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SŁOWNIK POJĘĆ1 
 
Aglomeracja pozna ńska  – obszar obejmujący miasto Poznań oraz gminy wchodzące  
w skład powiatu poznańskiego. 
 
Inteligentna specjalizacja (lub specjalizacja regio nalna)  – dziedzina/branża decydująca  
o przewadze konkurencyjnej regionu. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, strategie 
inteligentnej specjalizacji mają być podstawą wdrażania strategii Europa 2020 na poziomie 
regionalnym i krajowym w perspektywie finansowej 2014-2020. Regiony państw 
członkowskich Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wybrania tych obszarów, w których 
chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność. Szczegółowy opis obszarów inteligentnej 
specjalizacji Wielkopolski znajduje się na stronie internetowej: www.iw.org.pl/pl/inteligentne-
specjalizacje (patrz: rozdział 3.3). 
 
Komercjalizacja technologii  – całokształt działań związanych z przekształcaniem wiedzy  
w nowe produkty, technologie i rozwiązania organizacyjne. Proces komercjalizacji technologii 
polega na wnikliwym rozpoznaniu zalet nowego pomysłu, produktu czy technologii oraz 
ocenie potencjału rynkowego (K.B. Matusiak 2011, s. 139-140). 
 
Przedsi ębiorstwo typu spin-off  – nowe przedsiębiorstwo założone przez co najmniej 
jednego pracownika instytucji naukowej/badawczej albo studenta/absolwenta uczelni, w celu 
komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy lub technologii), zwykle niezależne 
osobowo i kapitałowo od swojej uczelni, jednak często z nią współpracujące na zasadach 
rynkowych (D. Dec 2011, s. 8). 
 
Przedsi ębiorstwo typu spin-out  – nowe przedsiębiorstwo założone przez co najmniej 
jednego pracownika instytucji naukowej/badawczej albo studenta/absolwenta uczelni oraz 
uczelnię/jednostkę organizacyjną uczelni, powołaną do komercjalizacji dóbr intelektualnych 
uczelni, w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle 
powiązane osobowo i kapitałowo z uczelnią, co w konsekwencji oznacza bliską współpracę 
obu stron (D. Dec 2011, s. 8). 
 
Subregion – jednostka terytorialna grupująca powiaty. W odniesieniu do subregionów 
kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i pilskiego pojęcie jest tożsame z poziomem NTS 3 
(podregionem), natomiast subregion poznański obejmuje dwa podregiony według NTS  
– podregion m. Poznań i podregion poznański.  
 
Transfer technologii  – proces zasilania rynku technologiami, stanowiący szczególny 
przypadek procesu komunikowania się. Zwraca się uwagę na interakcyjny charakter tego 
procesu, w którym występują rozmaite pętle sprzężeń zwrotnych pomiędzy nadawcami  
i odbiorcami wiedzy oraz nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Transfer 
dokonuje się głównie pomiędzy sektorem nauki i badań a sferą działalności gospodarczej, 
tworząc specyficzny pomost pomiędzy tymi obszarami. Proces ten zachodzi także wewnątrz 
sfery gospodarczej między przedsiębiorstwami oraz na jej styku: indywidualni wynalazcy  
– przedsiębiorcy. Partnerami są w różnych układach instytucje naukowo-badawcze, duże, 
średnie i małe przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz osoby prywatne. W literaturze 
podkreśla się występowanie naturalnych („genetycznych”) barier współpracy nauki  
z biznesem (K.B. Matusiak (red), 2011, s. 301). 

                                                      
1 Dotyczy pojęć, których znaczenie nie zostało wyjaśnione w tekście zasadniczym. 
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Usługa proinnowacyjna – usługa świadczona na rzecz przedsiębiorcy w celu skrócenia 
czasu „wejścia na rynek” i zwiększenia jego konkurencyjności dzięki wprowadzeniu innowacji 
w zakresie wytwarzanych produktów i świadczonych usług lub wprowadzeniu innowacyjnej 
technologii, zmian organizacyjnych oraz rozwiązań marketingowych (K.B. Matusiak (red), 
2011, s. 317). 
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CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Istotnym czynnikiem rozwoju regionu jest ukształtowane środowisko działalności 
gospodarczej (por. S. Illeris 1989, Z. Chojnicki 1999, J. Dominiak, R. Perdał 2009a, 2009b, 
K.B., Matusiak, M. Mażewska, R. Banisch 2011, J. Dominiak 2004, 2006, 2013, 2014). 
Pojęcie to jest używane zamiennie z terminem otoczenie biznesu. Rolę otoczenia biznesu  
w rozwoju regionalnym można rozpatrywać w różnych aspektach. Instytucje otoczenia 
biznesu wspierają działalność małych i średnich przedsiębiorstw, oddziałują na absorpcję 
wiedzy i innowacji oraz konkurencyjność gospodarki, stwarzają warunki sprzyjające 
podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych i rozwojowi przedsiębiorstw, warunkują proces 
wspólnego uczenia się (ang. collective learning), wpływają na zdolność absorpcyjną funduszy 
unijnych.  

W związku z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości, kształtowaniem się 
nowych form przestrzennej organizacji produkcji (np. parki technologiczne), wzrostem 
możliwości dyfuzji innowacji technologicznych w skali globalnej i ich transferu z zagranicy czy 
rozwojem infrastruktury innowacyjnej, zainteresowanie problematyką otoczenia biznesu 
znacząco wzrosło2. Brakuje jednak regionalnych opracowań obejmujących wieloaspektową 
analizę w tym zakresie. Dostępne opracowania cechuje ponadto duży stopień dezaktualizacji 
informacji.  

Z perspektywy diagnozy i promowania polityki rozwoju województwa wielkopolskiego 
konieczna jest identyfikacja aktualnego stanu funkcjonujących w regionie instytucji otoczenia 
biznesu, w tym ocena ich rzeczywistego wpływu na rozwój przedsiębiorczości  
i innowacyjności przedsiębiorstw. Analiza efektów działania instytucji otoczenia biznesu jest 
niezbędna zwłaszcza w związku z przeznaczaniem coraz większych nakładów 
inwestycyjnych na ich powstawanie i rozwój. Pytania o dowody uzasadniające takie 
inwestycje dotyczą w szczególności parków i inkubatorów technologicznych, centrów 
innowacji, inkubatorów przedsiębiorczości. Na udzielenie odpowiedzi na te pytania  
– przynajmniej w pewnym zakresie – pozwoliły wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby 
niniejszej ekspertyzy, obejmujących – obok instytucji otoczenia biznesu –  przedsiębiorstwa, 
które skorzystały z ich oferty. 

Prezentowane opracowanie ma na celu usystematyzowanie podstaw 
terminologiczno-klasyfikacyjnych instytucji otoczenia biznesu oraz analizę ich organizacji 
przestrzennej i funkcjonowania w województwie wielkopolskim. Opracowanie składa się  
z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe ustalenia 
terminologiczno-klasyfikacyjne, organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania instytucji 
otoczenia biznesu oraz ich rolę w rozwoju regionalnym. W rozdziale drugim dokonano analizy 
struktury otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim, w tym w aspekcie 

                                                      
2 Obszerną grupę prac stanowią publikacje dotyczące otoczenia innowacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
parków technologicznych. Są to m.in.: J. Adamska, J. Kotra 2011, A. Bąkowski, M. Mażewska 2012, 2015,  
T. Cichocki 2011, J. Cieślik 2011, N. Kaluizhnova, M. Osipov 2012, E. Książek, J.M. Pruvot 2011, M. Mackiewicz 
2008, B.M. Marciniec 2007, B.M. Marciniec, J. Guliński 1999, K.B. Matusiak, J. Guliński 2010, K.B. Matusiak,  
A. Bąkowski 2008, M. Mażewska 2013, M. Mażewska, A. Milczarczyk 2013, M. Mażewska, A. Milczarczyk,  
A. Szynka 2014, M. Mażewska, A. Rabczenko, A. Tórz 2011, M. Nowak, M. Mażewska, S. Mazurkiewicz 2011,  
J. Osiadacz, G. Ollivere 2011, D. Pelle, M. Bober, M. Lis 2008, A. Tórz, M. Käki 2011, A. Tórz, M. Mażewska, J. 
Osiadacz 2014, A. Tórz, J. Kotra 2015.  
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przestrzennym. Rozdziały trzeci i czwarty zawierają wyniki analizy funkcjonowania instytucji 
otoczenia biznesu w Wielkopolsce. W analizie tej wykorzystano dane zastane oraz wyniki 
badań własnych, uzyskanych w ramach wywiadów przeprowadzonych w formule TDI (ang. 
Telephone Deep Interview) oraz w formule IDI (ang. Individual Deep Interview) w instytucjach 
otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwach, które skorzystały z ich oferty. Rozdział piąty 
prezentuje wyniki analizy benchmarkingowej modeli funkcjonowania instytucji otoczenia 
biznesu w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej (Francja, Holandia, 
Niemcy). W rozdziale szóstym dokonano oceny organizacji przestrzennej w województwie 
wielkopolskim, w tym na tle innych województw. Ponadto w rozdziale tym podjęto próbę 
oceny zależności między koncentracją instytucji otoczenia biznesu a poziomem rozwoju 
przedsiębiorczości i poziomem innowacyjności regionu. Rozdział siódmy zawiera wnioski  
i rekomendacje dla polityki rozwoju województwa wielkopolskiego. Szczególną uwagę 
zwrócono na potencjalne wskaźniki monitorowania rozwoju instytucji otoczenia biznesu 
umożliwiające porównywanie ich wpływu na rozwój regionalny i lokalny oraz na te aspekty, 
które mogą okazać się istotne dla polityki wspierania tego typu podmiotów. Zaproponowane 
wskaźniki dotyczą sześciu typów instytucji otoczenia biznesu (inkubator przedsiębiorczości, 
ośrodek szkoleniowo-doradczy, centrum innowacji, centrum transferu technologii, inkubator 
technologiczny, park technologiczny).  

Niniejsza ekspertyza została przygotowana na zlecenie Wielkopolskiego 
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, jednostki analitycznej funkcjonującej  
w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania 
Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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1. INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU – USTALENIA 

TERMINOLOGICZNO-KLASYFIKACYJNE, STANDARDY DZIAŁANIA , 

FUNKCJE, KIERUNKI ROZWOJU  

Niniejszy rozdział ma na celu: 
1) przedstawienie ustaleń terminologiczno-klasyfikacyjnych przyjętych w postępo-

waniu badawczym, 
2) przedstawienie organizacyjno-prawnych standardów działania instytucji 

otoczenia biznesu, 
3) określenie roli instytucji otoczenia biznesu w rozwoju regionalnym i kierunków 

ich rozwoju. 
 
 

1.1. Podstawowe ustalenia terminologiczno-klasyfika cyjne 

Pojęcie „otoczenie biznesu” jest używane w różnych znaczeniach i kontekstach. 
Jednocześnie jest to czynnik miękki, trudny do oszacowania (Z. Chojnicki 1999). Brak 
jednoznacznego określenia otoczenia biznesu w ujęciu przedmiotowym oraz trudności  
w pomiarze tego czynnika nie powinny prowadzić jednak do umniejszenia jego znaczenia 
(por. Z. Chojnicki 1999, s. 368).  

Otoczenie biznesu można rozumieć dwojako: w wąskim i szerokim znaczeniu. 
Według Z. Chojnickiego (1999, s. 368) pojęcie to w wąskim znaczeniu oznacza pewien klimat 
działalności gospodarczej przejawiający się w powstawaniu w regionie lub ośrodku miejskim 
warunków sprzyjających decyzjom lokowania i rozbudowy przedsiębiorstw, w tym też 
działania władz publicznych, a także kształtowanie opinii publicznej, natomiast w szerokim 
znaczeniu obejmuje również wyposażenie instytucjonalne oraz otoczenie innowacyjne. 

Na poziomie struktur Unii Europejskiej nie obowiązują żadne oficjalne definicje 
dotyczące instytucji otoczenia biznesu. Nie ma również jednolitej definicji dotyczącej 
funkcjonowania systemu wsparcia przedsiębiorczości, przedsiębiorstw i przedsiębiorców, ani 
zakresu tego wsparcia. System taki musi bowiem uwzględniać tradycje i uwarunkowania 
kulturowe, poziom rozwoju ekonomicznego, strategie i priorytety polityki gospodarczej, 
wielkość kraju i zróżnicowanie przestrzenne oraz nagromadzenie zaległości strukturalnych 
(K.B. Matusiak 2010, s. 13). 

W literaturze przedmiotu najczęściej wymienia się trzy główne składniki otoczenia 
biznesu: wyposażenie instytucjonalne, otoczenie innowacyjne i klimat społeczny (rycina 1). 
Koncepcję tę szczegółowo przedstawiła J. Dominiak (2006, s. 7-11), stąd skoncentrowano 
się na wyjaśnieniu tylko jej najważniejszych założeń.  

W postępowaniu badawczym przyjęto, że otoczenie biznesu obejmuje wyposażenie 
instytucjonalne i otoczenie innowacyjne.  

Wyposażenie instytucjonalne jest rozpatrywane dwojako (J. Dominiak 2013, s. 46):  
1) jako zbiór instytucji otoczenia biznesu; 2) jako zbiór instytucji otoczenia biznesu wraz z ich 
wzajemnymi powiązaniami, które tworzą rodzaj sieci instytucjonalnej. W pierwszym 
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znaczeniu wyposażenie instytucjonalne ujmuje się jako tzw. usługi dla producentów i dla 
biznesu, natomiast w drugim znaczeniu jako kategorię układu instytucjonalnego. Układ ten 
obejmuje zespół instytucji i organizacji, których zadaniem jest inicjowanie i sterowanie 
rozwojem regionu, wraz z występującymi między tymi instytucjami powiązaniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi (J. Hausner, T. Kudłacz, J. Szlachta 1997). Układ 
instytucjonalny tworzą: agencje, fundacje i stowarzyszenia rozwoju regionalnego, organizacje 
samorządu gospodarczego, organy terenowej administracji publicznej oraz inne instytucje. 
Powiązania wewnętrzne i zewnętrzne instytucji otoczenia biznesu kształtują sieć 
instytucjonalną (J. Dominiak 2013, s. 47). 

 
Rycina 1. Główne składniki otoczenia biznesu 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Z. Chojnicki (1999), J. Dominiak (2006). 

 
Otoczenie innowacyjne (środowisko innowacyjne, system innowacyjny, infrastruktura 

innowacyjna) stanowi zbiór instytucji sprzyjających realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. 
Pojęcie to jest rozumiane trojako: 1) jako zbiór ośrodków innowacyjnych; 2) jako zbiór 
ośrodków innowacyjnych wraz ze skupiskami producentów dóbr i usług; 3) jako struktury 
sieciowe uwzględniające relacje wewnętrzne i powiązania zewnętrzne otoczenia 
innowacyjnego. Instytucje działające w obszarze innowacji w Polsce określane są jako 
ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (A. Jewtuchowicz 1996, K.B. Matusiak 2007, 2010,  
A. Bąkowski, M. Mażewska 2012, 2014, 2015. Są to podmioty wyspecjalizowane  
w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, transferu technologii i komercjalizacji 
nowych technologii. Zalicza się do nich: ośrodki szkoleniowo-doradcze, inkubatory 
przedsiębiorczości, centra innowacji, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, 
parki technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz pozabankowe 

Otoczenie biznesu

Wyposa żenie 
intytucjonalne

1) jako zbiór instytucji 
otoczenia biznesu 
2) jako zbiór instytucji 
otoczenia biznesu wraz 
z ich wzajemnymi 
powiązaniami, tworzącymi 
rodzaj sieci instytucjonalnej

Otoczenie innowacyjne
1) jako zbiór ośrodków 
innowacyjnych
2) jako zbiór ośrodków 
innowacyjnych wraz ze 
skupiskami producentów 
dóbr i usług
3) jako struktury sieciowe 
uwzględniające relacje 
wewnętrzne i powiązania 
zewnętrzne otoczenia 
innowacyjnego

Klimat społeczny
jako przedsiębiorczość, 
zaangażowanie 
społeczności lokalnych na 
rzecz rozwoju lokalnego 
i regionalnego 
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instytucje finansowe. Środowisko innowacyjne rozumiane jako zbiór ośrodków innowacyjnych 
wraz ze skupiskami producentów dóbr i usług określane jest jako innovative milieu  
(P. Aydalot, D. Keeble 1988). Jest to lokalne skupisko firm zaawansowanej technologii (ang. 
high-tech) oraz instytucji badawczo-rozwojowych, między którymi występują formalne  
i nieformalne powiązania, polegające na wymianie wysoko kwalifikowanych pracowników 
między firmami, uniwersytetami i jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz na współpracy 
między producentami, dostawcami i odbiorcami. Z kolei środowisko innowacyjne ujmowane 
jako struktura sieciowa jest zbiorem instytucji innowacyjnych, w którym wzajemna współpraca 
generuje dalszy rozwój innowacji i prowadzi do integracji środowiska innowacyjnego (por.  
A. Jewtuchowicz 1996, J. Dominiak 2006). 

Warto zaznaczyć, że klimat społeczny (umocowanie/wyposażenie społeczne) – trzeci 
składnik otoczenia biznesu – ma istotne znaczenie dla współpracy poszczególnych 
podmiotów stanowiących wyposażenie instytucjonalne i otoczenie innowacyjne. Na 
zależność innowacyjności gospodarki od kultury społeczności lokalnej zwrócił uwagę np.  
R. Domański (2000). Właściwy klimat społeczny jest niezbędny do dyfuzji i absorpcji 
innowacji i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Atrybutami klimatu społecznego 
są: wzajemne zaufanie ludzi, duch wspólnoty, obywatelskie zaangażowanie, poczucie 
osobistej odpowiedzialności za dobro wspólne, nadawanie wysokiej wartości uznaniu ze 
strony społeczności i przynależności do niej, respektowanie zwyczajów, które sprzyjają 
porządkowi i wspólnej pomyślności (R. Domański 2000). Z. Chojnicki i T. Czyż (2003) 
zwracają uwagę, że w koncepcji gospodarki opartej na wiedzy klimat społeczny tworzy: 
kapitał ludzki (wiedza, umiejętności i kompetencje jednostek) oraz kapitał społeczny (normy, 
wartości i zrozumienie umożliwiające i ułatwiające współpracę wewnątrz grupy i między 
grupami społecznymi). 

Na podstawie przeglądu klasyfikacji instytucji i firm otoczenia biznesu, dokonano jego 
podziału na cztery klasy (rycina 2): 

1) instytucje wsparcia przedsiębiorczości,  
2) instytucje wsparcia innowacji,  
3) pozabankowe instytucje finansowe,  
4) firmy komercyjne świadczące usługi dla biznesu.  
Zaproponowana klasyfikacja ma charakter umowny – instytucje wsparcia innowacji, 

podobnie jak pozabankowe instytucje finansowe oraz firmy komercyjne świadczące usługi dla 
biznesu, również mają na celu rozwój przedsiębiorczości. Wprawdzie instytucje otoczenia 
biznesu traktowane są na ogół jako rządowe lub pozarządowe organizacje, których 
nadrzędnym celem nie jest osiągnięcie zysku, w niniejszym opracowaniu do instytucji 
otoczenia biznesu zalicza się zarówno instytucje non-profit, jak i instytucje for-profit. Należy 
zwrócić uwagę na zacieranie się różnicy pomiędzy instytucjami wspierania biznesu i firmami 
świadczącymi usługi dla biznesu. Stanowi ona m.in. efekt rezygnacji instytucji wspierania 
biznesu z działalności statutowej oferowanej bezpłatnie na rzecz usług świadczonych 
odpłatnie dużym i średnim firmom, która spowodowana jest na ogół brakiem środków 
finansowych na prowadzenie działalności statutowej (por. J. Dominiak 2006, s. 13) (tabela 1).  

W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na sześć typów instytucji otoczenia 
biznesu: inkubator przedsiębiorczości, ośrodek szkoleniowo-doradczy, centrum innowacji, 
centrum transferu technologii, inkubator technologiczny, park technologiczny. W odniesieniu 
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do każdego z wymienionych typów zaproponowano wskaźniki monitorowania ich rozwoju 
(rozdział 7), wykorzystując m.in. wyniki uzyskane w ramach przeprowadzonych wywiadów 
(rozdział 4). W tabeli 2 przedstawiono charakterystykę poszczególnych typów instytucji 
otoczenia biznesu na podstawie dokumentów przygotowanych przez Stowarzyszenie 
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP)3. Należy 
zaznaczyć, że w opracowaniu dokumentów przywoływanych w rozdziałach 1.1 oraz 1.2 
uczestniczyły zespoły eksperckie: Zespół ekspercki ds. standardów działania Ośrodków 
Innowacji i Przedsiębiorczości, Zespół ekspercki ds. strategicznych kierunków rozwoju 
Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, Zespół ekspercki ds. współpracy Ośrodków 
Innowacji i Przedsiębiorczości ze sferą nauki, Zespół ekspercki ds. Pomocy Publicznej  
w działaniach Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. 

 
Rycina 2. Klasyfikacja instytucji i firm otoczenia biznesu 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Bąkowski, M. Mażewska 2012, 2015;  

J. Dominiak 2006, 2013; www.sooipp.org.pl.  

                                                      
3 http://www.sooipp.org.pl; Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce  
od 1992 r. wspomaga powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów, w szczególności poprzez 
merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce. Główne 
cele działania SOOIPP obejmują: doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji  
i przedsiębiorczości, popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji  
i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz wspieranie i promocję ich sieci w Polsce. 

• inkubatory przedsiębiorczości
• ośrodki szkoleniowo-doradcze (agencje rozwoju regionalnego 

i lokalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, centra wspierania 
biznesu, fundacje rozwoju, towarzystwa gospodarcze, kluby i centra 
przedsiębiorczości, organizacje samorządu gospodarczego, np. izby 
przemysłowe, gospodarcze, rzemieślnicze)

Instytucje wsparcia 
przedsi ębiorczo ści

• akademickie inkubatory przedsiębiorczości
• centra innowacji
• centra transferu technologii
• inkubatory technologiczne
• parki technologiczne 

Instytucje 
wsparcia                       
innowacji

• fundusze pożyczkowe
• fundusze poręczeń kredytowych
• fundusze kapitału zalążkowego

Pozabankowe 
instytucje 
finansowe

• Informacja i komunikacja (J)
• Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K)
• Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) 
• Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M)
• Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N) 

Firmy komercyjne 
świadcz ące usługi                        

dla biznesu                    
(PKD 2007)
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Tabela 1. Podstawowe ró żnice mi ędzy instytucjami wspierania biznesu a firmami świadcz ącymi 
usługi dla biznesu 

Wyszczególnienie 
Otoczenie biznesu 

instytucje wspierania biznesu firmy świadcz ące usługi dla biznesu 
Klienci  małe i średnie firmy w szczególności duże firmy 
Lokalizacja  duże i średnie miasta metropolie (usługi wyspecjalizowane), 

lokalizacja rozproszona (usługi niższego 
rzędu)  

Cele działalno ści  realizacja celów statutowych  osiągnięcie zysku 
 

Źródło:  J. Dominiak (2006, s. 14). 
 

 
Tabela 2. Charakterystyka wybranych typów instytucj i otoczenia biznesu  

Typ instytucji 
otoczenia biznesu Definicja Misja Zakres działania 

Inkubator 
przedsi ębiorczo ści 
 

Wyodrębniona 
jednostka, 
dysponująca 
nieruchomością, która 
prowadzi 
kompleksowy 
program wsparcia 
początkującego 
przedsiębiorcy. 
Program ten wspiera 
przedsiębiorców od 
momentu powstania 
pomysłu na 
utworzenie 
przedsiębiorstwa aż 
do momentu 
uzyskania stabilności 
rynkowej (tzw. 
program inkubacji 
przedsiębiorczości) 

Wspieranie rozwoju 
gospodarczego 
regionu w wyniku 
kreowania trwałych 
miejsc pracy, dzięki 
tworzeniu 
sprzyjających 
warunków do 
powstawania 
nowych firm  
o długim okresie 
przeżywalności,  
a także pomoc  
w ich rozwoju 
 

• dostarczanie odpowiedniej do 
potrzeb powierzchni do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej 

• usługi biurowo-administracyjne 
• usługi telekomunikacyjne 
• usługi wspierające biznes, np. 

doradztwo finansowe, 
marketingowe, prawne, 
organizacyjne i technologiczne 

• usługi organizacji wsparcia 
finansowego ze środków 
własnych inkubatora lub  
z zewnętrznych źródeł 
finansowania 

 

Ośrodek 
szkoleniowo-
doradczy  

Nie nastawiona na 
zysk jednostka 
doradcza, 
informacyjna  
i szkoleniowa 
(spotykana 
najczęściej pod 
nazwami: ośrodek 
wspierania  
przedsiębiorczości, 
centrum wspierania 
biznesu, klub 
przedsiębiorczości, 
punkt konsultacyjno-
doradczy), działająca 
na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości  

Efektywne 
wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości 
lokalnej  
i regionalnej 
poprzez 
działalność 
szkoleniową  
i doradczą 
prowadzoną na 
rzecz 
przedsiębiorców 
oraz osób  
i podmiotów 
chcących 
rozpocząć 
prowadzenie 

• aktywizowanie przedstawicieli 
lokalnych społeczności do 
analizy opłacalności oraz 
tworzenia i rozwijania różnych 
form prowadzenia działalności 
gospodarczej 

• usługi szkoleniowe i doradcze 
w zakresie różnorodnych 
aspektów zakładania, 
prowadzenia oraz rozwijania 
działalności gospodarczej 

• usługi doradcze wspierające 
wdrażanie projektów 
inwestycyjnych, w tym ocena 
przedsięwzięć, doradztwo 
techniczne, finansowe, 
marketingowe, prawne  
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i samozatrudnienia 
oraz poprawy 
konkurencyjności 
małych i średnich 
przedsiębiorstw  

działalności 
gospodarczej, 
upowszechnianie  
i wspieranie 
przedsiębiorczych  
i proinnowacyjnych 
postaw wśród 
lokalnych 
społeczności 

i organizacyjne 
• wsparcie przedsiębiorców  

w pozyskiwaniu środków 
finansowych oraz partnerów 
do realizacji projektów 
inwestycyjnych i rozwojowych 

Centrum innowacji  Ośrodek, który 
świadczy 
wyspecjalizowane 
usługi informacyjne, 
doradcze  
i szkoleniowe  
o charakterze 
proinnowacyjnym 

 

Efektywne 
wspieranie procesu 
wdrażania 
innowacji 
technologicznych, 
organizacyjnych  
i marketingowych  
w działalności 
przedsiębiorców, 
upowszechnianie  
i wspieranie 
proinnowacyjnych 
postaw wśród 
przedsiębiorców 

• usługi proinnowacyjne, w tym 
transfer i wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań 

• usługi wspierające efektywne 
wdrażanie innowacji, w tym 
ocena przedsięwzięć 
innowacyjnych, doradztwo 
technologiczne, finansowe, 
marketingowe, prawne  
i organizacyjne 

• kojarzenie przedsiębiorców  
z pracownikami naukowymi, 
m.in. poprzez kontakty  
z centrami transferu 
technologii, z instytucjami 
badawczo-rozwojowymi oraz  
z właścicielami technologii  
i know-how 

• wsparcie przedsiębiorców  
w pozyskiwaniu środków 
finansowych oraz partnerów 
do realizacji projektów 
wdrażania innowacji 

Centrum transferu 
technologii 

Jednostka 
powoływana przez 
uczelnię lub instytut 
Polskiej Akademii 
Nauk w celu 
sprzedaży lub 
nieodpłatnego 
przekazywania do 
gospodarki wyników 
badań i prac 
rozwojowych 
prowadzonych 
wewnątrz instytucji-
matki lub inne 
podmioty posiadające 
stałe umowy  
z uczelniami lub 
instytutami PAN na 
ich obsługę 
w zakresie transferu 
technologii  
i komercjalizacji 
wiedzy 

Wspieranie 
wdrażania  
i komercjalizacji 
wyników badań 
naukowych i prac 
rozwojowych 

 

• wsparcie ochrony własności 
intelektualnej na uczelniach 

• negocjowanie warunków 
udzielenia licencji lub 
sprzedaży wyników badań 

• nawiązywanie i formalizacja 
kontaktów przedsiębiorców  
z naukowcami 

• promocja wyników badań 
• informowanie biznesu  

o ofercie jednostki naukowej, 
zbieranie zapotrzebowania 
przedsiębiorców na usługi 
badawcze 

• oferowanie przedstawicielom 
biznesu dostępu do baz 
danych i informacji o wynikach 
badań naukowych 

• analiza potencjału 
wdrożeniowego wyników 
badań naukowych i prac 
rozwojowych 

• badania i analizy rynku 
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produktów powstałych  
w wyniku prac B+R 

• reprezentowanie instytucji 
naukowej w procesie 
komercjalizacji wyników prac 
B+R (negocjacje i sprzedaż 
patentów, know-how, 
zawieranie umów licencyjnych 
itp.) 

