębiorstw do grupy doświadczonych innowatorów bądź liderów innowacji.
Wiodący innowatorzy to 17% ogółu wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych i 13%
przedsiębiorstw usługowo-handlowych w Polsce. Firmy zaawansowane innowacyjnie
stanowią 21% ogółu eksporterów oraz 13% podmiotów sprzedających swoje produkty i
usługi na rynek wewnętrzny. Innowatorami są to także częściej przedsiębiorstwa
zatrudniające powyżej 50 pracowników.

3.4.2 Sektor B+R w Polsce
Dokładniejszy pogląd na strukturę wydatków B+R w polskich przedsiębiorstwach przedstawia
raport Deloitte pt. „Badania i rozwój w Polsce. Raport 2014”5, przeprowadzony w formie
ankiet internetowych oraz szczegółowych wywiadów z przedstawicielami aktywnych
innowacyjnie przedsiębiorstw w Polsce.
Najczęściej wymienianą przez przedsiębiorstwa formą finansowania projektów badawczych
są dofinansowywania z funduszy unijnych w ramach regionalnych i krajowych
programów. Ponad połowa przebadanych przedsiębiorstw wykorzystuje środki pochodzące z
funduszy strukturalnych w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych. 27%
przedsiębiorstw, czerpiąc korzyści ze zwolnień podatkowych w ramach Specjalnych Stref
Ekonomicznych, przeznacza zaoszczędzone fundusze na prace badawcze.
Z obowiązujących w Polsce dwóch rodzajów zachęt podatkowych związanych z
działalnością B+R (ulga w podatku dochodowym na nabycie nowych technologii oraz ulga dla
przedsiębiorstw ze statusem Centrum Badawczo-Rozwojowego) korzystało jedynie 7%
przebadanych przedsiębiorców. Ponad 1/3 przebadanych firm uważa, że ubieganie się o
zachęty podatkowe dla prac naukowych jest połączone z dużym ryzykiem
niezakwalifikowania badań do działalności B+R. Wprowadzenie przejrzystych przepisów
prawnych ustanawiających ulgi podatkowe dla działalności B+R stanowiłoby dla 77%
badanych przedsiębiorstw istotną zachętę do zwiększenia nakładów na ten cel.
W 2014 roku 82% przedsiębiorstw deklarowało współpracę z innymi zakładami w ramach
prac badawczo - rozwojowych. Główną przyczyną kooperacji był wymóg formalny, czyli
konieczność konsultacji prac w trakcie przeprowadzania danego projektu. Dodatkową
zachętą okazały się wyższe dofinansowywania dla projektów badawczych, w których
istniała współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami. 18% firm nie utrzymywało kontaktów z
innymi zakładami podczas prac naukowych. Głównym powodem było posiadanie własnego
laboratorium, bądź Centrum B+R, które umożliwiało samodzielne przeprowadzanie badań.

5

Badania i Rozwój w Polsce. Raport 2014. , Deloitte 2014
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3.4.3 Innowacyjność Polski na tle Unii Europejskiej
Porównanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce i w państwach europejskich
zostało przedstawione w raporcie PARP Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i
ukryty potencjał polskiej innowacyjności z 2015 roku.
W ostatnich latach zanotowano w Polsce spadek nowopowstałych firm innowacyjnych jaki i
poniesionych nakładów na innowacje zarówno w przypadku przedsiębiorstw
przemysłowych, jak i usługowych. Pierwszy trend dotyczy jednak całej Europy, co świadczy o
tym, że Polska nie jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, w którym nastąpiło
spowolnienie w zakresie wprowadzania innowacji. Ponadto, w Polsce istnieje grupa
innowacyjnych przedsiębiorstw, które prężnie się rozwijają i wielkość poniesionych przez
nich nakładów na innowacje jest zbliżona do średniej europejskiej.
Polska, wraz z Łotwą, Bułgarią i Rumunią stanowią grupę państw o najniższej aktywności
innowacyjnej przedsiębiorstw w latach 2008-2012. W tych krajach odsetek firm
innowacyjnych mieścił się w przedziale 20,7 - 32,25%. Dla porównania, państwa o
najwyższym poziomie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, takie jak Niemcy,
Luksemburg, Szwecja, Irlandia, Włochy czy Belgia mieściły się wówczas w przedziale 55,6 66,9%. W 2012 roku pod względem innowacyjności w Europie gorszy poziom osiągnęła tylko
Rumunia. Porównanie poziomu innowacyjności Polski z państwami europejskimi o zbliżonym
PKB na jednego mieszkańca, mierzonego parytetem siły nabywczej również nie przedstawia
Polski w najlepszym świetle. Państwa europejskie o zbliżonej strukturze gospodarczej do
Polski radzą sobie lepiej w kontekście wykorzystania innowacyjnych rozwiązań.
Najmniej innowacyjne w Polsce są małe przedsiębiorstwa zatrudniające 10-49 osób.
Jedynym państwem, które uzyskało mniej korzystny wynik pod tym względem, jest Rumunia.
Sytuacja wygląda lepiej w przypadku średnich przedsiębiorstw zatrudniających 50-249
pracowników, gdzie Polska osiąga wynik korzystniejszy niż Bułgaria, Węgry, Słowacja i
Rumunia. Zdecydowanie najlepiej, pod względem innowacyjności, radzą sobie w Polsce
duże przedsiębiorstwa, tj. o liczbie pracowników przekraczającej 250. W tej kategorii Polska
z udziałami równymi 56% i 46% dla kolejno przedsiębiorstw innowacyjnych technologicznie i
nietechnologicznie osiągnęła pozycję wyższą niż Wielka Brytania, Norwegia, Łotwa, Turcja,
Węgry, Bułgaria, Słowacja i Rumunia.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2010-2012 Polska była najmniej rozwinięta
pod względem innowacyjnym spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej takich jak
Węgry, Czechy, Słowacja. Niezależnie od analizowanego sektora odsetek firm
innowacyjnych w Polsce w każdym przypadku jest niższy niż w przypadku pozostałych
państw regionu. Najlepsze wyniki w regionie osiągają Czechy, mimo to w większości
analizowanych sektorów południowy sąsiad Polski znajduje się poniżej średniej unijnej.
Pozycja Polski kształtuje się zatem znacznie poniżej średniej, niezależnie od badanego
sektora.
W przypadku nakładów poniesionych na innowacje technologiczne (produktowe i
procesowe) na jedno przedsiębiorstwo Polska plasuje się znacznie wyżej w rankingu, a jej
nakłady zbliżone są do średniej unijnej, podobnie jak Węgry i Słowacja, ale warto zwrócić
uwagę, że dynamika wzrostu nakładów na innowacje technologiczne w przypadku dwóch
porównywanych państw była znacznie wyższa niż w Polsce.
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Polska jest jednym z państw europejskich, które ma najniższy odsetek przedsiębiorstw
prowadzących wewnętrzne działania w zakresie B+R (31%). Państwa Europy ŚrodkowoWschodniej częściej prowadzą badania wewnątrzfirmowe, odsetek przedsiębiorstw
prowadzących tego typu działalność wynosi od 44% na Słowacji do 51% na Węgrzech.
W przypadku współpracy polskich przedsiębiorstw z innymi podmiotami na rzecz rozwoju
innowacyjności, ich odsetek zbliżony jest do średniej unijnej i stanowi ok. 31% ogółu
przedsiębiorstw. Polska korzystniej niż państwa unijne plasuje się pod względem współpracy
z dostawcami wyposażenia, materiałów, komponentów czy oprogramowania, jednak gorzej
w przypadku współpracy z konkurencją i uniwersytetami.
W porównaniu do państw Unii Europejskiej Polska zajmuje niską pozycję pod względem
innowacyjności przedsiębiorstw. Z danych na lata 2008-2012 wynika, że w Polsce podejmuje
się mniej działań związanych z innowacyjnością niż w państwach o zbliżonym poziomie
rozwoju tj. w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Największa przepaść pomiędzy
polskimi a europejskimi przedsiębiorstwami dotyczy mniej aktywnej współpracy z
ośrodkami badawczymi i uniwersytetami, niedoinwestowania w wewnętrzną działalność
firm w B+R oraz niedoceniania informacji dostarczanej przez konsumenta.
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4 Potencjał innowacyjny Polski
Wschodniej
Trendy ogólnopolskie odzwierciedlają częściowo procesy zachodzące w Polsce Wschodniej,
jednak Makroregion ze względu na swoją specyfikę i wymienione we wstępie ograniczenia
różni się od innych województw. W celu dokładniejszego omówienia potencjału Polski
Wschodniej zostaną zatem omówione najważniejsze wskaźniki społeczno-ekonomiczne
warunkujące innowacyjność całego regionu.

4.1 Innowacyjność przedsiębiorstw
4.1.1 Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie
Do przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie zaliczyć należy firmy, które w przeciągu
badanego okresu wprowadziły na rynek co najmniej jeden innowacyjny produkt6. W roku
2013 19,4% firm z sektora przemysłowego w Polsce Wschodniej wdrażało innowacje, co
stanowi wartość o 2,3 pkt. proc. większą niż średnia dla całego kraju. Znacząca jest także
dynamika wzrostu udziału innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych – średnio 9%
rocznie. Świadczy to o dużym potencjale Makroregionu w rozwijaniu nowoczesnego
przemysłu. Polska Wschodnia jest natomiast dużo mniej aktywna jeśli chodzi o
innowacyjność w oferowanych usługach – tylko 9,5% przedsiębiorstw usługowych można
zaliczyć do innowacyjnych, przy czym w skali całej Polski jest to 11,4% przedsiębiorstw.
Rysunek 1. Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie według sektorów w 2013 roku

9,5%
sektor usług
11,4%

19,4%
sektor przemysłowy
17,1%

Polska wschodnia

Polska

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

Regionem o najwyższym odsetku przedsiębiorstw innowacyjnych w 2013 roku było
województwo podlaskie, w którym aż 23% przedsiębiorstw można uznać za innowacyjne.
Wynik ten można uznać za bardzo dobry w skali całego kraju. Na drugim miejscu znalazły się
województwa podkarpackie i warmińsko-mazurskie. Najmniej podmiotów innowacyjnych
znajduje się natomiast w województwie lubelskim.
6

Definicja GUS, Bank Danych Lokalnych
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Rysunek 2. Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie według województw w 2013 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw sklasyfikowanych ze względu na liczbę
zatrudnionych, największy odsetek firm aktywnie innowacyjnych w Polsce Wschodniej
stanowiły przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 250 osób. W 2013 roku udział
firm innowacyjnych w ogóle firm zatrudniających 10-49 osób wynosił 12%, podczas gdy ten
sam wskaźnik dla dużych przedsiębiorstw (powyżej 250 zatrudnionych) wyniósł 58%.
Widoczna dysproporcja może się jednak zmniejszać w kolejnych latach, z uwagi na dużą
dynamikę wzrostu wskaźnika dla firm małych przy jednoczesnej stagnacji aktywności
innowacyjnej firm dużych.
Rysunek 3. Udział firm aktywnych innowacyjnie według klas wielkości przedsiębiorstw w 2013 roku

10-49
50-249
250 i więcej

13%
34%
58%

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

4.1.2 Przychody ze sprzedaży produktów innowacyjnych
Udział przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych (lub istotnie ulepszonych) w
przychodach ze sprzedaży ogółem w sektorze przemysłowym w 2013 roku wyniósł dla
obszaru Polski Wschodniej średnio 5,4%. W sektorze usług było to jedynie 1,5%
przychodów. W obu przypadkach odsetek przychodów ze sprzedaży nowych (lub
ulepszonych) produktów był mniejszy od średniej w kraju. Pomimo inwestycji w sektor B+R i
dużej liczby zgłaszanych patentów, wprowadzane rozwiązania innowacyjne nie generują
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satysfakcjonujących przychodów dla podmiotów gospodarujących na terenie Polski
Wschodniej.
Analizując przychód netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach
przemysłowych w podziale na wielkość firm odnotowuje się zdecydowanie większy udział
sprzedaży produktów nowych bądź ulepszonych w zakładach dużych, zatrudniających
powyżej 250 osób. Podobnie, uwzględniając wolumen eksportu w przychodach ze
sprzedaży, widoczna jest tendencja wzrostowa tego wskaźnika wraz ze wzrostem rozmiarów
przedsiębiorstwa.
Rysunek 4. Udział przychodów ze sprzedaży i eksportu produktów innowacyjnych w udziałach ze
sprzedaży ogółem według klas wielkości przedsiębiorstw w 2013 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

4.1.3 Innowacje produktowe i procesowe
Dokonując podziału na rodzaj dokonywanych przez przedsiębiorstwa ulepszeń można
wyróżnić (zarówno w sektorze przemysłowym jak i usługowym):



innowacje produktowe – wprowadzanie na rynek nowych lub zmodernizowanych
produktów, wzbogaconych o nowe technologie, różniących się w sposób istotny od
wcześniej wprowadzonych
innowacje procesowe – zmiany w metodzie produkcji oraz dystrybucji produktów

W latach 2011-2013 zarówno przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego, jak i usług
wykazywały większą aktywność we wprowadzaniu innowacji procesowych niż
produktowych. W okresie 2011-2013 widoczny jest stopniowy spadek udziału firm
wprowadzających innowacje produktowe – dynamika spadku tego wskaźnika wyniosła w
latach 2011-2013 średnio 15% dla sektora usług i 2% dla sektora przemysłowego.
Jednocześnie odnotowuje się przyrost odsetka firm innowacyjnych w zakresie procesów –
dynamika wzrostu dla obu badanych sektorów wyniosła średnio 15%.
Odsetek firm przemysłowych, które zaimplementowały w swoich procesach produkcyjnych
istotne ulepszenia wyniósł w 2013 roku 15,2%, natomiast innowacje produktowe
wprowadziło 11,3% przedsiębiorstw. W obydwu przypadkach wyniki dla Makroregionu
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Polska Wschodnia były korzystniejsze niż te obliczone dla całej Polski. W sektorze usług
natomiast, jak już wspomniano, wyniki są mniej korzystne. Udział firm wdrażających
produkty nowe lub ulepszone wyniósł 5%, natomiast prawie 8% przedsiębiorstw
zdecydowało się na innowacyjność procesową.
Rysunek 5. Aktywność przedsiębiorstw według rodzaju innowacji w Polsce Wschodniej i w całej
Polsce w 2013 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

Najwięcej przedsiębiorstw wprowadzających innowacje procesowe i produktowe oraz
działających w sektorze przemysłowym zlokalizowanych jest w województwie podlaskim.
W województwie lubelskim natomiast odsetek zakładów o tej samej charakterystyce jest
najmniejszy, co potwierdza wnioski płynące z Rysunku 2.
Rysunek 6. Udział przedsiębiorstw wprowadzających innowacje procesowe i produktowe w
sektorze przemysłowym w podziale na województwa w 2013 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

W sektorze usług województwa wykazują większe zróżnicowanie. W odróżnieniu od sektora
przemysłowego, firmy z województwa lubelskiego wprowadziły w 2013 roku najwięcej
innowacji procesowych, podczas gdy największą aktywność innowacyjną w formie
produktów wykazywały zakłady w województwie podlaskim.
Rysunek 7. Udział przedsiębiorstw wprowadzających innowacje procesowe i produktowe w
sektorze usług w podziale na województwa w 2013 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

4.1.4 Nakłady finansowe na innowacje
Nakłady na działalność innowacyjną, zarówno w zakresie innowacji produktowych jak i
procesowych, obejmują nakłady bieżące i kapitałowe na m.in. prace badawcze i rozwojowe,
zakup licencji i patentów ze źródeł zewnętrznych, budowę infrastruktury, zakup maszyn,
szkolenie personelu i marketing.
Poziom nakładów na działalność innowacyjną w Polsce Wschodniej znajduje się poniżej
średniego poziomu krajowego, co może być istotnym czynnikiem ograniczającym rozwój
aktywności innowacyjnej tego regionu. W latach 2011-2013 średni roczny wolumen
nakładów finansowych ponoszonych z tytułu wsparcia innowacyjności w
przedsiębiorstwach ponoszących takie nakłady wyniósł dla Polski Wschodniej 3,6 mln zł,
przy średnim poziomie dla Polski wynoszącym ponad 5 mln zł. Ponadto, porównując
wartość dla 2011 roku, w 2013 odnotowano spadek wielkości ponoszonych wydatków o
12%.
Średnia wielkość wydatków na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach ponoszących
takie nakłady wyniosła dla Polski Wschodniej w 2013 roku 2 980 tys. zł, podczas gdy średnia
wartość dla Polski kształtowała się na poziomie 4 795 tys. zł. Przedsiębiorstwa prowadzące
działalność w województwie podkarpackim odznaczyły się największą wartością nakładów
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przeznaczonych na aktywność innowacyjną – średnia inwestycja przedsiębiorstwa
przemysłowego w tym regionie sięgnęła ponad 4 400 tys. zł.
Rysunek 8. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych na 1
przedsiębiorstwo, które poniosło nakłady w tys. zł w 2013 roku

warmińko - mazurskie
podlaskie
świętokrzyskie
lubelskie
podkarpackie

1609,5
2404
3108,8
3372,2
4438,2

Polska

4795

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

4.1.5 Prace badawczo-rozwojowe
Prace badawczo-rozwojowe są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla
zwiększenia zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy7.
W badanym okresie 2011-2013 widać wyraźny wzrost inwestycji na działalność badawczo –
rozwojową w Polsce Wschodniej. W roku 2013 wolumen środków przeznaczonych na
funkcjonowanie placówek naukowych wzrósł w porównaniu do roku 2011 o 21% i wyniósł
1,7 mld zł. Wartość ta stanowiła 12% wszystkich nakładów przeznaczanych na sektor B+R w
Polsce. Przedsiębiorstwa działające w sektorze przemysłowym, zlokalizowane w Polsce
Wschodniej, przeznaczyły na inwestycje w sektor badawczo - rozwojowy ponad 0,5 mld zł, co
stanowiło prawie 20% wszystkich wydatków branży przemysłowej na sektor B+R w kraju.
W sektorze B+R w Polsce w 2013 roku pracę znalazło ponad 140 tys. osób, w tym 14%
stanowili pracownicy zatrudnieni we wschodnich województwach. Sektorem
zatrudniającym najwięcej pracowników naukowych w regionie jest szkolnictwo wyższe,
gdzie pracuje ponad 61% wszystkich zatrudnionych w tej branży. Warto zauważyć, że w
badanym okresie nastąpił dynamiczny wzrost liczby zatrudnionych w sektorze B+R. W ujęciu
ogólnym dynamika wyniosła 8% (podobnie jak dla całego kraju), podczas gdy w sektorze
przedsiębiorstw odnotowano aż 17% stopę wzrostu.

7

Nauka i technika w 2001 roku, GUS, Warszawa 2003, s.37
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4.1.6 Wsparcie funduszy publicznych
Pomoc publiczna polega na finansowym wsparciu podmiotów w zakresie szeroko rozumianej
działalności gospodarczej, w tym również aktywności innowacyjnej. Najbardziej znanymi
formami wsparcia publicznego są m.in. dotacje, ulgi podatkowe, kredyty preferencyjne.
Wspieranie aktywności innowacyjnej objawia się przede wszystkim tworzeniem
preferencyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.
Region Polski Wschodniej charakteryzuje się wysokim odsetkiem przedsiębiorstw
innowacyjnych, które w 2013 roku uzyskały dofinansowanie bądź inny rodzaj wsparcia
publicznego. Dla firm działających w sektorze przemysłowym udział podmiotów, które
otrzymały pomoc publiczną w ogóle przedsiębiorstw aktywnych, wyniósł 34%. Ponadto, trzy
województwa w Polsce, które uzyskały największe dotacje pochodzą właśnie z tego
regionu, są to kolejno województwa podlaskie, podkarpackie i warmińsko – mazurskie. W
sektorze usług odsetek firm pozyskujących dofinansowanie był niższy niż w przypadku
sektora przemysłowego i wyniósł w 2013 roku 21,3%.
Rysunek 9. Przedsiębiorstwa, które uzyskały w latach 2011-2013 pomoc publiczną na działalność
innowacyjną w odniesieniu do wszystkich firm aktywnych innowacyjnie, według województw
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

4.1.7 Współpraca
Współpraca na rzecz rozwoju innowacyjności, w zakresie aktywnego udziału w projektach
wraz z innymi podmiotami, stanowi istotny czynnik działalności przedsiębiorstwa.
Partnerami przy tego rodzaju współpracy mogą być m.in. inne firmy działające w branży,
klienci oraz placówki naukowe. Kooperacja ma najczęściej charakter długotrwały, skutkujący
transferem rozwiązań technologicznych, wzrostem konkurencyjności i rozwojem.
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Odsetek przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w
ogóle przedsiębiorstw zaliczanych do aktywnych innowacyjnie w Polsce Wschodniej
wyniósł 25%. Spośród różnych form współpracy na uwagę zasługują klastry,
charakteryzujące się bliską współpracą zrzeszonych podmiotów, najczęściej działających w
podobnych branżach. W Polsce Wschodniej odsetek przedsiębiorstw kooperujących w
ramach inicjatywy klastrowej w sektorze przemysłowym wyniósł w 2013 roku 7%, natomiast
w sektorze usług udział ten wyniósł 15%.
Rysunek 10. Przedsiębiorstwa współpracujące w zakresie działalności innowacyjnej w ogóle
podmiotów aktywnych innowacyjnie według województw w 2013 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

4.1.8 Zgłoszone wnioski patentowe
Patent to prawo udzielane rozwiązaniom technicznym, dające właścicielowi patentu
wyłączność do korzystania z wynalazku w celach zarobkowych i zawodowych.
W 2014 roku na terenie Polski Wschodniej zgłoszono i udzielono ponad 800 zezwoleń
patentowych, co stanowiło 13% wszystkich zezwoleń uzyskanych na terenie Polski.
Największą dynamiką wzrostu liczby przyznawanych patentów w okresie 2011-2014
charakteryzowało się województwo podlaskie i lubelskie (kolejno 21% i 11%), natomiast
średnia dynamika dla całego regionu wyniosła 10%.
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Rysunek 11. Liczba przyznanych patentów w 2014 roku w Polsce Wschodniej
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podlaskie
świętokrzyskie
podkarpackie
lubelskie

85
102
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych
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4.1.9 Stopień umiędzynarodowienia innowacji
W czasach szybko postępującej globalizacji, prowadzącej do coraz większej integracji i
współzależności pomiędzy państwami i ich gospodarkami, niezbędna jest międzynarodowa
współpraca podmiotów gospodarujących. Szczególnie istotne wydaje się być nawiązywanie
kontaktów i ekspansja na rynki zagraniczne w przypadku firm aktywnych innowacyjnie,
korzystających z nowoczesnych technologii i prowadzących badania nad nowatorskimi
rozwiązaniami. Aby działalność gospodarcza, oparta na wiedzy i innowacjach, mogła się
efektywnie rozwijać, konieczne jest poznanie międzynarodowego rynku i możliwości z niego
płynących.
Aby dokonać kompleksowej oceny potencjału innowacyjnego Makroregionu należy zatem
wziąć pod uwagę stopień umiędzynarodowienia innowacji. W raporcie dokonano próby
zmierzenia poziomu, w jakim nowatorskie działania podmiotów regionu Polski Wschodniej
powiązane są z rynkami zagranicznymi.
Pierwszym wskaźnikiem wziętym pod uwagę jest udział przychodów ze sprzedaży
produktów innowacyjnych na eksport w przychodach ogółem. Najlepszy wynik
odnotowano w województwie podkarpackim, gdzie ponad 5% sprzedaży produktów
innowacyjnych stanowiła sprzedaż na rynki zagraniczne. Drugim z kolei regionem jest
województwo świętokrzyskie, w którym udział przychodów z eksportu wyniósł 4,9%. Dla
trzech pozostałych województw Makroregionu (województwo warmińsko – mazurskie,
podlaskie i lubelskie) wskaźnik ten był wyraźnie poniżej średniej wartości dla całej Polski i
wynosił kolejno 1,6%, 2,1% oraz 2,2%.
Rysunek 12. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w
przychodach netto ze sprzedaży ogółem w 2013 roku

warmińsko - mazurskie

1,6%

podlaskie

2,1%

lubelskie

2,2%

Polska
świętokrzyskie
podkarpackie

4,7%
4,9%
5,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

Pod pojęciem umiędzynarodowienia innowacji rozumieć można również zaangażowanie
kapitału zagranicznego w działalność innowacyjną podmiotów gospodarujących w
Makroregionie. Obliczony udział środków pozyskanych z zagranicy w ogóle nakładów
przeznaczonych na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych wskazuje
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na dużą aktywność podmiotów zagranicznych w województwie warmińsko – mazurskim. W
2013 roku wartość ta dla regionu wyniosła 29%. Ponadto warto zauważyć, że udział środków
z zagranicy dla wszystkich województw z Makroregionu przewyższył znacznie średnią
wartość krajową.
Rysunek 13. Udział środków pozyskanych z zagranicy w ogóle nakładów na działalność
innowacyjną w przedsiębiorstwach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

Przedstawione wartości wskazują na dość wysoki stopień umiędzynarodowienia innowacji
w Makroregionie. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie województwa w równym
stopniu dbają o rozwój działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych. Z
przeprowadzonej analizy wynika, że województwo podkarpackie odnotowało najwyższy
wynik w udziale przychodów ze sprzedaży innowacji na eksport w przychodach ze sprzedaży
ogółem. Jednocześnie prawie 20% nakładów na działania innowacyjne stanowiły środki z
zagranicy. Ciekawym spostrzeżeniem jest wysoki udział kapitału zagranicznego w
województwie warmińsko – mazurskim. Świadczyć to może o nadal nieznacznej, aczkolwiek
wzrastającej międzynarodowej aktywności innowacyjnej tego regionu.
Ponadto w rozdziale czwartym opisanych zostało 15 studiów przypadku dotyczących
aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw zlokalizowanych w Makroregionie. Należy
podkreślić, iż poszczególne firmy zostały wybrane uwzględniając m.in. nagrody otrzymane za
działania innowacyjne czy obecność w rankingach innowacji. Nie brano pod uwagę stopnia,
w jakim przedsiębiorstwo aktywnie uczestniczy w wymianie międzynarodowej. Pomimo to
okazuje się, że większość z przedstawionych firm energicznie rozwija się na rynkach
zagranicznych, eksportując produkty najwyższej jakości do krajów na wszystkich
kontynentach.
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4.2 Szkolnictwo
W Polsce Wschodniej znajdują się 74 szkoły wyższe. Najwięcej uczelni, 19, zlokalizowanych
jest w województwie lubelskim, natomiast najmniej w województwie warmińsko-mazurskim.
Najwięcej studentów uczy się w województwach lubelskim i podkarpackim (odpowiednio
85 876 i 62 730 osób). Województwo lubelskie wyróżnia się nie tylko dużą liczbą
studentów, ale także największym udziałem absolwentów i doktorantów w odniesieniu do
liczby ludności. Wskaźniki te wynoszą dla Lubelszczyzny odpowiednio 127 i 14,8 osób na 10
tys. ludności i są wyższe niż średnie wartości obliczone dla całej Polski (118 i 11,3 osób).
Rysunek 14. Szkoły wyższe w Polsce Wschodniej według województw w 2013 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

Rysunek 15. Liczba studentów w Polsce Wschodniej według województw w 2013 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

Oprócz liczby osób uczących się na uczelniach wyższych bardzo ważną rolę odgrywa profil
kształcenia studentów. W województwach podkarpackim i świętokrzyskim, mimo iż
wskaźnik liczby absolwentów i doktorantów znajduje się poniżej średniej krajowej,
odpowiednio 29,4% i 28% studentów wybiera kierunki techniczne i przyrodnicze, które są
kluczowe z punktu widzenia budowania innowacyjności regionu. Jest to wartość wyższa od
wartości średniej obliczonej dla Polski. Z kolei w województwie lubelskim, w którym kształci
się najwięcej osób w Polsce Wschodniej, odsetek ten jest najmniejszy (mimo iż w
wartościach bezwzględnych region byłby zdecydowanym liderem).
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Rysunek 16. Odsetek studiujących na kierunkach technicznych i przyrodniczych w 2013 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

Dla konkretnych regionów natomiast ważne jest kształcenie studentów na kierunkach
związanych ze specjalizacją danych województw, ponieważ są one najbardziej dopasowane
do uwarunkowań ekonomicznych, historycznych i geograficznych regionów. Absolwenci,
którzy ukończyli studia w tych dziedzinach to 11-16% wszystkich studiujących, przy czym
sytuacja wygląda najlepiej w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim. Trzeba
jednak pamiętać, ze inteligentne specjalizacje wybierane są także pod kątem możliwych
ścieżek edukacji w regionie, jest to zatem zmienna, do której należy podchodzić z
ostrożnością.
Rysunek 17. Udział absolwentów grup kierunków związanych z inteligentnymi specjalizacjami
regionów w 2013 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

Należy pamiętać, że jakość szkolnictwa wyższego wyraża się nie tylko zagregowanymi
statystykami, ale w głównej mierze sukcesami absolwentów konkretnych uczelni. Jednym z
największych sukcesów studentów Polski Wschodniej są pierwsze miejsca zdobywane w
konkursie University Rover Challenge, organizowanym przez amerykańskie Mars Society.
Coroczna konkurencja polega na skonstruowaniu łazika marsjańskiego, który najlepiej
poradzi sobie z wyzwaniami czekającymi podczas symulowanej misji na Marsie. Łaziki
studentów Politechniki Białostockiej trzykrotnie zwyciężały w 2011, 2013 i 2014 roku. W
roku 2015 pierwsze miejsce przypadło studentom Politechniki Rzeszowskiej.
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Innym znaczącym sukcesem są nagrody przyznane studentom na krajowym szczeblu
konkursu Imagine Cup 2014 organizowanego przez Microsoft. W polskim finale znalazły się
wyłącznie trzy drużyny z Polski Wschodniej. Zespół z Politechniki Białostockiej opracował
narzędzie Face Controller, umożliwiające sterowanie komputerem osobom
niepełnosprawnym. Politechnikę Rzeszowską reprezentowała drużyna We Code for Food,
która zaprojektowała system Phobos, rozpoznający i leczący fobie u pacjentów. Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Informatyki został natomiast
nagrodzony za innowacyjną grę komputerową Lore.

4.3 Przedsiębiorczość mieszkańców
Na innowacyjność regionu w największym stopniu wpływa kapitał ludzki, wyrażający się nie
tylko liczbą absolwentów szkół wyższych, ale także skłonnością mieszkańców do
podejmowania działalności gospodarczej. Pod tym względem wyniki Polski Wschodniej są
mniej korzystne niż wskaźniki obliczone dla całego kraju. W całej Polsce średnio 7,7% osób
prowadzi działalność gospodarczą. W województwie podkarpackim z kolei tylko 57 osób na
1000 ludności decyduje się na założenie własnej firmy, natomiast w najlepszym pod tym
względem województwie Polski Wschodniej, czyli świętokrzyskim – 67 osób. Także liczba
podmiotów nowo zarejestrowanych w ujęciu relatywnym jest w Polsce Wschodniej mniejsza
niż w pozostałych województwach.
Rysunek 18. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności w 2013 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych
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Rysunek 19. Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym w 2013
roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

4.4 Potencjał BPO
Polska Wschodnia posiada ogromny potencjał jako lokalizacja dla sektora BPO (outsourcing
procesów biznesowych) oraz SSE (Centrów Usług Wspólnych). Działalność BPO/SSE polega
na zlecaniu zewnętrznemu dostawcy obsługi wybranych procesów biznesowych, tradycyjnie
realizowanych za pomocą wewnętrznych zasobów. Z usług outsourcingu korzystają przede
wszystkim branże takie jak finanse, bankowość, telekomunikacja oraz IT8.
Wszystkie miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, tj. Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i
Kielce, znalazły się w rankingu 10 najbardziej obiecujących lokalizacji dla sektora BPO/SSC
w Polsce według opracowania Colliers International z 2013 roku.
Wśród kryteriów wyboru miast znalazły się:






stopa bezrobocia
średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników
potencjał ludnościowy
wykształcenie mieszkańców (liczba uniwersytetów, studentów i absolwentów)
dostępność powierzchni biurowej oraz cena za wynajem metra kwadratowego
powierzchni

Pod względem liczby mieszkańców największym potencjałem odznaczają się Lublin oraz
Białystok. Lublin przoduje także w jeśli chodzi o liczbę studentów i absolwentów oraz metraż
powierzchni biurowych. Ceny za wynajem są tam jednak najwyższe spośród wszystkich 10
ocenianych lokalizacji, prawdopodobnie ze względu na fakt, iż w mieście pozostało niewiele
wolnych biur. Dużą dostępnością powierzchni biurowej charakteryzują się także Kielce,
Rzeszów oraz Białystok. Olsztyn posiada mniejszy potencjał w tym obszarze, jednak wiele
inwestycji jest w trakcie realizacji.

8

Pomorski Barometr Zawodowy. Branża BPO, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2012
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4.5 Instytucje otoczenia biznesu
Instytucje otoczenia biznesu (IOB) to podmioty wspierające działalność sektora MŚP.
Posiadają ogromny wpływ na kształtowanie kultury przedsiębiorczej, poprawiają
efektywność firm oraz przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności poprzez świadczenie
usług doradczych i tworzenie sieci współpracy9. IOB pomagają także firmom w uzyskaniu
zewnętrznego dofinansowania.
Wśród instytucji otoczenia biznesu wyróżnia się trzy grupy:




Ośrodki przedsiębiorczości – oferujące wsparcie dla nowych firm i aktywizujące
regiony w zakresie przedsiębiorczości
Ośrodki innowacji – promujące działalność innowacyjną oraz współpracę nauki i
biznesu
Instytucje finansowe – ułatwiające dostęp do finansowania dla innowacyjnych
przedsięwzięć

Najbardziej kluczowymi centrami innowacji są oczywiście ośrodki innowacji, na które
składają się: Centra Transferu Technologii (powoływane przez Polską Akademię Nauk),
Agencje Rozwoju Regionalnego, klastry, Izby Gospodarcze, inkubatory technologiczne i
Parki Technologiczne. W roku 2014 w Polsce działało łącznie 176 aktywnych ośrodków
innowacji, przy czym 44 z nich funkcjonowały w Makroregionie Polska Wschodnia10.
Działalność Parków Naukowo-Technologicznych oraz obecnych na ich terenie Inkubatorów i
Centrów Transferu Technologii zostanie przybliżona w kolejnym podrozdziale, całkowicie
poświęconemu temu tematowi.

4.6 Parki Naukowo-Technologiczne
W tworzeniu warunków niezbędnych do powstawania innowacji niezwykle ważną rolę
odgrywają Parki Naukowo-Technologiczne. Są to instytucje stanowiące punkt spotkań kadry
naukowej i przedsiębiorców. Parki Naukowo-Technologiczne obecne są na terenie całej
Polski i pozytywnie wpływają na atrakcyjność inwestycyjną i poziom innowacyjności
poszczególnych regionów. W Polsce działają aktualnie 42 Parki Naukowo-Technologiczne,
przy czym 10 z nich znajduje się w Polsce Wschodniej tj. w województwach: warmińskomazurskim – 3, podlaskim- 2, lubelskim- 2 , podkarpackim – 2 oraz świętokrzyskim - 1.
Warto zauważyć, że koncentracja Parków w tej części Polski jest mniejsza niż w innych
województwach np. w województwie śląskim – 6, wielkopolskim – 6, czy dolnośląskim – 5.
Większość Parków znajduje się w średnich lub dużych miastach ze względu na możliwość
wykorzystania dogodnej infrastruktury oraz bliskość uczelni wyższych. Większość
analizowanych parków technologicznych w Polsce Wschodniej posiada szeroką sieć
9

A. Domańska, R. Zajkowski, Percepcja wpływu IOB na rozwój przedsiębiorczości w opinii beneficjentów
wsparcia w województwie lubelskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013
10
A. Bąkowski, M. Mażewska (red. nauk.), Ośrodki innowacji w Polsce. Raport z badania 2014, PARP 2014
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kontaktów z władzami samorządowymi, ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą,
przedsiębiorcami oraz innymi parkami technologicznymi.

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny istnieje od 2013
roku i koncentruje swoją działalność na sektorze ICT, branży
spożywczej,
przemyśle
drzewnym,
meblarskim,
biotechnologicznym,
geofizycznym
oraz
ochronie
środowiska.
Park powstał dzięki inicjatywie następujących podmiotów: gminy Olsztyn, Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jednostka współpracuje z Parkiem
Technologicznym w Poznaniu i Wrocławiu.
Na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego działa Inkubator
Przedsiębiorczości, który wspiera działalność nowo utworzonych, innowacyjnych firm, a
także Centrum Transferu Technologii zajmujące się prowadzeniem badań naukowych nad
nowymi technologiami. Oferta Parku obejmuje dodatkowo usługi doradcze, Centrum
Konferencyjne oraz laboratoria i biura o wysokim standardzie.

Elbląski Park Technologiczny powstał w 2011 roku i był
pierwszym parkiem technologicznym na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego. Jego głównym celem jest tworzenie
pomostu pomiędzy działalnością badawczą i gospodarczą oraz
budowa współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi,
uczelniami i przedsiębiorstwami.
Głównym atutem ośrodka stało się Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji, w obrębie
którego działają Centra Badawczo – Rozwojowe: Centrum Jakości Środowiska, Laboratorium
Badań Środowiska Pracy i Emisji, Centrum Metaloznawstwa , Centrum Technologii Drewna i
Mebli oraz Centrum Transferu Technologii Informatycznych. Jednostki te pełnią funkcję
wsparcia dla przedsiębiorstw w podnoszeniu konkurencyjności na rynku lokalnym, jak i
globalnym.
Park dysponuje 67 ha terenów inwestycyjnych o dogodnej lokalizacji, w sąsiedztwie miasta
Elbląg. Ponadto prawie połowa terenów Elbląskiego Parku Technologicznego znajduje się w
granicach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co stanowi dodatkową
zachętę dla inwestorów.
Elbląski Park Technologiczny współpracuje z wieloma uczelniami i instytucjami badawczymi:
Politechniką Gdańską, Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną, Instytutem
Technologii Drewna, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, Instytutem Informatyki
Stosowanej, Instytutem Ochrony Środowiska. Władze miasta dbają o to, by zawiązywać
współpracę również z innymi parkami, zarówno w Polsce jak i za granicą, czego przykładem
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jest pogłębiająca się kooperacja z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Ronneby
Soft Center w Szwecji, White Horse Park/ Trowbridge w Anglii oraz KITC w Kaliningradzie.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku należy do Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i specjalizuje się w takich
dziedzinach jak: branża elektroniczna, budowlana,
informatyczna i OZE. W obrębie parku istnieje Inkubator
Przedsiębiorczości i Technologii, którego celem jest
wspieranie firm rozpoczynających swoją działalność. Poprzez doradztwo prawne, szkolenia,
pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania czy wsparcie przy implementacji nowych
produktów, inkubator jest atrakcyjnym miejscem do wdrażania nowych technologii. Oferta
Parku obejmuje także tereny inwestycyjne, wynajem powierzchni biurowych, sal
konferencyjnych i hal produkcyjnych. Park funkcjonuje od 2012 roku.
Władze Parku utrzymują ścisłe kontakty z uczelniami wyższymi znajdującymi się na terenie
województwa warmińsko - mazurskiego i innych województw Polski tj. z Olsztyńską Wyższą
Szkołą Informatyki i Zarządzania, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wyższą
Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy,
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach, Kołem Naukowym Architektury
Politechniki Warszawskiej. Współpraca rozwijana jest również z uczelniami zagranicznymi:
Uniwersytetem Technicznym w Kownie i Uniwersytetem Nauki i Technologii w New Jersey.
Ponadto Park rozwija współpracę z wieloma instytucjami otoczenia biznesowego i innymi
parkami technologicznymi znajdującymi się większości w obrębie Polski Wschodniej, z
Pomorskim Parkiem Naukowo – Technologicznym w Gdyni oraz kilkoma zagranicznymi
parkami technologicznymi tj. z Parkiem Technopolis w Kownie i Northtown Technology Park
w Wilnie.

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis”
powstał w 2003 roku. Do głównych zadań Parku należy
umacnianie konkurencyjności lokalnej gospodarki poprzez
wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
oraz sprawne zarządzanie zasobami wiedzy i
kapitału. Obszar Parku obejmuje 70 ha, a jego dużym
atutem jest sąsiedztwo Międzynarodowego Portu
Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Park Naukowo-Technologiczny, w związku z głęboko
zakorzenionymi tradycjami przemysłu elektromaszynowego w regionie, w tym lotniczego,
skupia
wiele
firm z branży elektromaszynowej oraz zajmujących się nowymi
technologiami. Na terenie Parku działają również przedsiębiorstwa z sektora mineralnego,
naftowego, szklarskiego, hutniczo-metalurgicznego oraz z branży chemicznej.
Do głównych zadań Parku należy aktywizacja terenów poprzemysłowych celem ich lepszego
zagospodarowania, tworzenie infrastruktury wspierającej lokalną przedsiębiorczość oraz
ciągłe zwiększanie konkurencyjności regionu celem pozyskania nowych inwestorów.
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny zajmuje się również wynajmem powierzchni
biurowych, sal konferencyjnych oraz oferuje usługi doradcze i szkoleniowe. Z myślą o
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studentach powstał w 2007 roku Preinkubator Akademicki PPNT, który ma za zadanie
wspierać studentów podejmujących działalność gospodarczą na własny rachunek. Dzięki
rozwiniętej współpracy z jednostkami naukowymi i akademickimi duża część działalności
Parku skoncentrowana jest na Badaniach i Rozwoju.
Park zawiązał współpracę z regionalnymi uczelniami - Politechniką Rzeszowską – Wydziałem
Maszyn i Lotnictwa oraz Uniwersytetem Rzeszowskim, które dysponują rzeszą
wykwalifikowanych absolwentów. Partnerem Parku jest również klaster „Dolina Lotnicza” –
Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego, którego działalność opiera się
wyłącznie na rozwoju przemysłu lotniczego.

Białostocki
Park
NaukowoTechnologiczny powstawał w latach
2008-2014. Głównym celem parku jest
stworzenie infrastruktury sprzyjającej
rozwojowi innowacji wśród lokalnych i
regionalnych przedsiębiorstw oraz promocja miasta Białystok. Zadaniem Parku
Technologicznego jest prowadzenie działań w obszarze B+R, a także transfer i usprawnianie
istniejących technologii. Poprzez tworzenie inicjatyw mających na celu zwiększenie
intelektualnego potencjału miasta i działalność związaną ze zwiększeniem ilości miejsc pracy
władze lokalne chcą wpłynąć na zmniejszenie odpływu wykształconej kadry.
Na wsparcie Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego mogą liczyć firmy
rozpoczynające działalność i przedsiębiorstwa innowacyjne, które mogą korzystać z szerokiej
gamy usług doradczych. Park oferuje również wynajem powierzchni biurowej, usługowej i
laboratoryjnej dla przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych. W ramach Parku
Technologicznego działa Inkubator Technologiczny, który stworzony został z myślą o
osobach, które dopiero zaczynają swoją działalność biznesową.
Park współpracuje z większością parków technologicznych działających na terenie Polski
Wschodniej oraz uczelniami wyższymi: Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w
Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Wyższą Szkołą Administracji
Publicznej. Rozwijana jest również współpraca parku z instytucjami otoczenia biznesu m.in. z
Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz organizacjami społecznymi i
pozarządowymi.

Park Naukowo-Technologiczny PolskaWschód w Suwałkach został założony w
2004 roku. Zadaniem Parku jest połączenie
potencjału środowiska biznesowego i
naukowo-badawczego oraz wspieranie
przedsiębiorczości opartej na wiedzy. Realizacji misji Parku sprzyja współpraca pomiędzy
przedsiębiorcami, instytucjami samorządowymi oraz lokalnymi uczelniami. Park w Suwałkach
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intensywnie współpracuje z instytucjami rządowymi i samorządowymi takimi jak Agencja
Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Urząd Miasta Suwałki.
Wśród partnerów Parku znajduje się wiele instytucji naukowych: Uniwersytet w Białymstoku,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Warszawska, Prezydent Miasta Suwałki,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Państwowy Instytut Geologiczny oraz
Instytut Łączności.
Działalność Parku służy zwiększeniu konkurencyjności i innowacyjności województwa
podlaskiego. Park został współfinansowany ze środków unijnych, w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Oferta Parku Naukowo-Technologicznego obejmuje tereny inwestycyjne posiadające pełne
uzbrojenie, wynajem pomieszczeń, Inkubator Technologiczny dla firm rozpoczynających
działalność oraz laboratoria badawczo-rozwojowe. Park dysponuje również Centrum
Konferencyjno-Wystawienniczym o wysokim standardzie.