Inkubator 
technologiczny 

Wyodrębniony 
organizacyjnie, oparty 
na nieruchomości 
podmiot prowadzący 
kompleksowy 
program wsparcia 
początkującego 
przedsiębiorcy  
i procesu tworzenia 
nowej firmy od 
pomysłu do 
stabilności rynkowej 
(tzw. program 
inkubacji 
przedsiębiorczości 
technologicznej), 
łączący ofertę 
lokalową z usługami 
wspierającymi rozwój 
młodych 
innowacyjnych firm  
w otoczeniu lub 
ścisłym powiązaniu  
z instytucjami 
naukowo-badawczymi 

Wspieranie 
początkowej fazy 
rozwoju firm 
wdrażających nowe 
technologie 

 

• dostarczanie odpowiedniej do 
potrzeb firm powierzchni do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej i rozwojowej,  
w tym infrastruktury 
laboratoryjnej 

• usługi biurowo-administracyjne 
• usługi telekomunikacyjne 
• usługi wspierające biznes, np. 

doradztwo finansowe, 
marketingowe, prawne, 
organizacyjne i technologiczne 

• usługi proinnowacyjne 
• kontakty z instytucjami 

naukowymi i rozwiniętymi 
firmami technologicznymi  

• ocena przedsięwzięć 
innowacyjnych 

• pomoc w pozyskiwaniu 
zewnętrznych środków 
finansowych, w tym od 
inwestorów kapitałowych 

Park  
technologiczny 

Wyodrębniona 
jednostka 
ukierunkowana na 
rozwój działalności 
przedsiębiorców 
wykorzystujących 
nowoczesne 
technologie,  
w szczególności 
małych i średnich 
przedsiębiorców,  
w oparciu o 
korzystanie z 
wyodrębnionych 
nieruchomości  
i infrastruktury 
technicznej na 
zasadach umownych  

Organizacja prac 
badawczych w celu 
wdrożenia ich 
rezultatów  
w przedsiębior-
stwie, a także 
wsparcie procesu 
tworzenia  
i rozwoju firm spin-
off, spin-out 

• dostosowana do potrzeb 
powierzchnia do prowadzenia 
działalności gospodarczej  
i doświadczalnej, dostęp do 
własnych laboratoriów w parku 
lub w placówkach naukowych 
z nim współpracujących 

• usługi biurowo-administracyjne 
• usługi wspierające biznes, jak: 

doradztwo finansowe, 
marketingowe, prawne, 
patentowe, organizacyjne  
i technologiczne 

• usługi proinnowacyjne 
• usługi w zakresie pozyskania 

finansowania zewnętrznego 
dla firmy 

 

Źródło : www.sooipp.org.pl/audyty-oiip. 
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Uwzględnione w opracowaniu pojęcie ośrodka innowacji i przedsiębiorczości 
obejmuje instytucje należące do klas 1-3, tj. również pozabankowe instytucje finansowe. Są 
to instytucje zajmujące się dystrybucją zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych 
zasilane środkami Unii Europejskiej oraz środkami ze źródeł prywatnych. Do tej grupy 
zaliczono: lokalne fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych oraz fundusze 
kapitału zalążkowego.  

Fundusze pożyczkowe są to regionalne instytucje non profit, które wypracowany zysk 
przeznaczają na cele statutowe. Tworzą wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki, 
a ich podstawowa działalność koncentruje się na świadczeniu usług finansowych w postaci 
udzielania pożyczek. Głównym celem działalności funduszy pożyczkowych jest stworzenie 
źródeł i możliwości finansowania podmiotów zaliczanych do sektora mikro, małych i średnich, 
co ułatwia tej grupie podmiotów dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (kapitału 
zewnętrznego)4. 

Fundusze poręczeń kredytowych mają na celu wspieranie podmiotów gospodarczych 
poprzez udzielane wsparcie w pozyskiwaniu finansowania ich działalności. Świadczą one 
pomoc finansową w formie poręczeń głównie dla małych, rozwojowych firm nieposiadających 
wystarczającej historii kredytowej lub wymaganych przez komercyjne banki zabezpieczeń. 
Podmioty te wspomagają rozwój społeczno-ekonomiczny (K.B. Matusiak 2008, s. 85). 

Fundusze kapitału zalążkowego należą do instrumentów wysokiego ryzyka (Venture 
Capital). Dostarczają one kapitału pomysłodawcom lub początkującym przedsiębiorcom  
w zamian za udziały w spółce utworzonej w celu komercjalizacji rozwiązania. W odróżnieniu 
od kredytu lub pożyczki udzielanej przez bank, fundusz kapitału zalążkowego angażując się 
finansowo w przedsięwzięcie, nie wymaga od pomysłodawcy zabezpieczenia majątkowego, 
ani wiarygodności wynikającej z wieloletniego prowadzenia działalności gospodarczej. 
Fundusz w zamian za zainwestowany kapitał obejmuje znaczący pakiet udziałów w spółce  
i zachowuje kontrolę finansową nad jej działalnością, a jej przedstawiciele we władzach 
spółki posiadają decydujący wspływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem5. 

Definicje pozostałych pojęć związanych z problematyką instytucji otoczenia biznesu 
przedstawiono w Słowniku pojęć. 

 
 

1.2. Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania in stytucji otoczenia 

biznesu 

Eksperci od lat zwracają uwagę na brak skoordynowanych działań w odniesieniu do 
instytucji otoczenia biznesu i zadań, jakie powinny realizować (A. Bąkowski, M. Mażewska 
2015, s. 10). W ostatnim raporcie wydanym przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków 
Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce podkreślono, że na przestrzeni ostatnich trzech lat 
sytuacja w zakresie polityki kształtowania infrastruktury wsparcia przedsiębiorstw,  

                                                      
4 Analiza wyzwań, potrzeb i potencjałów – podejście tematyczne i terytorialne, 2013, s. 47, dostępny: 
https://www.poig.2007-2013.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Documents/Diagnoza_POIR_09_09 
_2013.pdf [data dostępu: 12.09.2015]. 
5 Ibidem, s. 46. 
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a pośrednio ich samych nie uległa zmianom. W dalszym ciągu są to działania oderwane  
od siebie zarówno na poziomie krajowym, gdzie wyraźnie zarysowały się podziały  
i nieskoordynowane działania trzech dużych agend rządowych (PARP, NCBR i ARP), jak  
i na poziomach regionalnych (A. Bąkowski, M. Mażewska 2015, s. 10). W tym kontekście 
warto przytoczyć fragment raportu opublikowanego w 2012 r., nawiązujący do oczekiwań 
zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji otoczenia biznesu co do kształtu programów 
operacyjnych: Działania na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności wymagają dłuższego 
horyzontu czasowego. Dla zapewnienia stabilności i efektywności takich programów 
niezbędnym wydaje się opracowanie strategii rozwoju infrastruktury wsparcia 
przedsiębiorczości i włączenie jej elementów do programów działania poszczególnych 
ministerstw wraz z zapewnieniem określonych i stabilnych źródeł ich finansowania. 
Elementem stabilizującym system wsparcia powinien być niezależny monitoring realizowany 
na poziomie krajowym i regionalnym (A. Bąkowski, M. Mażewska 2012, s. 13).  

W momencie sporządzenia ekspertyzy, nie ma żadnej regulacji prawnej rangi 
ustawowej, regulującej zagadnienia prawno-organizacyjne instytucji otoczenia biznesu. 
Potrzebę wspierania przedsiębiorczości, przedsiębiorców i przedsiębiorstw wyrażono jedynie 
w innych aktach prawnych i normatywnych. Ich opracowanie było podyktowane potrzebą 
zharmonizowania programowania rozwoju w Polsce z programowaniem Unii Europejskiej. 
Należy zaznaczyć, że w pierwotnym tekście Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie wspomina się o instytucjach otoczenia 
biznesu. Wymienione są natomiast zadania, które PARP jest zobowiązana realizować,  
a które obecnie są wypełniane przez instytucje otoczenia biznesu. Do 2015 r. uchwalono 18 
aktów prawnych zmieniających tę ustawę. W jej obecnie obowiązującej wersji do głównych 
zadań PARP zaliczono: wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw 
działających na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: 
instytuty badawcze, centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory 
przedsiębiorczości i parki technologiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, art. 4, ust. 4, pkt 5).  

Źródłem prawa powszechnie obowiązującym, odnoszącym się do tematyki instytucji 
otoczenia biznesu w Polsce, jest przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie 
potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych  
(Dz. U. 2009 Nr 85 poz. 719)6. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki 
i tryb udzielania pomocy na realizację projektów polegających na tworzeniu lub wzmacnianiu 
potencjału instytucji otoczenia biznesu, z wyłączeniem pomocy na realizację projektów 
polegających na dofinansowaniu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. Zgodnie z § 3 przedmiotowego rozporządzenia przez 
instytucję otoczenia biznesu należy rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego 
przedsiębiorcę, a także przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni 
przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk 
na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla 

                                                      
6 Por. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 
programów operacyjnych. 
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rozwoju przedsiębiorczości. Zgodnie z § 3 działalność instytucji otoczenia biznesu polega  
w szczególności na:  

• doradztwie i szkoleniach, w tym w ramach ośrodków szkoleniowo-doradczych, 
• pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach centrów 

transferu technologii,  
• pomocy w tworzeniu nowych przedsiębiorców w otoczeniu instytucji naukowych  

i szkół wyższych w ramach preinkubatorów oraz akademickich inkubatorów 
przedsiębiorczości, 

• pomocy dla nowo powstałych przedsiębiorców w ramach inkubatorów 
przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych i centrów technologicznych, 

• tworzeniu skupisk przedsiębiorców w ramach parków technologicznych, stref 
biznesu, parków przemysłowych oraz klastrów. 

Na podstawie przeglądu najczęściej spotykanych form prawnych instytucji otoczenia 
biznesu (por. rozdział 3.2) należy wskazać na wybrane akty prawne rangi ustawowej, 
wykorzystywane w działalności instytucji7: 

• Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U.  
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.). Jest to podstawowy akt prawny regulujący 
status przedsiębiorcy oraz prawa i obowiązki w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Ustawa definiuje pojęcie przedsiębiorcy oraz działalności 
gospodarczej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna (tj. przedsiębiorca 
indywidualny), osoba prawna (np. spółka z o.o., spółka akcyjna) lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną (np. spółki osobowe prawa 
handlowego, tj. spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-
akcyjna), której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca  
we własnym imieniu działalność gospodarczą. Dodatkowo za przedsiębiorców 
uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 
działalności gospodarczej. Ustawa dzieli przedsiębiorstwa na: mikro, małe, 
średnie i duże. Mikroprzedsiębiorca to podmiot, który w co najmniej jednym  
z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio w roku mniej niż dziesięciu 
pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów  
i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych  
2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego  
z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro (art. 104 ustawy). 
Za małego przedsiębiorcę uznaje się podmiot, który w co najmniej jednym  
z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio w roku mniej niż 50 
pracowników oraz osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów  
i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych  
10 mln euro lub też gdy sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro  
(art. 105 ustawy). Natomiast średni przedsiębiorca (art. 106) to taki, który w co 
najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio w roku 
mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 

                                                      
7 Opracowano na podstawie: T. Stryjakiewicz, W. Dyba (2014); uzupełniono. 
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towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  
w złotych 43 mln euro. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność: 
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie 
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana  
w sposób zorganizowany i ciągły.  

• Ustawa prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz. U.  
z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Akt reguluje kwestie związane  
z uzyskaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców 
indywidualnych i wspólników spółki cywilnej. Organem ewidencyjnym jest 
odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent danej gminy samorządowej. Zgodnie 
z art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca 
indywidualny może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku  
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku wspólników spółki 
cywilnej, do rozpoczęcia działalności gospodarczej wymagany jest wpis  
do ewidencji. 

• Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U.  
z 2007 r. Nr 108, poz. 1186 ze zm.). Na mocy tej ustawy wpisowi do rejestru 
przedsiębiorców podlegają m.in. spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, 
komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, a także 
spółdzielnie, stowarzyszenia czy instytuty badawcze.  

• Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, 
poz. 1037 ze zm.). Kodeks reguluje zasady powstania, funkcjonowania oraz 
zakończenia bytu prawnego spółek osobowych, jak i kapitałowych prawa 
handlowego. Ustawa wskazuje na zakres odpowiedzialności osób 
prowadzących i reprezentujących podmioty spółkowe (np. wspólników  
w spółkach osobowych, jak i członków zarządu w spółkach kapitałowych),  
a także regulacje dotyczące przekształcania, łączenia i podziału spółek.  

• Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz Ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). 
Pierwsza z tych ustaw w odniesieniu do instytucji otoczenia biznesu może mieć 
zastosowanie np. w zakresie zgłaszania lub rejestracji wynalazków, wzorów 
użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych. Druga z ustaw może 
mieć zastosowanie do opisu i rozgraniczania takich pojęć jak: twórca, utwór, 
przedmiot ochrony prawa autorskiego, ochrony prawa autorskiego, osobistych  
i majątkowych praw autorskich i ich zakresu, przeniesienia praw majątkowych.  

• Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 79, poz. 855 ze zm.). Zgodnie z zapisami ustawy prawo tworzenia 
stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność  
do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Stowarzyszenie 
może być założone przez co najmniej piętnaście osób fizycznych, natomiast 
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osoby prawne – art. 10, ust. 3. ustawy – mogą być jedynie członkami 
wspierającymi stowarzyszenia. 

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 
ze zm.). Fundacje są osobami prawnymi typu zakładowego, a więc są 
bezosobowe (nie mają członków) i również mogą stanowić samodzielny 
przedmiot praw i obowiązków. Fundatorami, czyli założycielami fundacji, mogą 
być osoby fizyczne i osoby prawne (np. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, przedsiębiorstwo państwowe), które zrzeszają się w celu 
realizacji, w sposób trwały i na podstawie wpływów uzyskanych z przekazanego 
majątku, celów użyteczności publicznej wskazanych w akcie fundacyjnym. 
Wyróżnia się fundacje publiczne (stworzone dla realizacji celów publicznych)  
i prywatne (mające na celu zaspokojenie interesów określonej grupy ludzi bądź 
interesów prywatnych).  

• Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979,  
z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, z 2011 r. Nr 205, poz. 1206, 
Nr 207, poz. 1230). Organizacje samorządu gospodarczego (izby rzemieślnicze, 
cechy) są tworzone z inicjatywy członków na zasadzie dobrowolnej 
przynależności. Izby rzemieślnicze są organizacjami samorządu gospodarczego 
rzemiosła zrzeszającymi cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, rzemieślników 
nienależących do cechów, a także inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem 
jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła.  

• Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. 1989 Nr 35, poz. 
195). Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, 
reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców,  
w szczególności wobec organów władzy publicznej. Izba gospodarcza może być 
utworzona, jeżeli taką inicjatywę podejmie co najmniej 50 przedsiębiorców  
na obszarze działania tworzonej izby obejmującym obszar województwa.  
W przypadku gdy terytorialny zakres działania izby będzie przekraczać obszar 
województwa, liczba założycieli powinna wynosić co najmniej 100. 

Możliwości do rozwoju uczelnianej infrastruktury przedsiębiorczości i transferu 
technologii stwarzają zapisy z dnia 27.07.2005 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), pozostawiając jednocześnie swobodę wyboru formy 
organizacyjno-prawnej (jednostka ogólnouczelniana, spółka handlowa lub fundacja), 
adekwatnej do potrzeb danej uczelni. W celu lepszego wykorzystania potencjału 
intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do 
gospodarki, uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra 
transferu technologii. Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia 
działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów 
będących przedsiębiorcami. Centrum transferu technologii tworzy się w celu sprzedaży lub 
nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wysokiej jakości usług instytucji otoczenia 
biznesu, zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i instytucji finansujących usługi dla sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw, SOOIPP stworzyło możliwość dokonania weryfikacji 
zgodności działań instytucji z ustalonym przez środowisko zakresem działania 
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poszczególnych typów instytucji oraz sposobu organizacji i świadczenia przez nie usług. 
Wypracowane standardy organizacyjno-prawne8 (tabela 3) określają zagadnienia formalne, 
które muszą być spełnione przez instytucje, by mogły one funkcjonować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, oraz dotyczą podstawowych kwestii organizacyjnych, 
informujących o koncepcji ich działania9. Ocena działania instytucji otoczenia biznesu ma  
na celu: 

1) ustalenie czy ośrodek spełnia warunki działania danego rodzaju aktywności  
w oparciu o analizę: misji ośrodka, zakresu działania i rezultatów jego działania 
(według przyjętych w standardach kryteriów dla poszczególnych typów). 
Przyjmuje się, że wiodące znaczenie w ocenie ma zakres działania i jego 
rezultaty; 

2) określenie poziomu spełnienia standardów dla danego rodzaju ośrodka (według 
wypracowanych przez środowisko i zaakceptowanych przez zarząd SOOIPP list 
standardów). 

 
Tabela 3. Organizacyjno-prawne standardy działania instytucji otoczenia biznesu 

Lp. Standard działania Opis 

1 Potwierdzona dokumentami 
założycielskimi forma 
prawna działania 

Ośrodek zobowiązany jest do posiadania niezbędnej 
dokumentacji formalnej, dotyczącej rejestracji działalności 
odpowiadającej przyjętej formie prawnej – np. w postaci spółki 
akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
stowarzyszenia, fundacji, jednostki uczelnianej, jednostki 
budżetowej, jednostki samorządu terytorialnego. 

2 Posiadanie niezbędnych 
dokumentów 
legislacyjnych, 
umożliwiających 
funkcjonowanie ośrodka 

Dotyczy to wszelkich niezbędnych dokumentów, które konstytuują 
ośrodek i umożliwiają prowadzenie działalności zgodnie ze 
statutem (zgody, pozwolenia, certyfikaty, porozumienia, umowy). 
W tym przypadku spełnienie standardu należy rozpatrywać 
indywidualnie dla każdego ośrodka. 

3 Posiadanie aktualnej 
strategii działania w formie 
dokumentu zatwierdzonego 
przez władze organizacji  
i jej realizowanie 
 

Ośrodek powinien posiadać określone: wizję, misję, zakres 
działania oraz cele strategiczne i operacyjne, które powinny być 
okresowo weryfikowane, a jeśli zajdzie konieczność – 
aktualizowane. Wizja, misja i zakres działania powinny być 
powszechnie znane w organizacji, a wiedza o nich – ogólnie 
dostępna. Zakres działania ośrodka ma służyć realizacji misji. 
Strategia powinna określać główne cele i kierunki działania 
ośrodka oraz definiować wewnętrzną koncepcję instytucji: 
określać jej specjalizację, identyfikować klientów i partnerów 
biznesowych oraz uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne, tj. 
lokalizację, infrastrukturę, wsparcie zewnętrzne itp.  

  

                                                      
8 Obok standardów organizacyjno-prawnych, SOOIPP opracowało standardy techniczne (określające aspekty 
techniczne ośrodków z uwzględnieniem specyfiki ich działalności oraz wymogów prawnych), standardy zarządzania 
(dotyczące organizacji funkcjonowania ośrodka oraz zarządzania personelem i kształtowania stosunków  
z podwykonawcami, dostawcami i osobami zatrudnianymi dorywczo), standardy świadczenia usług (dotyczące usług 
materialnych i niematerialnych oferowanych przez ośrodek) oraz standardy współpracy z otoczeniem (określające 
strategię/plan networkingu i współpracy ośrodka z administracją publiczną, ośrodkami akademickimi i ośrodkami 
badawczymi, a także z organizacjami biznesu i innymi instytucjami okołobiznesowymi). 
9 Opracowano na podstawie: http://www.sooipp.org.pl/audyty-oiip. 
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4 Prowadzenie działalności 
zgodnie z zapisami aktów 
powołujących ośrodek do 
życia i jego aktualną 
strategią działania 

Ośrodek powinien funkcjonować zgodnie ze specyfiką  
i założeniami dotyczącymi jego działalności oraz przepisami 
prawa obowiązującymi w Polsce. 
 

5 Wywiązywanie się  
z obowiązków 
administracyjnych 
związanych  
z dokumentowaniem 
działalności ośrodka 

Zasadą w działalności ośrodka powinna być przejrzystość jego 
funkcjonowania, m.in. poprzez prowadzenie dokumentacji zgodnie 
z obowiązującymi dany podmiot przepisami, przedkładanie 
dokumentów określonych przez prawo i związanych ze specyfiką 
działalności (np. KRS, biuletyny informacyjne, sprawozdania 
finansowe i merytoryczne) w prawnie wyznaczonym czasie.  

6 Prowadzenie dokumentacji 
kadrowej i finansowej 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

Obowiązkiem zarządzających ośrodkiem jest zadbanie  
o kompletność i prawidłowość dokumentacji pracowniczej, 
przestrzeganie Kodeksu pracy oraz zasad przygotowania  
i dokumentowania zdarzeń finansowych dotyczących działalności 
ośrodka. 

7 Brak zaległości  
w regulowaniu zobowiązań 
publiczno-prawnych  
i innych przeterminowanych 
zobowiązań finansowych 

Dotyczy bieżącego regulowania należności z tytułu składek 
ubezpieczeniowych, zdrowotnych, zaliczek na podatek 
dochodowy oraz terminowego regulowania zobowiązań wobec 
swoich partnerów biznesowych. W sytuacji przeterminowanych 
zobowiązań finansowych ośrodek powinien uzgodnić  
z wierzycielami zasady spłaty wymaganych zobowiązań i się do 
tego stosować.  

 

Źródło : www.sooipp.org.pl/audyty-oiip. 
 
Obecnie odbywa się dyskusja na temat kryteriów wyboru akredytowanych ośrodków 

innowacji świadczących usługi proinnowacyjne, przedstawionych w dokumencie powstałym 
na zamówienie Ministerstwa Gospodarki (W. Załęski., A. Lis, P. Czyż, T. Klimczak,  
W. Pander 2015). Przedmiotem zamówienia było opracowanie spójnego i kompletnego 
systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne w rozumieniu 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(usługi doradcze w zakresie innowacji, usługi wsparcia innowacji). Wyznaczenie kryteriów 
wyboru ośrodków innowacji zostało poprzedzone analizą desk research podstawowych 
charakterystyk podmiotów działających w Polsce10. Celem systemu akredytacji jest 
wyeliminowanie przypadkowych oferentów, którzy nie posiadają odpowiedniego potencjału  
i kwalifikacji. Nie będzie on jednak gwarantem jakości świadczonych usług, stąd niezbędne 
jest jednoczesne wdrożenie systemu kontroli jakości świadczenia usług. Merytoryczne 
kryteria akredytacji zostały podzielone na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią kryteria 
wspólne dla wszystkich ośrodków – głównym celem oceny formalnej jest odpowiedź na 
pytanie czy ośrodek ma potencjał do świadczenia usług proinnowacyjnych. Druga grupa 
kryteriów to kryteria specyficzne dla danej kategorii ośrodka innowacji (tabela 4). Niektóre  
z tych kryteriów dotyczą jednego typu ośrodka, a inne dwóch lub trzech, przy czym każdy  
z typów ośrodków ma kryterium decydujące o zaliczeniu do wybranej grupy.  

                                                      
10 W szczególności wykorzystano wyniki badań zamieszczone w pracy A. Bąkowskiego, M. Mażewskiej (2015). 
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Tabela 4. Kryteria akredytacji dla danego typu o środka innowacji – kryteria specyficzne 

Kryterium PTiN IT AIP CTT CI 

Przynajmniej 50% przychodów w ostatnim zamkniętym roku 
obrachunkowym pochodziło z wynajmu powierzchni lub 
sprzedaży nieruchomości 
 

     

Przynajmniej 5% przychodów w przynajmniej jednym  
z trzech ostatnich zamkniętych lat obrachunkowych 
pochodziło z usług świadczonych na rzecz najemców  
(z wyłączeniem usług związanych wyłącznie z zarządzaniem 
nieruchomością) 

     

Ośrodek posiada ustalone procedury dotyczące ochrony 
własności intelektualnej 
 
 

     

W ciągu ostatnich trzech lat ośrodek skomercjalizował - 
doprowadził do sprzedania, udzielenia licencji lub wdrożenia 
w produkcji przynajmniej jednej technologii opartej  
o wynalazek, przy czym pomysłodawca i inwestor/nabywca 
technologii byli podmiotami niepowiązanymi 

     

Ośrodek posiada afiliację przy publicznej uczelni wyższej 
(jest przez nią utworzony lub posiada umowę o współpracy 
w zakresie transferu technologii powstałych na danej 
uczelni) 
 

     

Przynajmniej 5% (lub przynajmniej 100 m2) posiadanej 
powierzchni ma charakter wspólny, dostępny dla wszystkich 
najemców i jest przeznaczone na realizację zadań 
związanych z działalnością innowacyjną (nie wchodzą w to 
ciągi komunikacyjne i zaplecze sanitarne) 

     

W ciągu ostatnich trzech lat ośrodek inkubował przynajmniej 
siedem firm założonych przez studentów/pracowników 
naukowych, doktorantów szkół wyższych 
 

     

Ośrodek prowadzi działalność badawczą 
 
 
 

     

Ośrodek świadczy usługi doradztwa w zakresie innowacji 
 
 
 

     

 

Źródło : W. Załęski W., A. Lis, P. Czyż, T. Klimczak T., W. Pander (2015). 
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Na zakończenie warto zwrócić uwagę na przykładowe warunki konieczne  
do spełnienia, aby instytucje otoczenia biznesu mogły być wspierane ze środków CT311:  

• przedsięwzięcia w zakresie wsparcia instytucji otoczenia biznesu są 
ukierunkowane na świadczenie specjalistycznych usług; 

• przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury instytucji otoczenia biznesu wspierane 
będą w bardzo ograniczonym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:  
o działalność instytucji otoczenia biznesu wpisuje się w krajową lub regionalną 

strategię inteligentnej specjalizacji, 
o instytucja otoczenia biznesu dysponuje strategią/planem wykorzystania 

infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia, 
o przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych, 
o przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury instytucji otoczenia 

biznesu o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym 
regionie, chyba że limit dostępnej oferty został wyczerpany;  

• w realizacji przez instytucje otoczenia biznesu specjalistycznych usług 
zapotrzebowanych przez konkretnych przedsiębiorców wykorzystują dostępne 
standardy świadczenia usług wypracowanych na poziomie krajowym (w tym 
zasad odnoszących się do poziomu współfinansowania usług instytucji otoczenia 
biznesu przez przedsiębiorców); 

• instytucje otoczenia biznesu będą dążyć do prowadzenia działalności  
na zasadach rynkowych, w oparciu o otwartą konkurencję. 

 
 

1.3. Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju re gionalnym  

i kierunki ich rozwoju 

We współczesnych przemianach systemu społeczno-gospodarczego otoczenie 
biznesu jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Znaczenie wyposażenia 
instytucjonalnego i otoczenia innowacyjnego wzrasta w procesie rozwoju opartego  
na postfordowskim modelu organizacji produkcji, którego główną cechą jest elastyczność, 
szybkie przystosowywanie się do zmian popytu (por. T. Stryjakiewicz 1999, Z. Chojnicki 
1993, 1999). Jak podkreślają A. Domańska i R. Zajkowski (2013, s. 256) instytucje otoczenia 
biznesu od kilku lat stanowią bardzo wyraźny i trwały element systemu wspierania 
przedsiębiorczości regionów. Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, 
przybierająca początkowo charakter incydentalnych zdarzeń, z czasem przeobraziła się  
w stałe procesy uzupełniające wszystkie inne funkcje realizowane przez podmioty 
gospodarcze. Jak ocenia K. Stachowiak (2008, s. 127) o efektywności gospodarki regionu 
bardzo często decyduje fizyczna obecność kooperujących podmiotów. Stąd też istotne są 

                                                      
11 Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego  
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR); opracowano  
na podstawie: Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, 2014, s. 99-100; 
dostępny: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_06/718069a9e4d43adc403971846295a5d1.pdf  
[data dostępu: 15.09.2015]. 
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regionalne struktury instytucjonalne, które stwarzają sprzyjające otoczenie do innowacyjności 
w najbliższym otoczeniu.  