Inicjatywa związana z powołaniem Kieleckiego Parku
Technologicznego pojawiła się w dokumencie "Strategia dla miasta
Kielce na lata 2007-2020", w ramach wprowadzania gospodarki
opartej na wiedzy. Kielecki Park Technologiczny powstał w 2008
roku dzięki współpracy władz samorządowych, środowiska
naukowego, instytucji otoczenia biznesowego i przedsiębiorców.
Park prowadzi aktywną współpracę z uczelniami z regionu tj.
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Politechniką Świętokrzyską,
jak również z zagranicznymi ośrodkami naukowymi: Międzynarodową Szkołą Designu w
Padwie i Uniwersytetem w Mariborze, Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Vorarlbergu i z
Politechniką w Koszycach. Od 2010 roku tereny Kieleckiego Parku Technologicznego
stanowią część Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice", co sprzyja zwiększeniu
atrakcyjności Parku. Park Technologiczny składa się z dwóch stref: Centrum
Technologicznego, które skierowane jest do inwestorów krajowych i zagranicznych oraz
Inkubatora Technologicznego, którego oferta kierowana jest do młodych, innowacyjnych
przedsiębiorstw i start-upów. Oferta Parku obejmuje wynajem powierzchni, doradztwo na
różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa, szkolenia oraz inkubację. Park Technologiczny
jest w posiadaniu Centrum Konferencyjnego, które dysponuje trzema salami
konferencyjnymi o wysokim standardzie. Wśród firm, które korzystają z usług Kieleckiego
Parku Technologicznego przeważają przedsiębiorstwa z branży IT i zajmujące się energią
odnawialną.
W ramach Parku utworzono Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, które oferuje
szeroką gamę szkoleń i usług doradczych dla przedsiębiorców. Jego głównym zadaniem jest
promowanie przedsięwzięć innowacyjnych.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny to instytucja
powstała w 2005 roku w celu integracji lubelskich
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jednostek naukowych oraz biznesu. Głównym celem Parku jest umożliwienie swobodnego
przepływu wiedzy między tymi dwoma środowiskami oraz przekucie teoretycznych
pomysłów w realne innowacje. Park współpracuje z lubelskimi ośrodkami naukowymi takimi
jak Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Akademią
Medyczną w Lublinie,
Akademią Rolniczą w Lublinie, Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie
oraz Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Ponadto park utrzymuje
intensywne kontakty z klastrami oraz innymi parkami technologicznymi w Polsce. LPNT
znajduje się w sąsiedztwie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
Mielec oferując korzystne warunki inwestowania dla przedsiębiorców. Oferta parku
obejmuje kojarzenie partnerów, udzielenie niezależnej opinii o innowacyjności dla firm
chcących ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych, organizację wizyt studyjnych i
konferencji oraz wynajem powierzchni biurowych oraz laboratoryjnych. W ramach
Lubelskiego Parku Naukowo - Technicznego działa również Inkubator Technologiczny dla
nowych, innowacyjnych firm.

Puławski Park Naukowo – Technologiczny powstał w
2012 roku jako dopełnienie i rozwinięcie istniejącego
już w Puławach zaplecza naukowo-badawczego
skupionego w Zakładach Azotowych. Park opiera
swoją działalność głównie na transferze technologii
między
wieloma
działającymi
instytutami
badawczymi a sektorem przedsiębiorstw z dziedziny m.in. chemii organicznej,
gleboznawstwa oraz biotechnologii.
Oferta parku obejmuje Inkubator Technologiczny zapewniający preferencyjne warunki i
doradztwo dla nowopowstałych firm, wynajem powierzchni biurowych i laboratoryjnych
oraz kompleks konferencyjno-szkoleniowy. Park dodatkowo przyciąga inwestorów
atrakcyjnymi warunkami lokowania kapitału w pobliskiej Podstrefie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Starachowice.
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5 Studia przypadku - Polska
Wschodnia
Konkluzje płynące z analizy wskaźników GUS oraz raportów dotyczących innowacyjności
Polski są zawsze wnioskami zagregowanymi, nieprzekazującymi informacji o jednostkowych
podmiotach. W niniejszym rozdziale przedstawiono 20 przykładów przedsiębiorstw
wdrażających innowacje i ponoszących z tego tytułu korzyści oraz 5 inicjatyw administracji
publicznej i samorządów w promowaniu innowacyjności w Polsce Wschodniej. Podmioty
prywatne zostały wybrane na podstawie skali i jakości wprowadzanych innowacji, nagród
uzyskanych w prestiżowych konkursach promujących innowacyjność oraz sukcesów
odniesionych na rynku. Są to firmy wpisujące się w większości w kluczowe sektory
Makroregionu Polska Wschodnia. Inicjatywy finansowane ze środków publicznych zostały
wyselekcjonowane jako najbardziej innowacyjne i długofalowe przedsięwzięcia samorządów,
wspierające aktywny rozwój regionalny.

5.1 Dobre praktyki innowacyjnych przedsięwzięć w ujęciu
sektorowym
Jednymi z najbardziej kluczowych dla Polski Wschodniej sektorów są: przemysł lotniczy,
jachtowy, chemiczny, metalowy, maszynowy, budowlany, OZE i BPO. W podrozdziale
zostaną zaprezentowane firmy działające przede wszystkim w powyższych branżach,
nakierowane na wypracowywanie rozwiązań innowacyjnych, często w coraz większym
stopniu opierających się na nowych technologiach i przyjaznych środowisku. Przedstawione
przedsiębiorstwa są motorami rozwoju regionów, w których są zlokalizowane,
dostrzegającymi znaczenie nowych technologii we współczesnym biznesie.

5.1.1 Przemysł lotniczy
Duży zaplecze naukowo-badawcze, jak i wieloletnia tradycja przemysłu lotniczego w
Polsce sprawia, że jest on jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Polska
dysponuje niemal stuletnim doświadczeniem w tym sektorze, co gwarantuje jej silną pozycję
na światowych rynkach. Historia polskiego przemysłu lotniczego sięga I połowy XX wieku i
koncepcji Centralnego Okręgu Przemysłowego. Pierwszymi ośrodkami produkującymi
kolejno silniki i samoloty były przedsiębiorstwa zlokalizowane w Rzeszowie i Mielcu. Mimo
licznych zwrotów w historii ośrodki te przetrwały i stanowiły podstawę do budowy
Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego - Doliny Lotniczej. Polski
przemysł lotniczy skoncentrowany jest w południowo-wschodniej części kraju, a na
województwo podkarpackie przypada 90% rodzimej produkcji i to tam znajduje się
innowacyjna Dolina Lotnicza, powstała w 2003 roku.
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Celem przyświecającym powstaniu Doliny Lotniczej było
stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju
przemysłu lotniczego w Polsce poprzez współpracę oraz
wzajemne wspieranie się przedsiębiorstw działających w tym sektorze. Dolina Lotnicza jest
przykładem projektu, który w bardzo krótkim czasie przyciągnął znaczną liczbę podmiotów
działających w branży lotniczej, głównie z województwa podkarpackiego. Dolina lotnicza na
początku swojej działalności liczyła jedynie 18 członków – założycieli. Między 2003 a 2012
rokiem liczba członków wzrosła do 102 podmiotów. Obecnie klaster zatrudnia 23 tysiące
pracowników. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Doliny Lotniczej współpracują z
lokalnymi ośrodkami badawczymi, uczelniami, w tym przede wszystkim z Politechniką
Rzeszowską i instytucjami samorządowymi. W ramach wspierania edukacji klaster prowadzi
liczne projekty w szkołach gimnazjalnych - „Projekt Gimnazjum”, czy liceach – „Projekt
Sugestia”. W ramach wspierania szkolnictwa wyższego realizuje również „Dni Doliny
Lotniczej” czy targi pracy. Znaczącym krokiem było stworzenie Centrum Zaawansowanych
Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza”, które stanowi konsorcjum, w którego skład
wchodzą instytucje naukowe z całej Polski. Centrum służy kooperacji w zakresie prowadzenia
badań nad technologią lotniczą. W skład konsorcjum wchodzą: Politechnika Rzeszowska,
Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska,
Uniwersytet Rzeszowski i Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego
"Dolina Lotnicza".
Odbiorcami produktów i usług Doliny Lotniczej są najwięksi producenci samolotów na
świecie (Boeing czy Airbus). Nowoczesne technologie stosowane przez przedsiębiorstwa
zrzeszone w Dolinie Lotniczej mogą być też stosowane w przemyśle elektromaszynowym,
chemicznym, motoryzacyjnym, budowlanym i jachtowym.
Dolina Lotnicza jest prawdopodobnie najlepszym przykładem innowacyjności w Polsce
południowo-wschodniej. Kluczem do sukcesu było przede wszystkim umiejętne
wykorzystanie potencjału województwa podkarpackiego, który w połączeniu z dobrze
zarządzaną współpracą między przedsiębiorcami a lokalnymi ośrodkami badawczymi,
uczelniami i instytucjami samorządowymi przyniósł ogromny sukces w Polsce i w Europie.
Na czym polega innowacyjność Doliny Lotniczej?








Pierwszy w Polsce branżowy Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS
Interdyscyplinarna współpraca z ośrodkami badawczymi, uczelniami, instytucjami
samorządowymi i liniami lotniczymi w kraju i za granicą
400 naukowców zrzeszonych w 12 instytucjach naukowo-badawczych tworzących
Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET
Dofinansowanie projektów w ramach programu INNOLOT – Innowacyjne Lotnictwo
Zaprojektowanie i produkcja nowoczesnego, ultralekkiego samolotu sportowego
MP-02 Czajka przez Lotnicze Zakłady „Aero-Kros”
Zaprojektowanie i produkcja Imitatora Celu Powietrznego MJ-7 Szogun przez firmę
Eurotech
Zaprojektowanie i produkcja motoszybowca z napędem elektrycznym AOS-71 w
ramach wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki
Warszawskiej
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Produkcja komponentów do nowoczesnych silników nowej generacji GTF, bardziej
ekologicznych, wykorzystujących 20% mniej paliwa i powodujących 50% mniej hałasu

5.1.2 Przemysł jachtowy
Polska dzięki długim tradycjom i ogromnemu doświadczeniu jest aktualnie jednym z
globalnych liderów w produkcji jachtów i łodzi motorowych. O wysokiej pozycji przemysłu
jachtowego świadczy działalność Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych,
która zrzesza ponad 100 podmiotów funkcjonujących w branży jachtowej. Prężnie
rozwijającym się w tej branży regionem jest Polska północno – wschodnia, m.in.
województwo warmińsko-mazurskie, na terenie którego działalność prowadzi jeden z
najważniejszych graczy zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym - firma Delphia
Yachts.

Delphia Yachts to firma rodzinna
działająca od 20 lat z siedzibą w
Olecku,
zajmująca
obecnie
pozycję lidera na rynku produkcji jachtów w Polsce. Firma dysponuje
bogatą ofertą jachtów
żaglowych (regatowych, rodzinnych) i
spacerowych. Ciągłe doskonalenie i dbałość o wysoką jakość odbywa
się przy współpracy z laboratoriami odpowiedzialnymi za konstrukcję,
technologię i design jachtów. Przedsiębiorstwo ściśle kooperuje z
Centrum Techniki Okrętowej, gdzie modele łodzi poddawane są
licznym testom i badaniom. Firma korzysta również z potencjału, jaki
mają do zaoferowania jednostki naukowe. Obecnie Delphia Yachts
współpracuje z Politechniką Warszawską i Gdańską. Podstawową
działalność produkcyjną dopełniają promocja i wsparcie inicjatyw
żeglarskich Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24. Jednym z
ciekawszych przedsięwzięć było opłynięcie globu na pokładzie jachtu
Delphia w ramach Around the World Delphia Project.

Nagrody i wyróżnienia:







Wyróżnienie I stopnia w
Konkursie Najlepszy Produkt i
Usługa Warmii i Mazur dla
Nautika 1100 River w 2015 roku
Nagroda Croatian Boat of the
Year 2014 dla Nautika 1080 Soley
Nominacja European Powerboat
of the Year 2014 dla Nautika
1080 Soley
Polish Yacht of the Year 2013 dla
Nautika 830

Delphia Yachts cieszy się dużą rozpoznawalnością na rynku międzynarodowym, eksportując
95% produkcji m.in do krajów Europy, Ameryki Północnej, Azji i Australii.
Na czym polega innowacja?





Produkcja autorską metodą Zintegrowanej Struktury Jachtów, wykorzystującą
technologię próżniowej infuzji laminatu oraz frezowanie metodą CNC przy pomocy
najwyższej jakości oprogramowaniu Catia 3D Cad
Współpraca z Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku przy testowaniu prototypów
łodzi
Działania proekologiczne – wykorzystanie do produkcji produktów ekologicznych
(m.in. żywica L.S.E (Low Styren Emission), infrastruktura ekologiczna (separatory
pyłów, sortownia odpadów, kotłownie olejowe)
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5.1.3 Informatyka
Informatyka to domena dwóch województw – podkarpackiego i lubelskiego, o czym
najlepiej świadczą sukcesy firm zlokalizowanych w tych województwach. Przyszłościowe
podmioty IT na Lubelszczyźnie są aktywnie wspierane przez jednostki samorządowe. Urząd
Marszałkowski i Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie promują informatyczne
inkubatory, a lubelskie uczelnie proponują przyszłościowe studia informatyczne. Urząd
Miasta Lublin natomiast realizuje inicjatywę Lubelska Wyżyna IT, która powstała w celu
integracji różnych środowisk związanych z branżą – naukowych, biznesowych i
samorządowych. Co roku w Lublinie odbywa się ponad 100 imprez informatycznych, spośród
których najważniejszą jest konferencja Check IT, promująca informatykę w szkołach. Lublin
podąża zatem za ogólnopolskim trendem, a jedną z najbardziej prężnie działających firm w
branży jest zlokalizowany w Lublinie prekursor innowacji - eLeader.
eLeader to twórca
Nagrody i wyróżnienia:
oprogramowania
biznesowego
na  Rozwiązanie pretendujące do
5 najlepszych na świecie w
smartfony i tablety,
skutecznej realizacji strategii
specjalnie
sprzedażowej w terenie
dedykowanego przedsiębiorstwom, których działalność
według firmy Gartner
opiera się na mobilności pracowników – serwisantów,  Tytuł Firmy Innowacyjnej
kontrolerów, ankieterów czy przedstawicieli handlowych.
Prezydenta miasta Lublin
Aplikacja eLeader Mobile Visit wspiera zarządzanie  Nagroda Prezesa Krajowej
Izby Gospodarczej
procesami rozproszonymi poprzez m.in. eliminację
dokumentów papierowych, szybszą możliwość reakcji na
dynamikę rynku i automatyczną budowę bazy danych. Dzięki
temu firmy korzystające z usługi mogą zmniejszyć koszty i jednocześnie zwiększyć wydajność
swoich pracowników. Aplikacja posiada kilka rozbudowanych wariantów dostosowanych do
specyfiki różnych branż.
Klientami eLeader są instytucje finansowe, firmy z branży FMCG, operatorzy sieci
komórkowych, firmy handlowe i instytucje badawcze. Innowacyjne rozwiązania firmy zostały
docenione przez klientów już w 70 krajach świata na wszystkich kontynentach.
Spółką-córką eLeader jest FINANTEQ, zajmujący się tematyką m-commerce i mobilną
bankowością. FINANTEQ od 14 lat projektuje rozwiązania dla największych
międzynarodowych banków. Jest jednym z przedsiębiorstw, które przyczyniło się do sukcesu
Polski w zakresie mobilnych płatności. Dzięki takim innowacjom Polska jest aktualnie jednym
z głównych regionów, w których testuje się nowatorskie pomysły branżowe.
Na czym polega innowacja eLeader?





Pierwsze na świecie rozwiązanie mobilne typu FFM/SFA – zarządzanie procesami w
terenie
Dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku – wykorzystanie smartfonów
Aplikacja pracująca w trybie offline
Shelf Recognition – analiza półki sklepowej na podstawie zdjęcia
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Superwallets – aplikacja spełniająca funkcję mobilnego portfela
Współpraca z Politechniką Lubelską (wykłady, konferencje)

5.1.4 Druk 3D
Druk w 3D to nowa, dynamicznie rozwijająca się branża w technologicznym świecie.
Drukowanie przestrzenne pozwala na szybką produkcją półproduktów i prostych elementów
łączeniowych przy wykorzystaniu modeli komputerowych. Polscy producenci, oferując
wysoką jakość i konkurencyjne ceny, prężnie rozwijają nowe technologie, a wśród liderów
wyróżnia się warmińsko-mazurska firma Zortrax.
Olsztyńska
firma
Zortrax powstała w
Nagrody i wyróżnienia:
2009 roku jako startup zajmujący się drukiem w technologii 3D. W ciągu 6 lat  I miejsce w rankingu
tworzonym przez
działalności start-up przekształcił się w prężnie działające
użytkowników
przedsiębiorstwo, produkujące na zlecenia zarówno
międzynarodowego portalu
małych i średnich przedsiębiorstw jak i technologicznych
3D Hubs w kategorii
gigantów (Dell). Początkowo firma, składająca się z dwóch
najlepszego urządzenia
pracowników produkowała części elektroniczne i
desktopowego, wygrywając z
mechaniczne do drukarek 3D. Otwarcie sklepu
399 innymi drukarkami
internetowego umożliwiło pozyskanie funduszy na dalszy  Top Design Award 2015 w
rozwój, jakim była budowa drukarki 3D całkowicie od
kategorii Nauka, medycyna i
przemysł
podstaw. Dwa lata pracy umożliwiły stworzenie wysokiej

Ranking Kreatywni w
jakości produktu. Korzystając z możliwości jakie dają
Biznesie 2014
portale crowdfundingowe, firma zareklamowała swój
projekt na platformie Kickstarter. Dzięki kampanii zebrano
od inwestorów z całego świata fundusze na produkcję flagowego produktu - drukarki Zortrax
M200 – wzbogaconej o kolejne technologiczne innowacje w zakresie jakości druku i
bezawaryjnej pracy produktu.
Firma nie przestaje się rozwijać. W roku 2015 Zortrax ogłosił plan wejścia na GPW, uzyskując
od inwestorów kapitał o wysokości 6 mln zł. Ta kwota pomóc ma we wprowadzaniu nowych
produktów, wyposażonych w kolejne innowacje – w fazie badań znajdują się prace nad
urządzeniem drukującym z żywicy, zapewniającym wyższą jakość i precyzję druku.
Firma praktycznie od początku działa na rynku międzynarodowym. Udział w kampanii
crowdfundingowej, poza zebraniem funduszy na działalność, wzbudził zainteresowanie firm
międzynarodowych. Największym do tej pory zleceniem dla firmy była produkcja 5 tys.
drukarek dla międzynarodowej firmy IT - DELL. Co więcej, przedsiębiorstwo rozwinęło
współpracę z firmami z ponad 50 krajów na całym świecie.
Na czym polega innowacyjność?



Zastosowana w drukarce M200 technologia precyzyjnie nakładanych warstw i Single
Extruder Support służącego do generowania materiału podporowego
Ciągłe prace nad innowacyjnymi technologiami druku i możliwości zastosowania
nowych materiałów (m.in. żywicy)
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Badania nad zastosowaniem druku 3D w kolejnych sektorach i branżach –
testowanie elementów do części zamiennych samolotów

5.1.5 Przemysł tworzyw sztucznych
Przemysł chemiczny to szeroka branża, obejmująca wiele różnych segmentów. Jednym z nich
jest przemysł tworzyw sztucznych, wpisujący się w inteligentne specjalizacje województw
Polski Wschodniej. Wśród liderów tej branży można wymienić dwie podkarpackie firmy:



LERG, największy producent żywic syntetycznych w Polsce
SPLAST, specjalizujący się w przetwórstwie metodą wtrysku

Firma LERG z siedzibą w Pustkowie
specjalizuje się w produkcji żywic
Nagrody i wyróżnienia:
syntetycznych, mających zastosowanie w
wielu różnych gałęziach przemysłu.  Rynkowy Lider Innowacji
2014
Żywice stanowią spoiwo dla innych materiałów jako tworzywo odporne na
 Regionalny Lider Innowacji
wodę i działanie innych substancji. W zależności od przeznaczenia
2010 i 2011
uzupełniane są o różne dodatki. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje m.in.  Gepard Biznesu 2011
żywice poliestrowe, do materiałów izolacyjnych, drewnopodobnych i  Gazela Biznesu
formalinę. Przedsiębiorstwo wciąż się rozwija – w 2011 roku założona  Lider Województwa
Podkarpackiego
została spółka-córka LERG-Chem, powołana w celu produkcji wyrobów do
karoserii samochodowych marki Polfill. W 2014 roku firma uzyskała
oficjalną zgodę na dołączenie do Podstrefy Dębica Mieleckiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, na terenie której wybuduje nowy zakład produkujący żywice
nadające większą plastyczność tworzywom sztucznym.
LERG eksportuje swoje wyroby do 25 krajów i często prezentuje się na międzynarodowych
targach. Przedsiębiorstwo jest także bardzo aktywne lokalnie w Pustkowie – wspiera
miejscowe kluby sportowe, promuje edukację młodzieży w zakresie nauk chemicznych
poprzez organizację wydarzeń takich jak Dzień Chemika.
Na czym polega innowacja?








Własne zaplecze badawczo-rozwojowe w postaci laboratoriów
Posiadanie nowoczesnej i zmodernizowanej instalacji do termicznego
unieszkodliwiania ścieków i gazów odlotowych
Produkcja nienasyconej żywicy marki Estromal®, mającej zastosowanie jako
lepiszcze
Wykorzystywanie odpadów PET w produkcji nienasyconych żywić poliestrowych
Wysokiej jakości szpachlówki samochodowe marki Polfill® (produkowane przez
spółkę-córkę LERG-Chem)
Corocznie 30% przychodów ze sprzedaży produktów nowych bądź
zmodernizowanych
Patronat nad klasą chemiczną w Zespole Szkół Zawodowych w Dębicy w zakresie
specjalizacji : Operator Urządzeń Przemysłu Chemicznego
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Przedsiębiorstwo SPLAST zlokalizowana w Krośnie ma trzy różne
profile działalności. Firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw
sztucznych metodą wtrysku oraz projektowaniem form wtryskowych,
a od 16 lat także produkcją profesjonalnego sprzętu do utrzymywania
czystości, na którą przypada 20% całego asortymentu.
Projektowany przez firmę SPLAST ręczny sprzęt sprzątający
charakteryzuje się wysoką efektywnością w sprzątaniu
dużych powierzchni, takich jak biura, hotele, szpitale, szkoły,
zakłady przemysłowe. Firma posiada w ofercie przede
wszystkim dopasowane do różnych typów przedsiębiorstw
zestawy sprzątające i wózki serwisowe. SPLAST jest
największym w Polsce producentem sprzętów czyszczących.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych obejmuje produkcje
detali
technicznych
dla
branży
motoryzacyjnej,
elektronicznej, AGD, kosmetycznej oraz budowlanej. Wśród
produktów znajdują się m.in. obudowy, filtry, osłonki,
schowki, pojemniki czy skrzynki.

Nagrody i wyróżnienia:








Diament Forbesa 2015
Gazela Biznesu 2014
Wybitny Eksporter Roku
2014
Dobry Wzór 2014
Wzorowe
Podkarpackie
2013
Firma na PLUS+ w kategorii
Wizje i Innowacje
Krajowy Lider Innowacji i
Rozwoju 2011

Firma SPLAST eksportuje prawie 50% swoich wyrobów do krajów europejskich.
Na czym polega innowacja?








Nowoczesny park maszynowy wyposażony we wtryskarki i zgrzewarki oraz
laboratorium pomiarowe
Użycie najnowszego oprogramowania CAD/CAM i Unigraphics
Inteligentny budynek – siedziba SPLAST jako jedna z niewielu ekologicznych,
zoptymalizowanych i energooszczędnych konstrukcji na Podkarpaciu
Wysoka efektywność i funkcjonalnośc zestawów sprzątających
Wprowadzenie w 2010 roku sprzętu czyszczącego dla szpitali Asseptico Splast z
jonami srebra o właściwościach antybakteryjnych
Dostosowanie systemu dostaw do specyfiki klienta
Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie – praktyki zawodowe
dla najlepszych studentów oraz możliwość pisania pracy dyplomowej

Strona | 39

5.1.6 Przemysł spożywczy
Polacy w ostatnich latach stają się społeczeństwem coraz bardziej dojrzałym ekologicznie.
Mimo iż Polska nie jest głównym producentem eko-rozwiązań, w kraju znaleźć można kilka
przykładów kreatywnych innowacji, będących jednocześnie udaną receptą na dochodowy
biznes i świadectwem dbałości o środowisko. Jednym z najciekawszych przykładów jest firma
Biotrem z Zambrowa, produkująca jednorazowe naczynia z otrębów.