Tworzenie instytucji otoczenia biznesu jest uznawane za element polityki regionalnej. 
Wpływ otoczenia biznesu na rozwój regionalny można rozpatrywać w różnych aspektach 
(rycina 3). Instytucje otoczenia biznesu m.in. wspierają działalność małych i średnich 
przedsiębiorstw, oddziałują na absorpcję wiedzy i innowacji oraz konkurencyjność 
gospodarki, ułatwiają współpracę między przedsiębiorstwami i instytutami naukowymi, 
jednostkami badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, sprzyjają zdolności danego 
regionu do efektywnego wykorzystania funduszy unijnych. 

 
Rycina 3. Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwo ju regionalnym 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: P. Aydalot, D. Keeble (1988), R. Domański (2000), E. Nowosielska 
(2000), B. Domański, R. Guzik, K. Gwosdz (2000), R. Chmielewski, T., Stryjakiewicz, J. Twardowska, J. Waloszczyk 
(2001), D.A. Wolfe, M.S. Gertler (1999), A. Świdurska (2004), K. Stachowiak (2008), J. Dominiak (2006, 2013). 

 
Kierunki rozwoju instytucji otoczenia biznesu wyznaczają m.in. dokumenty 

strategiczne. Analizą objęto wybrane dokumenty realizowane na poziomie Unii Europejskiej 
(Strategia Europa 2020), kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Innowacyjności  
i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie), regionu (Strategia rozwoju 
województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020, Regionalna Strategia 
Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020). 

Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój 
regionalny

Instytucje otoczenia biznesu stanowią składnik sektora usług w nowoczesnej gospodarce 

Instytucje otoczenia biznesu kreują i rozwijają lokalną przedsiębiorczość

Instytucje otoczenia biznesu zapewniają transfer nowych technologii z ośrodków naukowo-
badawczych do przedsiębiorstw, ich komercjalizację i rozwój sieci kontaktów między 

nauką i gospodarką

Instytucje otoczenia biznesu wpływają na rozwój przemysłu wysokiej techniki i usług 
o wysokim nasyceniu wiedzą, przyczyniając się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Instytucje otoczenia biznesu stwarzają warunki sprzyjające podejmowaniu decyzji 
lokalizacyjnych i rozwojowi przedsiębiorstw 

Instytucje otoczenia biznesu odgrywają istotną rolę w intensyfikowaniu działalności 
inwestycyjnej

Instytucje otoczenia biznesu warunkują proces wspólnego uczenia się miast  i regionów 
oraz tworzenie sprawnego regionalnego systemu innowacji

Instytucje otoczenia biznesu wpływają na zdolność absorpcyjną funduszy unijnych



 
ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
26 

Strategia Europa 2020 12 – celem Strategii jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który 
będzie: inteligentny (ang. smart growth) – dzięki bardziej efektywnym inwestycjom  
w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony (ang. sustainable growth) − dzięki 
zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnego 
przemysłu; sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), ze szczególnym 
naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Podstawowym 
instrumentem realizacji celów zaproponowanych w Strategii Europa 2020 są inicjatywy 
przewodnie (ang. flagship initiatives), realizowane na poziomie Unii Europejskiej, państw 
członkowskich, władz regionalnych i lokalnych. Jedną z nich jest Unia Innowacji, która ma  
na celu13: 

1) wzmocnienie bazy wiedzy w Europie i zmniejszenie jej rozdrobnienia poprzez 
podniesienie jakości edukacji i rozwoju umiejętności, dokończenie projektu 
europejskiej przestrzeni badawczej i promowanie Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, 

2) realizację pomysłów na innowacyjne produkty poprzez ułatwienie innowacyjnym 
firmom dostępu do finansowania, stworzenie wspólnego rynku innowacji, 
promowanie otwartości i wykorzystanie twórczego potencjału Europy, 

3) zlikwidowanie dysproporcji społecznych i geograficznych poprzez dystrybucję 
korzyści płynących z innowacji w całej Unii Europejskiej, z uwzględnieniem 
inteligentnej specjalizacji regionów i wyższych świadczeń społecznych (sektor 
publiczny i innowacje społeczne), 

4) gromadzenie zasobów na przełomowe projekty poprzez ustanawianie 
konkretnych inicjatyw, czyli europejskich partnerstw innowacji, które pozwolą 
usunąć przeszkody po stronie podaży oraz popytu i jednocześnie jak najszybciej 
zapewnić zwykłym obywatelom korzyści z innowacji. 

W kontekście rozwoju instytucji otoczenia biznesu, należy zwrócić uwagę również  
na inicjatywę Polityka przemysłowa w erze globalizacji, której celem jest zwiększenie 
konkurencyjności unijnego sektora przemysłu w warunkach pokryzysowych, wsparcie 
przedsiębiorczości i rozwój nowych umiejętności. 

 
Strategia Rozwoju Kraju 2020  (SRK 2020)14 – jednym z celów Strategii jest zwiększenie 
konkurencyjności gospodarki. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez zwiększenie 
innowacyjności gospodarki, w tym: 

• wzrost popytu na wyniki badań naukowych, 
• podwyższenie stopnia komercjalizacji badań, 
• zapewnienie kadr dla B+R, 
• zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych. 

                                                      
12 Strategia Europa 2020, dostępny: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020: 
FIN:PL:PDF [data dostępu: 10.09.2015]. 
13 ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm [data dostępu: 10.09.2015]. 
14 Strategia Rozwoju Kraju 2020, MRR, Warszawa 2012, dostępny: www.mr.gov.pl/media/3336/ 
Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf [data dostępu: 12.09.2015].  
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W odniesieniu do ostatniego z wymienionych powyżej priorytetowych kierunków 
interwencji publicznej przewiduje się wzmocnienie i rozwój instytucji otoczenia biznesu 
wspierających innowacyjność, w tym m.in.: 

• rozwój podmiotów wspierających przedsiębiorczość akademicką, 
• zwiększenie sprawności i efektywności działania centrów transferu technologii, 

inkubatorów technologicznych, parków naukowo-technologicznych, centrów 
zaawansowanych technologii,  

• tworzenie i doskonalenie podmiotów wspierających maksymalne wykorzystanie 
kreatywnego potencjału przedsiębiorstw, takich jak: centra szkoleniowe  
i badawcze, instytucje finansowe i doradcze w zakresie innowacji i własności 
intelektualnej, miejscowe i regionalne agencje rozwoju, inne organizacje 
wspierające, oraz ułatwienie dostępu do oferowanych przez nie usług, 

• tworzenie platform współużytkowania wiedzy,  
• powstawanie efektywnych mechanizmów wyszukiwania projektów badawczych 

możliwych do komercjalizacji, 
• budowanie systemu brokerów technologii, 
• promowanie współpracy uczestników rynku, 
• wprowadzenie zachęt dla podnoszenia innowacyjności,  
• eliminowanie barier prawnych ograniczających innowacyjność,  
• rozwój kultury innowacyjności i przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości 

społecznej. 
Warto zwrócić uwagę na rolę instytucji otoczenia biznesu we wzroście udziału 

przemysłów i usług średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie: Jednym  
z podstawowych działań będzie wzmacnianie lokalnych potencjałów i tzw. inteligentnych 
specjalizacji przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), w szczególności wspieranie 
powstawania i rozwoju nowych technologicznych firm. W kontekście rozwoju średnio  
i wysoko zaawansowanych technologii, szczególne znaczenie będą miały takie IOB, jak: 
centra i ośrodki transferu technologii, instytucje sfery badawczo-rozwojowej czy parki 
naukowo-technologiczne i przemysłowe. Bardzo istotne będą też wszelkie IOB udzielające 
wsparcia finansowego15.  

 
Strategia Innowacyjno ści i Efektywno ści Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 
(SIEG)16 – zgodnie z zasadami prowadzenia polityki rozwoju jest jedną z dziewięciu strategii 
zintegrowanych, które realizują zapisy średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jej 
głównym celem jest stworzenie konkurencyjnej gospodarki (innowacyjnej i efektywnej) 

                                                      
15 Strategia Rozwoju Kraju 2020, MRR, Warszawa 2012, s. 83, dostępny: www.mr.gov.pl/media/3336/ 
Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf [data dostępu: 12.09.2015]. 
16 Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa, styczeń 2013 r., dostępny: http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/ 
006_1_Strategia_Innowacyjnosci_i_Efektywnosci_Gospodarki_2020.pdf [data dostępu: 11.09.2015]; Dokument jest 
ściśle powiązany z krajowymi i unijnymi programami o charakterze strategicznym, takimi jak: „Długookresowa 
Strategia Rozwoju Kraju” (DSRK), „Strategia Rozwoju Kraju 2020” (SRK 2020), „Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030” (KPZK), „Narodowa Strategia Spójności”, „Krajowy Program Reform” (KPR) oraz 
strategia „Europa 2020”. Taka spójność celów gwarantuje właściwą realizację polityki gospodarczej w dążeniu  
do osiągnięcia założonej wizji. 
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opartej na wiedzy i współpracy. Stwierdza się, że w większości polskich regionów działania 
podejmowane na rzecz wzmacniania innowacyjności i transferu technologii są rozproszone, 
wyizolowane od otoczenia i charakteryzują się niską gęstością relacji sieciowych. Problem 
ten występuje również w przypadku zasobów kompetencji, infrastruktury badawczej oraz 
infrastruktury wspierania innowacyjności i transferu technologii. Mankamenty te, w połączeniu 
z dość niską świadomością wagi innowacyjności, rzutują na jakość instytucjonalnego 
systemu innowacji w regionach. Rozproszenie działań pomiędzy różnymi jednostkami 
organizacyjnymi czy duża formalizacja relacji z otoczeniem nie sprzyjają budowaniu 
efektywnych regionalnych systemów innowacji17. Strategia zakłada osiągnięcie 
następujących celów szczegółowych: 

1) dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej  
i efektywnej gospodarki, 

2) stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, 
3) wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców, 
4) wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 
Instytucje otoczenia biznesu zostały wymienione jako uczestnik w realizacji 

następujących kierunków działań:  
• ułatwianie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału we wszystkich fazach ich 

rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału wysokiego ryzyka i sektora 
MSP, m.in. poprzez: 
o rozwój systemu pożyczkowego, poręczeniowego i gwarancyjnego, 
o rozwój systemu mikrofinansowania – w oparciu o zasadę punktów jednego 

kontaktu (ang. one stop shops), w których przedsiębiorcy mogą ubiegać się 
zarówno o unijne, krajowe, jak i lokalne instrumenty finansowania, 

o rozwój i promocję alternatywnych do kredytu bankowego źródeł finansowania 
działalności, 

o rozwój systemu finansowania podwyższonego ryzyka, 
• budowa ram dla prowadzenia efektywnej polityki innowacyjności, m.in. poprzez: 

o wzmocnienie regionalnej polityki innowacyjnej, 
o zmniejszenie asymetrii informacji dla polityki gospodarczej i działań 

strategicznych w obszarze innowacyjności oraz efektywności w układzie 
sektorowym i regionalnym, 

• wspieranie współpracy w tworzeniu i wdrażaniu innowacji, m.in. poprzez: 
o promocję współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych oraz innych 

partnerów w realizacji przedsięwzięć rozwojowych, w tym w obszarze B+R+I,  
o stworzenie systemu brokerów technologii, których zadaniem byłoby 

nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami nauki i biznesu w celu 
szczegółowej identyfikacji ich potrzeb oraz przygotowania dla nich 
optymalnej oferty, 

• kształtowanie kultury innowacyjnej oraz szersze włączenie społeczeństwa  
w proces myślenia kreatywnego i tworzenia innowacji, m.in. poprzez: 

                                                      
17 Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa, styczeń 2013 r., s. 38. 
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o kształtowanie postaw proinnowacyjnych przedsiębiorców, zwłaszcza  
z sektora MSP, 

o budowę kultury innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, 
o popularyzację modelu otwartych innowacji (ang. open innovation), 

• wspieranie rozwoju kadr dla innowacyjnej i efektywnej gospodarki, w tym m.in. 
poprzez: 
o budowę systemu informacji o potrzebach rynku pracy na poziomie kraju  

i regionów, 
o zwiększanie umiejętności zarządczych przedsiębiorców, w szczególności 

sektora MSP, m.in. w obszarze zarządzania ludźmi (nowoczesne formy 
rekrutacji, motywacja, praca zespołowa, zarządzanie wiedzą, przywództwo), 
planowania strategicznego, standaryzacji zarządzania procesami, 
profesjonalizacji funkcji zarządzającego, poprawy systemu zarządzania 
zmianą gospodarczą, strategicznego doradztwa dla firm, 

o zwiększenie nacisku w procesie kształcenia kadr na kompetencje kluczowe  
i umiejętności o charakterze przekrojowym i interdyscyplinarnym, obejmujące 
m.in.: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, przygotowanie  

o do pracy projektowej realizowanej zespołowo i samodzielnie w trakcie 
edukacji i szkoleń, umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, 
formy i procedury ochrony własności intelektualnej, umiejętności 
informatyczne, znajomość technologii mobilnych, świadomość ekologiczną 
(w tym w obszarze zmian klimatu) i promocję wykorzystania wiedzy  
w zakresie technologii środowiskowych, znajomość języków obcych i uczenie 
się przez całe życie, 

• transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. bardziej zieloną 
ścieżkę, zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki, m.in. 
poprzez: 
o podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na temat wyzwań 

zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu, 
o promowanie przedsiębiorczości typu „business&biodiversity”,  

w szczególności na obszarach zagrożonych peryferyjnością, 
• wspieranie polskiego eksportu oraz polskich inwestycji za granicą, m.in. poprzez 

wspieranie procesu umiędzynarodowienia innowacyjnych przedsiębiorstw  
– kluczowe jest w szczególności wsparcie ośrodków innowacji w zakresie 
świadczenia usług internacjonalizacji biznesu, w tym dla młodych firm 
technologicznych, oraz systemowa współpraca ośrodków innowacji z sieciami 
Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) i Wydziałów Promocji Handlu  
i Inwestycji (WPHI), 

• wspieranie napływu innowacyjnych oraz odpowiedzialnych inwestycji, w tym 
inwestycji zagranicznych, m.in. poprzez zintegrowanie systemu wspierania 
innowacyjności oraz wspierania inwestorów zagranicznych. 
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W cele strategiczne określone w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki 
„Dynamiczna Polska 2020” wpisuje się Krajowa inteligentna specjalizacja (KIS)18. Dokument 
ten został opracowany w celu koncentracji wsparcia na obszary, których rozwój przyczyni się 
do wzrostu innowacyjności i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki (por. rozdział 
3.3). 

 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: R egiony, Miasta, Obszary 
wiejskie (KSRR) 19 – zgodnie z zasadami prowadzenia polityki rozwoju jest jedną  
z dziewięciu strategii zintegrowanych, które realizują zapisy średniookresowej Strategii 
Rozwoju Kraju 2020. Celem strategicznym polityki regionalnej, określonym w Strategii, jest 
efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów 
rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności. Strategia 
zakłada osiągnięcie następujących celów szczegółowych: 

1) wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów,  
2) budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji  

na obszarach problemowych,  
3) tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 
Podkreśla się, że procesy dyfuzji w Polsce są ograniczone, co wynika z braku 

kooperacji i synergii realizowanych działań pomiędzy poszczególnymi podmiotami. W tym 
kontekście polityka regionalna powinna stanowić platformę, w ramach której rozwijana będzie 
synergia i współpraca na rzecz innowacyjności, jednocześnie wzmacniająca zdolność 
regionów do dyfuzji innowacji zarówno organizacyjnych, marketingowych, jak  
i technologicznych oraz upowszechniająca innowacje w zakresie zarządzania polityką 
rozwoju regionalnego20. Kierunki działań polityki regionalnej w ramach celu pierwszego 
obejmują m.in. budowę podstaw konkurencyjności województw. Cel ten będzie realizowany 
m.in. poprzez wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu: Wspieranie sfery 
gospodarczej (zarówno istniejących, jak i nowo zakładanych przedsiębiorstw) w polityce 
regionalnej skupiać się będzie nie na bezpośrednim dotowaniu poszczególnych 
przedsiębiorców, lecz na tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i rozwijania 
atrakcyjności inwestycyjnej. Polityka regionalna oddziaływać będzie tylko w tych ośrodkach  
i dziedzinach wspierania biznesu, w których rynek nie zapewnia odpowiedniego zakresu lub 
jakości usług. Dotyczy to przede wszystkim usług dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju 
eksportu, poręczeń kredytowych i pożyczek na projekty innowacyjne oraz pośrednictwa przy 
realizacji wysokoinnowacyjnych projektów rozwojowych. Dodatkowo, w niektórych ośrodkach 
subregionalnych i lokalnych wsparcie będzie dotyczyć uzupełniania braków rynkowych  
w zakresie zróżnicowanego wachlarza dostępu do najwyższej jakości usług informacyjnych, 
doradczych i szkoleniowych. Tam, gdzie występują braki rynkowe w tym zakresie, wspierany 
będzie rozwój instytucji ułatwiających dostęp do finansowania inwestycji (w tym fundusze 

                                                      
18 Krajowa inteligentna specjalizacja (KIS), Ministerstwo Gospodarki, dostępny: http://www.mg.gov.pl/files/upload/ 
15049/Krajowa%20inteligentna%20specjalizacja.pdf [data dostępu: 14.09.2015]. 
19 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, lipiec 2010 r., dostępny: https://www.mir.gov.pl/media/3337/KSRR_13_07_2010.pdf  
[data dostępu: 11.09.2015]. 
20 Ibidem, s. 43. 
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zalążkowe, poręczeniowe i pożyczkowe). Wsparcie ukierunkowane będzie na stymulowanie 
zainteresowania usługami IOB – przejście od wsparcia podaży do rozwijania popytu na te 
usługi, a także na rozwijanie potencjału IOB w zakresie świadczenia usług doradczych  
o charakterze proinnowacyjnym. W zakresie otoczenia biznesu szczególnie ważne jest 
interweniowanie tylko w tych obszarach, gdzie występują braki rynkowe. W efekcie ważnym 
kierunkiem działań jest stymulowanie strony popytowej – rozwój zapotrzebowania 
przedsiębiorstw na usługi IOB oraz na zwiększanie efektywności IOB, m.in. przez 
wprowadzenie „bonów na innowacje”21. 

 
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 20 20 roku. Wielkopolska 2020 22 – 
w dokumencie za jeden z celów przyjęto Zwiększanie konkurencyjności metropolii 
poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w województwie – cel operacyjny obejmujący 
Wzmocnienie biegunów wzrostu w subregionach powinien być realizowany m.in. poprzez 
rozwój instytucji otoczenia biznesu i wsparcie kooperacji w gospodarce. Innym celem 
strategicznym jest Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu – cel operacyjny 
obejmujący Rozbudowę instytucji otoczenia biznesu powinien być realizowany przede 
wszystkim poprzez: 

• rozszerzenie zakresu, skali i jakości usług instytucji otoczenia biznesu oraz ich 
dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw, 

• tworzenie i rozwój instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorstw i nauki  
(w tym innowacyjnych instytucji otoczenia biznesu) i ich sieci, 

• promocję współpracy z/pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, 
• zwiększenie zakresu specjalizacji instytucji otoczenia biznesu, 
• zwiększanie efektywności usług dla biznesu, 
• wsparcie organizacji non-profit działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 
Z kolei cel operacyjny obejmujący Tworzenie warunków dla ekspansji gospodarki 

województwa na rynki zewnętrzne powinien być realizowany poprzez rozwój 
wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu działających w tym zakresie oraz tworzenie 
instytucjonalnego wsparcia i doradztwa w zakresie całości zagadnień związanych z techniką  
i organizacją eksportu. 

 
Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 23 – w dokumencie  
za główny cel polityki innowacyjnej przyjęto Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 
Wielkopolski poprzez rozwój inteligentnych specjalizacji.  
  

                                                      
21 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, lipiec 2010 r., s. 114-115, dostępny: https://www.mir.gov.pl/media/3337/ 
KSRR_13_07_2010.pdf [data dostępu: 11.09.2015]. 
22 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Poznań, 17 grudnia 2012 
roku, dostępny: https://www.umww.pl/attachments/article/11584/Zaktualizowana%20Strategia%20Rozwoju% 
20Wojew%C3%B3dztwa%20Wielkopolskiego%20do%202020%20roku.pdf [data dostępu: 25.08.2015]. 
23 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020. Aktualizacja, dostępny: 
file:///C:/Users/Anna/Downloads/Regionalna+Strategia+Innowacji+dla+Wielkopolski+na+lata+2015-2020%20(2).pdf 
[data dostępu: 24.07.2015] 
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Program strategiczny Skuteczne instytucje otoczenia biznesu jest związany z dwoma 
wyzwaniami:  

1) Dopasowanie usług instytucji otoczenia biznesu do potrzeb przedsiębiorstw; 
2) Dostępność infrastruktury innowacyjnej w subregionach. 
Głównym celem Programu jest dopasowanie usług instytucji otoczenia biznesu  

do potrzeb przedsiębiorstw. Cele strategiczne stanowią: 
1) profesjonalizacja usług instytucji otoczenia biznesu – cele operacyjne obejmują:  

• opracowanie katalogu usług proinnowacyjnych wraz z ich kategoryzacją  
i standaryzacją, 

• zdefiniowanie luk kompetencyjnych w instytucjach otoczenia biznesu oraz 
podniesienie kompetencji zasobów ludzkich tych organizacji, 

• wdrożenie wyspecjalizowanych usług dla obszarów specjalizacji, 
• sieciowanie instytucji otoczenia biznesu w regionie w celu opracowania 

odpowiedniego pakietu usług odpowiadających na specyficzne potrzeby 
wielkopolskich przedsiębiorstw, 

• rozwój usług doradczych i szkoleniowych odpowiadających na specyficzne 
potrzeby wielkopolskich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw  
w początkowych fazach rozwoju, 

• dialog instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorcami w ramach procesu 
przedsiębiorczego odkrywania, 

• upowszechnienie usług instytucji otoczenia biznesu wśród przedsiębiorców, 
• stałą poprawę jakości usług instytucji otoczenia biznesu, 

2) wdrożenie instrumentów wspierających korzystanie z usług proinnowacyjnych  
– cele operacyjne obejmują:  
• dostosowanie infrastruktury instytucji otoczenia biznesu do wymagań nowo 

zdefiniowanych usług dla przedsiębiorstw w obszarach inteligentnych 
specjalizacji, 

• wdrożenie podmiotowego finansowania usług rozwojowych (szkoleniowo-
doradczych) dla przedsiębiorców i ich pracowników, 

• wdrożenie proinnowacyjnych usług doradczych udzielanych na zasadzie 
popytowej, 

• wdrożenie usług instytucji otoczenia biznesu z zakresu internacjonalizacji 
MSP. 

Cele polityki spójności Unii Europejskiej, Strategii Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 oraz strategii sektorowych realizować 
będzie przewidywane pole interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (patrz: rozdział 7). 
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2. STRUKTURA OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE 

WIELKOPOLSKIM 

W niniejszym rozdziale dokonano analizy ilościowej instytucji otoczenia biznesu 
prowadzących działalność w województwie wielkopolskim, w tym w aspekcie przestrzennym. 
Identyfikacji instytucji otoczenia biznesu dokonano na podstawie informacji zamieszczonych 
w opracowaniach Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości  
w Polsce, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji  
i Inwestycji Zagranicznych, artykułach prasowych, na stronach internetowych instytucji 
szczebla lokalnego (urzędów miast i gmin, starostw powiatowych) oraz informacji uzyskanych 
w ramach rozmów telefonicznych przeprowadzonych z pracownikami instytucji. Identyfikacja 
ta obejmuje również instytucje, które zakończyły działalność w latach 2007-2015. Analiza 
otoczenia biznesu w regionie została uzupełniona o analizę poziomu i dynamiki rozwoju 
komercyjnych firm świadczących usługi dla biznesu na podstawie danych Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

 
 

2.1. Instytucje wsparcia przedsi ębiorczo ści 

W sierpniu 2015 r. na obszarze województwa wielkopolskiego zidentyfikowano 33 
instytucje wsparcia przedsiębiorczości (tabela 5, rycina 4), w tym: osiem inkubatorów 
przedsiębiorczości, zlokalizowanych w Kaliszu, Lesznie, Ostrzeszowie, Pile, Rawiczu, 
Poznaniu i Turku, oraz 25 ośrodków szkoleniowo-doradczych, zlokalizowanych w 13 
miastach. Instytucje wsparcia przedsiębiorczości prowadzą działalność na obszarze 13 z 35 
powiatów województwa wielkopolskiego. Rozkład przestrzenny instytucji otoczenia wsparcia 
przedsiębiorczości w regionie charakteryzuje się więc względnie dużym stopniem 
koncentracji. Szczególnie mała dostępność usług oferowanych przez tego typu instytucje 
występuje w północnej oraz wschodniej części regionu.  

 

Tabela 5. Instytucje wsparcia przedsi ębiorczo ści prowadz ące działalno ść w województwie 
wielkopolskim  

Nazwa instytucji Inicjator/Podmiot 
zarządzający 

Miejsce 
prowadzenia 
działalno ści 

Adres strony  
internetowej 

inkubatory przedsi ębiorczo ści 
Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Fundacja Kaliski 
Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Kalisz www.kip.kalisz.pl 

Leszczyńskie Centrum 
Biznesu Sp. z o.o. 

Leszczyńskie Centrum 
Biznesu Sp. z o.o.  

Leszno  www.lcb.leszno.pl 
 

Ostrzeszowskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie 
Ostrzeszowskie 
Centrum 
Przedsiębiorczości 

Ostrzeszów www.socp.info.pl 
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Pilski Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Inwest-Park Piła Piła www.inwestpark.pila.pl 

Inkubator Biznes i Nauka Biznes i Nauka  
Sp. z o.o. 

Poznań www.biznesinauka.eu 

Inkubator 
przedsiębiorczości 

Centrum 
Zaawansowanych 
Technologii Nobel 
Tower 

Poznań 
 

www.cztpoznan.pl 
 

Inkubator 
Przedsiębiorczości  

Centrum Biznesu 
Rawicz 

Rawicz www.centrumbiznesurawicz.pl 

Turecki Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Urząd Miejski w Turku Turek www.inkubator.turek.pl 

ośrodki szkoleniowo-doradcze 
Stowarzyszenie 
Wspierania 
Przedsiębiorczości 
Powiatu Gostyńskiego 

Stowarzyszenie 
Wspierania 
Przedsiębiorczości 
Powiatu Gostyńskiego 

Gostyń www.gospodarka.gostyn.pl 
 

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości 
Enterprise Europe Network 

Fundacja Kaliski 
Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Kalisz  www.kip.kalisz.pl 
 

Regionalna Izba 
Gospodarcza 

Regionalna Izba 
Gospodarcza 

Kalisz www.rigkalisz.pl 

Izba Rzemieślnicza  
w Kaliszu 

Izba Rzemieślnicza  
w Kaliszu 

Kalisz www.irip.kalisz.pl 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A.  
w Koninie 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A.  
w Koninie 

Konin www.arrkonin.org.pl 

Konińska Izba 
Gospodarcza 

Konińska Izba 
Gospodarcza 

Konin www.kig.konin.pl 

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości 
Enterprise Europe Network 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A.  
w Koninie 

Konin www.arrkonin.org.pl 

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie 
Wspierania 
Przedsiębiorczości 

Kościan  
 

www.owp.koscian.net 
 

Krotoszyńskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Krotoszyńskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Krotoszyn  www.cki.krotoszyn.pl 
 

Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa 

Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa 

Leszno  
 

www.riph.pl 
 

Nowotomyska Izba 
Gospodarcza 

Nowotomyska Izba 
Gospodarcza 

Nowy Tomyśl  www.nig.org.pl 

Wielkopolska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości  
Sp. z o.o. 

Wielkopolska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości  
Sp. z o.o. 