Pomysłodawcą i założycielem
firmy Biotrem jest Jerzy Wysocki,
Nagrody i wyróżnienia:
młynarz, który zastanawiał się
jak
najlepiej
wykorzystać  Medal Mercurius Gedanensis na
Targach Technicon Innowacje
pozostające z produkcji mąki
2013
otręby pszenne. Jego pierwsze  Godło Eko – Inspiracja 2013 w
eksperymenty
w
budowie
kategorii Produkt
maszyn do prasowania sięgają roku 1997, jednak dopiero
niedawno produkty Biotrem zostały docenione i stały się
popularne w Polsce i zagranicą. Produkowane naczynia są
całkowicie biodegradowalne, więc mogą zostać wyrzucone
jako odpady organiczne wraz z resztkami jedzenia. Można je także zjeść, ponieważ są bogate
w błonnik. Naczynia składają się jedynie z otrębów i wody, zatem nie posiadają żadnych
chemicznych dodatków. Ich dodatkowym atutem jest możliwość zastosowania w
mikrofalówce i w piekarniku lub do przechowywania potraw w zamrażarce. Wiele restauracji
podaje już dania na talerzach z otrębów, m.in. Eko Jadłodajnia i wegański bar Krowarzywa w
Warszawie.
Produkty Biotrem cieszą się dużym zainteresowaniem za granicą - firma posiada swoje
przedstawicielstwo w Kanadzie.
Na czym polega innowacja?






Nowe spojrzenie na dotąd nieprzetwarzany, tani produkt uboczny z produkcji mąki
– brak dodatkowych kosztów produkcji surowca
Innowacyjny sprzęt – maszyna do prasowania otrąb w wysokiej temperaturze i pod
wysokim ciśnieniem, przy odpowiedniej wilgotności
Możliwości rozwoju szerszej gamy produktów z otrąb – plany wprowadzenia
kubków, kieliszków i naczyń radzących sobie z wysokimi temperaturami
Technologia chroniona patentem - unikalne rozwiązanie na skalę światową
Dbałość o środowisko wpisująca się w dzisiejszą modę na ekologię
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5.1.7 Przemysł maszynowy - produkcja maszyn rolniczych
Sektor maszyn rolniczych w Polsce uważa się za jeden z najbardziej atrakcyjnych i
perspektywicznych. Obserwuje się ciągły wzrost konsumpcji artykułów spożywczych, których
produkcja nie byłaby możliwa bez zastosowania odpowiedniego sprzętu. Modernizacja
rolnictwa oraz tempo zmian zachodzących w tym sektorze powodują, że wzrasta popyt na
urządzenia i maszyny rolnicze. Polskie przedsiębiorstwa zwykle charakteryzują się jednak
niską odpornością na zmiany rynkowe, co zmniejsza ich konkurencyjność w stosunku do
produkcji zachodnich sąsiadów. Ponadto znaczna część maszyn rolniczych w Polsce pochodzi
z eksportu, głównie z Niemiec, co nie sprzyja rozwojowi polskiej produkcji. Biorąc pod uwagę
zaawansowaną technologię sprzętu niemieckiego polscy producenci muszą sprostać
aktualnym wymaganiom rynkowym poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań
technologicznych. Sektor maszyn rolniczych bardzo dynamicznie rozwija się w
województwie podlaskim i lubelskim dzięki przedsiębiorstwom takim jak m.in. Pronar,
SaMASZ i SIPMA, którym sprzyjają długie tradycje branży maszynowej w regionie,
rozwinięty przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego jak i bliskość wschodnich rynków
zbytu, które obecnie stają się szansą dla polskiej branży maszyn rolniczych.

Pronar
jest
jednym
z
wiodących
Nagrody i wyróżnienia:
przedsiębiorstw w Polsce zajmujących się
produkcją i sprzedażą maszyn rolniczych
oraz usługami komunalnymi. Siedziba firmy  Złoty Medal – Wybór
Konsumentów 2015
zlokalizowana jest w Narwi, niewielkiej wsi  Filary Polskiej Gospodarki
położonej w województwie podlaskim. W
2014
działalność firmy wpisuje się również produkcja kół do maszyn  Laureat 47. edycji konkursu
Orły Agrobiznesu 2014
rolniczych i komunalnych, elementów pneumatyki i hydrauliki

Superfirmy 2012
siłowej, osi do przyczep oraz profili stalowych i elementów z
tworzyw sztucznych. Założycielom od samego początku
działalności, tj. od 1988 roku, zależało na stworzeniu kilku
filarów działalności. Na początku działalności Pronar było przedsiębiorstwem lokalnym.
Firma zatrudnia dzisiaj ok. 2 tysiące pracowników oraz posiada 6 nowoczesnych fabryk.
Priorytetem, które stawia sobie przedsiębiorstwo jest dynamiczny rozwój oraz
innowacyjność, o czym świadczy powstałe w zeszłym roku Centrum Badawczo-Rozwojowe,
którego zadaniem jest praca nad nowymi konstrukcjami, badanie ich funkcjonalności oraz
przeprowadzanie szczegółowych kontroli jakości.
Sukces jest wynikiem innowacyjnych rozwiązań i utrzymywania współpracy z jednostkami
naukowymi, np. z Politechniką Białostocką. Studenci Politechniki, głównie Wydziałów
Mechanicznego i Elektrycznego, mają okazję odbyć w przedsiębiorstwie praktyki, staże czy
rozpocząć karierę zawodową.
Firma posiada swoje przedstawicielstwa handlowe w całej Polsce i w krajach Unii
Europejskiej. Działalność przedsiębiorstwa opiera się w dużym stopniu na eksporcie do około
60 krajów, m.in. do Afryki, do obu Ameryk czy Nowej Zelandii.
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Na czym polega innowacja?








Inwestycje w Badania i Rozwój - otwarcie w 2014 roku Centrum BadawczoRozwojowego
Ciągłe inwestycje w ramach branży i w pokrewne sektory m.in. hurtowa sprzedaż
gazu i budowa sieci stacji paliwowych
Kilkadziesiąt stanowisk Solid Edge/NX i AutoCad wspomagających projektowanie w
zaawansowanych systemach informatycznych
Elastyczność i dostosowywanie działań przedsiębiorstwa do światowych standardów
Dysponowanie nowoczesnym sprzętem dostosowanym do potrzeb rynkowych
Zastosowanie nowoczesnych technologii do prezentacji swoich produktów podczas
międzynarodowych targów Agritechnica w Hannoverze - stworzenie
multimedialnego katalogu prezentowanego na dotykowych stanowiskach I-table
Współpraca z Politechniką Białostocką – zaprojektowanie przez studentów na
zlecenie firmy tarcz w kołach dla ciągników i przyczep

Firma
SaMASZ
z
Białegostoku jest obecna
Nagrody i wyróżnienia:
na rynku od 1984 roku i
od tego czasu z małego,
 Superfirmy 2013
 Nagroda Hit Zielonej Gali 2011
garażowego zakładu produkującego kopaczki do
 Puchar Ministra Rolnictwa i
ziemniaków i kosiarki bębnowe przerodziła się w
Rozwoju Wsi za całokształt
międzynarodowe przedsiębiorstwo. Drogę do
działań firmy (wyróżnienie na
rozwoju utorowało firmie w największym stopniu
XVII targach Agrotech 2011)
wyprodukowanie maszyny do zbioru zielonki, która
 Złoty medal za najlepszy produkt
eksponowany na
od początku zyskała uznanie klientów. Przełomowym
Międzynarodowych Targach
punktem rozwoju przedsiębiorstwa była połowa lat
Poznańskich (POLAGRA
90., kiedy to sprzedano rekordową liczbę kosiarek,
PREMIERY 2010)
wiele z nich na rynek niemiecki. Obecnie w ofercie
przedsiębiorstwa znajduje się około 200 rożnych
maszyn: kosiarki bębnowe, dyskowe, przetrząsacze,
zgrabiarki, kosiarki bijakowe i wysięgnikowe oraz
pługi śnieżne. Sieć partnerów przedsiębiorstwa obejmuje obecnie 63 firmy w Polsce i ponad
100 firm za granicą.
W szeregach firmy SaMASZ znajduje się wielu absolwentów Politechniki Białostockiej,
którym przedsiębiorstwo oferuje nie tylko atrakcyjne miejsce pracy, gdzie mogą rozwijać
swoje kompetencje, ale także dodatkowe szkolenia, zapewniające kandydatom odpowiednie
kwalifikacje. Ponadto prezes firmy SaMASZ uczestniczy w tworzeniu programu
dydaktycznego w ramach spotkań Rady Przedsiębiorców przy Wydziale Zarządzania
Politechniki Białostockiej.
SaMASZ stale się rozwija i dokonuje ekspansji na nowe rynki. Obecnie przedsiębiorstwo
działa m.in. w: Rosji, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii, krajach
bałtyckich, Japonii i Korei Południowej. Od 2014 roku firma jest obecna również w Stanach
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Zjednoczonych. W najbliższych latach przedsiębiorstwo planuje wejście na rynki Brazylii i
Nowej Zelandii. Około 60 % produkcji firmy jest przeznaczane na eksport.
Na czym polega innowacja?




Współpraca z Politechniką Białostocką – wkład w rozwój Wydziału Mechanicznego i
wsparcie studenckiego projektu Cerber Motorsport, projektującego bolidy
Wprowadzenie na rynek kosiarek dyskowych nowej generacji w 2007 roku, które
charakteryzują się najmocniejszą i najtwardszą listwą tnącą na rynku
Propagator innowacji w rolnictwie - sponsor nagród Rolnik roku 2013 i Nasz Sołtys

Produkcja maszyn dla rolnictwa w województwie
lubelskim
ma
długą
tradycję,
którą
Nagrody i wyróżnienia:
zapoczątkowali w 1835 dwaj Szkoci, otwierając
niewielką fabrykę produkującą młocarnie i  Finalista Konkursu Dobry Wzór 2014
sieczkarnie w Lublinie. Przez wiele lat lokalna  Perła Polskiej Gospodarki w kategorii
Perły Duże w 2010, 2012 i 2013
produkcja maszyn zmieniała swoich właścicieli i
 Złoty Medal POLAGRA – ośmiokrotnie
funkcjonowała pod wieloma nazwami. Po II  Gazela Biznesu 2007
wojnie światowej spółka uległa nacjonalizacji i  Excellence w Biznesie - wyróżnienie
w kategorii Eksporter i Promotor regionu
przez długi czas funkcjonowała pod nazwą
za granicą
Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych. W 1989
 Lubelski Lider Biznesu
roku utworzono spółkę Joint Venture SIPMA S.A.,
 Puchar Prezesa ARR za wkład pracy
która wyspecjalizowała się w produkcji maszyn
w unowocześnianie polskiego rolnictwa
stosowanych w technologii wytwarzania
sianokiszonek. W 1996 roku powstała Grupa
SIPMA
S.A.,
która
zrzesza
wybranych
przedstawicieli działających w branży maszyn rolniczych w Polsce i za granicą, co pozwoliło
na uzyskanie efektu synergii. Przedsiębiorstwo jest obecnie liderem wśród producentów
maszyn rolniczych w Polsce i dysponuje szeroką gamą produktów.
SIPMA współpracuje z uczelniami oraz innymi jednostkami naukowymi na terenie
województwa. Przedsiębiorstwo oferuje praktyki oraz staże dla uczniów szkół o profilu
technicznym i absolwentów szkół wyższych. W ramach wspierania edukacji i budowania
współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwem organizowane są również
Dni Otwarte w siedzibie firmy, skierowane w szczególności do studentów Wydziału
Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
Spółka z województwa lubelskiego jest obecna na wielu rynkach zagranicznych: w Europie, w
Stanach Zjednoczonych, w kilku państwach Afryki (Tunezja, Liban, Sudan, Egipt), w Azji
(Arabia Saudyjska, Korea Południowa, Chiny) oraz w Australii i Nowej Zelandii.
Na czym polega innowacja?
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Program do projektowania za pomocą trójwymiarowych konstrukcji wirtualnych CAD Solid Edge
Ekspansja na rynki zagraniczne – powołanie spółki SIPMA HUNGARIA na Węgrzech i
SIPMA RU w Rosji
Organizowanie pokazów pracy maszyn w warunkach polowych we współpracy z
partnerami handlowymi
Możliwa forma zakupu w systemie Finansowanie SIPMA, który polega na nabyciu
produktów z wydłużonym terminem płatności
Nowe kanały sprzedaży - sklep internetowy SIPMA S.A. i wirtualizacja produktów
Współpraca z Politechniką Lubelską w ramach modułu "Era inżyniera" i projektu
"Nowoczesna edukacja – rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej"
Powołanie Centrum Badawczo Rozwojowego

5.1.8 Przemysł maszynowy – urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
Instalacje chłodnicze, poprzez zużywanie dużej ilości energii i emisję niebezpiecznych
czynników chłodniczych, przyczyniają się do pogarszania stanu środowiska naturalnego. Z
tego względu podmioty działające w branży chłodniczej są zobligowane do wprowadzania
nowych technologii, ograniczających wpływ negatywnych efektów pracy urządzeń
chłodzących na środowisko. Firma M.A.S, łącząc produkcję energooszczędnych aparatów
chłodzących z usługami doradczymi w zakresie projektowania systemów chłodzenia i
odzysku energii, jest dobrym przykładem przedsiębiorstwa wychodzącego naprzeciw
rynkowym oczekiwaniom.
Starachowicka firma M.A.S posiada w swojej ofercie szeroki wybór
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz odzyskujących
energię. Przedsiębiorstwo projektuje urządzenia dla nawet
najbardziej wymagających sektorów przemysłu, takich jak
przetwórstwo tworzyw sztucznych i przemysł stoczniowy. Wśród realizacji znajdują się
klienci reprezentujący bardzo wiele branż, zarówno prywatni jak i publiczni. Sukces w
produkcji urządzeń M.A.S. opiera się na autorskich, energooszczędnych rozwiązaniach
technicznych. Działalność firmy nie ogranicza się jednak jedynie do procesu produkcyjnego.
Oferta obejmuje również doradztwo inżynieryjne w zakresie chłodzenia i systemów, które
pozwolą na optymalne wykorzystywanie zasobów energetycznych poprzez wprowadzenie
energooszczędnych rozwiązań. Ponadto przedsiębiorstwo dysponuje w pełni ekologicznym
systemem wytwarzania energii z odpadów (organicznych i syntetycznych).
Na czym polega innowacja?





Autorskie rozwiązania techniczne i konstrukcyjne urządzeń
Firma produkcyjno – doradcza zarówno produkująca urządzenia chłodnicze jak i
świadcząca doradztwo w zakresie systemów chłodzenia
Systemy odzyskiwania ciepła z procesów przemysłowych do powtórnego użycia
Systemy wytwarzania energii z odpadów

Strona | 44

5.1.9 Przemysł metalowy
Klaster Obróbki Metali to skupisko 95 polskich i
zagranicznych przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją,
handlem i usługami w zakresie szeroko pojętej obróbki
metali, która powoli staje się specjalizacją regionu. Klaster
powstał pierwotnie z zacieśnienia współpracy pomiędzy
firmami podlaskimi, jednak z czasem przystąpiły do niego
również przedsiębiorstwa z Lubelszczyzny oraz Warmii i
Mazur. W klastrze działają krajowi i światowi liderzy produkcji maszyn, którzy bardzo ściśle
współpracują z Politechniką Białostocką. Innymi strategicznymi partnerami klastra są m. in.:
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach,
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Stowarzyszenie Euroregion Niemen. Klaster
Obróbki Metali ponadto aktywnie angażuje się w projekty mające na celu rozwój regionu,
takie jak „Klastry warunkiem efektywnego rozwoju pogranicza polsko-litewskiego” czy
„Podlaski Klaster Obróbki Metali szansą regionu na innowacyjny rozwój”.
Największymi i najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorstwami klastra są Promotech, ChM,
APS i AC S.A.

Promotech to białostocki producent elektronarzędzi i
sprzętu dla przemysłu. W swoim asortymencie posiada
ponad 300 produktów, w tym m.in. profesjonalne wózki i
portale spawalnicze, wiertarki magnetyczne, ukosowarki.
Firma eksportuje ponad 90% swojej produkcji za granicę.
Sprzęt i narzędzia trafiają nie tylko do Europy, ale także do
Azji, Ameryki Północnej i Azji. Promotech wciąż poszerza
bazę
swoich
odbiorców
poprzez
udział
w
międzynarodowych targach, na których innowacyjne
produkty cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Nagrody i wyróżnienia:







Wyróżnienie Diamenty
Forbesa 2014
Gazela Biznesu 2013
Złoty Inżynier 2011 i Dźwignia
2011 – nagrody Naczelnej
Organizacji Technicznej
Podlaskie Innowacje 2011
Innowacja 2008 i 2009 w
kategorii Produkt

Promotech to firma mocno zaangażowana społecznie.
Wspiera młodzieżowe ośrodki edukacyjne i sportowe, rocznie przeznaczając na cele
dobroczynne do 3% zysku. Promotech jest także mecenasem kultury.
Na czym polega innowacja?






Badania i rozwój w zakresie ciągłej automatyzacji procesów spawalniczych
Prowadzenie projektu w ramach programu INNOTECH „Budowa inteligentnego
systemu IMCM do wycinania otworów i wspawywania elementów konstrukcyjnych w
konstrukcjach stalowych przestrzennych”
Udział w międzynarodowych targach branżowych
Inwestycje w nowoczesny park maszynowy
Wykorzystanie innowacyjnych wózków spawalniczych do wydobycia gazu łupkowego
Strona | 45

ChM to producent specjalistycznych
implantów i narzędzi ortopedycznych i
Nagrody i wyróżnienia:
traumatologicznych. Firma posiada w
swojej ofercie ponad 30 000 różnych  Teraz Polska
 Podlaska Marka Roku 2014
wyrobów, przede wszystkim systemy  Podlaska Innowacja 2014
gwoździ śródszpikowych, stabilizacji kręgosłupa, stabilizatory
zewnętrzne i dynamiczne. ChM ma swoją siedzibę w Juchnowcu
Kościelnym oraz w
Białostockim Parku NaukowoTechnologicznym, gdzie wynajmuje laboratorium i prowadzi prace
naukowe. Firma posiada oddziały zagraniczne w 10 krajach, m.in.
w Czechach, Rosji, Kazachstanie, Turcji i Libii.
Na czym polega innowacja?








Własne zaplecze naukowo-technologiczne i stała współpraca ze środowiskiem
medycznym
Park maszynowy wyposażony w nowoczesne obrabiarki sterowane komputerowo
Nowej generacji implanty, m.in. gwoździe śródszpikowe CHARFIX
Badania nad bioresorbowalnymi implantami
Badania nad zastosowaniem druku 3D w produkcji implantów
Przygotowanie do wejścia na wymagający rynek USA
Organizacja wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów

Przedsiębiorstwo AC SA z Białegostoku
zajmuje wiodącą pozycję na rynku
ekologicznych
rozwiązań
zasilania
pojazdów. Spółka specjalizuje się w
produkcji samochodowych systemów
LPG/CNG. Jest tym samym największą firmą w Polsce zajmującą się
instalacjami gazowymi, posiadając ponad 50% udziałów w rynku i 99
warsztatów autogaz. AC SA oferuje ponad 200 produktów do
autogazu. Do najważniejszych zaliczają się produkty marki STAG.
Oprócz autogazu przedsiębiorstwo sprzedaje także wiązki elektryczne
i Auto Części.

Nagrody i wyróżnienia:






Gazela Biznesu 2012
Podlaski Innowator 2012
Innowacja 2011
Diament Forbesa
Podlaska Marka Roku
2009

Na czym polega innowacja?







Otwarcie w 2012 roku Centrum Badawczo-Rozwojowego ze środków PO
Innowacyjna Gospodarka
Współpraca z Politechniką Białostocką oraz Zespołem Szkół Elektrycznych w
Białymstoku
Nowoczesny park maszynowy
Innowacyjne produkty – STAG 400, sterownik STAG-4 Q-BOX, STAG Diesel
Wykorzystanie potencjału zyskującego na znaczeniu rynku LPG/CNG
Proekologiczność – paliwa LPG wykazują mniejszą szkodliwość dla środowiska
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Automatyka Pomiary Sterowanie to wiodące
przedsiębiorstwo zajmujące się automatyką
przemysłową i elektryką. Firma zlokalizowana
jest w Białymstoku i oferuje nowoczesne
rozwiązania programistyczne i technologiczne. O jej sukcesie świadczy
wejście na alternatywną giełdę NewConnect jako pierwszej
podlaskiej firmy.

Nagrody i wyróżnienia:
 Innowacja 2014
 Gepard Biznesu 2013
 Krajowy Lider Innowacji
2010-2012
 Gazela Biznesu
 Medal Europejski

Firma oferuje usługi w zakresie instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych, programowania i montażu, a także produkcji
rozdzielnic. Odbiorcami nowoczesnych systemów są m.in.
elektrociepłownie, oczyszczalnie ścieków i wodociągi.
Na czym polega innowacja?






Modernizacja i optymalizacja istniejących już obiektów użyteczności publicznej
Usługa zaprojektowania i wdrożenia Inteligentnego Domu o maksymalnej
efektywności poprzez integrację wszystkich systemów sterowania
Współpraca z Politechniką Białostocką
Organizacja konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Wygraj staż” dla
absolwentów Wydziałów Elektrycznych i Mechanicznych, w której nagrodą jest 3miesięczny płatny staż w firmie
Obecność na międzynarodowych targach
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5.1.10 Przemysł budowlany

Domy modułowe i panelowe od wielu lat są z
powodzeniem budowane w Skandynawii, Niemczech i
Austrii. Mimo to w Polsce nie cieszą się jeszcze aż tak
dużą popularnością, a rozwiązania modułowe
stosowane są w naszym kraju głównie dla celów
indywidualnych.
Pionierem
nowoczesnego
budownictwa w Polsce w formule skandynawskiej
(drewniany szkielet domu) jest firma UNIHOUSE
(oddział UNIBEP S.A.) z Bielska Podlaskiego, która
obecnie całą swoją produkcję eksportuje do
Skandynawii.

Nagrody i wyróżnienia:
 Top Builder 2012 za Technologię
domów modułowych
 I miejsce w rankingu Diamenty
Forbesa
 Gazela Biznesu
 Innowacja 2009 w województwie
podlaskim

Na skomputeryzowanych liniach produkcyjnych UNIHOUSE wytwarzane są całe moduły,
umożliwiające pełne wyposażenie domu „pod klucz” jeszcze w fabryce (oświetlenie, meble,
sprzęt AGD). Dzięki temu budowa domu może się zacząć jeszcze przed uzyskaniem
pozwolenia na budowę, a cały proces znacznie się skraca, ponieważ na plac budowy trafiają
już gotowe moduły, które wystarczy ze sobą połączyć.
Części domu mogą być także prefabrykowane w formie paneli, czyli gotowych ścian, stropów
i dachów, które także łączone są dopiero na placu budowy.
Technologia modułowa znajduje zastosowanie nie tylko w domach jednorodzinnych, ale
także w budowie m.in. hoteli, akademików, bloków wielopiętrowych (do 6 kondygnacji)
czy centrów handlowych.
Firma Unihouse oprócz Fabryki Domów posiada również nowoczesny zakład stolarski.
Na czym polega innowacja?