Nowy Tomyśl 
 

www.arpw.pl 

Eurocentrum Innowacji  
i Przedsiębiorczości 

Eurocentrum Innowacji  
i Przedsiębiorczości 

Ostrów Wlkp. www.euro.ctiw.pl 
 

Stowarzyszenie 
"Ostrowskie Centrum 
Wspierania 
Przedsiębiorczości" 

Stowarzyszenie 
„Ostrowskie Centrum 
Wspierania 
Przedsiębiorczości” 

Ostrów Wlkp. 
 

www.ocwp.org.pl 
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Izba Przemysłowo-
Handlowa Południowej 
Wielkopolski - Ostrów 
Wielkopolski 

Izba Przemysłowo-
Handlowa Południowej 
Wielkopolski - Ostrów 
Wielkopolski 

Ostrów Wlkp. www.iphpw.pl 

Ostrzeszowskie Centrum 
Przedsiębiorczości - 
Gminne Centrum 
Informacji 

Stowarzyszenie 
Ostrzeszowskie 
Centrum 
Przedsiębiorczości 

Ostrzeszów 
 

www.socp.info.pl 
 

Wielkopolska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości  
Sp. z o.o. 

Wielkopolska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości  
Sp. z o.o. 

Piła 
 

www.arpw.pl 

Izba Gospodarcza 
Północnej Wielkopolski 

Izba Gospodarcza 
Północnej Wielkopolski 

Piła 
 

www.zizba.pila.pl 
 

Wielkopolska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości  
Sp. z o.o. 

Wielkopolska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości  
Sp. z o.o. 

Poznań www.arpw.pl 

Poznański Ośrodek 
Wspierania 
Przedsiębiorczości 

Powiatowy Urząd Pracy 
 

Poznań 
 

www.powp.poznan.pl 
 

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości 
Enterprise Europe Network 

Poznański Park 
Naukowo-
Technologiczny 
Fundacji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza 

Poznań www.pptp.pl 
 

Polska Izba Gospodarcza 
Importerów, Eksporterów  
i Kooperacji 

Polska Izba 
Gospodarcza 
Importerów, 
Eksporterów  
i Kooperacji 

Poznań 
 

www.pcc.org.pl 
 

Wielkopolska Izba 
Rzemieślnicza w Poznaniu 

Wielkopolska Izba 
Rzemieślnicza  
w Poznaniu 

Poznań  
 

www.irpoznan.com.pl 
 
 

Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego - 
Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie 
Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego – 
Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości 

Śrem  
 

www.unia.srem.com.pl 
 

Turecka Izba Gospodarcza Turecka Izba 
Gospodarcza 

Turek  www.tig.turek.pl 

 

Źródło:  informacje zamieszczone w opracowaniach Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji  
i Przedsiębiorczości w Polsce, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, artykułach prasowych, na stronach internetowych instytucji szczebla lokalnego (urzędów miast  
i gmin, starostw powiatowych) oraz uzyskane w ramach rozmów telefonicznych przeprowadzonych z pracownikami 
instytucji. 
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Rycina 4. Rozmieszczenie instytucji wsparcia przeds iębiorczo ści w województwie 
wielkopolskim oraz w promieniu ok. 50 km od granic regionu  

 

 
 

Źródło:  opracowanie własne. 
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Rycina 5. Siedziby cechów zrzeszonych w Wielkopolsk iej Izbie Rzemie ślniczej w Poznaniu 
prowadz ące działalno ść w województwie wielkopolskim 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. 
 
Struktura ośrodków szkoleniowo-doradczych jest zróżnicowana. Obok ośrodków 

wspierania przedsiębiorczości, centrów wspierania biznesu, fundacji rozwoju oraz agencji 
rozwoju regionalnego, ważną grupę instytucji stanowią izby gospodarcze (Polska Izba 
Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Regionalna Izba Przemysłowo 
-Handlowa w Lesznie, Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu, Nowotomyska Izba 
Gospodarcza, Turecka Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Izba 
Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski) oraz organizacje 
rzemiosła (Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu). Są 
to częściowo organizacje, które działały już przed 1989 r. (rozdział 3.1), a obecnie wykazują 
wysoki stopień adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Na przykład Wielkopolska Izba 
Rzemieślnicza w Poznaniu jest największą izbą w kraju pod względem liczby zrzeszonych 
firm (ok. 6 500 firm) oraz liczby uczniów kształconych w ramach praktycznej nauki zawodu 
(ok. 12 000 uczniów mających status młodocianych pracowników w 3-letnim cyklu 
kształcenia) – na rolę instytucji otoczenia biznesu w procesie kształcenia kadr zwrócili uwagę 
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niektórzy uczestnicy wywiadów (rozdział 4). W Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej 
zrzeszonych jest 45 cechów, w tym trzy poza granicami województwa (rycina 5). W Poznaniu 
funkcjonuje 11 cechów24. 

Rycina 4 przedstawia również lokalizację instytucji wsparcia przedsiębiorczości, które 
w ostatnich latach zakończyły działalność. Warto zwrócić uwagę, że działalność ośrodków 
została zlikwidowana również na obszarach, które charakteryzują się niskim poziomem 
koncentracji tego typu instytucji, tj. w subregionach pilskim i konińskim.  

W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2014 r. działalności przez sieć 
Regionalnych Ośrodków EFS, w województwie wielkopolskim zaprzestały działalności25:  

• Regionalny Ośrodek EFS w Poznaniu (Fundacja Rozwoju Nauki  
i Przedsiębiorczości), który obejmował wsparciem: miasto Poznań oraz powiaty: 
śremski, średzki, gnieźnieński, poznański, wrzesiński;  

• Regionalny Ośrodek EFS w Pile (Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.), który obejmował wsparciem powiaty: chodzieski, 
międzychodzki, szamotulski, złotowski, czarnkowsko – trzcianecki, obornicki, 
wągrowiecki, pilski;  

• Regionalny Ośrodek EFS w Kaliszu (Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.), który obejmował wsparciem powiaty: ostrowski, 
jarociński, miasto Kalisz, kępiński, krotoszyński, kaliski, ostrzeszowski, 
pleszewski;  

• Regionalny Ośrodek EFS w Koninie (Konińska Izba Gospodarcza), który 
obejmował wsparciem miasto Konin oraz powiaty: turecki, kolski, koniński, 
słupecki; 

• Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie (Stowarzyszenie Centrum Promocji  
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP), który obejmował wsparciem miasto 
Leszno oraz powiaty: gostyński, leszczyński, grodziski, rawicki, kościański, 
nowotomyski, wolsztyński. 

Sieć świadczyła usługi informacyjne doradcze, animacji i szkoleniowe w zakresie 
przygotowania i realizacji projektów w ramach PO KL. Koordynację i merytoryczny nadzór 
sieci sprawował Krajowy Ośrodek EFS. Sieć Regionalnych Ośrodków EFS rozpoczęła 
działalność w 1999 r., w którym powstał Krajowy Ośrodek Szkoleniowy EFS, zlokalizowany 
najpierw w Instytucie Europejskim w Łodzi, a od 2002 r. w siedzibie PARP. Od 2008 r. sieć 
współtworzyły 52 Regionalne Ośrodki EFS. 

                                                      
24 Do zadań cechu należy m.in.: 1) badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania 
cechu, 2) ocena stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych, 3) promocja działalności 
gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła, w tym przez udzielanie informacji o usługach i o produkcji 
świadczonych przez członków, prowadzenie punktów sprzedaży wyrobów i w innych formach, 4) inspirowanie  
i popieranie postępu technicznego, nowych technologii, wzornictwa oraz współpraca z władzami nadrzędnymi 
rzemiosła i jednostkami naukowo-badawczymi w tym zakresie, 5) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych członków oraz wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad organizacją i przebiegiem procesu 
przygotowania zawodowego w rzemiośle, 6) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi oraz 
mistrzami szkolącymi uczniów w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu oraz udział w realizacji zadań  
z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, 7) prowadzenie 
pomocy finansowej przez zorganizowanie kasy pożyczkowo-rozwojowej tworzonej z funduszy społecznych. 
25 http://www.efs.wup.poznan.pl/strony/563.php [data dostępu: 19.08.2015].  
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Placówką, która zakończyła działalność w subregionie pilskim jest również Punkt 
Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług w Czarnkowie, który był prowadzony przez 
Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach projektu  
pt. „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób 
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów 
Konsultacyjnych (PK)”26. Działalność Punktu Konsultacyjnego KSU w Czarnkowie 
finansowana była w ramach projektu systemowego realizowanego przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług 
świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności  
PO KL. Celem projektu było zapewnienie dostępu dla przedsiębiorców i osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą do wystandaryzowanej oferty usług informacyjnych  
z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz programów pomocy 
publicznej świadczonych przez współpracujące ze sobą instytucje tworzące sieć PK, 
działającą na terenie całego kraju. W okresie realizacji projektu, tj. od 1 maja 2009 r.  
do 31 stycznia 2012 r. z usług informacyjnych skorzystało 1 808 klientów, którym udzielono 
1 935 usług informacyjnych.  

Z kolei w subregionie konińskim, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 2 lipca 2015 r., w stan likwidacji – prawdopodobnie z przyczyn 
ekonomicznych – została postawiona Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego  
Sp. z o.o.27. Agencja rozpoczęła działalność w 2002 r. Została założona przez: Powiat 
Gnieźnieński, Miasto Gniezno oraz gminy: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, 
Mieleszyn, Trzemeszno i Witkowo. Agencja nie działała dla osiągnięcia zysku. Celem GARG 
Sp. z o.o. było kreowanie i koordynowanie działań w powiecie gnieźnieńskim 
ukierunkowanych na rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Cel ten był realizowany m.in. 
poprzez: doradztwo podstawowe i zaawansowane z zakresu marketingu, zarządzania, 
podatków, prawa itp.; szkolenia dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstwom oraz 
klientów indywidualnych; udzielanie informacji na temat pozyskiwania nowych partnerów 
handlowych oraz poszukiwania nowych rynków zbytu; pomoc udzielaną małym i średnim 
przedsiębiorstwom w ubieganiu się o krajowe oraz unijne środki pomocowe; pomoc 
udzielaną samorządom w organizowaniu szkoleń oraz seminariów dla przedsiębiorców i osób 
pragnących podjąć działalność gospodarczą na terenie danej gminy; pomoc udzielaną 
władzom lokalnym w ubieganiu się o środki pomocowe. Instytucja zrealizowała m.in. projekt 
„Rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe doradztwo i szkolenia oraz wsparcie 
finansowe” (2.5 ZPORR) oraz projekt „Bądź przedsiębiorczy – pracuj u siebie” (Działanie 6.2 
PO KL). Za swoją działalność Agencja otrzymała wiele nagród, np. nagrodę specjalną – tytuł 
Promotora Przedsiębiorczości Regionu Hit 2012.  

                                                      
26 http://warp.org.pl/projekty/punkty-konsultacyjne-2/punkty-konsultacyjne/punkt-konsultacyjny-ksu-w-czarnkowie 
[data dostępu: 6.09.2015]; http://warp.org.pl/projekty/punkty-konsultacyjne-2 [data dostępu: 6.09.2015]. 
27 http://garg.pl [data dostępu: 17.08.2015]; Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego do likwidacji, dostępny: 
http://www.strefabiznesu.gloswielkopolski.pl/artykul/gnieznienska-agencja-rozwoju-gospodarczego-do-likwidacji 
[data dostępu: 12.09.2015]. 
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2.2. Instytucje wsparcia innowacji 

W sierpniu 2015 r. w województwie wielkopolskim zidentyfikowano 18 instytucji 
wsparcia innowacji, przy czym analizą objęto: centra innowacji (6), centra transferu 
technologii (3), inkubatory technologiczne (1) oraz parki technologiczne (8). Aż 17 instytucji 
wsparcia innowacji jest zlokalizowanych w Poznaniu oraz powiecie poznańskim (tabela 6, 
rycina 6). Poza aglomeracją poznańską działalność prowadzi Centrum Innowacji NUVARRO 
w Kazimierzu Biskupim w powiecie konińskim. 

 
Tabela 6. Instytucje wsparcia innowacji prowadz ące działalno ść w województwie wielkopolskim  

Nazwa instytucji Inicjator/Podmiot 
zarządzający 

Miejsce 
prowadzenia 
działalno ści 

Adres strony 
internetowej 

centra innowacji 
Instytut Logistyki  
i Magazynowania 

Instytut Logistyki  
i Magazynowania 

Poznań www.ilim.poznan.pl 

Wielkopolski Instytut Jakości Wielkopolski Instytut 
Jakości Sp. z o.o. 

Poznań 
 

www.instytut.poznan.pl 
 

Wielkopolski Klub Techniki  
i Racjonalizacji 

Wielkopolski Klub Techniki  
i Racjonalizacji 

Poznań 
 

www.wktir.poznan.pl 
 

Fundacja Przedsiębiorczości 
Akademickiej 

Fundacja 
Przedsiębiorczości 
Akademickiej 

Poznań  
 

www.fpa.org.pl 
 

Wielkopolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa 

Wielkopolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa 

Poznań www.wiph.pl 
 

Centrum Innowacji 
NUVARRO 

NUVARRO Sp. z o.o. Kazimierz 
Biskupi 

www.nuvarro.pl 

centra transferu technologii  
Dział Transferu Technologii 
Fundacji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza 

Fundacja Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza 
 

Poznań  www.dtt.ppnt.poznan.pl 
 

Uczelniane Centrum 
Innowacji i Transferu 
Technologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza 

Fundacja Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza 
 

Poznań  
 

www.ucitt.pl 
 

Centrum Innowacji, Rozwoju 
i Transferu Technologii 
Politechniki Poznańskiej 

Politechnika Poznańska 
 

Poznań 
 

www.ciritt.put.poznan.pl 
 

inkubatory technologiczne 
InQbator 
 

Fundacja Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w 
Poznaniu - Poznański Park 
Naukowo-Technologiczny 

Poznań 
 

www.inqbator.pl 
 

parki technologiczne 
Poznański Park Naukowo-
Technologiczny Fundacji 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza 

Fundacja Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza 

Poznań  
 

www.ppnt.poznan.pl 
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Centrum Zaawansowanych 
Technologii Nobel Tower 

Centrum Zaawansowanych 
Technologii Nobel Tower 

Poznań 
 

www.cztpoznan.pl 
 

Poznański Park 
Technologiczno-
Przemysłowy 

Wielkopolskie Centrum 
Wspierania Inwestycji  
Sp. z o.o. 

Poznań 
 

www.pptp.pl 
 

Innova Park Polska  
Sp. z o.o. 

Innova Park Polska  
Sp. z o.o. 

Poznań www.innovapark.pl 

Eureka Technology Park Eureka Technology Park Dąbrowa  www.eureka-tp.pl 
Park Przemysłowy LUVENA 
Sp. z o.o. 

Luvena S.A. Luboń www.luvena-
nieruchomosci.pl 

Park Technologiczny  Fundacja Edukacji, 
Innowacji i Wdrażania 
Nowoczesnych Technologii 

Zakrzewo www.eureka-
biura.pl/zakrzewo 

YouNick rodzina Nickel Złotniki  younick.pl/pl/place-to-
create 

 

Źródło:  informacje zamieszczone w opracowaniach Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji  
i Przedsiębiorczości w Polsce, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, artykułach prasowych, na stronach internetowych instytucji szczebla lokalnego (urzędów miast  
i gmin, starostw powiatowych) oraz uzyskane w ramach rozmów telefonicznych przeprowadzonych z pracownikami 
instytucji. 

 
Ważną rolę w rozwoju działalności innowacyjnej odgrywają również akademickie 

inkubatory przedsiębiorczości, które powinny stanowić przedmiot osobnego opracowania 
(podobnie jak placówki naukowe PAN oraz resortowe jednostki badawczo-rozwojowe).  
W Poznaniu działalność prowadzą: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  
– stowarzyszenie powołane przez studentów, absolwentów i doktorantów z różnych 
poznańskich uczelni, Preinkubator Akademicki UAM, powstały z inicjatywy władz 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z InQbatorem 
Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej oraz dwa akademickie inkubatory 
przedsiębiorczości (AIP) – funkcjonujące na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Warto zaznaczyć, że AIP stanowią element 
modelu preinkubacji, czyli udostępniania osobowości prawnej AIP osobom rozpoczynającym 
działalność gospodarczą. Idea ta została stworzona przez Jacka Aleksandrowicza, Mariusza 
Turskiego i Dariusza Żuka. Pierwsze tego typu inkubatory powstały w 2004 r. dzięki 
pozyskaniu niewielkich środków od sponsorów i zaangażowaniu wolontariuszy, pasjonatów 
przedsiębiorczości28. Już w 2005 r. sieć AIP liczyła 12 inkubatorów w całej Polsce, a obecnie 
– 50 inkubatorów. W 2007 r. AIP uzyskały certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 
9001:2000, a w kolejnych latach zostały wyróżnione nagrodami wielu instytucji, m.in. 
Parlamentu Studentów RP, Komisji Europejskiej czy ministerstw (np. Odznaczenie Ministra 
Gospodarki za innowacyjność w promowaniu przedsiębiorczości). W 2009 r. AIP zostały 
wpisane przez polski rząd na listę projektów kluczowych dla polskiej gospodarki.  
W kolejnych latach dzięki pozyskaniu funduszy unijnych biura AIP zostały zmodernizowane  
i wyposażone w nowoczesną infrastrukturę. Od 2004 r. dzięki AIP powstało na rynku już 
ponad 7 000 firm.  

                                                      
28 Na podstawie: http://inkubatory.pl. 
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Rycina 6. Rozmieszczenie wybranych typów instytucji  wsparcia innowacji w województwie 
wielkopolskim oraz w promieniu ok. 50 km od granic regionu 

 

 
 

Źródło:  opracowanie własne. 
 
Silna koncentracja instytucji wsparcia innowacji w Poznaniu jest uwarunkowana 

korzyściami aglomeracji, występowaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników, 
ukształtowanym środowiskiem naukowym i innowacyjnym (por. J. Dominiak 2006). 
Jednocześnie obserwuje się dyfuzję wysoko wyspecjalizowanych usług z obszaru miasta  
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w kierunku obrzeży aglomeracji poznańskiej, głównie w wyniku dekoncentracji ludności oraz 
związków usług z przemysłem (dekoncentracja, decentralizacja usług). Należy zaznaczyć, że 
w latach 2007-2015 żadna z instytucji wsparcia innowacji nie została zlikwidowana. Ponadto 
wkrótce swoją działalność w pełnym zakresie rozpoczną następujące instytucje: Park 
naukowo-technologiczny Elhaz w Złotnikach, Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz 
MAHLE Behr Ostrów Wlkp. Park Technologiczny. 

 
 

2.3. Pozabankowe instytucje finansowe 

Kolejna grupa instytucji otoczenia biznesu obejmuje pozabankowe instytucje 
finansowe, tj. instytucje zajmujące się dystrybucją zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów 
finansowych zasilane środkami Unii Europejskiej oraz środkami ze źródeł prywatnych. Do tej 
grupy zaliczono: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych oraz fundusze 
kapitału zalążkowego. Według danych udostępnionych przez SOOiPP w województwie 
wielkopolskim funkcjonuje przynajmniej 18 pozabankowych instytucji finansowych, w tym 
siedem funduszy pożyczkowych, cztery fundusze poręczeń kredytowych i siedem funduszy 
kapitału zalążkowego (tabela 7). Poza aglomeracją poznańską, na obszarze której 
działalność prowadzi 11 instytucji, w tym wszystkie fundusze kapitału zalążkowego, 
pozabankowe instytucje finansowe funkcjonują w subregionie kaliskim (Jarocin, Kalisz, 
Ostrów Wlkp. Ostrzeszów), a ponadto w Śremie, Gostyniu oraz Pile. 

 
Tabela 7. Pozabankowe instytucje finansowe prowadz ące działalno ść w województwie 

wielkopolskim 

Nazwa instytucji Inicjator/Podmiot 
zarządzający 

Miejsce 
prowadzenia 
działalno ści 

Adres strony 
internetowej 

fundusze po życzkowe 
Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Kalisz 
 

www.kip.kalisz.pl 
 

Stowarzyszenie 
„Ostrowskie Centrum 
Wspierania 
Przedsiębiorczości” 

Stowarzyszenie 
„Ostrowskie Centrum 
Wspierania 
Przedsiębiorczości” 

Ostrów Wlkp. www.ocwp.org.pl 
 

Ostrzeszowskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie 
Ostrzeszowskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Ostrzeszów 
 

www.socp.info.pl 
 

Subregionalny Fundusz 
Pożyczkowy 
„Wielkopolska Północ” 

Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości 
 

Piła  
 

www.pfp.com.pl 
 

Subregionalny Fundusz 
Pożyczkowy 
„Wielkopolska Północ” 

Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości 

Poznań  
 

www.pfp.com.pl 
 

Wielkopolska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Wielkopolska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości  
Sp. z o.o. 

Poznań www.warp.org.pl 
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Fundusz Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Cech Rzemiosł Różnych Śrem www.fundusz.frp.pl 

fundusze por ęczeń kredytowych 
Samorządowy Fundusz 
Poręczeń Kredytowych 

Samorządowy Fundusz 
Poręczeń Kredytowych  
Sp. z o.o. 

Gostyń www.fundusz.gostyn.pl 
 

Jarociński Fundusz 
Poręczeń Kredytowych 

Jarociński Fundusz 
Poręczeń Kredytowych 

Jarocin  
 

www.jfpk.jarocin.com.pl 
 

Fundusz Promocji i 
Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego 

Fundusz Promocji i 
Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego S.A. 

Poznań 
 

www.fripww.pl 
 

Poznański Fundusz 
Poręczeń Kredytowych 

Poznański Fundusz 
Poręczeń Kredytowych  
Sp. z o.o. 

Poznań 
 

www.pfpk.pl 
 

fundusze kapitału zal ążkowego 
Eureka Technology Park  
Sp. z o.o. 

Eureka Technology Park  
Sp. z o.o. 

Dąbrowa 
 

www.eureka-tp.pl 
 

BioInfoBank Seed Capital BIB Seed Capital  
Sp. z o.o. 

Poznań seed.bioinfo.pl 

SpeedUp Venture Capital 
Group 

SpeedUp Venture Capital 
Group 

Poznań www.speedupgroup.pl 

Inkubator Innowacji Poznański Akademicki 
Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Poznań 
 

www.inkubator-innowacji.pl 

Wielkopolski Instytut 
Jakości Sp. z o.o. 

Wielkopolski Instytut 
Jakości Sp. z o.o. 

Poznań  
 

www.instytut.poznan.pl 
 

InQbator Fundacja Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza  
w Poznaniu - Poznański 
Park Naukowo-
Technologiczny 

Poznań  
 

www.inqbator.pl 
 

Projekt Nickel Inkubator  Park technologiczny 
YouNick 

Złotniki younick.pl/pl/place-to-
create 

 

Źródło:  http://www.sooipp.org.pl. 
 
 

2.4. Firmy komercyjne świadcz ące usługi dla biznesu 

Obok instytucji wspierających działalność gospodarczą, na efektywność gospodarki 
regionu istotny wpływ mają komercyjne firmy świadczące usługi dla biznesu. Obecnie usługi 
tego typu stanowią najbardziej ekspansywną część sfery usług, na co wpływa przede 
wszystkim wzrost złożoności i konkurencyjności gospodarki. W rozdziale 1.1 zwrócono 
uwagę na zacieranie się różnicy pomiędzy instytucjami wspierania biznesu a firmami 
świadczącymi usługi dla biznesu. 

W postępowaniu badawczym przyjęto, że firmy komercyjne świadczące usługi dla 
biznesu obejmują sekcje:  

• Informacja i komunikacja (J), 
• Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K), 
• Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L),  
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• Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M), 
• Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N).  
W województwie wielkopolskim w latach 2009-2014 liczba firm świadczących usługi 

dla biznesu wzrosła z 70 141 do 88 858 podmiotów, tj. o 26,7%. Duża dynamika rozwoju 
usług dla biznesu dotyczy w szczególności gmin strefy peryferyjnej aglomeracji poznańskiej  
– w powiecie poznańskim liczba tego typu podmiotów wzrosła o 49,5%. Udział aglomeracji 
poznańskiej w liczbie podmiotów świadczących usługi dla biznesu w regionie wzrósł  
w uwzględnionym okresie z 51,1% do 54,1%. Podczas gdy w Poznaniu w 2014 r. na 100 firm 
przypadały 33 podmioty świadczące usługi dla biznesu, w kilku peryferyjnych powiatach  
w subregionach kaliskim i leszczyńskim wskaźnik ten nie przekroczył 12. Należy jednak 
zwrócić uwagę na wzrost udziału analizowanej grupy podmiotów w ostatnich latach  
w powiatach położonych w północnej części regionu oraz powiatach sąsiadujących  
z aglomeracją poznańską (rycina 7). 

 
Rycina 7. Udział firm komercyjnych świadcz ących usługi dla biznesu w liczbie przedsi ębiorstw 

ogółem w województwie wielkopolskim w latach 2009 i  2014 według powiatów (w %) 

 2009 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 27 

22 – 27 

17 – 22 

12 – 17 

poniżej 12 
 

  
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 

 
 

Podsumowanie 
 

Struktura instytucji otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim jest zróżnicowana. 
Obok instytucji wsparcia przedsiębiorczości, ważną rolę odgrywa otoczenie innowacyjne, 
reprezentowane przez osiem parków technologicznych, sześć centrów innowacji, trzy 
centra transferu technologii, jeden inkubator technologiczny oraz pięć akademickich 
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inkubatorów przedsiębiorczości. W strukturze instytucji otoczenia biznesu istotne 
znaczenie mają również pozabankowe instytucje finansowe oraz charakteryzujące się 
wysoką dynamiką rozwoju komercyjne firmy świadczące usługi dla biznesu.  
 

Wyniki analizy struktury przestrzennej instytucji otoczenia biznesu w województwie 
wielkopolskim wskazują na: 1) względnie wysoki poziom koncentracji instytucji wsparcia 
przedsiębiorczości, których dostępność jest ograniczona przede wszystkim w północnej 
oraz wschodniej części regionu; 2) skoncentrowanie instytucji wsparcia innowacji na 
obszarze Poznania i powiatu poznańskiego, 3) wysoki poziom koncentracji 
pozabankowych funduszy finansowych na obszarze Poznania i powiatu poznańskiego;  
4) wysoką dynamikę rozwoju usług dla biznesu na obszarze aglomeracji poznańskiej oraz 
wzrost ich znaczenia w powiatach położonych w północnej części regionu i powiatach 
sąsiadujących z aglomeracją poznańską.  
 

Silna koncentracja instytucji wsparcia innowacji w Poznaniu jest uwarunkowana 
korzyściami aglomeracji, dostępnością do wysoko wykwalifikowanych pracowników, 
ukształtowanym środowiskiem naukowym i innowacyjnym. Jednocześnie 
charakterystyczna jest dyfuzja wysoko wyspecjalizowanych usług z obszaru Poznania  
w kierunku obszarów peryferyjnych aglomeracji poznańskiej, gdzie są zlokalizowane cztery 
parki technologiczne. 
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3. FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU  

W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM – WYBRANE ASPEKTY 

Celem tej części ekspertyzy jest wieloaspektowa analiza funkcjonowania instytucji 
otoczenia biznesu zidentyfikowanych w rozdziałach 2.1 i 2.2. Podstawę przeprowadzonej 
analizy stanowią informacje zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych 
instytucji oraz uzyskane w ramach rozmów telefonicznych przeprowadzonych  
z pracownikami instytucji. W analizie wykorzystano ponadto publikacje i inne opracowania 
Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 
informacje prasowe, publikacje i inne opracowania koncentrujące się na problematyce 
funkcjonowania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.  

Analizą objęto następujące zagadnienia: 1) początki działalności, 2) struktura 
właścicielska, 3) oferta, z uwzględnieniem jej oceny z punktu widzenia efektywności realizacji 
koncepcji inteligentnych specjalizacji, 4) zasoby kadrowe, 5) potencjał infrastruktury,  
6) podmioty gospodarcze – lokatorzy, 7) współpraca z innymi podmiotami – partnerzy,  
8) promocja i komunikacja, 9) plany i strategie rozwoju.  

Przeprowadzona analiza funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu  
w województwie wielkopolskim stanowi jedynie wprowadzenie do podjętej w kolejnym 
rozdziale analizy studium przypadku. 

 
 

3.1. Początki działalno ści 

Z 51 instytucji otoczenia biznesu, zidentyfikowanych w rozdziale 2 (tabela 5-6)  
45 podmiotów rozpoczęło działalność po roku 1989 r. Przed 1990 r. powstały izby 
rzemieślnicze w Poznaniu (1900) i Kaliszu (1978), stowarzyszenie naukowo-techniczne 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. (1975) oraz trzy instytucje 
wsparcia innowacji: Instytut Logistyki i Magazynowania (1966), Wielkopolski Klub Techniki  
i Racjonalizacji (1972) i Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa (1989). 