Wykorzystanie ekologicznych materiałów – drewna, wełny mineralnej i gipsu
Domy niskoenergetyczne, o bardzo dobrej izolacji
Nowoczesna technologia pozwalająca na przeniesienie budynku w inne miejsce i
łatwą rozbudowę o kolejne moduły
Bardzo szybki czas realizacji, niezależny od warunków atmosferycznych
Budowa w konstrukcji szkieletu drewnianego - w odróżnieniu od większości firm
stosujących ramy stalowe
Możliwość zabudowy na skarpach, terenach piaszczystych, podmokłych bądź
skalistych
Współpraca z Politechniką Białostocką i promocja edukacji związanej z branżą
budowlaną
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5.1.11 Przetwórstwo przemysłowe
Branża oświetleniowa na rynku polskim charakteryzuje się sezonowością i jest silnie
skorelowana z rynkiem budowlanym. Około 30% polskiej produkcji kierowane jest na rynki
międzynarodowe, a głównymi odbiorcami są kraje Unii Europejskiej. Do najważniejszych
przedsiębiorstw działających na rynku krajowym zaliczyć można globalnego giganta Philips,
LUG Light Factory czy ES – System. Rosnące wymagania dotyczące proekologicznych
rozwiązań infrastrukturalnych i budowlanych wymuszają również proces dostosowywania się
branży oświetleniowej poprzez wprowadzanie najwyższej jakości
technologii
energooszczędnych. Do jednego z najważniejszych reprezentantów regionu północno –
wschodniej Polski w tej branży zaliczyć można cieszące się zaufaniem na wielu rynkach
zagranicznych przedsiębiorstwo LUXIMA.

Firma LUXIMA, obecna na rynku
Nagrody i wyróżnienia:
krajowym od 25 lat, od początku
swojej
działalności
jest  Regionalny
Lider
prekursorem innowacji. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom,
Innowacji i Rozwoju 2012
które firma stopniowo wprowadzała na rynek, udało się  II Nagroda Ministra
pozyskać zaufanie odbiorców i stworzyć markę o wysokiej
Gospodarki
2011
Najbardziej innowacyjny
renomie. Przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę w Podstrefie
produkt lub technologia
Ełckiej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, gdzie powstają
wszystkie oprawy do realizowanych projektów. Firma
współpracowała do tej pory z klientami krajowymi,
oświetlając
między
innymi
budynki
Uniwersytetu
Warszawskiego, Lotnisko we Wrocławiu, Stadion Legii w Warszawie czy Hotel Sheraton
Warszawa. Ponadto realizowane są również projekty dla zleceniodawców zagranicznych –
m.in. oświetlenie banku HSBC w Dubaju czy Health Resort Yamal w Rosji.
Na czym polega innowacja?





Wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia typu AQUA LED, przystosowanego
do pracy w wodzie
Elastyczność zamówień – realizacja projektu na podstawie autorskich opracowań
dopasowanych do wymagań klienta
Innowacyjne podejście do oświetlenia typu LED – produkcja opraw rastrowych do
dystrybucji emitowanego światła
Wprowadzanie nowatorskich technologii, takich jak produkcja opraw punktowych
typu downlight, miniaturowych opraw liniowych czy chronionych patentem
stateczników elektronicznych
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5.1.12 Odnawialne źródła energii
Konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wynikająca z zobowiązań m.in.
pakietu klimatycznego sprawia, że rynek energetyczny w Polsce, oparty głównie na węglu
kamiennym i brunatnym, będzie musiał przejść w najbliższych latach gruntowną zmianę.
Pomimo iż odnawialne źródła energii nie są domeną polskiego rynku energetycznego, można
znaleźć kilka przykładów innowacyjnych rozwiązań wspierających produkcję „zielonej
energii”. Jednym z nich jest firma FLUID S.A. zlokalizowana w Sędziszowie w województwie
świętokrzyskim, wykorzystująca biomasę do produkcji biowęgla.

Istniejąca od 10 lat firma FLUID działa na rzecz rozwoju
technologii
umożliwiających
wykorzystanie
źródeł
Nagrody i wyróżnienia:
odnawialnych w produkcji energii. Badania nad patentem
Fluid, umożliwiający produkcję biowęgla z biomas  Grand Prix Programu
Rynkowy Lider Innowacji
roślinnych, prowadzone były we współpracy z wieloma
2014
instytutami badawczymi, m.in. Politechniką Częstochowską,
 Srebrne Godło w kategorii
Ośrodkiem
Badawczo-Rozwojowym
Energetyki w
QI Produkt w konkursie
Katowicach, Politechniką Gdańską czy Instytutem
Quality International 2014
Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Odbiorcą biowęgla  Nagroda Ministra
Gospodarki „eCO2
firmy FLUID mogą być zarówno przedsiębiorstwa jak i
Innowacja”
odbiorcy indywidualni. Dzięki debiutowi na giełdzie
NewConnect firma może sukcesywnie poszerzać swój zakres
działalności, inwestując w kolejne projekty. Obecnie trwają
prace nad nowym zakładem (Zakład Odzysku Energii),
który, przetwarzając biomasę, wytwarzać będzie jednocześnie 4 rodzaje energii
odnawialnej. Ponadto przedsiębiorstwo stale utrzymuje kontakt z jednostkami naukowymi,
dzięki czemu może efektywniej pracować nad nowymi technologiami. I tak, w kooperacji z
Instytutem Energetyki w Warszawie podejmowane są prace dotyczące stałych paliw
odnawialnych dla energetyki, we współpracy z Instytutem Agrofizyki w Lublinie badany jest
wpływ produktu Fluid na właściwości fizyczne gleby.
Dlaczego innowacja?







Nowatorska, chroniona patentem technologia produkcji biowęgla z biomasy
Dostosowania do zmieniających się regulacji rynkowych – ograniczenie emisji CO2
Wejście na giełdę NewConnect (alternatywny system obrotu GPW)
Prace nad wdrożeniem Niskoemisyjnych Gniazd Agroenergetycznych dla
gospodarstw rolnych
Prace nad nowym Zakładem Odzysku Energii
Szeroka gama zastosowań biowęgla: piece centralnego ogrzewania, kominki
domowe, rolnictwo: uzdatniacz gleby, dodatek do pasz
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5.1.13 Włókniny i filtry
Przemysł włókienniczy w Polsce ma coraz mniejsze znaczenie, co jest spowodowane rosnącą
konkurencją towarów importowanych z państw o niższych kosztach produkcji, głównie
azjatyckich. Polskie przedsiębiorstwa mogą jednak wyróżnić się dzięki wprowadzaniu
innowacyjnych technologii i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych czego przykładem jest
Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe EKO – KARPATY.
EKO-KARPATY jest wielobranżowym przedsiębiorstwem
badawczo-produkcyjnym, powstałym w 1993 roku na
terenie upadłej Spółdzielni Usług Rolniczych w Tarnowcu k.
Jasła. Przedsiębiorstwo zaczynało swoją działalność od
produkcji prostych włóknin filtracyjnych, dziś jest jednym z
najbardziej zaawansowanych technologicznie podmiotów w swoim sektorze.
W ciągu 15 lat dokonał się duży postęp, który jest
wynikiem poniesionych inwestycji w Badania i
Rozwój oraz aktywnej współpracy z krajowymi i
zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.
Obecnie EKO-KARPATY składa się z kilku zakładów:
EKO TARNOWIEC w Tarnowcu koło Jasła,
TECHNITEX w Głogowie Małopolskim, oraz ZNS Sp.
z o. o. w Boguchwale.
EKO-KARPATY
jest
obecnie
członkiem
Stowarzyszenia Włókienników w Polsce, Izby
Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie oraz nowo
powstałym w Polsce Centrum Zaawansowanych
Technologii „Człowiek, środowisko, antyterroryzm ochrona przed skażeniami”.

Nagrody i wyróżnienia:







Lider Województwa Podkarpackiego
2004 – 2012
I Nagroda Prezesa Krajowej Izby
Gospodarczej INNOVATICA 2010
Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju
2010 w kategorii Innowacyjny Produkt
Krajowy Lider Innowacji 2009
Wyróżnienie w Konkursie Gepardy
Biznesu 2009
Gazele Biznesu 2005 Podkarpacka
Nagroda Gospodarcza 2002, 2005

Firma jest w trakcie realizacji opracowywania technologii dla pierwszych w Polsce
nanowłóknin do filtracji oraz wykonuje badania w ramach projektu rozwojowego „Materiały
z aktywnych włókien i nanowłókien węglowych”.

Na czym polega innowacja?



Uruchomienie pierwszej w Polsce produkcji nanowelurów i nanokompozytów do
wytwarzania wyrobów przemysłowych i do użytku domowego
Tworzenie nowego na polskim rynku segmentu wyrobów o najwyższym z
dostępnych na świecie zabezpieczeniu antygrzybicznym, antybakteryjnym i
antyalergennym
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5.1.14 Przemysł elektroniczny
Przemysł wysokiej technologii jest obecnie jednym z najbardziej perspektywicznych
sektorów, co jest wynikiem wykorzystania najnowszych osiągnięć naukowych i
technologicznych oraz przeznaczania dużej części środków na B+R. Przykładem polskiej
firmy, która wykorzystała te aspekty w swojej działalności jest przedsiębiorstwo PLUM.
Swoje pierwsze kroki firma PLUM stawiała w latach
1986-1992 będąc małym przedsiębiorstwem rodzinnym
w
Białymstoku.
Dzisiaj
przedsiębiorstwo
zajmuje
się
produkcją
innowacyjnej
elektroniki przemysłowej dla branż gazownictwa,
ogrzewnictwa , wentylacji oraz wodociągów, którego
produkty służą do bezpiecznego zarządzania nośnikami
energii zarówno w strefach niebezpiecznych jak i w
budynkach użyteczności publicznej i gospodarstwach
domowych. Rozwiązania PLUM wykorzystywane są
przez koncerny paliwowo-energetycznych takie jak
PGNiG S.A., Gaz-System S.A. i Gaspol S.A.

Nagrody i wyróżnienia:







Złota Odznaka Honorowa Izby
Gospodarczej Gazownictwa
1 miejsce w konkursie Quality
International w kategorii Produkt
i Zarządzanie najwyższej jakości 2011
Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju
2010 w kategorii Projekt Unijny
„Poprawa konkurencyjności firmy
Plum poprzez wprowadzenie na rynek
innowacyjnego produktu – regulatora
EkoMax PID”
Gazela Biznesu 2004, 2005, 2006

Wysoki standard produktów firma zawdzięcza
wykwalifikowanej kadrze Działu Badawczo- Rozwojowego, którego zadaniem jest
tworzeniem szerokiej gamy innowacyjnych i zaawansowanych urządzeń. Przedsiębiorstwo
elastycznie reaguje na zmieniające się potrzeby rynkowe dzięki regularnie przeprowadzanym
analizom rynku.
Firma PLUM koncentruje swoją działalność nie tylko na generowaniu zysków, ale również
stara się dostrzegać potrzeby otoczenia zewnętrznego. Poprzez łączenie środowisk –
społecznego, naukowego i biznesowego firma przyczynia się do rozwoju społeczności
lokalnej. Stała współpraca ze środowiskiem akademickim, organizowanie staży i szkoleń dla
studentów zapewnia stały rozwój oraz pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa.
Wraz z innymi przedsiębiorcami z województwa prezes firmy uczestniczy w spotkaniach Rady
Przedsiębiorców przy Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Ponadto firma PLUM,
wraz z inna polską firmą SMAY sfinansowały remont nowego pomieszczenia laboratorium
oraz sali dydaktycznej na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
Przedsiębiorstwo uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych we współpracy z
Politechniką Warszawską i Politechniką Śląską przewidzianych na lata 2013-2015, w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Od 2000 roku PLUM nieprzerwanie
realizuje projekty inwestycyjne przy wykorzystaniu środków unijnych, które pozwalają na
ciągłą modernizację infrastruktury, wysoką dynamikę rozwoju i potencjału produkcyjnego.
Firma jest uznawana za jedną z najbardziej innowacyjnych na Podlasiu.
Na czym polega innowacja?


Jako jedna z nielicznych firma posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością,
Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska
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Jedyny w Polsce producent elektroniki przemysłowej posiadający dwa laboratoria,
które są odpowiedzialne za dokładne badania i testowanie urządzeń

5.2 Innowacyjne
przedsięwzięcia
w
samorządu terytorialnego oraz w
odpowiedzialnych za rozwój regionalny

jednostkach
instytucjach

Innowacyjność nie dotyczy jedynie sektora przedsiębiorstw. Szeroka definicja procesów
innowacyjnych umożliwia wprowadzanie ich we wszystkich instytucjach, także publicznych.
W całej Polsce istnieje szereg inicjatyw przełamujących stereotyp nieefektywnej
administracji publicznej i hermetycznej współpracy między sektorem prywatnym i
państwowym. W tym rozdziale przedstawione zostaną najlepsze praktyki wprowadzane
przez JST w Polsce Wschodniej jako wzór oraz inspiracja dla podobnych inicjatyw. Wybrane
studia przypadku dotyczą sektora energetycznego, turystyki, dbałości o środowisko oraz
wsparcia szeroko pojętej przedsiębiorczości.

5.2.1 Poszanowanie energii
Jednym z najistotniejszych problemów ostatnich lat, z którymi zmierzają się państwa Unii
Europejskiej, jest wzrost zanieczyszczenia środowiska na skutek stosowania niewydajnych,
przestarzałych technologii w sektorze energetycznym. Celem Unii Europejskiej, poprzez
współfinansowanie projektów mających na celu unowocześnienie infrastruktury
energetycznej w państwach UE, jest zachęcanie państw członkowskich do zwiększenia
inwestycji w nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie pozyskiwania energii.
Polska należy do państw, które w porównaniu do zachodnich sąsiadów mają mniej
rozwinięte zaplecze technologiczne, niezbędne do rozwoju tego sektora. Unia Europejska, w
ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, dysponuje środkami finansowymi i jest gotowa
wspierać inicjatywy państw członkowskich mające na celu modernizację tego kluczowego
sektora. Przykładem beneficjenta programu realizowanego przy wsparciu funduszy unijnych
jest Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny.
Początek działalności Klastra miał miejsce w 2009 roku w wyniku porozumienia między
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu
Technologii. Kilka lat później, w 2013 roku, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu
Technologii otrzymało dofinansowanie na kontynuację przedsięwzięcia.
Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny –
Kontynuacja jest projektem finansowanym z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Projekt został zainicjowany przez Świętokrzyskie Centrum
Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., instytucję
powstałą z inicjatywy Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego. Klaster liczy obecnie 54 instytucji
działających na terenie województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego, wśród których
znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe oraz
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przedsiębiorstwa działające na rzecz innowacyjności. Szczególnie ważną ideą przyświecającą
projektowi było zawiązanie ponadregionalnej współpracy zapewniającej promocję i
upowszechnianie celów polityki Unii Europejskiej.
Na czym polega innowacja?







Transfer wiedzy i technologii z zakresu innowacyjnych rozwiązań OZE między
krajami UE
Promocja działań na rzecz oszczędności, efektywnego wykorzystania energii i
redukcji CO2
Organizowanie zagranicznych misji branżowych, których celem jest zapoznanie się z
europejskimi dobrymi praktykami i przykładami realizacji lokalnych i regionalnych
inicjatyw w zakresie EWE
Działania edukacyjne w zakresie efektywnego wykorzystania energii, m.in. realizacja
programu „PWP – Mój Nowy Zawód w Zielonej Gospodarce”, którego celem jest
wzmocnienie oferty edukacyjnej i podniesienie oferty kształcenia z zakresu
Odnawialnych Źródeł Energii w 5 szkołach zawodowych woj. świętokrzyskiego
Opracowywanie lokalnych analiz klimatyczno-energetyczno-ekologicznych dla 15
gmin-członków Klastra jako podstawa do planowania nowych inwestycji ekoenergetycznych i adaptacji działalności firm do rzeczywistych potrzeb w regionie

5.2.2 Dbałość o środowisko naturalne

Program INTERREG, w ramach którego działał Business2nature,
realizowany był w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Głównym założeniem projektów INTERREG jest wsparcie rozwoju
regionalnego oraz współpracy międzyregionalnej w zakresie m.in. innowacji, badań i rozwoju
technologii, wzrostu konkurencyjności regionu, edukacji czy ochrony środowiska. Program
kładzie nacisk przede wszystkim na wymianę doświadczeń, wiedzy i przykładów dobrych
praktyk pomiędzy regionami, wskazując na istotne znaczenie współpracy międzyregionalnej
w stymulowaniu rozwoju poszczególnych regionów.
Business2nature to inicjatywa częściowo finansowana przez program INTERREG w latach
2010-2012, zrzeszająca 9 krajów Unii Europejskiej. Głównym celem projektu było wsparcie
zrównoważonego rozwoju obszarów Unii Europejskiej poprzez promocję i wskazanie
dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenach naturalnych
kontynentu. Współpraca pomiędzy państwami pozwoliła na zebranie wielu cennych
doświadczeń dotyczących ochrony terenów naturalnych poza granicami kraju i zainspirowała
regiony do wprowadzania nowych rozwiązań.
W projekcie wzięła też udział polski region– Warmia i Mazury, prezentując 3 przykłady
dobrych praktyk wspierających zrównoważony rozwój rejonu:
1. Jezioro Jeziorak – budowa infrastruktury turystycznej w formie portów jachtowych,
chroniąca naturalne tereny oraz promująca turystykę na tym terenie
Strona | 54

2. Pottery village (miasteczko ceramiczne) – promocja historii regionu poprzez ręczną
produkcją wyrobów ceramicznych i pamiątek. W ramach inicjatywy organizowane
były warsztaty, seminaria i konferencje promujące kulturę regionu
3. Warmia Mazury Powiśle – kulinarne dziedzictwo – promocja potraw regionalnych

Na czym polega innowacja?




Międzynarodowa współpraca 11 podmiotów publicznych z 9 państw EU na rzecz
rozwoju regionalnego – wizyty studyjne, seminaria, konferencje
Wsparcie idei zrównoważonego rozwoju
Wypracowanie 45 przykładów dobrych praktyk biznesowych na obszarach
chronionych oraz nawiązanie długoterminowego partnerstwa

5.2.3 Wsparcie przedsiębiorczości
Pozyskiwanie funduszy na wdrażanie nowych projektów jest jedną z poważniejszych
przeszkód, jakie stoją przed przedsiębiorcą, chcącym rozwijać swoją działalność. Trudności w
pozyskiwaniu kapitału za pośrednictwem instytucji finansowych stało się motywacją do
poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania. Jednym z rozwiązań jest venture capital,
zarządzający kapitałem zebranym od większej ilości inwestorów. Fundusze te jednak są
trudno dostępne dla sektora MŚP. Inną alternatywą są aniołowie biznesu – osoby prywatne,
inwestujące własne fundusze w innowacyjne i dobrze rokujące projekty. Działający w
Polsce aniołowie biznesu skupiają się przede wszystkim w tzw. sieciach aniołów biznesu,
stwarzających przyjazne środowisko zarówno dla inwestorów, jak i pomysłodawców.
Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu to platforma
ponadregionalna, która czerpiąc z doświadczeń
lubelskiego
poprzednika,
umożliwia
nawiązanie
współpracy pomiędzy pomysłodawcami projektów,
najczęściej małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a
inwestorami. Finansowanie inwestycji z udziałem Aniołów
Biznesu to nie tylko kapitał finansowy umożliwiający rozpoczęcie działalności, ale również
wsparcie merytoryczne z zakresu marketingu, zarządzania czy finansów. Doświadczenie i
umiejętności inwestora kapitałowego przyczynić się mogą do usprawnienia systemu
zarządzania, podnosząc efektywność nowej firmy. W ramach projektu przeprowadzanego
przez WSAB w latach 2010 – 2013 podjęto szereg działań wspierających przedsiębiorców
takich jak coaching, pomocy przy opracowywaniu biznesplanu czy organizacja spotkań
pomiędzy pomysłodawcami a potencjalnymi inwestorami. Aniołowie biznesu w ramach
WSAB zainwestowali w różnorodne przedsięwzięcia takie jak Availo - udostępnienie
telefonicznej pomocy prawnej, prace badawcze nad bioaktywnym preparatem
kościozastępczym oraz internetowy portal biznesowy łączący usługodawców z
usługobiorcami.
Na czym polega innowacja?


Skupienie w ramach jednej sieci Aniołów Biznesu i pomysłowych przedsiębiorców
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Wsparcie merytoryczne dla pomysłodawców (tworzenie biznesplanu, coaching,
organizacja spotkań z inwestorami)
Promocja pomysłów innowacyjnych, które bez pomocy Aniołów Biznesu mogłyby
nigdy nie wejść w życie

5.2.4 Ochrona własności intelektualnej
W erze postępującej globalizacji najcenniejszą wartością niemal każdego przedsiębiorstwa
jest wiedza. To kapitał ludzki, na który składają się kompetencje, umiejętności i
doświadczenia pracowników organizacji staje się główną przewagą konkurencyjną
przedsiębiorstw. Owoce pracy naukowej tj. licencje, wynalazki, znaki towarowe i prawa
autorskie to coraz częstszy cel ataków i działań nieuczciwej konkurencji, dlatego też jednym z
najważniejszych wyzwań, które stoi przed przedsiębiorcami XXI wieku jest kwestia ochrony
własności intelektualnej. Unia Europejska, za pomocą wielu programów, prowadzi aktywną
politykę, której celem jest uświadomienie skali problemu i zwiększenie ochrony własności
intelektualnej w państwach członkowskich.

Program „Chroń swoją wiedzę - wsparcie ochrony własności intelektualnej
przedsiębiorców Polski Wschodniej” jest przykładem działania na rzecz zwiększenia
świadomości społecznej w zakresie ochrony własności intelektualnej. Projekt był realizowany
w latach 2010-2012 na obszarze 5 województw Polski Wschodniej. Realizacja projektu nie
byłaby możliwa bez wsparcia Unii Europejskiej, która współfinansowała projekt ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Organizację cyklu konferencji, seminariów i warsztatów dla
przedsiębiorców z Polski Wschodniej koordynowała Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego.
Na czym polega innowacja?