Stosunkowo dynamiczny rozwój usług wspierających biznes, zapoczątkowany  
na przełomie lat 80. i 90., jest kontynuowany w związku z możliwością uzyskania 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (rycina 8). Warto podkreślić, że spośród 13 
instytucji otoczenia biznesu, które rozpoczęły działalność w latach 2011-2015, sześć 
powstało poza aglomeracją poznańską – trzy instytucje w subregionie leszczyńskim 
(Nowotomyska Izba Gospodarcza, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  
w Nowym Tomyślu prowadzony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  
Sp. z o.o., Inkubator Przedsiębiorczości „Centrum Biznesu Rawicz”), dwie instytucje  
w subregionie konińskim (Centrum Innowacji NUVARRO, Turecki Inkubator 
Przedsiębiorczości) oraz Pilski Inkubator Przedsiębiorczości. Na obszarze aglomeracji 
poznańskiej w latach 2011-2015 powstały wyłącznie parki technologiczne (5) oraz inkubatory 
przedsiębiorczości (2).   
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Rycina 8. Instytucje otoczenia biznesu w województw ie wielkopolskim według roku zało żenia 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych instytucji oraz 

przeprowadzonych rozmów telefonicznych. 
 
 

3.2. Struktura wła ścicielska 

Zwraca się uwagę, że struktura ośrodków innowacji i przedsiębiorczości według form 
organizacyjno-prawnych zmienia się w kierunku wzrostu znaczenia podmiotów prawa 
handlowego (A. Bąkowski, M. Mażewska 2015, s. 18). Z jednej strony oznacza to większą 
przejrzystość w prowadzeniu działalności oraz większe bezpieczeństwo z punktu widzenia 
zabezpieczenia ich majątku, a z drugiej strony utratę aspektu społecznego, 
charakterystycznego dla podmiotów ze strefy organizacji pozarządowych (NGO) i samorządu 
terytorialnego. Formy organizacyjno-prawne analizowanych instytucji są zróżnicowane 
(rycina 9). Spośród 41 podmiotów zarządzających 13 to spółki prawa handlowego,  
w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10). Drugą pod względem 
znaczenia formę organizacyjno-prawną stanowi samorząd gospodarczy (izby rzemieślnicze, 
przemysłowo-handlowe), a następnie stowarzyszenia.  

 
Rycina 9. Instytucje otoczenia biznesu w województw ie wielkopolskim według form 

organizacyjno-prawnych 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronach internetowych instytucji. 

3

10

2

6
5

7

3
2 2

5
6

przed 1990 1990-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015

instytucje wsparcia przedsiębiorczości instytucje wsparcia innowacji

10

10

9

5

3

3

1

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

samorząd gospodarczy

stowarzyszenie

fundacja

spółka akcyjna

jednostka budżetowa (administracji publicznej)

jednostka instytucji naukowo-badawczej –…



 
ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
49 

3.3. Oferta 

Analizy oferty instytucji otoczenia biznesu dokonano w podziale na instytucje 
wsparcia przedsiębiorczości i instytucje wsparcia innowacji oraz w ujęciu przestrzennym 
(subregionalnym; tabela 8-9). Oferta instytucji jest skierowana do osób zainteresowanych 
założeniem firmy, firm po trzyletnim okresie inkubacji, firm istniejących na rynku od lat, firm 
oraz bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami i doradztwem, przedsiębiorców 
poszukujących pracowników, bezrobotnych poszukujących pracy. 

Oferta instytucji wsparcia przedsiębiorczości we wszystkich subregionach obejmuje 
szeroki zakres usług szkoleniowych i doradczych oraz usługi związane z wynajmem 
powierzchni, przy czym należy pamiętać, że dostępność do tego typu usług jest ograniczona 
w wielu powiatach położonych peryferyjnie w stosunku do aglomeracji poznańskiej,  
w szczególności w subregionach pilskim i konińskim (rozdział 2). 

 
Tabela 8. Oferta instytucji wsparcia przedsi ębiorczo ści w województwie wielkopolskim według 

subregionów 

Oferta 
Subregion 

kaliski koni ński leszczyński pilski poznański 

szkolenia i doradztwo 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy           

dostęp do funduszy UE           

opracowanie planu biznesowego, 
modelu biznesowego 

          

księgowość, rachunkowość           

finanse i podatki           

analiza rynku i marketing           

zarządzanie zasobami ludzkimi           

zarządzanie biznesem           

prawo gospodarcze           

handel zagraniczny i współpraca 
międzynarodowa 

          

wdrażanie nowych usług i produktów           

ochrona własności intelektualnej           

pośrednictwo kooperacyjne           

inne usługi 

akcje informacyjne i promocyjne  
w zakresie przedsiębiorczości 

          

przygotowywanie wniosków dotacyjnych 
i pomoc w zdobywaniu funduszy 

          

pożyczki dla rozpoczynających 
działalność  

     

pożyczki dla firm           
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szkolenia, doskonalenie zawodowe 
bezrobotnych i poszukujących pracy 

          

usługi proinnowacyjne           

aktywizacja środowisk lokalnych           

usługi najmu 
wynajem powierzchni biurowej  
i laboratoryjnej 

     

wynajem powierzchni 
magazynowej/produkcyjnej 

     

wynajem sal konferencyjnych  
i szkoleniowych 

     

 

Źródło:  informacji dostępnych na stronach internetowych instytucji oraz przeprowadzonych rozmów telefonicznych. 
 
Poza przedstawionym zakresem warto zwrócić uwagę na usługi świadczone np. 

przez następujące instytucje wspierania przedsiębiorczości, prowadzące działalność poza 
subregionem poznańskim: 

• Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – tematyka projektów obejmuje 
m.in. odnawialne źródła energii (budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji 
służących do wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,  
w tym z wykorzystaniem: energii słonecznej, energii wiatrowej, energii wodnej, 
energii geotermalnej, biomasy oraz biogazu; kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej w oparciu o plany gospodarki 
niskoemisyjnej; kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych; zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu 
publicznego); 

• Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. – oferta obejmuje przeprowadzenie 
wstępnego audytu technologicznego (ocena potrzeb technologicznych, 
konsultacje związane z transferem technologii, nawiązanie kontaktów  
z ekspertami, współpraca z jednostkami B+R, spotkania i szkolenia branżowe); 

• Turecką Izbę Gospodarczą – usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym 
obejmują przeprowadzenie audytu technologicznego oraz obsługę procesu 
transferu technologii (przygotowanie oferty lub zapytania o technologię, przegląd 
profili dostawców lub odbiorców technologii, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub 
odbiorcą technologii, pomoc doradcza we wdrażaniu technologii lub podczas 
negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii, 
monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty 
pomocy powdrożeniowej). 

Oferta instytucji wsparcia innowacji, poza ofertą infrastrukturalną, obejmuje szeroki 
zakres usług wspierających rozwój przedsiębiorstw. Poza aglomeracją poznańską usługi 
oferowane przez instytucje wsparcia innowacji świadczone są tylko przez Centrum Innowacji 
NUVARRO w powiecie konińskim29. Obok usług wspierających przedsiębiorczość (m.in. 
opracowanie planu biznesowego, modelu biznesowego, przygotowanie wniosków 

                                                      
29 Wyniki analizy działalności Inkubatora Technologicznego w Kaliszu pozwoliły ustalić, że należy on grupy 
inkubatorów technologicznych realizujących funkcje inkubatora przedsiębiorczości (rozdział 4.2.2). 
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dotacyjnych i pomoc w zdobywaniu funduszy kapitału startowego, asysta w tworzeniu 
nowych firm, doradztwo i pomoc dla nowo powstałych firm, pomoc w internacjonalizacji 
przedsiębiorstw, przygotowanie ofert inwestycyjnych), instytucje wsparcia innowacji oferują 
usługi związane z transferem technologii (m.in. pomoc doradcza we wdrażaniu technologii, 
audyt technologiczny, ocena i ewaluacja technologii na zlecenie firm, monitorowanie 
wdrażania technologii lub realizacji umowy) oraz usługi proinnowacyjne (m.in.: doradztwo  
w zakresie rozwoju firmy, pośrednictwo kooperacyjne za granicą, doradztwo w zakresie 
ochrony praw własności, analizy rynku i określenie potencjału). 

Warto zwrócić uwagę na wybrane elementy oferty InQbatora Poznańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM – jedynego inkubatora technologicznego  
w regionie: 

• Soft-landing – usługa dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy chcieliby założyć 
filię, przedstawicielstwo lub nawiązać kontakty w Polsce;  

• oferta dla polskich firm – pomoc w wyborze odpowiedniego kierunku rozwoju 
międzynarodowego, wsparcie w pozyskiwaniu partnerów biznesowych za granicą 
oraz kontakt z instytucjami zagranicznymi, które umożliwią start takiego 
przedsięwzięcia na danym rynku;  

• inicjatywa „InQbator Seed" - pomysłodawcy i firmy działające w branżach: 
biotechnologicznej, chemicznej i IT mają szansę na pozyskanie kapitału 
niezbędnego do rozwoju;  

• TechnoInQbacja – kurs przedsiębiorczego myślenia dla studentów, absolwentów 
(do siedmiu lat od ukończenia studiów), doktorantów i pracowników naukowych;  
w programie szkoleń m.in.: kreatywne rozwiązywanie problemów i innowatyka, 
modele biznesowe, marketing dla przedsiębiorczych, mind maping, sztuka 
pitchingu, „Jak chronić swój pomysł?”, „Dlaczego czasem warto przegrać?”. 

 
Tabela 9. Oferta instytucji wsparcia innowacji w wo jewództwie wielkopolskim według 

subregionów 

Oferta 
Subregion 

kaliski koni ński leszczyński pilski poznański 

szkolenia i doradztwo 
przedsiębiorczość i tworzenie firm      

opracowanie planu biznesowego, modelu 
biznesowego 

     

dostęp do funduszy UE      

prawo gospodarcze      

badania rynku i marketing      

księgowość i rachunkowość      

finanse i podatki      

informacja technologiczna i patentowa      

ochrona własności intelektualnej      

pośrednictwo kooperacyjne      
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handel zagraniczny i współpraca 
międzynarodowa 

     

wdrażanie nowych produktów i technologii      

zarządzanie jakością      

inne usługi 
przygotowanie wniosków dotacyjnych  
i pomoc w zdobywaniu funduszy kapitału 
startowego 

     

audyt innowacyjności i technologiczny           

ocena i ewaluacja technologii na zlecenie 
firm 

          

monitorowanie wdrażania technologii lub 
realizacji umowy 

          

pomoc w nawiązaniu kontaktu z dostawcą 
lub odbiorcą technologii 

     

pośrednictwo kooperacyjne za granicą  
– internacjonalizacja 

     

analiza rynku i określenie potencjału 
rynkowego i technicznych możliwości 
rozwoju pomysłu 

     

opracowanie planu wdrożenia 
innowacyjnego rozwiązania 

     

usługi najmu 
wynajem powierzchni biurowej  
i laboratoryjnej 

     

wynajem powierzchni 
magazynowej/produkcyjnej 

     

wynajem sal konferencyjnych  
i szkoleniowych 

     

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych instytucji  
i przeprowadzonych rozmów telefonicznych. 

 
W dokumencie Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020  

w uzasadnieniu dla realizacji Programu strategicznego Skuteczne instytucje otoczenia 
biznesu podkreśla się, że przedsiębiorstwa mają problemy z identyfikacją i znalezieniem  
na rynku odpowiednich ofert usług, szczególnie w zakresie podejmowania działalności 
innowacyjnej, doradztwa strategicznego, technologicznego i w zakresie innowacji, audytów, 
doradztwa marketingowego oraz związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem. 
Świadczone usługi obejmują głównie usługi informacyjne i szkoleniowe, szczególnie  
w obszarze pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz ogólne szkolenia dotyczące 
konieczności inwestowania w innowacje. Taka sytuacja skutkuje niewykorzystaniem 
możliwości wprowadzania innowacji przez wiele przedsiębiorstw. W szczególności brakuje 
wyspecjalizowanych usług skierowanych do przedsiębiorstw z obszarów inteligentnej 
specjalizacji regionu. Z drugiej strony, brak jest pełnej informacji o ofercie instytucji otoczenia 
biznesu w regionie oraz jakości tej oferty. Istnieje potrzeba standaryzacji kluczowych usług  
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i stałej poprawy ich jakości30. Analiza oferty instytucji otoczenia biznesu z punktu widzenia 
efektywności realizacji koncepcji inteligentnych specjalizacji również wykazała potrzebę 
dostosowania oferty instytucji w tym zakresie, ale i ujawniła duży potencjał tkwiący w ofertach 
m.in. takich instytucji, jak: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, park 
technologiczny YouNick, Centrum Innowacji NUVARRO, Instytut Logistyki i Magazynowania, 
Wielkopolski Instytut Jakości czy Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower 
(tabela 10). 

 
Tabela 10. Obszary inteligentnych specjalizacji woj ewództwa wielkopolskiego a oferta instytucji 

otoczenia biznesu 

Obszary inteligentnych specjalizacji Oferta instytucji otoczenia biznesu 

1.Biosurowce i żywno ść dla 
świadomych konsumentów   
• bezpieczne bioprodukty i zdrowa 
żywność 

• nowoczesne technologie produkcji 
żywności 

• innowacyjne metody sprzedaży  
i dystrybucji wysokojakościowej 
żywności 

• ekologiczna produkcja żywności  
i zagospodarowanie odpadów 

• przygotowanie i profesjonalizacja kadr 
dla obszaru specjalizacji 

• Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji 
UAM – m.in. oferta Laboratorium Nadkrytycznego  
CO2 (np. dla firm przemysłu spożywczego zajmujących 
się pozyskiwaniem i analizą substancji pochodzenia 
naturalnego); oferta Laboratorium Izotopowego – 
unikatowego w skali kraju, specjalistycznego 
laboratorium, które wykonuje pomiary stosunków 
izotopowych strontu, rubidu, ołowiu, uranu, toru, 
neodymu, samaru, żelaza, wapnia oraz boru w ciałach 
stałych i cieczach (usługi obejmujące rozpoznawanie 
pochodzenia składników artykułów spożywczych – 
kontrola żywności); oferta Centrum Gospodarki 
Odpadami Waste-Park 

• Park technologiczny YouNick – m.in. komercjalizacja 
innowacyjnych przedsięwzięć i wyników badań  
w branży biotechnologicznej; usługa TestLAB (zespół 
labów wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do 
testowania produktów i usług); 

• Wielkopolski Instytut Jako ści – m.in. doradztwo 
produktowe (określanie kosztów w cyklu życia 
produktów lub usług; określanie wpływu na środowisko 
produktów lub usług; diagnozowanie organizacji  
w zakresie satysfakcji klientów, przyznawanie 
certyfikatów „Wielkopolska Jakość”; organizacja 
konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości) 

2. Wnętrza przyszło ści   
• specjalistyczne i spersonalizowane 

meble i artykuły wyposażenia wnętrz 
• nowe zastosowania technologii  

i materiałów 
• wzornictwo przemysłowe i innowacje 

oparte o design 
• recykling i upcykling w produkcji mebli  

i wyposażenia wnętrz 
• przygotowanie i profesjonalizacja kadr 

• Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji 
UAM – oferta Działu Transferu Technologii oraz 
Centrum Gospodarki Odpadami Waste-Park 

• Park przemysłowy LUVENA – m.in. doradztwo 
środowiskowe (np. nadzorowanie ewidencji 
wytwarzanych odpadów, pomoc we wdrażaniu  
i certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą 
ISO 14001) 

• Kaliski Inkubator Przedsi ębiorczo ści – oferta dla firm 
zajmujących się designem, wzornictwem, 

                                                      
30 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020. Aktualizacja, dostępny: 
file:///C:/Users/Anna/Downloads/Regionalna+Strategia+Innowacji+dla+Wielkopolski+na+lata+2015-2020%20(2).pdf 
[data dostępu: 24.07.2015], s. 97. 
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dla obszaru specjalizacji projektowaniem 
3. Przemysł jutra  
• wyspecjalizowane technologie, maszyny 

i ich komponenty dla przemysłu rolno-
spożywczego, wyposażenia wnętrz  
i transportowego 

• ekoinnowacyjne środki transportu 
samochodowego i powietrznego oraz 
pojazdy i systemy komunikacji publicznej 

• zautomatyzowane, zrównoważone  
i zoptymalizowane procesy produkcyjne 
oraz sterowania i monitorowania 

• materiały z recyclingu i odzysku 
• przygotowanie i profesjonalizacja kadr 

dla obszaru specjalizacji 

• Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji 
UAM – oferta Działu Transferu Technologii oraz 
Centrum Gospodarki Odpadami Waste-Park 

• Park technologiczny YouNick – m.in. komercjalizacja 
innowacyjnych przedsięwzięć i wyników badań  
w branży ochrony środowiska oraz odnawialnych 
źródeł energii 

• Centrum Innowacji NUVARRO – m.in. kompleksowa 
obsługa przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej, zarządzania energią, odnawialnych 
źródeł energii, innowacji i ekoinnowacji 

• Kaliski Inkubator Przedsi ębiorczo ści – oferta dla firm 
zajmujących się designem, wzornictwem, 
projektowaniem 

4. Wyspecjalizowane procesy 
logistyczne  
• specjalistyczne rozwiązania logistyczne 

dla potrzeb MSP i handlu 
wielokanałowego (w tym 
elektronicznego) 

• usługi, technologie oraz produkty dla 
logistyki (w tym technologie formowania  
i konsolidacji jednostek ładunkowych) 

• inżynieria i informatyzacja procesów 
logistycznych 

• transport multimodalny dla zwiększania 
mobilności regionalnej 

• przygotowanie oraz specjalizacja kadr 
dla obszaru specjalizacji 

• Instytut Logistyki i Magazynowania  – innowacyjne 
rozwiązania w logistyce i e-gospodarce (np. wdrażanie 
etykiety logistycznej, wdrażanie kodów DataBar, audyt 
traceability i recall, audyt logistyczny – obszar 
transportu, projektowanie centrów logistycznych, 
grupowe zakupy usług transportowych – T-Scale, 
globalny system track&trace – T-Traco, optymalizacja 
procesów transportowych); oferta Laboratorium 
Urządzeń Elektronicznych  [kompleksowe badania 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń 
elektronicznych oraz badania bezpieczeństwa ich 
użytkowania (LVD)] 

• Park przemysłowy LUVENA – specjalistyczne usługi 
doradcze i projektowe (np. optymalizacja wykorzystania 
zasobów transportowych) 

5. Rozwój oparty na ICT   
• aplikacje, usługi i systemy ICT służące 

poprawie jakości życia 
• zaawansowane systemy dla biznesu 
• specjalistyczne narzędzia i produkty ICT 

dla obszarów specjalizacji regionu 
• systemy informatyczne do zarządzania 

złożoną infrastrukturą, systemy 
osadzone dla infrastruktury 

• przygotowanie i profesjonalizacja kadr 
dla obszaru specjalizacji 

• Park technologiczny YouNick – komercjalizacja 
innowacyjnych przedsięwzięć i wyników badań w IT 

• Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel 
Tower –  rozwiązywanie problemów IT – usługa 
HelpDesk IT 

6. Nowoczesne technologie medyczne  
• medycyna spersonalizowana 
• produkty, usługi i nowe technologie 

związane z profilaktyką, diagnostyką  
i terapią chorób cywilizacyjnych oraz 
chorób rzadkich 

• nowe metody wspomagające decyzje 
diagnostyczne i lecznicze  
z wykorzystaniem ICT i Big Data 

• Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji 
UAM – oferta Centrum Analityki i Diagnostyki 
Medycznej (m.in. diagnostyka serca, słuchu i wzroku; 
system monitoringu telemedycznego w trybie transmisji 
danych np. zapisów EKG oraz w trybie audio-video,  
z wykorzystaniem prostych kamer internetowych; 
transmisja zapisów elektrokardiograficznych  
w systemie bezprzewodowym z wykorzystaniem 
telefonów komórkowych w trybie monitorowania 
pacjenta przez dowolny okres czasu; nieinwazyjne 
badania serca metodą elektrokardiografii wysokiej 
rozdzielczości sygnałowej NURSE-ECG z transmisją 
danych przez Internet 
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• Park technologiczny YouNick – komercjalizacja 
innowacyjnych przedsięwzięć i wyników badań  
w branży medycznej; oferta Nickel BioCentrum  
– nowoczesnego ośrodka usług biomedycznych 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych instytucji; 
http://iw.org.pl/pl/inteligentne-specjalizacje. 

 
Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że w województwie wielkopolskim 

niezbędny jest dalszy rozwój usług obejmujących: 
• doradztwo we wdrażaniu technologii, 
• audyt technologiczny, 
• poszukiwanie konkretnych technologii na zamówienie firm, 
• ocenę i ewaluację technologii na zlecenie firm, 
• doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej dla firm, 
• monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy, 
• doradztwo w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, 
• pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą i dostawcą 

technologii, 
• pomoc w opracowaniu prototypu rozwiązania, produktu lub wyrobu gotowego do 

testów, 
• certyfikację rozwiązań/ technologii/produktów, 
• wynajem powierzchni biurowej, laboratoryjnej, magazynowo-produkcyjnej. 
W kontekście rozwoju tego typu usług poza aglomeracją poznańską, należy zwrócić 

uwagę, że kształtowana jest obecnie oferta dwóch instytucji zlokalizowanych w Ostrowie 
Wlkp., tj. Ostrowskiego Parku Przemysłowego oraz Spółki MAHLE Behr Ostrów Wlkp. Park 
Technologiczny (poprzednia nazwa: Park Technologiczny Delphi w Ostrowie Wlkp.). Oferta 
Ostrowskiego Parku Przemysłowego będzie obejmować m.in. usługi proinnowacyjne oraz 
usługi w zakresie kojarzenia partnerów biznesowych: budowanie sieci powiązań pomiędzy 
przedsiębiorcami oraz integrowanie środowiska biznesowego z działającymi w regionie 
jednostkami naukowymi i szkołami wyższymi, m.in. w obszarze komercjalizacji wyników 
badań31. Z kolei celem MAHLE Behr Ostrów Wlkp. Park Technologiczny jest m.in. utworzenie 
ośrodka badawczo-rozwojowego wdrażającego innowacyjne technologie i produkty32.  

Na uwagę zasługuje również projekt realizowany przez klaster ELHAZ, którego 
głównym celem jest zbudowanie platformy transferu wiedzy i technologii oraz systemu 
wymiany informacji, umożliwiających dostęp do wyników badań jednostek sektora badawczo-
rozwojowego. Spółka ELHAZ będzie nawiązywać współpracę z podmiotami 
zainteresowanymi komercjalizacją wyników prac badawczych oraz instytucjami otoczenia 
biznesu zajmującymi się udzielaniem wsparcia przedsiębiorstwom i jednostkom naukowo-
badawczym w procesie komercjalizacji wyników prac badawczych. Jednym z celów projektu 
jest utworzenie powierzchni biurowych przeznaczonych na potrzeby działalności firm  
z sektora MSP33. 

                                                      
31 http://www.opp-ostrow.pl. 
32 http://www.dppt.pl. 
33 http://elhaz.pl/wordpress. 
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3.4. Zasoby kadrowe 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SOOIPP zasoby personalne, jakimi 
dysponują ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce uległy w ostatnich latach 
zmniejszeniu. Spadek zatrudnienia jest wynikiem zakończenia wielu projektów 
finansowanych ze środków unijnych, a ponadto wzrostu znaczenia outsourcingu usług 
doradczych i szkoleniowych, jak również outsourcingu obsługi technicznej obiektów  
(A. Bąkowski, M. Mażewska 2015, s. 24). Autorzy opracowania zwracają uwagę, że  
w większości ośrodków pracownicy merytoryczni stanowią od 80% do 100% zatrudnionych.  

Z danych udostępnionych przez 36 z 51 instytucji otoczenia biznesu 
zidentyfikowanych w rozdziale 2 (tabela 5-6) wynika, że obecnie pracuje w nich około 650 
osób. W co drugiej instytucji liczba pracujących nie przekracza 5 osób (rycina 10)34. W trzech 
instytucjach pracuje ponad 100 osób. Należą do nich: Instytut Logistyki i Magazynowania 
(185 osób), Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (120 osób) oraz Poznański 
Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM (115 osób). 

 
Rycina 10. Instytucje otoczenia biznesu w województ wie wielkopolskim według liczby 

pracowników (w %) 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez instytucje. 

  

                                                      
34 W przypadku instytucji, które działają w strukturze innych instytucji, uwzględniono liczbę pracowników 
inicjatora/podmiotu zarządzającego – stąd w analizie struktury wielkościowej instytucji uwzględniono 29 podmiotów. 

55,3

10,3

20,7

3,4 10,3

do 5 osób 5-10 osób 10-20 osób 20-100 osób powyżej 100 osób
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Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu prowadzących działalność  
w województwie wielkopolskim również zwrócili uwagę na rolę outsourcingu pracowniczego 
w realizacji zadań instytucji. Przykładem jest Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji  
– w instytucji pracują trzy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podczas gdy 
liczba specjalistów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wynosi obecnie 20 osób. 
Interesujący przykład stanowi dopiero kształtujący swoją ofertę Park Naukowo-
Technologiczny Elhaz w Złotnikach. W instytucji pracują konsultanci specjalizujący się  
z doradztwie dla przedsiębiorców, natomiast w zakresie kadr naukowych Park współpracuje  
z Wyższą Szkołą Gospodarki z Bydgoszczy, Instytutem Informatyki Stosowanej w Złotnikach, 
Parkiem Innowacji i Przemysłu w Katowicach oraz Pracownią Badań i Analiz Technicznych  
z Poznania. Podmioty te mogą udostępniać własne zasoby naukowe w celu realizacji 
bieżących potrzeb Parku. 

Z wstępnej analizy danych zastanych oraz badań przeprowadzonych na potrzeby 
niniejszej ekspertyzy (rozdział 4) wynika, że mocną stroną instytucji otoczenia biznesu  
w województwie wielkopolskim jest wysoki poziom kompetencji i doświadczenie zawodowe 
pracowników. Poniżej dokonano analizy zasobów kadrowych (kadra specjalistyczna)  
na przykładzie instytucji reprezentujących poszczególne typy instytucji otoczenia biznesu. 

Zespół Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości tworzą m.in. specjaliści 
odpowiedzialni za funkcjonowanie działu „Fundusze Pożyczkowe”, Ośrodka Współpracy 
Europejskiej /Enterprise Europe Network oraz Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości  
i Inicjatyw Społecznych (rycina 11). 

 
Rycina 11. Kadra specjalistyczna Fundacji Kaliski I nkubator Przedsi ębiorczo ści - stanowiska 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.kip.kalisz.pl. 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsi ębiorczo ści

Koordynator Funduszy Pożyczkowych

Specjalista finansowy ds. Funduszy Pożyczkowych

Administrator Funduszy Pożyczkowych

Główny Specjalista ds. Funduszy Pożyczkowych

Koordynator Ośrodka Współpracy Europejskiej

Główny Specjalista ds. Europejskiej Informacji 
Gospodarczej

Specjalista ds. Finansowania Przedsiębiorstw

Główny Specjalista ds. Projektów

Specjalista ds. Projektów
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Kadrę Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego tworzą 
m.in.: specjalista ds. doradztwa gospodarczego – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu na wydziale Zarządzania o specjalności Handel i Marketing oraz Wyższej Szkoły 
Marketingu i Zarządzania w Lesznie na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności 
Zarządzanie w Administracji; konsultant ds. administracyjno-finansowych – absolwentka 
studiów II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Zarządzania  
o specjalizacji: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz I stopnia na tym samym wydziale  
o specjalizacji: Zarządzanie i Marketing; konsultant ds. rynku pracy i zatrudnienia  
– absolwentka studiów II stopnia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie na kierunku 
Pedagogika o specjalizacji Praca Socjalna oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Lesznie na kierunku Pedagogika Społeczna o specjalizacji Praca Opiekuńczo-
Wychowawcza; młodszy Konsultant ds. wsparcia eksportu – absolwentka studiów II stopnia 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neofilologii, kierunek: 
arabistyka (rycina 12). 

 
Rycina 12. Kadra specjalistyczna Stowarzyszenia Wsp ierania Przedsi ębiorczo ści Powiatu 

Gostyńskiego – stanowiska  

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.gospodarka.gostyn.pl. 
 
Zespół Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie tworzą osoby posiadające 

wieloletnie doświadczenie związane z zarzadzaniem strategicznym, prowadzeniem szkoleń  
z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz marketingu, finansami, 
internacjonalizacją przedsiębiorstw, wdrażaniem funduszy unijnych, opracowywaniem 
projektów komercyjnych na innowacyjne przedsięwzięcia dla MSP oraz realizacją projektów 
na rzecz aktywizacji zawodowej i samozatrudnienia, w tym w obszarze ekonomii społecznej 
(rycina 13). 

W Centrum Innowacji NUVARRO specjalista ds. innowacji zajmuje się 
przygotowywaniem planów gospodarki niskoemisyjnej i opracowań doradczych oraz 
współpracą z samorządami, specjalista ds. badań i OZE – przygotowywaniem planów 
gospodarki niskoemisyjnej, programów funkcjonalno-użytkowych oraz prowadzeniem badań 
w laboratorium OZE, specjalista ds. budownictwa – sporządzaniem audytów energetycznych 
budynków, certyfikacją w budownictwie oraz przygotowywaniem planów gospodarki 
niskoemisyjnej, specjalista ds. ochrony środowiska – sporządzaniem strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko oraz opracowywaniem planów edukacji ekologicznej  
(rycina 14). 

Stowarzyszenie Wspierania Przedsi ębiorczo ści Powiatu Gosty ńskiego

Specjalista ds. doradztwa gospodarczego

Konsultant ds. administracyjno-finansowych

Konsultant ds. rynku pracy i zatrudnienia

Młodszy Konsultant ds. wsparcia eksportu
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Rycina 13. Kadra specjalistyczna Agencji Rozwoju Re gionalnego S.A. w Koninie – stanowiska 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.arrkonin.org.pl. 
 

Rycina 14. Kadra specjalistyczna Centrum Innowacji NUVARRO – stanowiska 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.nuvarro.pl. 
  

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 

Specjalista ds. szkoleń – zakładanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej

Specjalista w zakresie pozyskiwania dotacji na poprawę 
bezpieczeństwa  i higieny pracy z ZUS

Specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw

Konsultant projektu Enterprise Europe Network

Konsultant i analityk finansowy w Funduszu Pożyczkowym

Konsultant Krajowej Sieci Innowacji (KSI) 

Doradca biznesowy w zakresie opracowywania projektów 
komercyjnych na innowacyjne przedsięwzięcia dla MSP 

w ramach programów dotacyjnych z UE 2014-2020

Centrum Innowacji NUVARRO

Specjalista ds. sprzedaży

Specjalista ds. innowacji

Specjalista ds. badań i OZE

Specjalista ds. budownictwa

Specjalista ds. ochrony środowiska

Specjalista ds. marketingu i PR
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Kadrę Działu Transferu Technologii Poznańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Fundacji UAM tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie  
w transferze technologii, wskazywaniu potencjalnych ścieżek komercjalizacji i wdrożenia 
innowacji, opracowywaniu projektów związanych ze wsparciem małych i średnich 
przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii oraz kooperacji handlowej, poszukiwaniu 
partnerów technologicznych i handlowych, opracowywaniu opinii o innowacyjności 
technologii, doradztwie przy formułowaniu i przygotowywaniu wniosków dotyczących 
międzynarodowych projektów badawczych, przeprowadzaniu audytów technologicznych  
na uczelniach, w jednostkach B+R i innowacyjnych przedsiębiorstwach, poszukiwaniu 
zagranicznych partnerów zainteresowanych współpracą w ramach europejskich projektów 
badawczych, przeprowadzaniu analiz rynkowych i strategicznych oraz analiz potrzeb 
technologicznych firm, poszukiwaniu nowych zastosowań dla wynalazków opracowanych  
na uczelniach i w instytutach badawczych, doradztwie dotyczącym formułowania  
i przygotowania strategii rozwoju przedsiębiorstw (rycina 15). 

 
Rycina 15. Kadra specjalistyczna Działu Transferu T echnologii Pozna ńskiego Parku Naukowo-

Technologicznego Fundacji UAM – stanowiska 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.dtt.ppnt.poznan.pl. 

 
W zespole InQbatora, który stanowi dział Poznańskiego Parku Naukowo-

Technologicznego Fundacji UAM, pracują osoby posiadające doświadczenie w realizacji 
usług doradczych w zakresie modeli biznesowych, pomocy w znalezieniu partnerów 
biznesowych, strategii komercjalizacji, zarządzania projektami unijnymi, udzielania dotacji 
inwestycyjnych czy prowadzenia audytów innowacyjności i warsztatów kreatywnych  
(rycina 16).  

W parku technologicznym YouNick pracują osoby specjalizujące się w modelowaniu 
biznesu (rycina 17). Doświadczenia zawodowe pracowników YouNick obejmują pomoc 
firmom w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz w procesie tworzenia  
i wprowadzania na rynek nowych produktów, doradztwo w zakresie pozyskiwania środków 
pomocowych Unii Europejskiej, rozliczanie i zarządzanie projektami zarówno inwestycyjnymi, 

Dział Transferu Technologii Pozna ńskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Fundacji UAM

Ekspert ds. innowacji i transferu technologii

Ekspert ds. informacji i doradztwa w zakresie funkcjonowania 
na rynku unijnym

Ekspert ds. informacji i doradztwa w zakresie programów 
badawczych UE

Konsultant ds. transferu technologii

Specjalista ds. transferu technologii
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jak i szkoleniowymi. Instytucja współpracuje ze światowej klasy ekspertami w zakresie 
badań, trendów, UX, prototypowania, testów oraz doradztwa komercjalizacyjnego (zarówno 
wewnętrznymi, jak również poprzez networking).  

 
Rycina 16. Kadra specjalistyczna InQbatora Pozna ńskiego Naukowo-Technologicznego Fundacji 

UAM – stanowiska 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.inqbator.pl. 
 

Rycina 17. Kadra specjalistyczna parku technologicz nego YouNick – działy 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.ntpp.pl. 
  

InQbator Pozna ńskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Fundacji UAM

Specjalista ds. komunikacji

Specjalista ds. obsługi firm

Koordynator zespołu rozwoju pomysłów i szkoleń

Specjalista ds. rozwoju pomysłów

Specjalista ds. szkoleń

Specjalista ds. obsługi firm i internacjonalizacji

Park technologiczny YouNick

Finanse

Marketing i PR

Rozwój biznesu

Inwestycje kapitałowe

Analizy finansowe

Zarządzanie infrastrukturą

Fundusze unijne i krajowe

Usługi HumaNick
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Należy podkreślić, że w przypadku wszystkich instytucji wsparcia innowacji objętych 
badaniem za istotny czynnik warunkujący skorzystanie z oferty instytucji uznano kapitał 
ludzki, w tym doświadczenie kadry zarządzającej (rozdział 4), o czym świadczą przykładowe 
wypowiedzi przedsiębiorców, którzy skorzystali z oferty dwóch przedstawionych powyżej 
instytucji: Zdecydowałem się skorzystać z oferty NUVARRO, ponieważ miałem okazję 
poznać zaangażowanie i kompetencje prezesa spółki, kiedy był pracownikiem Konińskiej Izby 
Gospodarczej; Na moją decyzję wpłynęło doświadczenie pracowników. Jestem przekonana, 
że YouNick nie zatrudnia przypadkowych osób. 

 
 

3.5. Potencjał infrastruktury 

Potencjał infrastruktury, jakim dysponują wybrane instytucje otoczenia biznesu (por. 
rozdział 3.3), nalezy ocenić wysoko – ocenę tę potwierdzili przedsiębiorcy, którzy 
skorzystali/korzystają z usług ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (rozdział 4). Wysoka 
ocena dotyczy zarówno powierzchni pod wynajem, powierzchni laboratoryjnych, jak  
i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności doradczej i szkoleniowej oraz 
organizacji konferencji, warsztatów i spotkań biznesowych. Popyt na tego typu usługi jest 
bardzo duży (tabela 11) i – jak wynika z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami 
poszczególnych instytucji oraz przedsiębiorcami – będzie się zwiększał, w szczególności w 
powiatach położonych peryferyjnie w stosunku do aglomeracji poznańskiej (por. rozdział 4). 

 
Tabela 11. Potencjał infrastruktury wybranych insty tucji otoczenia biznesu w województwie 

wielkopolskim w 2015 r. – wybrane elementy 

Nazwa instytucji Lokalizacja 

Całkowita 
powierzchnia 

użytkowa 
(m²) 

Powierzchnia 
pod wynajem 

(m²) 

Udział 
powierzchni 
pod wynajem 
w całkowitej 
powierzchni 
użytkowej 

(%) 

Udział 
powierzchni 

wynaj ętej przez 
przedsi ębiorców 
w powierzchni 
pod wynajem 

ogółem 
(%) 

inkubatory przedsi ębiorczo ści 
Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Kalisz 4 300 3 377 78,5 100,0 

Leszczyńskie 
Centrum Biznesu  
Sp. z o.o. 

Leszno  3 245 1 720 53,0 100,0 

Ostrzeszowskie 
Centrum 
Przedsiębiorczości 

Ostrzeszów 2 367 2 200 92,9 100,0 

Pilski Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Piła 1 695 687 40,5 85,5 

Turecki Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Turek 4 188 2 549 60,9 85,5 

inkubatory technologiczne 
InQbator 
 

Poznań 
 

3 325  2 335  70,5  93,7 
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parki technologiczne 
Park 
technologiczny 
YouNick 

Złotniki 32 705 24 470 74,8 89,4 

Poznański Park 
Naukowo-
Technologiczny 
Fundacji 
Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza 

Poznań  
 

17 000 8 409 49,5 83,7 

Poznański Park 
Technologiczno-
Przemysłowy 

Poznań 
 

16 883  11 367  67,3 63,6 

 

Źródło:  dane zamieszczone na stronach internetowych instytucji oraz udostępnione przez instytucje. 
 
 

3.6. Podmioty gospodarcze – lokatorzy 

Liczba podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych w obiektach inkubatorów 
przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych i parków technologicznych prowadzących 
działalność w województwie wielkopolskim, w zdecydowanej większości reprezentujących 
sektor MSP, jest zróżnicowana – od 15 do 91 podmiotów (rycina 18). Liczba lokatorów zależy 
od kilku czynników: okresu funkcjonowania instytucji, oferowanej powierzchni biurowej  
i produkcyjno-magazynowej oraz innych usług, w tym związanych z inkubacją.  

 
Rycina 18. Liczba przedsi ębiorstw zlokalizowanych w obiektach wybranych insty tucji otoczenia 

biznesu w województwie wielkopolskim 

 
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronach internetowych instytucji. 
 
Struktura przedsiębiorstw-lokatorów jest zdywersyfikowana i w pewnym stopniu 

zależy od typu instytucji (rycina 19). W ogólnym ujęciu w strukturze podmiotów największe 
znaczenie odgrywają firmy zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 
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wymagającą wiedzy specjalistycznej – do tej grupy należy co trzecie przedsiębiorstwo. 
Kolejną grupę pod względem liczebności tworzą przedsiębiorstwa specjalizujące się  
w działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych, przetwarzaniu danych oraz 
pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji (26,4%). Przetwórstwem 
przemysłowym zajmuje się niespełna 7% podmiotów. Należy zwrócić uwagę na duży udział 
w strukturze przedsiębiorstw zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową  
i techniczną (37,9%) zlokalizowanych w obiektach inkubatorów przedsiębiorczości,  
w porównaniu z firmami wynajmującymi powierzchnię w inkubatorach technologicznych 
(25%), w których z kolei największy udział mają firmy reprezentujące sekcję Informacja  
i komunikacja. 

 
Rycina 19. Struktura przedsi ębiorstw zlokalizowanych w obiektach wybranych insty tucji 
otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim wedł ug rodzajów działalno ści ( w %) 

 

  

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronach internetowych instytucji. 
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3.7. Współpraca z innymi podmiotami – partnerzy 

W procesie rozwoju regionalnego i lokalnego szczególne znaczenie przypisuje się  
w coraz większym stopniu współpracy międzysektorowej. Współpraca międzysektorowa 
może przybierać różne formy, jednak w kontekście budowania kapitału społecznego powinna 
mieć charakter partnerski. Korzyści współpracy wielosektorowej wynikają przede wszystkim  
z ogólnych zalet działania w grupie, do których zaliczyć można także efekt skali (wzrost 
wielkości grupy powoduje wzrost efektów), efekt synergii (grupa osiąga lepsze wyniki niż 
nawet najefektywniejsza jednostka indywidualnie) i osiągnięcie pewnego poziomu 
określonych zasobów (np. umiejętności, wiedzy, środków finansowych itd.) niezbędnych do 
rozpoczęcia określonych działań. W modelu zorganizowanej współpracy międzysektorowej 
szczególnie podkreśla się rolę partycypacji społecznej w zarządzaniu zasobami lokalnymi  
(M. Furmankiewicz 2006). Mimo trudności w podejmowaniu partnerstw publiczno-
prywatnych, obserwuje się, zwłaszcza w państwach Unii Europejskiej, dynamiczny wzrost 
liczby tego rodzaju przedsięwzięć – liczne przykłady potwierdzają, że współpraca 
międzysektorowa przyczynia się do zwiększenia efektywności działań zmierzających  
do zaspokajania różnych potrzeb społeczności regionalnych i lokalnych.  

Informacje dostępne na stronach internetowych instytucji otoczenia biznesu oraz 
informacje uzyskane w ramach wywiadów przeprowadzonych na potrzeby niniejszej 
ekspertyzy, potwierdzają wysoką świadomość kadry zarządzającej w zakresie korzyści 
wynikających z prowadzenia wspólnych przedsięwzięć. Z analizy struktury podmiotów-
partnerów instytucji otoczenia biznesu wynika jednak, że wciąż niewielkie znaczenie ma 
współpraca ośrodków m.in. z innymi instytucjami otoczenia biznesu (rycina 20). 

 
Rycina 20. Partnerzy instytucji otoczenia biznesu w  województwie wielkopolskim (w %) 

 
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronach internetowych instytucji. 
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Zasięg współpracy instytucji otoczenia biznesu nie ogranicza się do lokalnych  
i regionalnych powiązań (rycina 21). Z 346 zidentyfikowanych partnerów, na obszarze 
Wielkopolski działalność prowadzi 68,2% podmiotów. Co trzeci partner instytucji wsparcia 
innowacji ma siedzibę poza granicami województwa, a 17,8% podmiotów – poza granicami 
kraju. Z 206 zidentyfikowanych partnerów instytucji wsparcia przedsiębiorczości, poza 
granicami regionu prowadzi działalność 17,9% podmiotów, w tym trzy podmioty poza 
granicami kraju.  

 
Rycina 21. Zasi ęg współpracy instytucji otoczenia biznesu prowadz ących działalno ść  

w województwie wielkopolskim (w %) 

 
 

 
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronach internetowych instytucji. 

 
 

3.8. Promocja i komunikacja 

Instytucje otoczenia biznesu prowadzące działalność w województwie wielkopolskim 
promują się w różny sposób, w szczególności poprzez:  

• udział w imprezach targowo-wystawienniczych, 
• ogłoszenia w serwisach internetowych i czasopismach branżowych, 
• udział w konferencjach, seminariach, spotkaniach branżowych, 
• materiały reklamowe, 
• artykuły w mediach internetowych, 
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• serwisy społecznościowe (np. Facebook, Twitter), 
• rozsyłanie informacji o ofercie bezpośrednio do przedsiębiorstw, w tym do tych, 

które instytucje chciałyby pozyskać jako swoich lokatorów. 
Wszystkie instytucje otoczenia biznesu wymienione w tabelach 5 i 6 mają własną 

stronę internetową. Jednak nie wszystkie witryny są przejrzyste i zawierają aktualne 
informacje na temat instytucji. W przypadku stron kilku instytucji są prowadzone prace nad 
ich rozbudową, funkcjonalnością i estetyką.  

Niektóre instytucje wydają lub wydawały czasopisma i dodatki prasowe  
– przykładami tego typu kanałów komunikacji są:  

• magazyn PARKMAG wydawany przez Poznański Park Technologiczno-
Przemysłowy – dwumiesięcznik poświęcony przedsiębiorstwom zlokalizowanym 
w obiektach Parku, zawierający również informacje biznesowe oraz 
technologiczne dotyczące Poznania i Polski; 

• KWARTALNIK IQ wydawany przez InQbator – pierwszy numer kwartalnika ukazał 
się w 2007 r. Zespół nawiązał wówczas współpracę z ekspertami krajowymi  
i zagranicznymi – przedstawicielami parków technologicznych i inkubatorów 
przedsiębiorczości, praktykami biznesu, przedstawicielami władz oraz środowiska 
akademickiego. Efektem współpracy było opracowanie stałych rubryk 
uwzględniających wymiar lokalny, regionalny, krajowy oraz międzynarodowy. 
Kwartalnik zdobył grono stałych czytelników na całym świecie. Czasopismo było 
wysyłane nawet do Ameryki Południowej. Ostatni numer ukazał się w 2012 r.35; 

• DODATEK PRASOWY „PIERWSZY KROK WE WŁASNY BIZNES” 
opracowywany przez InQbator – czterostronicowy dodatek informacyjno-
promocyjny do poznańskiego wydania Gazety Wyborczej oraz Głosu 
Wielkopolskiego. Ukazywał się raz na kwartał w latach 2009-2013, przedstawiając 
m.in. historie udanych przedsięwzięć biznesowych, informacje o lokatorach  
i współpracujących z InQbatorem ekspertach, dobre praktyki czy projekty 
realizowane przez InQbator36; 

• magazyn NowatorXXI wydawany przez Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji 
w Poznaniu – miesięcznik dla przedsiębiorców, nowatorów i twórców nowych 
rozwiązań, dofinansowywany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Został wyróżniony statuetką „LIDER INNOWACJI” na Targach Innowacji 
Gospodarczych i Naukowych „INTARG” Katowice w 2004 r. Ostatni numer ukazał 
się w grudniu 2009 r. 

Interesującym przykładem promocji oferty oraz instytucji jako dobrego miejsca pracy 
jest akcja promocyjna "Poleć sąsiadowi" zorganizowana przez park technologiczny 
YouNick37. Adresatem akcji są osoby mogące polecić danego przedsiębiorcę jako 
potencjalnego najemcę powierzchni oferowanej przez YouNick. Za każde polecenie 
zakończone podpisaniem umowy najmu powierzchni biurowej uczestnik akcji otrzyma 
voucher do biura podróży na dowolny cel. Wartość vouchera uzależniona jest od metrażu 
wynajętego biura przez polecaną firmę: powierzchnia do 100 m2 – voucher o wartości 500 zł; 

                                                      
35 http://inqbator.pl/do-poczytania/kwartalnik-iq. 
36 Ibidem. 
37 http://younick.pl/pl/polec-sasiadowi-i-polec-na-wakacje [data dostępu: 13.09.2015]. 
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powierzchnia od 100 m2 do 300 m2 – voucher o wartości 1000 zł; powierzchnia powyżej  
300 m2 – voucher o wartości 2 000 zł. 

 
 

3.9. Plany i strategie rozwoju 

Jednym ze standardów organizacyjno-prawnych działania ośrodków innowacji  
i przedsiębiorczości jest posiadanie aktualnej strategii działania w formie dokumentu 
zatwierdzonego przez władze instytucji i jej realizowanie (patrz: rozdział 1.2). Jak wynika  
z badań przeprowadzonych przez SOOIPP większość ośrodków innowacji  
i przedsiębiorczości planuje dalszy ich rozwój, rozbudowę infrastruktury i oferty usług. Mimo 
informacji o znaczącym ograniczeniu środków na infrastrukturę ośrodków innowacji  
i przedsiębiorczości oraz zmniejszenia puli środków na usługi świadczone firmom przez 
ośrodki, zauważa się, że większość ośrodków albo już wyszukała sobie wśród różnych 
programów operacyjnych odpowiednie źródło finansowania albo ma poczucie stabilnej 
pozycji na rynku gwarantującej im bazowe zabezpieczenie finansowe dla prowadzonej 
działalności (A. Bąkowski, M. Mażewska 2015, s. 24).  

Wiedza o wizji, misji i zakresie działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości 
powinna być ogólnie dostępna. Jednak nieliczne instytucje, spośród wymienionych  
w tabelach 5-6, dzielą się tą wiedzą. Przedstawione w tabeli 12 przykłady zapisów wizji, misji 
czy celów strategicznych instytucji prowadzących działalność w województwie wielkopolskim 
potwierdzają wysoką świadomość kadry zarządzającej w zakresie wpływu ich działalności  
na rozwój regionalny i lokalny, w tym poprzez wykorzystywanie posiadanego potencjału  
dla rozwoju małych i średnich firm oraz poprawy funkcjonowania dużych przedsiębiorstw, 
wsparcie rozwoju innowacyjnych branż, pomoc w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii 
czy w komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych.  
 

Tabela 12. Przykłady zapisów wizji, misji i celów s trategicznych instytucji otoczenia biznesu 
funkcjonuj ących w województwie wielkopolskim 

Instytucja Siedziba Wizja/misja/cele strategiczne 

instytucje wsparcia przedsi ębiorczo ści 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 
w Koninie 

Konin WIZJA 
Jesteśmy wiodącą instytucją działającą na rzecz rozwoju 
regionalnego. Realizujemy projekty o zasięgu regionalnym, krajowym  
i międzynarodowym. Posiadamy stałą ofertę dla przedsiębiorstw, 
samorządów i instytucji. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy 
Unii Europejskiej, wykorzystując doświadczenia w udzielaniu dotacji  
i realizacji projektów. 
MISJA 
ARR S.A. w Koninie jest instytucją realizującą projekty i usługi dla 
przedsiębiorstw, samorządów i instytucji, szczególnie w Wielkopolsce 
w celu podniesienia ich innowacyjności i konkurencyjności, przy 
wykorzystaniu doświadczeń w udzielaniu dotacji i realizacji projektów 
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. 
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Eurocentrum 
Innowacji i 
Przedsiębiorczości 

Ostrów 
Wlkp. 

MISJA 
Działanie na rzecz szeroko rozumianego środowiska technicznego 
poprzez prowadzenie najwyższej jakości usług i szkoleń 
doskonalących wiedzę i praktyczne umiejętności pracowników sektora 
gospodarczego, zgodnie z hasłem „Profesjonalizm, doświadczenie, 
praktyka”. 

Leszczyńskie 
Centrum Biznesu 
Sp. z o.o. 

Leszno  WIZJA  
Leszczyńskie Centrum Biznesu jest instytucją: profesjonalną, 
innowacyjną, dobrze zarządzaną, wiarygodną, prestiżową. 
MISJA  
Stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Leszna  
i subregionu leszczyńskiego poprzez zajęcie pozycji wiodącego 
centrum wspierającego przedsiębiorczość oraz konkurencyjność  
i innowacyjność istniejących przedsiębiorstw. 

Izba Gospodarcza 
Północnej 
Wielkopolski 

Piła MISJA  
Współtworzenie samorządu gospodarczego i polityki rozwoju naszego 
regionu.  

Pilski Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Piła MISJA 
Wsparcie przedsiębiorców w rozwijaniu i prowadzeniu działalności 
gospodarczej poprzez rozwój infrastruktury wspierającej 
przedsiębiorczość oraz szereg usług specjalistycznych, doradczych  
i szkoleniowych. 

Wielkopolska 
Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
Sp. z o.o. 

Poznań  MISJA 
Pomagamy przedsiębiorczym. Wspieramy powstawanie i rozwój firm. 
Dokładamy starań o najwyższą jakość świadczonych usług  
i indywidualne podejście do każdego Klienta. Naszą specjalnością jest 
finansowanie, doradztwo oraz szkolenia osób podnoszących 
konkurencyjność wielkopolskiej gospodarki poprzez produkty i usługi 
odzwierciedlające rzeczywiste potrzeby osób przedsiębiorczych. 

Turecka Izba 
Gospodarcza 

Turek MISJA  
Wspieranie rozwoju oraz podniesienie konkurencyjności małych 
działalności i średnich przedsiębiorstw powiatu tureckiego. 

instytucje wsparcia innowacji 
Centrum 
Innowacji 
NUVARRO 

Kazimierz 
Biskupi 

WIZJA 
NUVARRO jest liderem w Wielkopolsce, prekursorem i ekspertem  
w dziedzinie innowacji i zastosowania odnawialnych źródeł energii 
oraz efektywności energetycznej w Polsce. Realizuje projekty  
o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.  
NUVARRO posiada atrakcyjną ofertę usług dla przedsiębiorstw, 
samorządów i instytucji, której celem jest wspieranie rozwoju 
regionalnego i lokalnego, tworzenie miejsc pracy, także na terenach 
wiejskich. 
Silna, rozpoznawalna marka NUVARRO jako skutecznej, prywatnej 
instytucji otoczenia biznesu wpływa na postrzeganie firmy jako 
wiarygodnego ośrodka badawczo-rozwojowego OZE. 
MISJA 
NUVARRO realizuje usługi doradcze, szkoleniowe, badawcze  
i projektu związane z innowacjami, nowymi technologiami i 
odnawialnymi źródłami energii w celu podniesienia konkurencyjności  
i innowacyjności przedsiębiorstw, samorządów i instytucji w obszarze 
„zielonej gospodarki”. 
CELE STRATEGICZNE: 
• zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firm, samorządów  

i instytucji poprzez świadczenie wysokiej jakości usług,  
• szerzenie wiedzy i edukacji nt. innowacji, odnawialnych źródeł 
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energii i efektywności energetycznej, 
• wspieranie wyników badań naukowych, jednostek B+R i ich 

wykorzystanie w działalności przedsiębiorstw, instytucji  
i samorządów. 

Wielkopolski 
Instytut Jakości 

Poznań  MISJA  
Stać się czołową organizacją pomagającą wdrażać zasady TQM 
wśród firm i instytucji oraz stymulującą je do ciągłego doskonalenia. 
WIZJA 
Modelowa organizacja badawczo-rozwojowa w skali kraju, która 
przez:  
• korzystanie z najnowszych osiągnięć naukowych, 
• opieranie się na doświadczeniach najlepszych firm i instytucji, 
• zaangażowanie pracowników i partnerów, 
• ukierunkowanie na zapewnienie satysfakcji klientów 
świadczy najwyższej jakości usługi doradcze oraz kreuje, wspiera  
i upowszechnia najlepsze praktyki zarządzania sprzyjające 
korzystnym przemianom społeczno-gospodarczym i kulturowym. 
KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH: 
• przygotowanie do przekształcenia Instytutu w jednostkę badawczo-

rozwojową, 
• opiniowanie innowacyjności firm, produktów i przedsięwzięć 

inwestycyjnych,  
• poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności. 

Wielkopolski Klub 
Techniki  
i Racjonalizacji 

Poznań MISJA 
Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości polegające na 
prowadzeniu kompleksowej, najwyższej jakości usług doradczych, 
szkoleniowych i informacyjnych przez wykorzystanie postępu 
naukowo-technicznego i organizacyjnego, skierowanych do 
przedsiębiorców i ich pracowników, a przez to lepsze przystosowanie 
do rosnącej konkurencji. 

Uczelniane 
Centrum 
Innowacji  
i Transferu 
Technologii 
Uniwersytetu im. 
Adama 
Mickiewicza 

Poznań MISJA 
Służenie lepszemu wykorzystaniu intelektualnego i technicznego 
potencjału Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
poprawa współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą Uczelni  
a światem gospodarczym. 

Poznański Park 
Technologiczno-
Przemysłowy 

Poznań WIZJA 
Park Technologiczno-Przemysłowy jest wiodącym ośrodkiem 
wspierającym tworzenie innowacji w regionie, przyczyniając się  
do poprawy szeroko rozumianej atrakcyjności oraz konkurencyjności 
Miasta oraz województwa wielkopolskiego. 
MISJA 
Umocnienie pozycji Miasta oraz regionu jako wiodącego ośrodka 
innowacji w Polsce, poprzez rozwój innowacyjnych gałęzi gospodarki. 

Eureka 
Technology Park  

 MISJA 
Tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju innowacyjnego 
biznesu opartego o wiedzę, w którym zarówno pomysłodawcy, jak  
i przedsiębiorstwa mogą uzyskać pełne wsparcie w zakresie 
zarządzania, finansowania oraz transferu technologii. 
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Centrum 
Zaawansowanych 
Technologii Nobel 
Tower 

Poznań MISJA 
Nobel Tower to najlepsze warunki dla tworzenia nowoczesnej 
przyszłości w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju, 
sprawiedliwego handlu i ekologii. 
WIZJA 
Nobel Tower Centrum Zaawansowanych Technologii to miejsce, które 
umacnia pozycję Wielkopolski jako stabilnego gospodarczo  
i innowacyjnego regionu Polski. 
STRATEGIA 
Stworzenie kompleksu parku naukowo-technologicznego z zapleczem 
konferencyjno-szkoleniowym, zbudowanie trwałych powiązań 
pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, wspieranie i promowanie 
nowych, innowacyjnych idei. 