Zwiększanie świadomości przedsiębiorców Polski Wschodniej w zakresie ochrony
własności intelektualnej
Organizacja spotkań z ekspertami zajmującymi się ochroną własności intelektualnej
Upowszechnianie informacji i materiałów na temat ochrony własności intelektualnej
na portalu internetowym

Strona | 56

5.2.5 Promocja aktywnej turystyki
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to nazwa
przedsięwzięcia, które składa się z pięciu
projektów
regionalnych, mających na celu utworzenie spójnej trasy
rowerowej liczącej łącznie 1980 km na terenie województw
Polski
Wschodniej tj.
lubelskiego, podkarpackiego,
podlaskiego,
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
Szlak będzie przebiegał przez najbardziej atrakcyjne turystycznie zakątki Polski Wschodniej.
Po zakończeniu realizacji projektu będzie to najdłuższy szlak rowerowy w Polsce.
Projekt polega na wykorzystaniu już istniejących szlaków rowerowych, ich modernizacji oraz
budowie nowych tras i sieci stacji. Głównym celem projektu jest stworzenie nowego
wizerunku regionu Polski Wschodniej poprzez wykorzystanie jego naturalnych walorów
turystycznych. Projekt ma na celu przyciągnięcie polskich i zagranicznych turystów
zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem, czyli turystyką rowerową. Realizacja projektu
wpłynie na wzrost popytu na usługi gastronomiczne i usługowe świadczone przez małe i
średnie przedsiębiorstwa w regionie, co pobudzi lokalną gospodarkę i zaowocuje
zwiększeniem liczby miejsc pracy.
Na czym polega innowacja?





Wykorzystanie potencjału turystycznego Polski Wschodniej
Promowanie zdrowej turystyki
Najdłuższy szlak rowerowy w Polsce
Wykorzystanie nowoczesnych technik reklamy, w tym mediów społecznościowych,
do promocji przedsięwzięcia

5.3 Korzyści osiągnięte dzięki wprowadzonym innowacjom
Innowacyjna działalność przedsiębiorstw oraz liczne inicjatywy samorządów w Polsce
Wschodniej przyczyniają się do dynamicznego rozwoju Polski Wschodniej nie tylko w
bieżącej perspektywie, ale przede wszystkim długoterminowo. Innowacje to klucz do
przetrwania na wymagającym i wciąż zmieniającym się rynku. Opisane w rozdziale 4.1.
przedsiębiorstwa to w większości eksporterzy, których produkty zostały docenione w kraju i
za granicą, o czym świadczą liczne wyróżnienia i nagrody. Są to firmy, które nie konkurują ze
względu na tanią siłę roboczą, ale dzięki stosowanym rozwiązaniom technologicznym i
inwestycjom w kapitał ludzki. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwa innowacyjne ponoszą
jednocześnie duże ryzyko, ponieważ nakłady na B+R nigdy nie gwarantują sukcesu i zwrotu z
inwestycji. Pomimo to, im więcej doświadczenia i wiedzy branżowej posiadają podmioty, tym
większe jest prawdopodobieństwo, że inwestycje się zwrócą, a firmy staną się liderami
innowacji. Wniosek ten potwierdza przytaczane już wcześniej opracowanie KPMG11
„Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce”, które mówi, że około dwie trzecie
polskich firm pozytywnie ocenia zwrot z inwestycji w innowacje, przy czym w sektorze
przemysłowym inwestycje przyniosły lepsze rezultaty niż w przedsiębiorstwach
usługowych. Mierzalnymi efektami wskazywanymi przez podmioty jest poprawa jakości
11

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, Raport KPMG 2014
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produktów i usług, lepsze postrzeganie marki, zwiększenie efektywności pracy, wzrost
sprzedaży i udziałów w rynku. Z tego powodu nie powinien dziwić fakt, iż ponad 80%
przebadanych firm w Polsce deklaruje chęć inwestowania w innowacje w ciągu kolejnych 3
lat, w szczególności w formie zakupu nowych urządzeń, współpracy z firmami z branży oraz
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
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6 Studia przypadku – inne
województwa Polski
Innowacja z definicji jest nie tylko nowatorskim rozwiązaniem ale też zaimplementowaniem
istniejącego już pomysłu w nowych warunkach. W praktyce większość przedsiębiorstw
preferuje przejmowanie dobrych praktyk rynkowych niż wdrażanie całkowicie nowych
innowacji. W poniższym rozdziale przedstawiamy przykłady 15 polskich podmiotów
działających w różnych sektorach, których rozwiązania mogą usprawnić pracę
przedsiębiorstw Polski Wschodniej bądź stanowić dla nich inspirację, a także 5 przykładów
skutecznych działań jednostek samorządowych.

6.1 Dobre praktyki innowacyjnych przedsięwzięć w ujęciu
sektorowym
6.1.1 Rolnictwo i zasoby naturalne
Współczesne rolnictwo w Polsce Wschodniej dla zachowania konkurencyjności wobec
silnych rywali z innych regionów Polski i Unii Europejskiej potrzebuje wydajnych rozwiązań, z
jednej strony opłacalnych, a z drugiej, jeśli to możliwe, przyjaznych dla środowiska.
Rolnictwo jest wciąż ważnym elementem gospodarki Makroregionu, jednak jego udział w
tworzeniu PKB stopniowo maleje. Gospodarstwa rolne unowocześniają się i specjalizują.
Dużą przewagą regionu jest czyste środowisko naturalne. Polska Wschodnia powinna zatem
jak najlepiej wykorzystać swój potencjał w tym względzie – modernizować gospodarstwa
rolne i oferować produkty naturalne. Poniżej przedstawiono przykłady dobrych i
innowacyjnych praktyk w tej gałęzi gospodarki z innych województw Polski.

Agridata

to
Nagrody i wyróżnienia:
firma powstała w
2011 roku we
 Regionalny Lider Innowacji
Wrocławskim
i Rozwoju 2011 za „System
Parku
bezobsługowej rejestracji
Technologicznym,
która
wprowadziła
na
rynek
procesów w gospodarstwie
rolnym”
innowacyjny system zarządzania gospodarstwem rolnym.
Dzięki danym zbieranym przez program rolnik może
optymalizować procesy zachodzące w gospodarstwie i
czerpać wyższe dochody z działalności. Przedsiębiorstwo współpracuje z Uniwersytetem
Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu, Fundacją Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Rolnej i Ochrony
oraz Łódzką Izbą Zbożową.
Platforma składa się z kilku modułów. Przede wszystkim możliwa jest szybka generacja
raportów statystycznych dotyczących prac polowych, kosztów pracy i amortyzacji maszyn,
które z kolei dostarczą informacji na temat efektywności prowadzonych upraw i nowych
przedsięwzięć. W systemie znajduje się także moduł magazynowy, który pozwala
Strona | 59

kontrolować ilość przechowywanych towarów, nawozów etc. Dzięki Agridata rolnik
zaoszczędzi wiele czasu na prowadzeniu administracji. Dodatkowymi, praktycznymi opcjami
są: ewidencja zabiegów ochrony roślin oraz kontrola poziomu paliwa w używanych
maszynach. Operatorem Agridata w Polsce są Systemy Rolnicze Sp.z.o.o. w Oleśnicy. W
sprzedaży dostępna jest obecnie wersja L (dedykowana gospodarstwom od 200 do 500h),
natomiast do sierpnia 2015 będą w ofercie także systemy dla mniejszych i większych
gospodarstw. Firma planuje ponadto uzupełnić swój system o takie narzędzia jak: terminal
dotykowy i kamera z GPS w każdej maszynie (głównie w ciągnikach) oraz inteligentną wagę
ze stacją pogodową. Ze względu na dość zaawansowaną technologię, system jest przydatny
szczególnie dla większych gospodarstw.

Multichem Eko

to firma
Nagrody i wyróżnienia:
zlokalizowana w Pyrzycach
przetwarzająca odpady rolne w
 Statuetka GreenEvo –
nawozy i paliwa. Została
Akcelerator Zielonych
założona przez grupę wykwalifikowanych specjalistów
Technologii
posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinie
chemii, biologii i mechaniki. Innowacyjne podejście do
rozwiązania problemu rosnącej ilości odpadów generowanych przy produkcji rolnej
pozwoliło na opracowanie własnego know – how i stworzenie chronionego patentami
systemu ich utylizacji.
Odpady rolne transportowane są do miejsca przetworzenia, gdzie następuje ich wymieszanie
i ujednolicenie. W dalszej kolejności masa ta trafia do reaktora, w którym następuje
sterylizacja i suszenie opracowaną przez Multichem Eko technologią FuelCal. Produkt w
takiej postaci może być wykorzystany jako nawóz mineralny Orkal (opatentowany przez
firmę) bądź paliwo odnawialne. Technologia FuelCal stosowana może być nie tylko do
produkcji nawozów. Szerokie zastosowanie znajdzie również m.in. w przetwarzaniu
odpadów przemysłowych i komunalnych z oczyszczalni ścieków czy modyfikacji odpadów z
przemysłu petrochemicznego.

Yarrowia Technology

jest marką handlową spółki
SKOTAN S.A., zajmującą się produkcją pasz i dodatków
paszowych na bazie drożdży paszowych typu Yarrowia
Lipolytica. Firma zlokalizowana jest w Chorzowie.

Misją firmy Yarrowia Technology jest wdrażanie
nowych rozwiązań z dziedziny dietetyki i żywienia
zwierząt. W tym celu firma nawiązała kontakt z
wieloma instytutami badawczymi w całym kraju,
m.in. z Uniwersytetem Przyrodniczym we
Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie, Uniwersytetem

Nagrody i wyróżnienia:



Nagroda Innowator Śląska 2012
Nagroda Polski Produkt Przyszłości w
kategorii Technologia przyszłości w
fazie przedwdrożeniowej 2013
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Rolniczym w Krakowie czy Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we
Wrocławiu. Dzięki stałej współpracy możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości i europejskich
standardów w zakresie ochrony środowiska. Jednym z innowacyjnych rozwiązań, które
obecnie znajduje się w fazie przedwdrożeniowej, będzie opracowanie technologii
wykorzystania drożdży typu Yarrowia Lipolytica do produkcji nowych probiotyków dla
zwierząt hodowlanych. Obecnie firma oferuje wysokiej jakości, ekologiczne pasze dla trzody
chlewnej i koni.

Organique

to działająca od 14 lat wrocławska firma
produkująca naturalne i przyjazne dla środowiska
kosmetyki. Wszystkie składniki wykorzystywane do
produkcji są naturalnego pochodzenia. Firma eksportuje swoje wyroby do wielu krajów
europejskich, m.in. Norwegii, Szwecji, Włoch, Grecji. W 2011 firma wprowadziła serię
kosmetyków dla wegetarian i wegan, wytworzonych w naturalny sposób i niepoddawanych
testom na zwierzętach. Firma od wielu lat wprowadza na rynek nowatorskie rozwiązania,
które można spotkać w najlepszych sklepach i salonach SPA. Organique wykorzystuje bardzo
wiele surowców, wśród których warto wymienić wyciągi z ziół, algi, gąbki morskie,
guaranę, bentonit, błoto z Morza Martwego, glinkę ghassoul, oleje roślinne, pumeks
wulkaniczny i wiele innych.

NAWEO

to

producent
nowoczesnego sterownika nawadniania NEPTUN,
całkowicie sterowanego przez Internet lub aplikację
mobilną (sterownik może się znajdować w strefie offline –
jedynym wymogiem jest zasięg sieci komórkowej). Firma
zlokalizowana jest w Pilchowie w województwie
zachodniopomorskim.

Nagrody i wyróżnienia:






Polski Wynalazek 2014
EKOLider 2013
Lider Innowacji woj.
zachodniopomorskiego
2012
Zielony Laur w kategorii
Najlepszy produkt do
ogrodu

Innowacją jest fakt, że sterownik łączy w sobie wiele
funkcji, które wcześniej nie były zintegrowane. NEPTUN
pobiera informacje pogodowe z najbliższej stacji
meteorologicznej i na tej podstawie dobiera odpowiednią dawkę wody do wymagań
konkretnych roślin czy drzew. Jeśli prognoza pogody przewiduje deszcze, sterownik
przerwie nawadnianie. W przypadku błędnej prognozy, niedobór wodny zostanie
uzupełniony w kolejnej sesji nawadniania. Inteligentny system IREO wyklucza możliwość
przesuszenia roślin. O zaistniałych awariach użytkownik jest natychmiastowo informowany
oraz na bieżąco otrzymuje informacje na temat kosztów zużycia wody. Wyliczona
oszczędność wody to co najmniej 50-60%. Naweo posiada dystrybutorów w wielu
województwach, w tym w świętokrzyskim i podkarpackim.
Przedsiębiorstwo prowadzi prace badawcze nad nowymi możliwościami sterownika oraz
przygotowuje się do ekspansji na rynki zagraniczne. NEPTUN może być stosowany w
ogrodach, na ternach zieleni miejskiej oraz w szkolarstwie.
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6.1.2 Produkcja
Przemysł elektromaszynowy to jeden z najważniejszych filarów gospodarki Polski
Wschodniej. Sektor ten przechodzi gruntowne zmiany i staje się coraz bardziej innowacyjny
ze względu na zwiększające się wymagania rynku. Poniżej opisano dwie polskie firmy z
województw pomorskiego i dolnośląskiego), które odniosły ogromny sukces na arenie
międzynarodowej dzięki swojej elastyczności i zrozumieniu najnowszych trendów.

PESA

Bydgoszcz to
Nagrody i wyróżnienia:
firma
zajmująca
się
produkcją, modernizacją
i
naprawą
taborów  Lider Innowacyjności i Rozwoju 2015
 Nagroda Główna w kategorii Firma na
szynowych,
w
tym
miarę dużych możliwości 2015
tramwajów,
pojazdów
elektrycznych
i  Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana
Wejcherta 2014
spalinowych. Historia zakładu rozpoczęła się już w

Nagroda ekonomiczna „Financial Times”
1851 roku. Powstały wówczas pierwsze warsztaty
w kategorii Przedsiębiorczość 2014
naprawcze Wschodniej Kolei, które dziś są
własnością PESA Bydgoszcz. Do 2001 roku firma
znana była pod nazwą ZNTK Bydgoszcz, kiedy to
zadecydowano o wykupieniu od państwa zadłużonego przedsiębiorstwa i restrukturyzacji.
Przedsiębiorstwo ciągle podnosi swoją konkurencyjność, dostarczając do klientów najwyższej
jakości nowatorskie rozwiązania. Firma prowadząc prace naukowe duży nacisk kładzie na
poziom bezpieczeństwa swoich pojazdów. Innowacją w tej dziedzinie jest skonstruowany
przez inżynierów system pochłaniania energii podczas zderzenia, który pozwolił na
spełnienie przez pojazd ELF rygorystycznych norm dotyczących bezpieczeństwa. Ponadto
inne rozwiązania innowacyjne, powstające w ośrodku badawczym, takie jak zmniejszenie
nacisku na szyny i odzyskiwanie energii podczas hamowania również znajdują zastosowanie
w najnowszych taborach.
Innowacyjność rozwiązań i ciągłe podnoszenie jakości produktów firma możliwe jest nie
tylko dzięki autorskim rozwiązaniom. Istotnym czynnikiem stymulującym rozwój
przedsiębiorstwa jest współpraca z ośrodkami badawczymi, przede wszystkim z uczelniami.
Obecnie firma współpracuje z uniwersytetami technicznymi w całym kraju, m.in. z
Politechniką Warszawską, Krakowską, Poznańską czy Akademią Górniczo – Hutniczą w
Krakowie. Ponadto w 2014 roku, we współpracy z Uniwersytetem Techniczno –
Przyrodniczym w Bydgoszczy, otwarte zostało laboratorium do badania struktur
wielkogabarytowych. PESA uzyskała także nagrodę „Dobry Wzór” przyznawaną starannie
zaprojektowanym produktom polskim. Firma eksportuje z sukcesem pojazdy m.in. do krajów
Europy Środkowo-Wschodniej, Niemiec i Włoch.
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Eckert S.A.

to
legnicka
firma
działająca na polskim
rynku od 1990 roku, specjalizująca się w produkcji
przecinarek. Jako jedna z nielicznych firm na świecie
produkuje urządzenia do cięcia (sterowane komputerowo)
pracujące w czterech znanych technologiach - laserowej,
plazmowej, tlenowej i wodnej. Dzięki możliwości
zastosowania czterech technologii firma jest bardzo
elastyczna w przypadku szoków popytowych bądź spadku
popularności jednej z metod cięcia.

Nagrody i wyróżnienia:







Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich 2014
Dźwignia 2014
Złoty Laur Innowacyjności
2014
Krajowy Lider Innowacji i
Rozwoju 2012
Intec-Preis 2011 – nagroda
na Międzynarodowych
Targach w Lipsku

Firma inwestuje corocznie ok. 10-15% zysku w działalność
B&R. Wśród innowacji przyjaznych środowisku należy
wymienić światłowodowe cięcie laserowe, ponieważ
znacząco redukuje konsumpcję prądu. Nowa głowica 3D umożliwia natomiast dokładniejsze
cięcie i ukosowanie blach.
Użytkownikami przecinarek Eckert są m.in. Daimler Chrysler, Mostostal, Rolls-Royce i
Siemens.

6.1.3 Inteligentne rozwiązania
Innowacyjność polega na stosowaniu inteligentnych rozwiązań, które ponoszą za sobą
oszczędność czasu i energii. W dzisiejszym świecie najbardziej doceniane są innowacje, które
sprawiają, że życie staje się prostsze i efektywniejsze. Przykłady inteligentnych rozwiązań z
innych województw Polski w zakresie automatyzacji procesów i zastosowania OZE zostały
przedstawione poniżej.

Fibaro to przedsiębiorstwo
zlokalizowane w Poznaniu
projektujące
systemy
automatyki domowej. Pomimo
iż na rynku dostępnych jest
wiele konkurencyjnych systemów oferujących
inteligentne zarządzanie domem, Fibaro proponuje
wyróżniający się produkt.

Nagrody i wyróżnienia:





Laureat w konkursie „Inicjator
Innowacji” 2015
„Ruban d’Honneur Business of the
Year Award” w konkursie European
Business Awards 2015
“Laur Innowacyjności 2013”

Firma, założona jako technologiczny start-up,
wprowadziła innowacyjne rozwiązanie Z-WAVE dzięki zastosowaniu bezprzewodowej
instalacji (do tej pory produkowano jedynie systemy kablowe), które pozwala na mobilność
systemu i bezinwazyjną instalację. Dostęp do tej technologii posiada jedynie 250 firm z
całego świata, co daje firmie miano prekursora na polskim rynku. System Fibaro,
komunikując się z urządzeniami elektrycznymi zamontowanymi w domu, potrafi m.in.
określić temperaturę powietrza, stopnień oświetlenia, sterować systemem monitoringu i
alarmowym, a nawet zadbać o podgrzanie posiłku, przygotowanie kawy czy podlanie ogrodu.
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Firma w 2011 roku uzyskała również dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach
programu „Paszport do Eksportu”, dzięki któremu możliwe było sformułowanie planu
ekspansji na rynki zagraniczne – obecnie większość swojej produkcji firma eksportuje do 55
krajów na wszystkich kontynentach, m.in. do Australii, Stanów Zjednoczonych, Singapuru.

Gdańska

firma

FLOWAIR specjalizuje
się w wentylacji i
ogrzewaniu
dużych
obiektów
przemysłowych
i
publicznych. Założyciele firmy zaprojektowali bezkanałową
jednostkę odzysku ciepła OXeN, dzięki której świeże
powietrze wpływające do pomieszczenia jest ogrzewane za
pomocą ciepła odzyskiwanego z powietrza usuwanego.
Dzięki temu wentylacja i ogrzewanie budynku stają się
bardzo energooszczędne. Produkty FLOWAIR, oprócz
ogromnej funkcjonalności, odznaczają się także ciekawym
designem, chronionym wzorami przemysłowymi. Produkty
Flowair zostały docenione na świecie i eksportują już do 28
krajów Europy i Azji. W Polsce ich realizacje znajdują się
m.in. na Stadionie Narodowym w Warszawie, w wielu
centrach handlowych i sklepach Biedronki, w kościołach i
szkołach.

Nagrody i wyróżnienia:










Reddot Design Award
2014 dlaOXeN
iF Product Design Award
2014
Gazela Biznesu 2014
Diament Forbesa 2014
Złoty Medal
Międzynarodowych
Targów Poznańskich 2012
Lider Pomorskiego Parku
NaukowoTechnologicznego 2012
Innowacja Roku 2010

Dział B&R Flowair wciąż pracuje nad innowacjami na terenie Pomorskiego Parku
Naukowo-Technologicznego, gdzie znajduje się specjalistyczne laboratorium. Ponadto
FLOWAIR prowadzi współpracę z Politechniką Gdańską. Na wydziale Energetyki i Budowy
Maszyn studenci mogą napisać pracę dyplomową zaproponowaną przez firmę Flowair.
Firma była beneficjentem PO Innowacyjna Gospodarka w zakresie komercjalizacji wyników
badań. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorstwo mogła także wziąć udział w targach
branżowych w Kanadzie, Turcji i Kazachstanie. Aktualnie FLOWAIR jako jedna z 14 firm jest
uczestnikiem projektu badawczego HEAT4U, także współfinansowanego przez Unię
Europejską, który ma na celu opracowanie centralnego rozwiązania grzewczego z
wykorzystaniem OZE.

AZO DIGITAL to gdańska firma wdrażająca innowacyjne rozwiązania z
dziedziny elektroniki i energetyki, posiadająca swoją siedzibę w Gdańskim
Parku Naukowo-Technologicznym.
Firma posiada trzy główne profile działalności:


produkcja przetwornic napięcia używanych w pojazdach szynowych, kołowych i
łodziach motorowych
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wprowadzanie innowacji technologicznych dla gospodarstw rolnych takich jak
doświetlanie asymilacyjne i fotoperiodyczne oraz sprzedaż
produktów
przeznaczonych do hydroponiki
dostarczanie oświetlenia zewnętrznego i przemysłowego

Trzeci filar działalności AZO Digital jest najbardziej innowacyjny. Firma proponuje różne
warianty inteligentnego oświetlenia – optymalizujące koszty, centralnie sterowane,
dostosowane do pory dnia i wykorzystujące diody LED. Głównym osiągnięciem firmy jest
zapanowanie nad rezonansem akustycznym i możliwość optymalizacji kosztów także w
tradycyjnych lampach. Firma steruje dziś oświetleniem w sopockim Grand Hotelu, sklepach
Biedronka, na molo w Gdańsku oraz częścią oświetlenia ulicznego w Londynie i Dublinie. We
wszystkich obiektach oszczędność energii sięgnęła około 40%.
AZO Digital dzięki dofinansowaniu unijnemu zrealizował projekt „Opracowanie prototypu i
wdrożenie do produkcji energooszczędnego układu sterująco-zapłonowego do oświetlenia
ulicznego”, natomiast dodatkowe środki na działalność pozyskał dzięki pomocy aniołów
biznesu. W spółkę AZO Digital zainwestował Business Angel Seedfund, czyli fundusz
zalążkowy wspierający innowacyjne firmy.