Poznański Park 
Naukowo-
Technologiczny 
Fundacji UAM 

Poznań MISJA 
Pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych  
i technologicznych, a przez to stymulacja rozwoju Wielkopolski. PPNT 
wykorzystuje możliwości współpracy międzynarodowej. Aktywnie 
wspiera przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne technologie  
i rozwiązania. 

Nickel 
Technology Park 
Poznań Sp. z o.o. 

Złotniki MISJA 
Stworzenie nowoczesnej oferty, zgodnej ze standardami Unii 
Europejskiej, pozwalającej przedsiębiorcom na strategiczne, 
długofalowe i korzystne społecznie prowadzenie i rozwijanie 
działalności gospodarczej. 

 

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronach internetowych instytucji oraz 
udostępnionych przez instytucje. 

 
Z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu 

wynika, że strategię rozwoju posiadają m.in. Leszczyńskie Centrum Biznesu (na lata 2013-
2020), Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości (2015-2020), Pilski Inkubator 
Przedsiębiorczości (2015-2019), Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (2015-
2016), Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości (2015-2022), Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM 
(2016-2025). W przypadku instytucji, które nie posiadają tego typu dokumentu, cele 
strategiczne są zapisane w planach działania lub dokumentach opracowanych przez urzędy 
miast czy uczelni jako podmiotów zarządzających. Główne potrzeby większości instytucji 
obejmują pozyskanie dotacji na ich dalszy rozwój, w tym rozwój kadr. W przypadku instytucji, 
które rozpoczęły działalność w ostatnich latach, potrzeby finansowe wynikają ponadto  
z konieczności podjęcia działań promocyjnych i marketingowych na rynkach regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym. 

 
 

Podsumowanie 
 

W województwie wielkopolskim jest kontynuowany rozwój ilościowy instytucji otoczenia 
biznesu. Spośród 13 instytucji, które rozpoczęły działalność w latach 2011-2015, sześć 
funkcjonuje poza aglomeracją poznańską. Zakres usług szkoleniowo-doradczych 
oferowanych przez instytucje wsparcia przedsiębiorczości nawiązuje do potrzeb lokalnych 
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przedsiębiorców, w szczególności w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa,  
do których dostęp występuje we wszystkich subregionach. Oferta instytucji wsparcia 
innowacji, poza ofertą infrastrukturalną, obejmuje usługi wspierające rozwój 
przedsiębiorstw. Poza aglomeracją poznańską usługi oferowane przez instytucje wsparcia 
innowacji świadczone są tylko przez Centrum Innowacji NUVARRO w powiecie konińskim. 
Obok usług wspierających przedsiębiorczość, instytucje wsparcia innowacji oferują szeroki 
zakres usług związanych z transferem technologii oraz usług proinnowacyjnych. Analiza 
oferty instytucji otoczenia biznesu z punktu widzenia efektywności realizacji koncepcji 
inteligentnych specjalizacji pozwoliła ustalić, że istotną rolę w tym procesie mogą odegrać 
takie instytucje, jak: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, park 
technologiczny YouNick, Centrum Innowacji NUVARRO, Instytut Logistyki  
i Magazynowania, Wielkopolski Instytut Jakości, Centrum Zaawansowanych Technologii 
Nobel Tower czy centra transferu technologii. Z wstępnej analizy danych zastanych oraz 
badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika, że mocną stroną 
instytucji otoczenia biznesu jest wysoki poziom kompetencji i doświadczenie zawodowe 
pracowników. Przykłady zapisów wizji, misji i celów strategicznych instytucji otoczenia 
biznesu potwierdzają wysoką świadomość kadry zarządzającej w zakresie wpływu ich 
działalności na rozwój regionalny i lokalny, w tym poprzez wsparcie rozwoju innowacyjnych 
branż oraz współpracę z innymi podmiotami. Z analizy struktury podmiotów-partnerów 
instytucji otoczenia biznesu wynika jednak, że wciąż niewielkie znaczenie ma współpraca 
ośrodków z innymi instytucjami otoczenia biznesu.  
 
Pożądane jest przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych, obejmujących m.in. 
takie zagadnienia związane z funkcjonowaniem instytucji otoczenia biznesu, jak poziom  
i struktura finansowania działalności, struktura zasobów kadrowych, współpraca z innymi 
podmiotami, monitoring jakości świadczonych usług czy efektywność działalności. Planując 
badania, warto zwrócić uwagę, że systematycznie wydawane raporty przez 
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce i Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (np. W. Burdecka 2004, K.B. Matusiak 2004, 2007, 
2010, A. Bąkowski, M. Mażewska 2012, 2014, 2015), poświęcone ośrodkom innowacji  
i przedsiębiorczości, opierają się na wynikach badań przeprowadzonych również  
w województwie wielkopolskim – dane te nie są jednak dostępne w ujęciu regionalnym.  
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4. FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU  

W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM – STUDIUM PRZYPADKU 

W analizie funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w województwie 
wielkopolskim, obok analizy danych zastanych, wykorzystano studium przypadku (ang. case 
study) oraz wielokrotne studium przypadku (ang. multiple-case study). W kontekście krytyki 
metody studium przypadku za brak rzetelności naukowej i solidnych podstaw  
do formułowania wniosków, należy zaznaczyć, że zastosowanie studium przypadku jest 
uprawnione w badaniach naukowych ze względu na spełnienie wymaganych kryteriów, jak 
również wysoce pożądane w poszerzaniu wiedzy kontekstowej (P. Wójcik 2013). Nawiązując 
do liczby przypadków, jakie należy przeanalizować, aby wnioski z badania miały charakter 
naukowy, sugeruje się przeprowadzenie od czterech do dziesięciu studiów przypadków  
(K. Eisenhardt 1989, K. Eisenhardt, M. Graebner 2007, M. Wójcik 2013). Prawidłowe 
przeprowadzenie procesu badawczego z wykorzystaniem tego podejścia pozwala m.in.  
na poznanie uwarunkowań i złożoności danego zjawiska oraz pozwala dostrzec wiele 
subtelnych różnic w postawach, opiniach i preferencjach uczestników badania. Studium 
przypadku jest powszechnie uznawane za skuteczną metodę całościowej analizy 
kompleksowych sytuacji. Zastosowanie metody studium przypadku i metod ilościowych  
w celu rozwiązania tego samego problemu mogłoby jednak zwiększyć wiarygodność badania 
i trafność wniosków na zasadzie efektu synergii (por. P. Wójcik 2013).  

Proces badawczy składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie przeprowadzono 
10 wywiadów z osobami reprezentującymi instytucje otoczenia biznesu, a w drugim  
– przeprowadzono 50 wywiadów z osobami reprezentującymi przedsiębiorstwa, które 
skorzystały z oferty tych instytucji. Wywiady przeprowadzono w formule TDI (ang. Telephone 
Deep Interview) oraz w formule IDI (ang. Individual Deep Interview). Poza informacjami 
uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych wywiadów, wykorzystano informacje prasowe, 
materiały informacyjno-marketingowe prezentowane na stronach internetowych 
poszczególnych instytucji oraz dokumenty i inne materiały udostępnione przez instytucje.  

Wybór instytucji otoczenia biznesu, na podstawie których przedstawiono wybrane 
aspekty ich funkcjonowania, został dokonany według następujących kryteriów:  

1) rodzaju działalności – wywiady należało przeprowadzić w pięciu instytucjach 
wsparcia przedsiębiorczości oraz w pięciu instytucjach wsparcia innowacji38, 

2) lokalizacji – każdy z pięciu podregionów reprezentuje przynajmniej jedna 
instytucja. 

                                                      
38 Dokonując wyboru obiektów badania, na pierwszym etapie do instytucji wsparcia innowacji zaliczono Inkubator 
Technologiczny w Kaliszu – uwzględniono informacje zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Kaliski 
Inkubator Przedsiębiorczości (np. informacje o firmach ulokowanych w obiektach Inkubatora Technologicznego oraz 
projekcie Inkubator Technologiczny, którego założenia wskazywały, że formuła Inkubatora Przedsiębiorczości 
zaczęła się wyczerpywać w 2006 r.) oraz na stronie internetowej SOOIPP. Na podstawie wywiadu 
przeprowadzonego z przedstawicielem instytucji stwierdzono, że w Kaliszu realnie nie funkcjonuje Inkubator 
Technologiczny. W związku z powyższym wywiady przeprowadzono w sześciu instytucjach wsparcia 
przedsiębiorczości (Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Leszczyńskie Centrum Biznesu, Ostrzeszowskie 
Centrum Przedsiębiorczości, Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości, Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości) oraz czterech 
instytucjach wsparcia innowacji (Centrum Innowacji NUVARRO, park technologiczny YouNick, Poznański Park 
Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Wielkopolski Instytut Jakości). 
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Scenariusz wywiadu składał się z trzech części. Część pierwsza dotyczyła samoceny 
instytucji, w tym – w zależności od oferty – samooceny w zakresie: wspierania działalności 
małych i średnich przedsiębiorstw, stwarzania warunków sprzyjających podejmowaniu 
decyzji lokalizacyjnych i rozwojowi przedsiębiorstw, rozwoju nowoczesnego przemysłu 
poprzez relację innowacja-przemysł, udziału w procesie wspólnego uczenia się, wpływu  
na zdolność absorpcyjną funduszy unijnych. Część druga obejmowała zagadnienie 
efektywności działalności instytucji (m.in. na podstawie liczby uzyskanych patentów; liczby 
projektów związanych z komercjalizacją wiedzy, zrealizowanych we współpracy  
z instytucjami naukowymi; wartości udzielonego wsparcia kapitałowego; liczby 
przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie doradcze, szkoleniowe, liczby przedsiębiorstw-
lokatorów). Trzecia część scenariusza dotyczyła zasięgu oddziaływania instytucji.  

Wywiady przeprowadzono z osobami reprezentującymi następujące instytucje: 
1) Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski, reprezentowaną przez dra Piotra 

Wolnego – dyrektora Biura Izby, 
2) Leszczyńskie Centrum Biznesu, reprezentowane przez dr inż. Alicję 

Szczepińską – prezesa Centrum, 
3) Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, reprezentowane 

przez Krystynę Sikorę – dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości  
– Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości,  

4) Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez dr Milenę Filipowską – starszego 
specjalistę ds. szkoleń i programów pomocowych, 

5) Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, reprezentowany przez Olgę Przybył  
– podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Centrum Obsługi Inwestora Urzędu 
Miejskiego w Turku, 

6) Centrum Innowacji NUVARRO, reprezentowane przez Dariusza Kałużnego  
– prezesa Zarządu, 

7) Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez Zuzannę 
Szczudlik – prezesa Zarządu Fundacji, 

8) Park technologiczny YouNick, reprezentowany przez Adama Siwczyńskiego, 
zajmującego się inwestycjami kapitałowymi, 

9) Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, reprezentowany przez 
Kamilę Dobek – kierownika Działu Rozwoju Instrumentów Wsparcia Innowacji, 

10) Wielkopolski Instytut Jakości, reprezentowany przez Ryszarda Ciesielskiego  
– prezesa Zarządu. 

Badania przeprowadzone w przedsiębiorstwach, które skorzystały z oferty 
wymienionych instytucji otoczenia biznesu, miały na celu: 1) identyfikację mocnych i słabych 
stron instytucji; 2) określenie czynników, które wpłynęły na decyzję o skorzystaniu przez 
przedsiębiorstwa z oferty instytucji otoczenia biznesu; 3) ocenę oferty i zaangażowania 
instytucji otoczenia biznesu w kontekście zaspokojenia potrzeb generowanych przez 
przedsiębiorstwa oraz potrzeb potencjalnych klientów instytucji; 4) ocenę kompetencji 
pracowników instytucji otoczenia biznesu; 5) identyfikację korzyści wynikających z faktu 
skorzystania przez przedsiębiorstwa z oferty danej instytucji.  
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W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane wyniki badań w odniesieniu  
do poszczególnych instytucji, koncentrując się na ich najważniejszych obszarach aktywności.  
W przypadku oceny dokonanej przez przedstawicieli przedsiębiorstw, które skorzystały  
z oferty analizowanych instytucji otoczenia biznesu, szczególną uwagę zwrócono na mocne  
i słabe strony działalności instytucji, kompetencje pracowników oraz korzyści dla 
przedsiębiorstw wynikające z korzystania z oferty poszczególnych instytucji. Ostatnia część 
rozdziału, mająca charakter podsumowujący, zawiera również wnioski odnoszące się  
do pozostałych aspektów oceny działalności instytucji wsparcia przedsiębiorczości  
i innowacji.  

 
 

4.1. Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski 

Podstawowe informacje o instytucji i samoocena jej funkcjonowania 
 

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski rozpoczęła działalność w 1992 r. Izba jest 
organizacją samorządu gospodarczego i działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. 
o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 ze zm.). Siedzibą Izby jest miasto Piła. 
Członkami założycielami Izby było 75 przedsiębiorców. Wszystkie firmy założycielskie 
wywarły duży wpływ na rozwój gospodarki w regionie. Już w pierwszych latach działalności 
instytucji powstały najważniejsze przedsięwzięcia, jak Pilskie Targi Promocyjne, konkurs 
Róża Biznesu, serie spotkań integracyjnych. Obecnie członkami Izby jest 108 podmiotów. 

Misją Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski jest współtworzenie samorządu 
gospodarczego i polityki rozwoju regionu. Cele Izby obejmują m.in.:  

• reprezentowanie i ochronę interesów gospodarczych członków Izby, 
• kultywowanie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz propagowanie  

i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości jako podstawy rozwoju gospodarczego, 
• udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, 

organizacyjnych i prawnych związanych z obejmowaniem i prowadzeniem przez 
nich działalności dochodowej, 

• współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia 
korzystnych warunków działalności gospodarczej, 

• inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą, 
• działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw  

z regionu Wielkopolski. 
Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski świadczy usługi informacyjne i doradcze 

(rycina 22), a ponadto usługi szkoleniowe, usługi w zakresie legalizacji dokumentów 
handlowych, usługi w zakresie organizacji wyjazdowych misji gospodarczych oraz spotkań  
w celu integracji pilskiego środowiska gospodarczego z udziałem przedstawicieli 
przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie, przedstawicieli władz, lokalnych mediów. Członkowie 
Izby mają m.in. możliwość promowania swoich usług oraz produktów. Promocja może 
odbywać się poprzez umieszczenie reklamy na stronie internetowej Izby oraz prezentowanie 
reklamy podczas spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji. 
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Rycina 22. Oferta Izby Gospodarczej Północnej Wielk opolski – usługi informacyjne i doradcze 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://igpw.pila.pl. 
 
Dokonując oceny działalności Izby, Piotr Wolny – dyrektor Biura Izby, podkreślił: 

Aktywność Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski w zakresie wspierania działalności 
przedsiębiorstw oceniam wysoko. Warto pamiętać, że na przychody Izby składają się głównie 
wpisowe i składki członkowskie oraz dotacje, a w mniejszym stopniu przychody z działalności 
gospodarczej. Realizujemy programy wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 
promujemy region poprzez promowanie lokalnych przedsiębiorstw, organizujemy konkursy  
i specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców, na przykład związane z tematyką skutecznej 
sprzedaży, motywacji i zarządzania. Izba oferuje także usługi, które mogą pomóc 
przedsiębiorstwom zainteresowanym działalnością eksportową. Podejmujemy również 
inicjatywy skierowane do przyszłych przedsiębiorców. Przykładem jest konkurs „Młody 
przedsiębiorca”, który ma na celu promocję przedsiębiorczości wśród uczniów i studentów 
pilskich uczelni. Ponadto, w związku z trudnościami z pozyskaniem przez przedsiębiorców 
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, Izba podejmuje działania, które pozwalają m.in. 
zidentyfikować zawody poszukiwane na subregionalnym rynku pracy. Przykładem inicjatywy 
jest Forum Managerów, skierowane do kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Kolejne 
spotkanie, które odbędzie się we wrześniu 2015 r. będzie dotyczyło kierunków kształcenia  

Usługi informacyjne

• udzielanie informacji dotyczących aktualnych 
przepisów prawnych

• przesyłanie informacji handlowych, ofert 
pracy, ogłoszeń o przetargach

• przekazywanie informacji o ofertach 
biznesowych napływających z ambasad, 
urzędów, innych izb itp.

• opracowanie list adresowych firm w oparciu                         
o posiadane zasoby  informacyjne 
przygotowywane dla celów wysyłki przez 
firmy ofert i materiałów reklamowych

• kojarzenie partnerów gospodarczych
• dostarczanie informacji 
dotyczących możliwości uzyskania raportów 
informacyjnych o firmach

• przygotowywanie informacji dotyczących 
zagadnień wybranych przez klienta, m.in. 
związanych z rozpoczynaniem i 
prowadzeniem działalności gospodarczej 

• udzielanie informacji dotyczących imprez 
gospodarczych w kraju i za granicą (targi, 
wystawy, misje gospodarcze, sympozja, 
konferencje)

• udzielanie informacji dotyczących możliwości 
pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania działalności gospodarczej

• udostępnianie dokumentacji aplikacyjnych 
dotyczących dotacji

Usługi doradcze

• porady prawne,porady informatyczne
• porady w zakresie BHP
• administracyjno-prawne aspekty 
prowadzenia działalności gospodarczej

• doradztwo z zakresu możliwości pozyskania 
zewnętrznych źródeł finansowania, w tym                        
z zakresu programów 
pomocowych finansowanych z budżetu 
państwa i środków Unii Europejskiej

• indywidualne doradztwo i konsultacje 
w ramach cyklicznych spotkań z podmiotami 
zainteresowanymi pozyskiwaniem funduszy                                           
w ramach programów obowiązujących 
w obecnym okresie programowania; dotyczy 
m.in. wsparcia w ramach regionalnych 
i ogólnopolskich projektów EFS, RPO, POiG, 
POKL, PROW
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w wyższych szkołach zawodowych, preferowanych przez przedsiębiorców. Dużą rolę  
w realizacji misji i celów Izby odgrywa współpraca międzysektorowa, która ma głównie 
charakter partnerski: Współpracujemy z innymi organizacjami samorządu gospodarczego, 
jednostkami administracji samorządowej, szkołami wyższymi. Na przykład w 2014 r. Izba 
uczestniczyła w opracowaniu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 
Pilskiego. Naszymi partnerami są Krajowa Izba Gospodarcza, Wielkopolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa czy spółka Inwest Park, której działalność w dużym stopniu wpływa 
na atrakcyjność inwestycyjną subregionu pilskiego. W bieżącym roku rozpoczęliśmy również 
współpracę z klastrem metalowym Metalika w Wałczu. 

Członkami/partnerami Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski są m.in. 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Pile. 

 
Wybrane efekty funkcjonowania instytucji 

 

Przykłady przedsięwzięć mających na celu wspieranie działalności przedsiębiorstw 
zorganizowanych/współorganizowanych przez Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski 
przedstawia rycina 23. Izba np. organizuje około 15-20 szkoleń w roku z zakresu prawa 
pracy, obowiązków podatkowych i składkowych, funduszy unijnych, zamówień publicznych, 
społecznej odpowiedzialności biznesu, we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych w Pile, Urzędem Skarbowym w Pile oraz Państwową Inspekcją Pracy w Pile. 

W latach 2012-2015 Izba w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu zrealizowała dwa 
projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego: projekt „Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych  
i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach”, który miał na celu poprawę 
jakości oraz efektywności praktycznego doskonalenia 300 nauczycieli przedmiotów 
zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie i wdrożenie 
Programów Stażu we współpracy z przedsiębiorcami, oraz projekt „Wzmocnienie potencjału 
dydaktycznego WSB w Pile w trzech obszarach kluczowych dla realizacji strategii Europa 
2020 przez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego”. Ponadto w 2014 r. Izba 
współpracowała z Politechniką Poznańską przy realizacji projektu „Czas zawodowców  
– wielkopolskie kształcenie zawodowe”, obejmującego analizę potencjału placówek 
kształcenia praktycznego w Wielkopolsce w kontekście działania laboratoriów praktyk 
uruchomionych w przedmiotowym projekcie. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że Izba 
planuje dalszą współpracę ze szkołami wyższymi w zakresie realizacji projektów. 
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Rycina 23. Przykłady przedsi ęwzięć mających na celu wspieranie działalno ści przedsi ębiorstw 
zorganizowanych/współorganizowanych przez Izb ę Gospodarcz ą Północnej Wielkopolski 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadu oraz: http://igpw.pila.pl. 

  

Wielkopolskie Spotkania 
Gospodarcze                                      

organizowane dla przedsiębiorców                   
z całego regionu raz w roku od                          

2010 r. w partnerstwie z: Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej                        
w Poznaniu, Urzędem Miasta Piły, 
Starostwem Powiatowym w Pile

Wielkopolska Wystawa 
Gospodarcza Małych i Średnich 

Przedsi ębiorstw                         
organizowana dla przedsiębiorców                  

z całego regionu od 2008 r. 

Maraton Innowacji Północnej 
Wielkopolski                                               

obejmujący konferencję, panel 
ekspertów, warsztaty dotyczące 

strategii i modelu rozwoju 
subregionu pilskiego, zorganizowany 

w 2010 r. wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu

Subregionalne Targi Pracy    
zrealizowane w styczniu i wrześniu                        

2014 r. przez z Inwest-Park Sp. 
z o.o, Gminę Piła, powiaty: 

złotowski, pilski, czarnkowsko-
trzcianecki, chodzieski, wągrowiecki, 

wałecki, Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej przy 
wsparciu IGPW

Konkurs Gospodarczy                           
im. Stanisława Staszica                   

organizowany corocznie od 1994 r.       
mający na celu uhonorowanie 

godnych uznania i upowszechnienia 
osiągnięć podmiotów gospodarczych 
oraz osób i instytucji działających na 

rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

Specjalistyczne szkolenia dla 
przedsi ębiorców                                                

- organizowane we współpracy                                 
z  Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych w Pile, Urzędem 
Skarbowym w Pile oraz Państwową 

Inspekcją Pracy w Pile

Forum Managerów                                                  
- cykliczne spotkania  skierowane do 
kadry zarządzającej przedsiębiorstw, 

mające na celu podejmowanie 
dyskusji na ważne z punktu widzenia 
lokalnych przedsiębiorców tematy, 

np. kształcenie specjalistów na 
potrzeby lokalnych przedsiębiorstw, 

pozyskiwanie wykwalifikowanej 
kadry na lokalnym i zewnętrznym 
rynku, współpraca z uczelniami 
i samorządem, promocja firm 

poprzez promocję regionu

Forum Gospodarcze                                     
- cykliczne spotkania 

z potencjalnymi inwestorami 
i kontrahentami, mające na celu 

wzmocnienie relacji 
z dotychczasowymi klientami oraz 
umożliwiające nawiązanie nowych 

kontaktów biznesowych

Konkurs „Młody przedsi ębiorca" 
zorganizowany w 2015 r., 

skierowany do uczniów i studentów 
pilskich szkół i uczelni, mający na 
celu promocję przedsiębiorczości 
i myślenia probiznesowego oraz 

wykreowanie świadomości, iż 
własny biznes może stanowić  

atrakcyjną ścieżkę rozwoju                    
i kariery zawodowej 

Związek Pracodawców Północnej 
Wielkopolski

mający na celu  celu ochronę praw                          
i reprezentowanie interesów 

zrzeszonych pracodawców wobec 
związków zawodowych pracowników 

oraz organów władzy publicznej

Konferencje, seminaria i debaty                                                     
np.: „Forum Gospodarcze 

Skandynawski Biznes w Północnej 
Wielkopolsce” (grudzień 2014 r.),  

„Konkurencyjność MMŚP” (kwiecień 
2015 r.), „Debata społeczna 

dotycząca prowadzenia działalności 
gospodarczej z kontrahentami 

zagranicznymi” (sierpień 2015 r.), 
„Przedsiębiorcy w latach 2015-2020 

- perspektywy”(wrzesień 2015 r.)

Dyżur Ekspertów                                             
- panele dyskusyjne i szkoleniowe                           

dla przedsiębiorców z udziałem 
pracowników Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Urzędu Skarbowego, 

Urzędu Miasta Piły, Starostwa 
Powiatowego w Pile, Państwowej 
Inspekcji Pracy, Wielkopolskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
organizowane cyklicznie przez 

Inwest-Park Sp. z o.o., Gminę Piła 
we współpracy z IGPW
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Zasięg odziaływania instytucji 
 

Przedsiębiorstwa, które skorzystały/korzystają z oferty Izby Gospodarczej Północnej 
Wielkopolski prowadzą działalność na obszarze podregionu pilskiego (powiaty: chodzieski, 
czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski), powiatów obornickiego  
i szamotulskiego oraz dwóch powiatów spoza województwa wielkopolskiego: powiatu 
wałeckiego należącego do województwa zachodniopomorskiego (do 1999 r. gminy powiatu 
wchodziły w skład województwa pilskiego) oraz powiatu nakielskiego położonego  
w województwie kujawsko-pomorskim. 

 
Ocena funkcjonowania instytucji 

 

Ocena funkcjonowania Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski została dokonana 
przez osoby reprezentujące następujące przedsiębiorstwa i instytucje – członków Izby: 

• INWEST-PARK Sp. z o.o. w Pile,  
• Philips Lighting Poland S.A. w Pile, producenta systemów oświetleniowych, 
• Zakład Obróbki Drewna ZODAN w Wysokiej, specjalizujący się w budowie 

całorocznych domów z drewna w technologii szkieletowej oraz w konstrukcjach  
z bali drewnianych, 

• Exalo Drilling S.A. w Pile, oferujące usługi wiertnicze i serwisowe, 
• Pracownię Ochrony Środowiska BIOTOP w Pile. 
Identyfikując mocne strony instytucji, jeden z przedsiębiorców wskazał na jej 

znaczącą pozycję na rynku: Organizacja jest zdecydowanie potrzebna na mapie lokalnej  
i krajowej. Izba aktywizuje istniejące środowisko biznesowe. Inny z rozmówców określił Izbę 
Gospodarczą Północnej Wielkopolski jako forum wymiany poglądów: Dla średnich  
i mniejszych firm Izba to doskonała platforma współpracy. Zbiera głosy lokalnych 
przedsiębiorców, umożliwia wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej. Jako mocne strony instytucji uczestnicy wywiadów wskazali ponadto: 
kompleksową ofertę, organizację szkoleń w zakresie zgodnym z potrzebami rynku, promocję 
najlepszych praktyk oraz wysokie kwalifikacje pracowników. Doceniono doświadczenie osoby 
zarządzającej w zakresie współpracy ze szkołami wyższymi, umiejętności organizacyjne  
i interpersonalne pracowników oraz kreatywność i nastawienie na klienta. Jak zauważył jeden 
z uczestników badania, podejmowane przedsięwzięcia ewoluują w kierunku zaspokojenia 
potrzeb przedsiębiorców. Jednocześnie dwóch rozmówców zwróciło uwagę na 
niewystarczającą aktywność instytucji w zakresie współpracy członków Izby.  

Nawiązując do zagadnienia obejmującego korzyści dla przedsiębiorstw wynikające  
z korzystania z oferty Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski (rycina 24), jak zaznaczył 
jeden z uczestników badania, korzyść upatruję w nawiązaniu kontaktów gospodarczych.  
W związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy współpracę z członkami 
Izby. Relacje te utrzymują się do dzisiaj. Inny przedsiębiorca wskazał na możliwość wymiany 
doświadczeń: Jako członek jesteśmy mocno zaangażowani w obszarze dzielenia się wiedzą. 
Aktywnie współpracujemy szczególnie w zakresie organizacji spotkań merytorycznych, forów 
dyskusyjnych. W kontekście roli instytucji w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, jeden 
z rozmówców zauważył, że członkostwo w Izbie świadczy o dojrzałości firmy.  
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Rycina 24. Korzy ści dla przedsi ębiorstw, które skorzystały/korzystaj ą z oferty Izby Gospodarczej 
Północnej Wielkopolski, w opinii klientów/członków 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadów. 
 