Firma Solar Solution powstała
Nagrody i wyróżnienia:
w 2009 roku w Żaganiu i stała się
jednym z pionierów łączenia energii
 Mikroprzedsiębiorca Roku
wiatrowej i solarnej. Flagowym
2011 w kategorii Nowe
produktem przedsiębiorstwa są
Technologie
lampy hybrydowe LED pracujące do 14h na dobę i nie
korzystające z sieci energetycznej, dzięki czemu można je
ustawić w dowolnym miejscu. Lampy są wyposażone w panele fotowoltaiczne, oprawę LED,
turbinę wiatrową, elektronikę sterującą oraz akumulatory, magazynującą energię w
przypadku załamania pogody.
Firma od początku działalności ściśle współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim. W
planach jest stworzenie paneli fotowoltaicznych, które zmieniałyby swoje położenie w
zależności od położenia Słońca. Także turbina wiatrowa zaprojektowana przez inżynierów z
Solar Solution wyróżnia się od wiatraków konkurencji, ponieważ ma konstrukcję tunelową,
będącą w stanie w większym stopniu wykorzystać potencjał wiatru. Odbiorcami lamp są
klienci indywidualni oraz liczne samorządy w Polsce.
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6.1.4 Turystyka
Szansą dla Polski Wschodniej jest wciąż drzemiący potencjał w sektorze turystycznym.
Makroregion ma do zaoferowania bogate i czyste środowisko naturalne oraz niską gęstość
zaludnienia. Należy jednak pamiętać, że w ostatnich latach zmieniło się oblicze turysty,
dlatego oferta turystyczna regionu musi być przystosowana do wysokich oczekiwań
zwiedzających. Turyści to osoby chcące uzyskać jak najszybciej aktualne informacje.
Przykładem udanej aplikacji mobilnej dla turystów jest krakowski Treespot.

Treespot

to platforma informacyjna,
na której można znaleźć informacje nie
tylko na temat wydarzeń i festiwali, jakie
aktualnie odbywają się w Krakowie, ale
również zabytków i tras wycieczkowych.
Z tego względu aplikacja może być atrakcyjnym źródłem
informacji zarówno dla mieszkańców miasta, jak i
turystów.

Nagrody i wyróżnienia:


Regionalny Lider Innowacji i
Rozwoju 2011 w kategorii
Innowacyjna usługa

System działa w postaci strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, pobierając aktualne
dane GPS na temat położenia użytkownika i dostosowując wyświetlane wydarzenia i miejsca
zgodnie z lokalizacją. Korzystanie z aplikacji nie wymaga dostępu do Internetu – możliwe jest
działanie systemu w trybie offline. Dodatkowo w różnych częściach miasta rozproszone są
darmowe hotspoty, dzięki którym użytkownik może za darmo połączyć się z Wi-Fi. Aplikacja
jest marką należącą do grupy Amistad, skoncentrowanej na rozwoju nowych technologii w
zakresie nawigacji i geolokalizacji. Firma w swojej działalności preferuje realizację projektów
typu B2B zarówno z prywatnymi przedsiębiorstwami jak i jednostkami samorządowymi.
Zrealizowanie inicjatywy możliwe dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

6.1.5 Informatyka
Rozwiązania m-commerce z roku na rok zyskują na znaczeniu, dlatego tak ważne jest aby
firmy oferujące sprzedaż produktów bądź usług przez Internet wprowadzały rozwiązania
mobilne. Wiele firm nie jest jeszcze świadomych korzyści płynących z tworzenia aplikacji na
smartfony i tablety, tym samym szybko tracąc pozycję na rynku. Firma mGenerator chce być
prekursorem rewolucji m-commerce w Polsce i dlatego proponuje klientom rozszerzenie
swojej oferty o strony i aplikacje mobilne.
Wrocławska

mGenerator

firma

stworzyła
intuicyjny oraz uniwersalny kreator mobilnych wersji
stron
internetowych.
Dzięki
niemu
każde
przedsiębiorstwo, instytucja czy sklep, posiadające dotąd
tylko podstawową stronę internetową, może stworzyć jej
wersję mobilną bez potrzeby zatrudniania zewnętrznych
programistów. Firma oferuje zakup abonamentu, dzięki

Nagrody i wyróżnienia:


Jedna ze stu najbardziej
innowacyjnych firm w
Europie według magazynu
Red Herring
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któremu wszystkie kwestie związane z aplikacją będą rozwiązywane przez zespół
mGenerator.
Wśród klientów mGenerator znaleźli się już m.in. InPost, UPC, dotpay oraz cyfrowe.pl.
Proponowane przez mGenerator rozwiązanie ma na celu zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie rozwiązań mobilnych. Firma udowadnia na
podstawie licznych badań własnych (np. „Handel mobilny w praktyce 2014”), że smartfony są
nieodłącznym elementem życia połowy Polaków i dlatego proponują swoim klientom
nowoczesne rozwiązanie wpisujące się w szybko zmieniającą się technologię.
6.1.6 Edukacja
Rola edukacji w kształtowaniu innowacyjności była już nieraz podkreślana we wcześniejszych
częściach raportu. Poniżej opisane przedsiębiorstwa wychodzą jednak poza ramy szkolne i
uniwersyteckie, oferując edukację dla dzieci i dorosłych w zakresie nauk technicznych.

RoboNET to firma składająca się z trzech jednostek
tworzących
wspólnie
nowatorskie
projekty
popularyzujące robotykę i fizykę. Przedsiębiorstwo
rozpoczęło działalność w 2006 roku, kiedy to innowacyjny pomysł prowadzania zajęć z
automatyki i robotyki spotkał się z wielką aprobatą środowiska akademickiego. Pierwsze
nagrody uzyskane za najlepszy biznesplan pozwoliły na wzbudzenie zainteresowania
ośrodków kształcenia i rozpoczęcie pierwszych zajęć. Obecnie firma RoboNET, zlokalizowana
w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, korzysta ze wsparcia funduszy unijnych w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
RoboCAMP jest innowacyjnym projektem
edukacyjnym, skierowanym przede wszystkim do
dzieci i młodzieży. Zajęcia mają na celu promocję
robotyki, programowania czy matematyki
poprzez interaktywne warsztaty (budowanie
prostych maszyn z części LEGO Mindstorms),
rozbudzające ciekawość i chęć do dalszego
rozwoju. Dzięki wsparciu finansowemu w ramach
Programu Kapitał Ludzki możliwe jest również
organizowanie zajęć dla uczniów z mniejszych
miast, w których dostęp do tego typu warsztatów
jest ograniczony.

Nagrody i wyróżnienia:






Lider Europejskiego Roku
Kreatywności i Innowacji 2009
Firma z Przyszłością 2010
Nagroda w kategorii „Innowacyjny
Produkt” w konkursie Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju 2010
Wyróżnienie „Regionalny Lider
Innowacji i Rozwoju 2012

RoboFACTORY to producent układów elektronicznych, pomiarowych i mechatronicznych
(m.in. czujników do robotów LEGO). RoboSHOP z kolei zajmuje się sprzedażą
wyspecjalizowanego sprzętu do jednostek badawczych, laboratoriów, szkół i uczelni.
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Centrum Szkoleń Inżynierskich

EMT-Systems

w Gliwicach
organizuje szkolenia, kursy i
warsztaty z zakresu nauk
inżynierskich (automatyzacja, mechatronika, informatyka,
mechanika, robotyka) dla firm, szkół i klientów
indywidualnych. EMT-Systems opracowało system
kształcenia kadr inżynierskich oparty na 7 filarach, m.in..
inżynieria mechaniczna, systemy sterowania, zarządzanie
jakością i produkcją, technologie informatyczne. Szkolenia
odbywają się w nowoczesnych laboratoriach.

Nagrody i wyróżnienia:






Przedsiębiorstwo
Przyszłości 2015
Firma Szkoleniowa Roku
2014
Program Szkoleniowy Roku
2014
Innowator Śląska 2012
Krajowy Lider Innowacji i
Rozwoju 2012

Założyciel Centrum to pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. Pomysł utworzenia firmy
powstał przy okazji konkursu organizowanego przez uczelnię „Mój pomysł na biznes”.
Ostateczny projekt został stworzony we współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym
TECHNOPARK, w którym znajduje się dziś siedziba Centrum. Firma wraz z Parkiem prowadzi
działalność w zakresie transferu technologii i realizacji prac badawczych. Aktualnie EMTSystems współpracuje także z wieloma partnerami zewnętrznymi, m.in. firmą Siemens,
Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego oraz Górnośląskim
Centrum Edukacyjnym. Z usług Centrum korzystają wszystkie branże przemysłu, a wśród
klientów wymienić można firmy takie jak: Bosch, Toyota, Volvo, HP, KGHM, Amica i wiele
innych.
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6.2 Innowacyjne
przedsięwzięcia
w
samorządu terytorialnego oraz w
odpowiedzialnych za rozwój regionalny

jednostkach
instytucjach

6.2.1 Efektywność energetyczna
Od 2005 roku odbywa się w Polsce jeden z najważniejszych wydarzeń promujących
efektywność energetyczną wśród samorządów . „Konkurs na najbardziej efektywną
energetycznie gminę w Polsce” ma miejsce co roku, a jego organizatorem jest Krajowa
Agencja Poszanowania Energii S.A. Głównym celem konkursu jest promocja działań w
zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu gminy i upowszechnianie
innowacyjnych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych.
Inspiracją dla KAPE S.A. były corocznie organizowane rankingi gmin w Danii, które cieszyły się
niezwykłą popularnością wśród władz lokalnych. W 2009 roku Bielsko-Biała zdobyła pierwszą
nagrodę w konkursie KAPE S.A. na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce w
kategorii gmin powyżej 100 tys. mieszkańców.

Bielsko-Biała od lat 90. prowadzi aktywne działania mające na celu poprawienie
efektywności wykorzystania energii, a od 1992 roku jest członkiem stowarzyszenia Energy
Cities, zrzeszającego ponad 1000 miast z 30 krajów. Owocem prac gminy są liczne inicjatywy
mające na celu redukcję zużycia energii, ale też wiele działań edukacyjnych realizowanych w
lokalnych szkołach. Od kilku lat gmina inwestuje w odnawialne źródła energii. Bielsko-Biała
jest obecnie członkiem wielu państwowych i międzynarodowych stowarzyszeń skupiających
miasta aktywnie działające w zakresie efektywnego wykorzystania energii, uczestniczy w
targach i konferencjach naukowych.
Na czym polega innowacja?











Współpraca miasta z Grupą Tauron i miejskim dystrybutorem ciepła PK THERMA,
wyniku której zbudowano nowoczesną elektrociepłownię (spadek emisji CO2 o 30%)
Wykorzystanie metanu ze ścieków do produkcji energii elektrycznej i ciepła w
oczyszczalni ścieków w Komorowicach
Instalacje solarne w budynkach publicznych i prywatnych
Wysypisko odpadów z odzyskiem biogazu
Podgrzewanie wody w basenie za pomocą pomp ciepła na pływalni AQUA
Prowadzenie projektu edukacyjnego „Szkoła ZEROemisyjna” we współpracy z
lokalnym gimnazjum
Wprowadzenie stałego monitoringu stanu powietrza w mieście
Prowadzenie regularnych wydarzeń promujących efektywność energetyczną, OZE
wśród młodzieży i dorosłych
Utworzenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Bielskim Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego
Stworzenie
oferty
wycieczkowo-szkoleniowej
po
ciekawych
obiektach
energetycznych i OZE w Bielsku-Białej i okolicach
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6.2.2 Dialog z mieszkańcami

Mimo postępującego wzrostu gospodarczego Polski, ogólnej
poprawy poziomu życia mieszkańców i zmniejszania się
bezrobocia istnieje wciąż wiele miejsc (miast, osiedli
mieszkaniowych), które zmagają się z problemami natury
społecznej i ekonomicznej. Kwestie te często niestety spotykają
się z brakiem zainteresowania ze strony lokalnych władz.
Miastem, którego władze postanowiły podjąć walkę z
negatywnymi zjawiskami społecznymi jest Gdynia, gdzie
przeprowadzono projekt „Gdynia w dialogu z mieszkańcami”.
Projekt „Gdynia w dialogu z mieszkańcami” jest zbiorem przedsięwzięć zainicjowanych w
2010 roku przez władze samorządowe. Innowacyjność projektu polegała na przekazaniu
przez władze lokalne części inicjatywy związanej z rozwojem miasta jego mieszkańcom
poprzez zawiązanie konsultacji społecznych. Do dialogu zachęcano osoby pochodzące z
różnych grup społecznych – mieszkańców wybranych osiedli, osoby starsze i
niepełnosprawne. Ich zadanie polegało na wskazaniu problemów, z którymi zmierzają się na
co dzień oraz propozycji usprawnień. Przeprowadzone konsultacje zaowocowały
powstaniem kilku niezależnych od siebie projektów, którym przyświeca wspólny cel –
stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej.
W ramach inicjatywy powstały następujące projekty: „Rewitalizacja w dialogu z
mieszkańcami dzielnicy Gdynia Chylonia”, „Gdynia dla Wszystkich - Spacery z osobami z
niepełnosprawnością”, „Design for All - Projektowanie dla wszystkich”, „Spacery Badawcze z
Seniorami – Gdynia Centrum” oraz „Środki na inwestycje i prace remontowe w rękach Rad
Dzielnic”. Każda z inicjatyw dotyczyła innego problemu wskazanego przez mieszkańców i
miała miejsce w różnych dzielnicach miasta.
Na czym polega innowacja?




Zaangażowanie mieszkańców w formułowaniu strategii rozwoju miasta
Decentralizacja decyzji – zwiększenie wpływu lokalnych społeczności
Zwrócenie uwagi na problemy mieszkańców
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6.2.3 Design

Śląsk kojarzy się większości Polakom z przemysłem ciężkim, dużym
zanieczyszczeniem i nieatrakcyjnym pejzażem. Województwo śląskie
rzeczywiście jest przemysłowym zapleczem Polski dzięki rozwiniętemu
sektorowi górniczemu, energetycznemu i hutniczemu, jednak kryje w
sobie również wiele innych walorów. W ramach walki z nieatrakcyjnym
wizerunkiem Śląska powstał projekt Design Silesia, którego celem jest
szeroko rozumiana promocja regionu oraz zmiana wizerunku województwa. Przedsięwzięcie
jest finansowane z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt Design Silesia powstał w 2011 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w
Katowicach, który wraz z Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz Akademią
Sztuk Pięknych
w Katowicach postanowił odmienić dotychczasowy wizerunek
województwa. Głównym celem wciąż trwającego przedsięwzięcia jest promocja designu
w regionie poprzez budowę sieci współpracy pomiędzy władzami lokalnymi,
przedsiębiorcami i projektantami. Współpraca pomiędzy tymi podmiotami pociąga za sobą
wiele korzyści, daje młodym projektantom szansę zaprezentowania swoich umiejętności, a
władzom lokalnym pomaga budować markę regionu oraz poprawić jego konkurencyjność.
Promocja regionalnego wzornictwa jest atrakcyjnym pomysłem z punktu widzenia budowy
innowacyjnego, pozytywnego wizerunku Śląska.
Dlaczego innowacja:






Udział w międzynarodowych konferencjach i promocja regionalnego wzornictwa
Współpraca z uczelniami wyższymi: Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach i
Politechniką Śląską w Gliwicach
Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia - połączenie interesów trzech
środowisk: przedsiębiorców, władz lokalnych i projektantów
Promocja myślenia projektowego w instytucjach publicznych
Organizacja warsztatów, wystaw, kursów, letniej szkoły design
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6.2.4 Nowe technologie dla niepełnosprawnych
Miasta w Polsce coraz częściej korzystają z nowych technologii aby ułatwić funkcjonowanie
osobom niepełnosprawnym. Jednym z ciekawych rozwiązań jest projekt Virtualna
Warszawa, za który stolica została nagrodzona przez prestiżową Fundację Bloomberga.
Virtualna Warszawa to innowacyjny system nawigacyjny, którego
głównym przeznaczeniem jest pomoc niewidomym oraz
nieznającym miasta turystom w sprawnym poruszaniu się po
stolicy. Warszawa jest pierwszym miastem, które zdecydowało się
na wprowadzenie tego typu technologii. Za pomocą aplikacji mobilnej, po wydaniu komendy
głosowej (rozwiązanie dla niewidomych) bądź wyborze odpowiedniego zapytania,
użytkownik uzyska informacje dotyczącą rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, wyznaczy
trasy dojazdu, pozna rozkład urzędu, a nawet zamówi numerek w kolejce. Obecnie
aplikacja została już wdrożona na jednej z linii autobusowych oraz w Stołecznym Centrum
Osób Niepełnosprawnych, natomiast w dłuższej perspektywie (lata 2016-2017) planowane
jest wprowadzenie systemu do wszystkich najważniejszych urzędów i dzielnicowych
punktów obsługi klienta.
Na czym polega innowacja?




Zastosowanie technologii beaconów, małych elektronicznych urządzeń
określających precyzyjne położenie użytkownika
Wirtualne oznaczanie interesujących dla użytkownika miejsc, dzięki czemu łatwiej
jest do nich trafić
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
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6.2.5 Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna powstała dzięki
współpracy
województwa
małopolskiego
i
krakowskich uczelni. Jednym z celów kooperacji ma być
poprawa wymiany informacji na temat osiągnięć
naukowych i programów badawczych pomiędzy
uczelniami, ośrodkami badawczymi oraz szkołami w województwie małopolskim.
Innowacyjne rozwiązanie polega tutaj na aktywizacji naukowej uczniów szkół
ponadgimnazjalnych dzięki wykorzystaniu chmury internetowej. Program zakłada
prowadzenie wirtualnych warsztatów, wykładów czy zajęć laboratoryjnych, dzięki którym
uczniowie już na poziomie szkolnym rozwiną swoje talenty i będą mogli ukierunkować swoją
przyszłą ścieżkę edukacyjną. Pierwsze multimedialne zajęcia odbyły się w październiku 2014
roku i były transmitowane w Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykład obejmował
temat przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego. 5 szkół ponadgimnazjalnych z
województwa wzięło udział w zajęciach.
Na czym polega innowacja?




Zastosowanie technologii ICT i modelu chmurowego w edukacji
Transfer wiedzy między uczelniami a szkołami – pomoc uczniom w świadomym
wyborze przyszłej ścieżki kariery
Uszczelnianie systemu edukacji – komunikacja między różnymi szczeblami edukacji
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7 Studia przypadku – Unia Europejska
7.1 Dobre praktyki innowacyjnych przedsięwzięć w ujęciu
sektorowym
Polska jest krajem stosunkowo mało innowacyjnym w porównaniu z innymi europejskimi
państwami, dlatego dobrym pomysłem jest przeprowadzanie szczegółowych analiz udanych
zagranicznych przedsięwzięć. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja determinant ich
sukcesu. W niniejszym rozdziale przedstawionych zostanie 15 wyselekcjonowanych
innowacji sektorowych z krajów UE. Wiele z nich opiera się na kreatywnym wykorzystaniu
surowców naturalnych (dostępnych także w Polsce Wschodniej), odkryciu potencjału w
branży żywnościowej i turystycznej, inteligentnych rozwiązaniach przyjaznych środowisku
oraz wsparciu młodych i dojrzałych przedsiębiorców.

Bio-on

to włoskie przedsiębiorstwo działające w branży
biotechnologicznej, którego misją jest tworzenie materiałów
przyjaznych środowisku. Od początku firma tworzy polimery
powstające w wyniku bakteryjnej fermentacji cukru.
Najbardziej spektakularnym sukcesem firmy jest stworzenie marki MINERV-PHA, w ramach
której produkowany jest eko-plastik, całkowicie biodegradowalny w wodzie w ciągu kilku dni.
Innowacją jest fakt, iż materiał PHA może zastąpić wysoce szkodliwe materiały takie jak
PET, PP, PE i HDPE. Zależnie od procesu produkcji, materiał może mieć różne właściwości,
zależnie od potrzeb końcowego odbiorcy. MINERV-PHA może być stosowana m.in. do
produkcji plastikowych butelek i opakowań.

Fovea

to niemiecka firma, która zaprojektowała aplikację iFovea umożliwiającą
zautomatyzowany pomiar stosów drewna jedynie za pomocą mobilnej aplikacji. Wystarczy
wykonać zdjęcie, aby dane zostały przesłane do programu analizującego fotografię i
przedstawiającego dokładne parametry stosu.
Kolejną innowacją firmy Fovea jest aplikacja Waldinvent Pro, określająca powierzchnię
przekroju drzewostanu w kilka sekund. Funkcja mierzenia drzew jest bardzo przydatna w
zakresie inwentaryzacji lasu. Fovea była wielokrotnie nagradzana jako jedna z najbardziej
innowacyjnych, młodych niemieckich firm (innovation Award of Göttingen 2013,
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Durchstarter 2013, Interforest 2014, Cebit Innovation Award Winner 2015). Aplikacje Fovea
są dostępne w systemach iOS.

Robinwood PLUS

to jeden z projektów
realizowanych w ramach INTERREG - Europejskiej
Współpracy Terytorialnej. Głównym celem projektu
prowadzonego pomiędzy Włochami, Francją, Rumunią i Finlandią w latach 2010-2013 była
promocja lasów jako jednej z głównych sił napędowych gospodarki dzięki zaangażowaniu
lokalnej społeczności, administracji publicznej, inwestorów i właścicieli lasów. Głównym
rezultatem programu było wypracowanie ponad
40 dobrych praktyk z zakresu
efektywnego zarządzania lasem.

Thoma Holz to austriacka firma budowlana specjalizująca się
w budowie domów z drewna. W 1998 roku firma opatentowała
innowacyjną technologię o nazwie Holz100, która szybko podbiła
rynek europejski. Unikatowość rozwiązania polega na wznoszeniu budowli z najwyższej
jakości drewna, bez użycia środków chemicznych czy elementów metalowych. Warstwy
drewna łączone są jedynie za pomocą drewnianych kołków, co pozwala na uzyskanie
zdecydowanie lepszych wyników w zakresie izolacji ciepła i regulacji temperatury wnętrza.
Do 5 razy dłuższy czas utraty ciepła, w porównaniu z tradycyjnymi systemami budowania,
umożliwia znaczną oszczędność energii. Grube, zbudowane z litego drewna ściany,
przeciwdziałają również nadmiernemu nagrzewaniu w lato, dzięki czemu przez cały rok we
wnętrzu domu panuje optymalna temperatura. Ponadto, budowane technologią Holz100
domy są wytrzymałe na wstrząsy sejsmiczne, antyalergiczne oraz wytrzymałe na działanie
ognia.

Szwedzka
firma
BillerudKorsnäs zaimplementowała
technologię produkcji wszelkiego rodzaju opakowań przy użyciu
papieru. Materiały zużywane do procesu produkcji składają się w
100% z pierwotnych włókien, o wysokiej wytrzymałości i
elsatyczności formowania. Innowacyjność rozwiązania polega
przede wszystkim na ciekawym wykorzystaniu możliwości, jakie
daje tego rodzaju materiał. Dzięki technologii FibreForm opakowania wytworzone z
papieru spełniają takie same wymogi dotyczące ochorny przed bateriami, światłem czy
zanieczyszczeniami jak pojemniki plastikowe. Ponadto, produkty oferowane przez
szwedzkiego producenta odznaczają się oryginalnym wyglądem. Materiały wykorzystywane
w produkcji są w pełni biodegrwadowalne i nadają się do dalszego przetworzenia.
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Moleskine

to
włoski
producent
artykułów
piśmienniczych, w szczególności notatników i kalendarzy.
Markę wyróżnia staranny i innowacyjny design, nawiązujący
do stylowych akcesoriów największych malarzy i pisarzy, dzięki czemu wyroby są oryginalne i
chętnie wybierane przez konsumentów. Moleskine stworzyło percepcję notatnika jako
przedmiotu użytecznego i stymulującego kreatywność. Artykuły tworzą swoisty pomost
między rzeczywistością analogową i wirtualną - Moleskine nawiązało współpracę z
Evernotę, aplikacją umożliwiającą porządkowanie notatek, artykułów i zdjęć. Dzięki temu
odręczne notatki można w łatwy sposób przenieść do świata wirtualnego i porządkować za
pomocą narzędzia Smart Stickers. Od 2013 firma notowana jest na mediolańskiej giełdzie, a
swoje produkty z sukcesem eksportuje do całej Europy, Ameryki Północnej i Azji. W Polsce
artykuły Moleskine sprzedawane są m.in. w sklepach Empik.

Prowadzona

w

ramach

programu

INTERREG

inicjatywa LOCFOOD zrzesza MŚP, działające w
branży spożywczej, skoncentrowane na produkcji
żywności regionalnej. Rynek żywności regionalnej podzielony jest najczęściej pomiędzy małe
i średnie przedsiębiorstwa, o małym udziale rynkowym. Pomimo wysokiej specjalizacji w
zakresie danego procesu produkcyjnego, firmy te nie dysponują wystarczającą wiedzą i
praktyką w zakresie efektywnego zarządzania, kooperacji czy logistyki, niezbędnych do
dalszego dynamicznego rozwoju. Projekt LOCFOOD miał za zadanie aktywizację tych
aspektów działalności, aby wzmocnić konkurencyjność i wzrost gospodarczy regionów.
Inicjatywa zakładała wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk i warsztaty
dotyczące nawiązywania współpracy z innymi przedsiębiorcami czy efektywnego zarządzania
pomiędzy 13 zrzeszonymi regionami z Unii Europejskiej.

Feldfix to niemiecki start-up przedstawiający nowe spojrzenie na
sprzedaż świeżych produktów przez rolników z użyciem
najnowszych technologii. Dzięki platformie Feldfix rolnicy mogą
oferować swoje produkty bezpośrednio przez Internet. Serwis jest
pośrednikiem transakcji, a także świadczy usługi w zakresie
marketingu i rozwiązań IT. Innowacyjność rozwiązania upatruje się w skróceniu łańcucha
dystrybucji świeżych produktów, co skutkuje z jednej strony wyższymi dochodami dla
rolników, a z drugiej wyższą jakością dla konsumenta. Dzięki temu mieszkańcy wspierają
lokalnych producentów. System sprzedaży jest już otwarty w Mossautal w Niemczech i
można poprzez serwis zakupić wędliny, marmolady i świeże warzywa.

Beer Project Brussels

jest producentem browaru w Brukseli.
Działalność firmy w dużym stopniu opiera się na współpracy z docelowymi
odbiorcami produktów, którzy są zachęcani do ich współtworzenia i
współfinansowania przez platformę crowdfundingową. Dzięki aktywnej
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obecności w mediach społecznościowych marka Beer Project Brussels znajduje się obecnie w
ponad 120 barach i sklepach w Brukseli oraz eksportowana jest do 8 państw. Ciekawą
inicjatywą Beer Project Brussels jest piwo Babylone, którego innowacyjność polega na
zastosowaniu idei gospodarki obiegowej. W ramach walki z powszechnym marnotrawstwem
żywności firma postanowiła wyprodukować piwo z niesprzedanego, świeżego chleba,
pochodzącego z największych sieci handlowych. Projekt uzyskał wsparcie największej sieci
handlowej w Belgii – Delhaize, która codziennie dostarcza firmie niesprzedane pieczywo oraz
przedsiębiorstwa l’Atelier Groot Eiland, które zajmuje się jego przetwórstwem. Z
przeprowadzonych badań wynika, że każda butelka (330ml) zawiera odpowiednik półtorej
kromki chleba.

Energy ICT

to belgijska firma oferująca inteligentne rozwiązania w
zakresie oszczędnego i efektywnego zarządzania energią, będąca
europejskim pionierem w zakresie Smart Grids, czyli inteligentnych sieci.
Sukces przedsiębiorstwa opiera się głównie na skuteczności flagowego i
wciąż ulepszanego oprogramowania EIServer®. Jest to platforma, która umożliwia
inteligentne pomiary dzięki licznikom energii i
infrastrukturze telekomunikacyjnej
zintegrowanym w centralnym systemie zarządzania wraz z bazą danych. Ciągła kontrola
zużycia energii pozwala zoptymalizować procesy i przyczynia się do dużych oszczędności.
Firma współpracuje z firmami m.in. w Beneluksie, Niemczech, Brytanii. Jednym z
największych klientów Energy ICT jest Tesco, które dzięki zastosowanym rozwiązaniom
zredukowało zużycie energii w sklepach Wielkiej Brytanii o 20%.

Aerospace Valley

jest klastrem skupiającym francuskie
przedsiębiorstwa działające w przemyśle lotniczym. Klaster
został utworzony w 2005 roku i koncentruje swoją działalność
w dwóch regionach: Midi-Pyrénées i Akwitanii. Aerospace
Valley skupia obecnie 1200 ośrodków przemysłowych i badawczych, współpracuje
lokalnymi władzami, z uniwersytetami i szkołami wyższymi szkolącymi inżynierów w zakresie
przemysłu lotniczego. Gros współpracy w ramach przedsiębiorstw to inwestycje w badania i
rozwój, ale też aktywne wspieranie start-upów. Aerospace Valley współpracuje również z
międzynarodowymi ośrodkami badawczymi i innymi międzynarodowymi klastrami np. z
Cecompi w Brazylii. Klaster skupia największe francuskie przedsiębiorstwa branży lotniczej tj.
Dassault, Thales, Airbus i Safran. Przedsięwzięcie jest nie tylko wizytówką regionów
znajdujących się w południowo-zachodniej części kraju, ale też gwarantem wielu miejsc
pracy.

Castle to projekt prowadzony w ramach programu INTERREG,
którego głównym celem było wsparcie małych i średnich
przedsiębiorstw w usprawnianiu ich procesów logistycznych.
Aby sektor MŚP mógł rozwijać się w sposób dynamiczny,
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program Castle, zrzeszający 10 krajów europejskich (m.in. Polskę, Włochy, Niemcy,
Hiszpanię) promował innowacyjne rozwiązania i wspierał wymianę doświadczeń pomiędzy
zaangażowanymi podmiotami w zakresie logistyki. Owocem programu Castle była seria
spotkań i warsztatów, prezentujących przykłady dobrych praktyk wprowadzanych na terenie
regionów zrzeszonych, m.in.:




Inland Navigation eLearning System – otwarta platforma e-learningowa
przeznaczona zarówno dla studentów, jak i przedsiębiorstw działających w sektorze
przemysłowym czy stoczniowym. Platforma, podzielona tematycznie na 6 rozdziałów,
proponuje kursy na różnym poziomie zaawansowania w zakresie logistyki na
wodnych drogach śródlądowych.
BestLog – platforma internetowa, której celem jest stworzenie kompleksowej bazy
danych dotyczącej edukacji logistycznej i logistyki mediów. Baza obejmująca m.in.
zestawienie przykładów dobrych praktyk, spis dostępnych kursów i warsztatów w
zakresie logistyki czy forum dyskusyjne służy wspieraniu wymiany doświadczeń
pomiędzy przedsiębiorcami z branży logistycznej.

Nordyckie Centrum Innowacji

to instytucja
zajmująca się implementowaniem programów innowacyjnych,
promujących handel i współpracę gospodarczą. Centrum
zainwestowało znaczne środki finansowe w nowoczesną promocję turystyki w Danii,
Islandii, Norwegii, Estonii i na Łotwie. Marketing został dopasowany do wymagań
współczesnych klientów, biorąc pod uwagę najnowsze technologie i trendy obserwowane w
turystyce. Program składał się z siedmiu filarów: promocja krajów nordyckich w Azji poprzez
analizę treści w serwisach społecznościowych, transfer technologii między branżą
turystyczną oraz innymi branżami, promocję turystyki eventowej i zdrowotnej wellness &
beauty, promocja ciekawych miejsc poprzez literaturę, tworzenie aplikacji skierowanych do
młodzieży, a także podkreślenie roli kreatywnego turysty, mogącego zachęcić innych do
odwiedzenia nowych miejsc.

Pera Technology

jest firmą doradczą, pomagającą
przedsiębiorstwom zminimalizować ryzyko wprowadzania
nowych produktów na rynek. Pera Technology łączy
pomysłodawców z praktykami, którzy pomagają przekuć innowację w komercyjny sukces.
Dzięki ogromnej bazie kontaktów do przedsiębiorstw różnych branż, firm może zaplanować
dla klienta cały łańcuch dostaw, kończąc na ostatecznym użytkowniku. W ostatnich 10 latach
Pera Technology zrealizowała z klientami 600 innowacyjnych projektów. Firma posiada
swoje biura w Wielkiej Brytanii i Estonii.

Prodigy Finance

to brytyjska platforma umożliwiająca
młodym ludziom pochodzącym z mniej zamożnych rodzin
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podjęcie studiów na najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie. Opłata za studia
wypłacana jest w formie kredytu udzielanego przez zewnętrznego inwestora, który
absolwent zobowiązuje się zwrócić po ukończeniu studiów. Do tej pory Prodigy Finance
wypłacił już $ 50mln studentom 90 narodowości. Dla inwestorów jest to alternatywna forma
inwestycji zapewniająca niewielkie ryzyko (stopa spłacalności kształtuje się na poziomie 99%)
i stabilne, dobrze oprocentowane dochody rozłożone w czasie. Przy okazji inwestycja
pozwala wspierać młode, utalentowane osoby, które pochodzą głównie z krajów
rozwijających się.
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8 Podsumowanie
8.1 Analiza SWOT
Czynniki ograniczające i dynamizujące innowacyjność Polski Wschodniej zostały ujęte w
analizie SWOT. Są to wnioski płynące z analizy danych GUS przedstawionej w rozdziale 3. , a
także z opracowań dotyczących Polski i Makroregionu Polska Wschodnia12.

Silne strony
 duży odsetek firm innowacyjnych na
tle Polski (z wyjątkiem województwa
lubelskiego)
 Aktywny
innowacyjnie
sektor
przemysłowy
 Tradycje w przemyśle lotniczym,
jachtowym, rolniczym, drzewnym
maszynowym,
metalowym
i
chemicznym
 Dobre
wyposażenie
jednostek
badawczych dzięki zrealizowanym
projektom PO RPW 2007-2013
 W latach 2011-2013 znaczny wzrost
wydatków na B+R

Słabe strony
 Słaba dostępność komunikacyjna
 Stopa bezrobocia powyżej średniej






Szanse

krajowej we wszystkich badanych
województwach
Mały udział usług rynkowych w
tworzeniu wartości dodanej brutto
Mało innowacyjny sektor usług
Mniejsze nakłady na innowacje niż
średnia krajowa oraz spadek
wielkości wydatków na innowacje w
porównaniu do roku 2011
Niska skłonność mieszkańców Polski
Wschodniej do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej

Zagrożenia

 Efektywne wykorzystanie funduszy

 Ujemny współczynnik salda migracji

unijnych PO RPW 2014-2020
Kontynuacja trendu dynamicznego
wzrostu liczby zatrudnionych w B+R
w przedsiębiorstwach
Wykorzystanie potencjału Parków
Naukowo-Technologicznych
Współpraca
między
przedsiębiorstwami i liczne inicjatywy
klastrowe
Finansowanie
przedsięwzięć
ponadregionalnych. łączących kilka
województw PW

międzywojewódzkiego
i
zagranicznego osób w wieku
produkcyjnym – „drenaż mózgów”
Ujemny przyrost naturalny (z
wyjątkiem regionu podkarpackiego i
warmińsko-mazurskiego)
Mała liczba absolwentów szkół
zawodowych i techników
Skupienie
działalności
na
tradycyjnym przemyśle i rolnictwie
zamiast poszukiwania innowacji
Wprowadzanie innowacji jedynie w
największych przedsiębiorstwach











12

Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW –
Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Policy&Action Group
Uniconsullt Sp.z.o.o. na zlecenie PARP, Warszawa 2010
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8.2 Wnioski końcowe
Polska Wschodnia jest najsłabiej rozwiniętym regionem w Polsce, jednak na przestrzeni
ostatnich lat można zauważyć szereg zachodzących zmian, które sprawiają, że staje się on
coraz bardziej atrakcyjnym podłożem dla rozwoju innowacji. Dużo pozytywnych zmian
dokonało się dzięki umiejętnemu wykorzystaniu przez władze samorządowe funduszy
unijnych, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dużym atutem sprzyjającym rozwojowi regionu są istniejące na terenie Polski Wschodniej
Specjalne Strefy Ekonomiczne, oferujące preferencyjne warunki prowadzenia działalności
gospodarczej w postaci ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Uzupełnieniem
funkcjonalności SSE są stale powstające i rozwijające się Parki Naukowo-Technologiczne,
których działalność opiera się na pogłębianiu współpracy władz samorządowych z
przedsiębiorcami, jednostkami badawczymi oraz uczelniami dzięki czemu stale zwiększana
jest atrakcyjność regionu. Dzięki PO RPW 2007-2013 udało się także wyposażyć wiele
instytucji naukowych w sprzęt najnowszej technologii i odpowiednią infrastrukturę, tak aby
dorównać podmiotom działającym w innych regionach Polski i zagranicą.
Na terenie 5 województw znajdujących się w Polsce Wschodniej tj. województwa
podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, w
ostatnich latach odnotowano wzrost przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym
(szczególnie tych największych), które odnoszą sukcesy zarówno na poziomie lokalnym,
krajowym, jak i globalnym. Przedsiębiorstwami stosującymi innowacyjne rozwiązania są
przede wszystkim firmy działające w sektorze przemysłowym. Polska Wschodnia oferuje
jednak jeszcze niewiele nowatorskich usług – mniej niż inne województwa w Polsce.
Województwa Polski Wschodniej w ostatnich latach wykazują wzrost w wykorzystaniu
potencjału kluczowych dla siebie sektorów takich jak przemysł lotniczy, jachtowy, rolniczy,
drzewny maszynowy, metalowy i chemiczny. Głęboko zakorzenione tradycje w wyżej
wymienionych branżach są zdecydowanym atutem, pozwalającym na kontynuację
pozytywnego trendu w latach 2014-2020.
Niestety, potencjał Polski Wschodniej nie może być do końca wykorzystany ze względu na
szereg czynników ograniczających rozwój Makroregionu. Przede wszystkim w Polsce
Wschodniej wciąż utrzymuje się niższy poziom życia niż w pozostałych regionach Polski.
Stopa bezrobocia jest wyższa niż w innych województwach. Region charakteryzuje się także
dość niską dostępnością komunikacyjną. W regionie istnieje niewiele dróg szybkiego ruchu
przystosowanych do prężnie rozwijającego się handlu i przemysłu, natomiast średnia gęstość
sieci kolejowej jest mniejsza niż w Polsce centralnej i zachodniej. Ponadto, jak już wcześniej
wspomniano, usługi (w szczególności usługi o charakterze innowacyjnym) mają relatywnie
małe znaczenie w kształtowaniu wartości dodanej brutto, przy wciąż bardzo dużym udziale
rolnictwa. Dodatkowo mieszkańcy Makroregionu mają zdecydowanie mniejszą skłonność do
prowadzenia działalności gospodarczej niż mieszkańcy innych regionów i występuje
niekorzystne zjawisko ujemnego salda migracji. Osoby w wieku produkcyjnym często
wyjeżdżają na studia bądź do pracy do lepiej rozwiniętych województw lub zagranicę. Ze
względu na obecne uwarunkowania Makroregionu, za mało jest także wykwalifikowanych
absolwentów szkół zawodowych i techników. Ponadto sektor B+R obejmuje głównie
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pracowników akademickich, a nie naukowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach, którzy
mogliby skuteczniej komercjalizować wyniki swoich prac.
Dzięki środkom pozyskanym z funduszu PO Polska Wschodnia do roku 2020 Makroregion
będzie mógł w dużej mierze przezwyciężyć czynniki ograniczające innowacyjność. Przede
wszystkim duży nacisk zostanie położony na poprawę infrastruktury, tak aby powstałe
odcinki dróg czy połączeń kolejowych były funkcjonalne dla całego Makroregionu. Oprócz
infrastruktury znaczne środki zostaną przekazane na umacnianie kapitału ludzkiego (przede
wszystkim edukację i rozwój przedsiębiorczości w postaci wsparcia startupów oraz MŚP).
Dużą szansą dla przedsiębiorstw działających w regionie, szczególnie tych mniejszych, jest
nawiązywanie współpracy z firmami o podobnym profilu działalności w formie m.in.
klastrów. Obecność klastrów w ostatnich latach przyczyniła się do zwiększenia
konkurencyjności wielu branż. Bardzo ważne będą długoterminowe inwestycje w sektor B+R
w przedsiębiorstwach oraz rzetelna współpraca między środowiskiem i naukowym, aby jak
najwięcej innowacyjnych pomysłów zakończyło się udaną komercjalizacją.
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Załącznik 1. Wykaz najważniejszych nagród i wyróżnień

Nagrody i wyróżnienia
Najlepszy Produkt i
Usługa Warmii i Mazur

Organizatorem konkursu jest samorząd województwa warmińskomazurskiego razem ze spółką Edytor, wydawcą „Gazety Olsztyńskiej” i
„Dziennika Elbląskiego”, Polskim Radiem Olsztyn oraz TVP Olsztyn.
Podstawowymi kryteriami są: jakość, innowacyjność, konkurencyjność,
opinie odbiorców i zgodność z normami ekologicznymi.

INNOVATICA

Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie
innowacji w polskiej gospodarce. Gala rozdania Nagrody odbywa się co
roku podczas Kongresu Innowacyjnej Gospodarki.

Ranking Kreatywni w
Biznesie

Ranking organizowany przez magazyn „Brief”. Nagrody przyznawane
osobom, które wykazały się największą kreatywnością w prowadzeniu
biznesu, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa

Krajowy i Regionalny
Lider Innowacji

Nagroda przyznawana przez Fundację Innowacji i Rozwoju propagująca
przedsięwzięcia innowacyjne oraz nowatorskie, które mogą przyczynić się
do rozwoju społeczeństwa oraz polskiej gospodarki.

Gepardy Biznesu

Statuetka dla najszybciej rozwijających się firm przyznawana przez
Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Klub Gepardów Biznesu
Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm,
publikowany jest w postaci specjalnego wydania "Pulsu Biznesu".

Gazele Biznesu
Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki
ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Celem
konkursu jest promowanie małej i średniej przedsiębiorczości.
Lider Województwa
Podkarpackiego

Prestiżowe wyróżnienie dla firm o najlepszych wynikach finansowych oraz
osiągnięciach w walce z bezrobociem

Diamenty Forbesa

Nagradzane są firmy, które w trzech ostatnich latach najbardziej
dynamicznie zwiększały swoją wartość.
Lista Diamentów Forbesa jest opracowana na podstawie szwajcarskiej
metody wyceny wartości firm. Uwzględnia ona zarówno wyniki finansowe,
jak i wartość majątku poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwia także
zmierzenie potencjału firmy, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych
inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków.

Wybitny Eksporter
Roku

Organizatorem jest Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.
W Konkursie biorą udział eksporterzy ze wszystkich regionów Polski z
następujących branż: chemicznej, elektromaszynowej, metalurgicznej,
meblarskiej, motoryzacyjnej, rolno-spożywczej i pozostałych
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Dobry Wzór

Celem konkursu jest wyróżnienie produktów i usług charakteryzujących się
wysoką jakością wzornictwa oraz wspieranie ich producentów.

Godło EKOINSPIRACJA

Organizatorem programu jest miesięcznik „Ekologia i Rynek”.
Godło przyznawane jest przedsiębiorstwom, które działają w oparciu
o proekologiczne standardy, aktywnie realizują własne programy związane
z ekologią i ochroną środowiska naturalnego.

Złoty Medal MTP

Nagroda przyznawana innowacyjnym produktom najwyższej jakości
prezentowanych podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Filary Polskiej
Gospodarki

Ranking przygotowywany co roku przez „Puls Biznesu”. Jest pierwszym w
Polsce katalogiem dużych firm, odgrywających czołową rolę w
poszczególnych województwach, oraz samorządowców, którzy w sposób
godny
naśladowania
zarządzają
podległym
sobie
regionom.
Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki charakteryzują się
stabilnością, jako pracodawcy mają znaczący udział w rozwoju regionu,
wspierają i promują zatrudnienie, umożliwiają rozwój przedsiębiorczości, a
także są zaangażowane w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Orły Agrobiznesu

Otrzymują je firmy i banki posiadające udokumentowany sukces rynkowy
potwierdzony wynikami sondaży wśród konsumentów i klientów oraz
wizytacji ekspertów na terenie działania kandydata na laureata.
Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi
produktami na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych,
sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i
użytkownikowi, dobra współpraca z władzami samorządowymi.

Superfirmy

Ranking ma na celu wyłonienie najlepszych firm województwa podlaskiego,
kierujących się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Perły Polskiej
Gospodarki

Coroczna Gala Pereł Polskiej Gospodarki organizowana jest przez wydawcę
anglojęzycznego miesięcznika Polish Market.
Jest to ranking najlepszych polskich przedsiębiorstw. Wyróżnienie jest
wręczane w kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, krzewienie polskich
tradycji i dziedzictwa narodowego oraz krzewienie wartości społecznych.

Business Excellence

Ranking realizowany pod patronatem honorowym Marszałka
Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Administratorem
Programu jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu.
Do tytułu Laureata „Business Excellence” w kategorii mała, średnia i duża
firma nominowane są przedsiębiorstwa, które odniosły sukces
ekonomiczny i dla których doskonałość w biznesie i innowacyjność jest
także ważnym celem działalności.
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Podlaski Akcelerator
Innowacji

Organizatorem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Celem
konkursu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów opartych o
zastosowanie nowoczesnych technologii.
PAI skierowany jest głównie do studentów, pracowników naukowych, ale
także do pozostałych osób mieszkających na terenie województwa
podlaskiego.

Teraz Polska

Godło przyznawane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego
Konkurs funkcjonuje pod patronatem honorowym Prezydenta RP, którego
zadaniem jest wyłonienie najlepszych produktów i usług, zarówno tych o
ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało znanych, które dzięki swoim
walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym są lub mogą stać się
wzorem dla innych. W 2008 roku wprowadzono nowa kategoria laureatów
„Przedsięwzięcia Innowacyjne”.

Podlaska Marka Roku

Organizowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego.
Otrzymanie tytułu Podlaskiej Marki Roku wynika z wysokiej jakości i
unikatowych walorów wytwarzanych produktów.

MEDAL EUROPEJSKI

Organizowany przez Business Centre Club przy wsparciu Honorowym
Patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą
w Brukseli.
Laureatami Medalu Europejskiego są wyroby i usługi, które odpowiadają
standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać
wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna
jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.

Ranking Kuriera
Porannego
„Innowacje“

Partnerem rankingu jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w
Białymstoku oraz Regionalny Program Operacyjny woj. podlaskiego na lata
2014-2020.
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