 

4.2. Leszczy ńskie Centrum Biznesu 

Podstawowe informacje o instytucji i samoocena jej funkcjonowania 
 

Leszczyńskie Centrum Biznesu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której 
jedynym udziałowcem jest Miasto Leszno. O jego utworzeniu postanowiła Rada Miejska 
Leszna Uchwałą Nr XXXVIII/459/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. Decyzja ta była rezultatem 
konsekwentnej polityki miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Na początku 2008 r. 
zostało przygotowane opracowanie „Analiza możliwości, potencjału i zapotrzebowania  
na utworzenie Inkubatora w Lesznie”, które wskazało jednoznacznie na potrzebę powstania  
w Lesznie inkubatora przedsiębiorczości, zarządzanego przez wydzielony podmiot. 
Leszczyńskie Centrum Biznesu zgłosiło projekt pt. „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości  
w Lesznie” do konkursu o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, Priorytet I Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 1.4 
Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji. Projekt otrzymał 
pozytywny wynik podczas oceny merytorycznej, zdobywając jednocześnie maksymalną 
liczbę punktów i pierwsze miejsce na liście rankingowej. Inkubator Przedsiębiorczości 
rozpoczął działalność w 2012 r.  

Misją Leszczyńskiego Centrum Biznesu jest stymulowanie rozwoju społecznego  
i gospodarczego miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego poprzez zajęcie pozycji 
wiodącego centrum wspierającego przedsiębiorczość oraz konkurencyjność i innowacyjność 
istniejących przedsiębiorstw (rycina 25). Głównym celem Inkubatora Przedsiębiorczości jest 
wspieranie nowo utworzonych innowacyjnych przedsiębiorstw.  

Korzy ści dla przedsi ębiorstw

Pomoc w kształtowaniu wizerunku firmy, promocja firmy

Dostęp do informacji  o organizowanych targach, giełdach 
kooperacyjnych, dostępnych środkach na rozwój przedsiębiorstw

Wymiana doświadczeń biznesowych

Nawiązanie kontaktów gospodarczych

Możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej podczas szkoleń 
w praktyce 
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Rycina 25. Oferta Leszczy ńskiego Centrum Biznesu 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://inkubator.leszno.pl. 

 
Leszczyńskie Centrum Biznesu współpracuje z wieloma partnerami na rzecz 

wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości (rycina 26). Jednym z celów strategicznych 
instytucji jest tworzenie i rozwój klastrów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 
subregionu leszczyńskiego. Instytucja koordynuje działania dwóch klastrów: Klastra 
Spożywczego Leszczyńskie Smaki i Klastra Informatycznego. Poza tym Centrum jest 
członkiem Leszczyńskiego Klastra Budowlanego i Klastra Poligraficzno-Reklamowego. Jak 
podkreśliła Alicja Szczepińska – prezes Leszczyńskiego Centrum Biznesu, współpracujemy  
z innymi instytucjami biznesu, jednostkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu 
terytorialnego, uczelniami. Wymiana doświadczeń, wspólne projekty, cykliczne spotkania  
z przedsiębiorcami – lokatorami Inkubatora Przedsiębiorczości, inicjatywy klastrowe są 
odpowiedzią na potrzeby rynku. Na przykład w ubiegłym roku koordynowany przez nas 
Klaster Leszczyńskie Smaki ponownie uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
na realizację projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”,  
w ramach którego we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu zostały 
opracowane innowacyjne rozwiązania dla opakowań wybranej gamy produktów marki 
Leszczyńskie Smaki. Podejmowane przez nas działania wpłynęły na ożywienie Strefy 
Inwestycyjnej I.D.E.A., na terenie której zlokalizowany jest Inkubator Przedsiębiorczości.  

Inkubacja 
usługi związane z wynajmem 

częściowo wyposażonych 
powierzchni biurowych, 

produkcyjnych i magazynowych 

Informacja
komunikacja wewnętrzna                  

(newsletter, biblioteka, usługi 
informacyjne związane 

z utworzeniem działalności 
gospodarczej – rejestracja, 

zatrudnianie pracowników, podatki, 
wsparcie finansowe);                       

komunikacja zewnętrzna (informacje 
na stronie internetowej, w prasie itp.)

Doradztwo 
opracowywanie planów 

biznesowych, pozyskiwanie 
funduszy na rozwój, prawo, 

marketing, zarządzanie,               
transfer technologii

Szkolenia
dotyczą aspektów finansowych, 
umiejętności interpersonalnych,                      

PR i marketingu, negocjacji,                   
własności intelektualnej

Usługi proinnowacyjne 
wstępny audyt technologiczny                 

(ocena potrzeb technologicznych, 
konsultacje związane z transferem 
technologii, nawiązanie kontaktów                       

z ekspertami, współpraca 
z jednostkami B+R, spotkania 

i szkolenia branżowe)

Usługi środowiskowe
organizacja konsultacji, seminariów 
m.in. na temat uzyskania decyzji 
środowiskowych, sporządzania 

raportu oddziaływania na 
środowisko

Usługi finansowe 
przedstawienie oferty funduszy        

poręczeń kredytowych, 
pożyczkowych, oferty banków 
i innych instytucji, organizacja 
spotkań z  przedstawicielami 

wymienionych instytucji

Wirtualne biuro 
dla osób, które z uwagi na charakter 

prowadzonej działalności 
gospodarczej nie potrzebują dostępu 

do biura 24h na dobę, potrzebują 
prestiżowego adresu do rejestracji 

firmy

Konferencje i szkolenia 
wynajem sal konferencyjnych,  

organizacja i prowadzenie 
konferencji i szkoleń, usługi 

doradcze, współpraca z najlepszymi 
firmami cateringowymi 

i restauracjami w regionie, promocja 
przedsięwzięcia, tłumaczenie 

symultaniczne, serwis fotograficzny, 
dostęp do ksero i innych usług 

biurowych, program integracyjny
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Na pozytywną samoocenę działalności LCB wpływa ponadto Fundusz pożyczkowy LCB: Ideą 
Funduszu jest dostarczanie kapitału na inwestycje podmiotom, które z wielu przyczyn,  
nie mają dostępu do bankowych produktów kredytowych, w tym przede wszystkim z powodu 
wysokiego ryzyka, jakie wiąże się z kredytowaniem początkujących, innowacyjnych, 
dynamicznie rozwijających się lub po prostu małych firm.  

 
Rycina 26. Partnerzy Leszczy ńskiego Centrum Biznesu 

 
 

 

Źródło:  http://inkubator.leszno.pl. 
 

Wybrane efekty funkcjonowania instytucji 
 

Leszczyńskie Centrum Biznesu posiada duże doświadczenie w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych. Dotychczas instytucja zrealizowała dziewięć projektów 
o łącznej wartości ponad 22 mln zł. Projekty te miały m.in. na celu rozwój struktur klastrowych 
w południowej części województwa wielkopolskiego (tabela 13). 

W latach 2012-2014 instytucja udzieliła przedsiębiorcom wsparcia w wysokości ok. 
13,9 mln zł, z czego ok. 10,1 mln zł przeznaczono na 264 pożyczki dla osób 

Partnerzy

Daniel Bossy – Wirusowy Marketing

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Klaster Poligraficzno-Reklamowy

Leszczyński Klaster Budowlany

Miasto Leszno

Nowotomyska Izba Gospodarcza

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM   w Poznaniu

Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Lesznie

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
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rozpoczynających działalność gospodarczą (rycina 27). W uwzględnionym okresie 51 firm 
skorzystało z usług doradczych, 111 firm – z usług informacyjnych oraz 723 firmy – z usług 
szkoleniowych. 

Obecnie w Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych jest 27 podmiotów. 
 

Rycina 27. Struktura wsparcia kapitałowego udzielon ego przedsi ębiorcom przez Leszczy ńskie 
Centrum Biznesu w latach 2012-2014 (w %) 

  
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadu. 

 
Tabela 13. Przykłady projektów zrealizowanych przez  Leszczy ńskie Centrum Biznesu 

Tytuł projektu  Okres 
realizacji  

Źródło 
dofinansowania  

Wysoko ść 
dofinansowania 

(w zł)  

Utworzenie Klastra Informatycznego w Lesznie 1.11.2014-
30.06.2015 

WRPO  
Działanie 1.6 

174 080,00  

Klaster Leszczyńskie Smaki – promocja  
i współpraca dla najwyższej jakości, tradycji  
i nowoczesnych technologii w branży spożywczej 
w południowo-zachodniej Wielkopolsce 

1.01.2014-
31.12.2014 

WRPO  
Działanie 1.6 

199 665,00  

VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 
2014 pt. Innowacyjny produkt Leszczyńskiego 
Klastra Budowlanego 

3.07.2014-
31.10.2014 

PO KL  
Działanie 8.2 

60 000,00  

VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 
2014 pt. Nowe wzornictwo i opakowania dla 
produktów klastra Leszczyńskie Smaki 

16.06.2014-
20.10.2014 

PO KL  
Działanie 8.2 

60 000,00  

Utworzenie sieci „Leszczyńskie Smaki” szansą 
wzrostu innowacyjności firm sektora 
spożywczego w południowo-zachodniej 
Wielkopolsce 

1.01.2011-
31.12.2013 

WRPO  
Działanie 1.6 

 

699 969,05  

VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 
2013 pt. Opracowanie strategii wejścia klastra 
spożywczego „Leszczyńskie Smaki” na rynek 
niemiecki 

23.09.2013-
22.11.2013 

PO KL  
Działanie 8.2 

 

60 000,00  

  

19,1

72,8

8,1

pomoc de minimis

pożyczki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

pożyczki na rozwój firm
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Organizacja międzynarodowej konferencji pt. 
„Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw  
z branży spożywczej poprzez zagraniczną 
współpracę klastra – wymiana wiedzy, dobre 
praktyki, partnerstwo” 

1.05.2013-
7.10.2013 

UMWW 

 

20 000,00  

VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 
2012 pt. Skuteczna dystrybucja produktów 
sprzedawanych pod marką Leszczyńskie smaki 

21.09.2012-
3.12.2012 

PO KL  
Działanie 8.2. 

 

50 000,00  

 

Źródło:  : http://inkubator.leszno.pl. 
 

Zasięg odziaływania instytucji 
 

Przedsiębiorstwa, które skorzystały/korzystają z oferty Leszczyńskiego Centrum 
Biznesu prowadzą działalność w szczególności na obszarze subregionu leszczyńskiego. 

 
Ocena funkcjonowania instytucji 

 

Ocena funkcjonowania Leszczyńskiego Centrum Biznesu została dokonana przez 
osoby reprezentujące następujące przedsiębiorstwa: 

• agencję interaktywną ably. w Lesznie, specjalizującą się w tworzeniu i rozwoju 
produktu oraz usługach internetowych, 

• SANCHEZ w Lesznie, zajmujące się produkcją elementów kompozytowych,  
• Q-SYSTEMS Sp. z o.o. w Lesznie, specjalizujące się w produkcji rur osłonowych 

do kabli, 
• Wytwórnię Lodów i Artykułów Spożywczych Młynarczyk w Lesznie, 
• Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu Frąckowiak s.j. w Granowie, specjalizujący 

się w produkcji serów smażonych. 
Przedsiębiorcy zidentyfikowali następujące mocne strony instytucji: kompleksową 

ofertę dla osób rozpoczynających działalność, zorganizowany zespół pracowników, 
współpracę z lokalnymi klastrami – jako inicjator i członek, organizację spotkań 
umożliwiających nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, dostosowanie oferty inkubatora 
przedsiębiorczości do potrzeb klientów oraz lokalizację w strefie inwestycyjnej I.D.E.A., w tym 
dogodną dostępność transportową. Dwóch uczestników wywiadu zwróciło uwagę  
na aktywność Leszczyńskiego Centrum Biznesu w zakresie organizacji szkoleń 
podejmujących tematykę zgodną z potrzebami rynku:  

• Uczestniczyłem m.in. w szkoleniach w zakresie ochrony środowiska, technologii 
produkcji, 

• Mnie zainteresowały szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz 
analizy finansowej przedsiębiorstw.  

Mimo docenienia doświadczenia instytucji w zakresie realizacji projektów, jeden  
z rozmówców zwrócił uwagę na niewystarczającą efektywność realizacji niektórych 
przedsięwzięć: Szkoda, że w przypadku niektórych projektów nie udało się  
– prawdopodobnie ze względu na ograniczony czas realizacji – uzyskać zaplanowanych 
efektów.  
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Uczestnicy badania dostrzegli korzyści dla prowadzonych przez nich przedsiębiorstw 
dzięki możliwości skorzystania z oferty Leszczyńskiego Centrum Biznesu (rycina 28),  
w szczególności o charakterze promocyjnym, w związku z ulokowaniem firmy w obiektach 
instytucji. 

 
Rycina 28. Korzy ści dla przedsi ębiorstw, które skorzystały/korzystaj ą z oferty Leszczy ńskiego 

Centrum Biznesu, w opinii klientów 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadów. 
 
 

4.3. Ostrzeszowskie Centrum Przedsi ębiorczo ści 

Podstawowe informacje o instytucji i samoocena jej funkcjonowania 
 

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jest organizacją 
działającą na zasadach niekomercyjnych, utworzoną z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy  
w Ostrzeszowie w 1994 r. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest stwarzanie 
korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości w Ostrzeszowie i regionie. Dla realizacji 
tego celu został uruchomiony w styczniu 1995 r. Inkubator Przedsiębiorczości sprzyjający 
powstawaniu nowych firm oraz rozwojowi istniejących podmiotów gospodarczych. Obok 
wynajmu powierzchni, Inkubator Przedsiębiorczości świadczy usługi doradcze, szkoleniowe 
oraz okołobiznesowe (rycina 29).  

W ramach Stowarzyszenia funkcjonują ponadto: 
• Gminne Centrum Informacji mające na celu łagodzenie problemów związanych  

z bezrobociem, a także – poprzez stosowanie nowych technologii informatycznych  

Korzy ści dla przedsi ębiorstw

Budowa marki, prestiż firmy-lokatora

Realizacja zadań firmy na rzecz LCB i innych podmiotów

Większe możliwości rozwoju i promocji przedsiębiorstwa, np. poprzez 
udział w szkoleniach i targach branżowych, stały dostęp do aktualnej 

wiedzy

Promocja przedsiębiorstwa dzięki udziałowi w targach 

Atrakcyjne warunki dla prowadzenia działalności w okresie inkubacji

Założenie własnej działalności gospodarczej
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– szybszy przepływ informacji istotnych dla poprawy konkurencyjności gmin oraz 
lokalnych przedsiębiorców; 

• Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) mający na celu zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców Ostrzeszowa i regionu w zakresie rozwoju gospodarki  
i przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenie jego skutków. Fundusz promuje małe 
przedsiębiorstwa i ich przedsięwzięcia gospodarcze. Jednym z głównych zadań 
Funduszu jest system udzielania pożyczek na działalność gospodarczą.  
 

Rycina 29. Oferta Inkubatora Przedsi ębiorczo ści działaj ącego w ramach Stowarzyszenia 
Ostrzeszowskie Centrum Przedsi ębiorczo ści – usługi doradcze i szkoleniowe 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://www.socp.info.pl. 
 
Krystyna Sikora, dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości, zwróciła uwagę na usługi 

wsparcia finansowego jako jeden z kluczowych obszarów aktywności instytucji: W strukturze 
Stowarzyszenia działa Fundusz Rozwoju, który promuje małe przedsiębiorstwa i ich 
przedsięwzięcia gospodarcze. Jednym z głównych zadań Funduszu jest system udzielania 
pożyczek na działalność gospodarczą. Od 1996 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom wsparcia  
w wysokości ponad 21 mln zł. Mamy cztery linie pożyczkowe: Fundusz Pożyczkowy OLGD, 
Fundusz Pożyczkowy TOR, Fundusz Pożyczkowy PARP oraz Fundusz Pożyczkowy 
JEREMIE Województwa Wielkopolskiego. Ponadto oferujemy pożyczkę ze środków 
lokalnych, tzw. „Pogotowie Ratunkowe”, o którą mogą ubiegać się zarówno osoby, które 
planują rozpocząć działalność, jak i osoby, które prowadzą działalność gospodarczą  
na terenie powiatu ostrzeszowskiego lub powiatów sąsiednich. Obok efektywności instytucji  
w zakresie usług finansowych wysoko została również oceniona pozostała działalność 
Inkubatora Przedsiębiorczości: Świadczymy kompleksowe usługi doradcze. Kluczowa jest 
identyfikacja problemu. Wspieramy przedsiębiorców np. w opracowywaniu strategii 
wchodzenia na rynek czy promocji firmy. Oferujemy atrakcyjne warunki lokalowe.  
  

Usługi doradcze

• podstawowe doradztwo dla 
rozpoczynających działalność gospodarczą

• specjalistyczne doradztwo:
- pomoc w poszukiwaniu finansowania 
zewnętrznego - przygotowywanie planów 
biznesowych i wniosków kredytowych                                     
- analiza płynności finansowej 
przedsiębiorstw oraz kontroli kosztów                                  
- analiza koordynacji finansowej 
przedsiębiorstw - prawne aspekty 
prowadzenia działalności gospodarczej                                          
- opracowanie planów promocji 
przedsiębiorstwa, produktu                                                  
- opracowanie strategii wchodzenia na nowy 
rynek

Usługi szkoleniowe

• szkolenia dla osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą

• szkolenia specjalistyczne z zakresu 
marketingu, finansów, zarządzania, prawa 
pracy, BHP, pozyskiwania dotacji ze 
środków UE, kursy menedżerskie

• szkolenia ogólne: kursy komputerowe, kursy 
językowe

• szkolenia dla absolwentów szkół średnich 
przygotowujące do wejścia na rynek pracy
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Wybrane efekty funkcjonowania instytucji 
 

Od początku działalności Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum 
Przedsiębiorczości udzieliło łącznie 523 pożyczki. O wzroście aktywności instytucji  
w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych świadczą dane za 2014 r., w którym 
udzielono 65 pożyczek o łącznej wartości blisko 7,4 mln zł, co stanowiło 34,5% wielkości 
wsparcia udzielonego od 1996 r. (rycina 30-32). Wzrost liczby i wartości udzielonych 
pożyczek w 2014 r. wynika z wartości środków, jakimi dysponował Fundusz Rozwoju 
Przedsiębiorczości – w latach 2013-2014 w wyniku konkursu Stowarzyszenie otrzymało ok. 
12 mln zł. Wkład własny instytucji wyniósł 10%. 

 
Rycina 30. Liczba udzielonych po życzek przez Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum 

Przedsi ębiorczo ści w latach 1996-2014 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum 

Przedsiębiorczości.  
 

Rycina 31. Warto ść udzielonych po życzek przez Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum 
Przedsi ębiorczo ści w latach 1996-2014 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum 

Przedsiębiorczości.  
 
Od 1999 r. instytucja prowadzi działalności szkoleniową. Oferta szkoleniowa 

skierowana jest zarówno do osób bezrobotnych, jak i przedsiębiorców. Dotychczas  
ze szkoleń skorzystało 471 osób (rycina 32).  
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Funkcjonujące w strukturze Stowarzyszenia Gminne Centrum Informacji, w latach 
2003-2014 udzieliło 3 475 usług (rycina 33). 

Obecnie w Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowane są 23 przedsiębiorstwa. 
 

Rycina 32. Liczba uczestników szkole ń organizowanych przez Stowarzyszenie Ostrzeszowskie  
Centrum Przedsi ębiorczo ści w latach 1999-2014 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum 

Przedsiębiorczości.  
 

Rycina 33. Liczba usług udzielonych przez Gminne Ce ntrum Informacji działaj ące w ramach 
Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsi ębiorczo ści w latach 2003-2014 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum 

Przedsiębiorczości. 
 
 

Zasięg oddziaływania instytucji 
 

Przedsiębiorstwa, które skorzystały/korzystają z oferty Stowarzyszenia 
Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzą działalność głównie na obszarze 
powiatu ostrzeszowskiego i powiatów ościennych.  
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Ocena funkcjonowania instytucji 
 

Ocena funkcjonowania Ostrzeszowskiego Centrum Przedsiębiorczości została 
dokonana przez osoby reprezentujące następujące przedsiębiorstwa: 

• Biuro Rachunkowe Katarzyna Wnuk w Ostrzeszowie,  
• Firmę Handlowo-Usługową Piotr Pawlak w Mikstacie, prowadzącą sklep 

www.wielobranzowy.pl,  
• GFM RUSZTOWANIA Sp. z o.o. Sp. komandytowa Grabowie n. Prosną, 

oferujące usługi montażu, demontażu i dzierżawy rusztowań wszystkich typów, 
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STRUKPOL w Ostrzeszowie, oferujące 

produkty do wykończenia i dekoracji wnętrz, 
• Pracownię Optyczną w Nowym Tomyślu.  
Przedsiębiorcy, identyfikując mocne strony instytucji, wymienili: kompleksową ofertę 

dostosowaną do potrzeb rynku, warunki lokalowe oferowane przez Inkubator 
Przedsiębiorczości, profesjonalizm w podejściu do klienta, wysoki poziom kompetencji 
pracowników, skrupulatność w prowadzeniu dokumentacji. Jeden rozmówców szczególną 
uwagę zwrócił na wysoki poziom usług doradczych z zakresu udzielania pożyczek na rozwój 
przedsiębiorstwa: Udzielono mi siedmiu pożyczek, które pozwoliły mi na rozwój działalności, 
w tym zdobycie ważnego kontrahenta z Niemiec. Uczestnicy wywiadów docenili 
zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętności interpersonalne oraz wysoki poziom wiedzy 
pracowników instytucji. 

 
Rycina 34. Korzy ści dla przedsi ębiorstw, które skorzystały/korzystaj ą z oferty Ostrzeszowskiego 

Centrum Przedsi ębiorczo ści, w opinii klientów 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadów. 

 

Korzy ści dla przedsi ębiorstw

Zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego, 
korzystniejsze warunki finansowania działalności 

Stały kontakt z osobami prowadzącymi szkolenia

Stały dostęp do usług księgowych

Wzrost efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa

Podniesienie kwalifikacji dzięki udziałowi 
w specjalistycznych szkoleniach

Rozwój przedsiębiorstwa
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Jak podkreślił jeden z rozmówców, pracownicy Ostrzeszowskiego Centrum 
Przedsiębiorczości znają i rozumieją potrzeby klientów. Wśród korzyści dla przedsiębiorstw 
wynikających z korzystania z oferty instytucji (rycina 34), jeden z uczestników badania 
wskazał na wzrost efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa: Dzięki wsparciu 
finansowemu polepszyły się warunki lokalowe, wzrosło zadowolenie klientów, a w efekcie 
nastąpił wzrost zysków, nawet w okresie kryzysu finansowego. Inny uczestnik zwrócił uwagę, 
że wsparcie otrzymane od instytucji miało bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstwa: 
Poszerzyłem asortyment, otworzyłem drugi sklep, zatrudniłem nowego pracownika.  

 
 

4.4. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski O środek Wspierania 

Małej Przedsi ębiorczo ści 

Podstawowe informacje o instytucji i samoocena jej funkcjonowania 
 

Instytucja rozpoczęła działalność w 1994 r. Jej działalność była wówczas oparta  
na założeniach porozumienia komunalnego gmin działających pod nazwą Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego, tj. pięciu sąsiednich gmin, planach zagospodarowania przestrzennego 
gminy Śrem i gmin wchodzących w skład porozumienia oraz ich planach budżetowo-
gospodarczych. W 1995 r. zostało podpisane porozumienie komunalne pomiędzy sześcioma 
gminami: Brodnicą, Czempiniem, Dolskiem, Kórnikiem, Książem Wlkp. i Śremem, w ramach 
którego gminy podjęły decyzję o wspólnym prowadzeniu działań publicznych zmierzających 
do stymulowania rozwoju gmin i aktywizacji gospodarczej. Porozumienie dało początek 
budowaniu idei „Partnerstwa dla Rozwoju”. Warto zaznaczyć, że w latach 1995-1998 
opracowano Strategię Rozwoju Gospodarczego dla Unii, którą gminy przyjęły uchwałami rad. 
Był to pierwszy w Polsce program gospodarczy opracowany dla kilku współpracujących ze 
sobą gmin w ramach „Polsko-Brytyjskiego Programu Wspierania Samorządów Lokalnych” 
sponsorowany przez brytyjski fundusz Know-How. Badania ankietowe przeprowadzone  
w 2000 r. wśród lokalnych producentów wykazały, że funkcjonowanie ośrodka 
przedsiębiorczości miało istotny wpływ na rozpoczęcie działalności w przypadku 31% ogółu 
badanych firm, powstałych od momentu uruchomienia ośrodka (A. Świdurska 2004). Od 
2004 r. kontynuatorem działalności prowadzonej przez Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości oraz Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego jest Stowarzyszenie Unia 
Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. 
Celem instytucji jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, prowadzenie działań 
polegających na obronie wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a ponadto czynne 
uczestniczenie w życiu publicznym i społeczno-gospodarczym, obejmującym  
w szczególności obszary działania członków Stowarzyszenia. Instytucja nieustannie  
rozwija się i rozszerza zakres prowadzonych działań na sąsiednie obszary, współpracując  
z jednostkami samorządu lokalnego i instytucjami otoczenia biznesu. We wrześniu 2012 r. 
skład członkowski Stowarzyszenia powiększył się o gminę Krobia z powiatu gostyńskiego. 
Instytucja świadczy usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe (rycina 35). W ramach 
współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Stowarzyszenie obsługuje fundusz 
pożyczkowy. 
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Dokonując oceny funkcjonowania Stowarzyszenia w kontekście jego wpływu  
na rozwój lokalny, Milena Filipowska, Starszy Specjalista ds. szkoleń i programów 
pomocowych, zwróciła uwagę, że od 20 lat, zmieniając jedynie formę prawną, Unia wspiera 
rozwój społeczno-gospodarczy w regionie śremskim, podejmując różnorodne działania, 
których celem jest dostosowanie usług do potrzeb lokalnej przedsiębiorczości. Dziś Unia 
szeroko zakrojoną działalnością potwierdza zasadę, że razem można: więcej, lepiej, szybciej  
i efektywniej, bo wspólne działanie przynosi efekt synergii. Podejmując swoje działania, Unia 
nie tylko wpływa pozytywnie na zmiany w regionie śremskim, ale także integruje i pobudza  
do aktywności społeczność lokalną, zamieszkującą poszczególnie gminy Unii Gospodarczej 
Regionu Śremskiego. Najważniejszym celem i zadaniem Stowarzyszenia było i jest 
wdrażanie idei „Partnerstwa dla Rozwoju”, a przede wszystkim integracja działań, 
niepowielanie się, a tworzenie wspólnych efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania, 
zarówno finansami, jak i zasobami ludzkimi, materialnymi, aby wspólnie tworzyć gotowe 
produkty czy projekty. Kluczowy jednak był i nadal pozostaje rozwój przedsiębiorczości, 
pojmowanej zarówno w kategoriach społecznych, tj. ludzkiej aktywności, jak i gospodarczych 
– jako niezbędny warunek rozwoju przynoszącego poprawę bytu lokalnej społeczności  
i nadrzędny cel działań władz lokalnych.  
 

Rycina 35. Oferta Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremski O środek Wspierania Małej 
Przedsi ębiorczo ści 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://www.unia.srem.com.pl. 

 
Oferta instytucji jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb rynku. Jak wyjaśnia 

Milena Filipowska, początkowe ukierunkowanie działalności na osoby podejmujące 
działalność gospodarczą i szkolenia dla społeczności, z czasem zmieniło swoje oblicze. 

Udzielanie nieodpłatnie informacji 
o członkach Stowarzyszenia               

(m.in. dane statystyczne,                   
oferty terenów inwestycyjnych)

Udzielanie informacji na temat 
administracyjno-prawnych 

aspektów prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz świadczenie 
usług doradczych w zakresie 

finansów i opracowania planów 
biznesowych

Sporządzanie analizy finansowej 
działalności przedsiębiorstwa, 

ze szczególnym uwzględnieniem 
analizy wskaźnikowej i analizy 

efektywności inwestycji                        
oraz opracowywanie analizy SWOT 

i analizy wrażliwości na zmiany 
gospodarcze

Dostarczanie danych 
teleadresowych o podmiotach 
gospodarczych prowadzących 
działalność na terenie powiatu 

śremskiego

Dostarczanie informacji 
o dostępnych programach 

pomocowych i źródłach 
finansowania oraz pomoc 

w opiniowaniu i przygotowaniu 
wniosków aplikacyjnych

Dostarczanie informacji 
o możliwościach finansowania 

działalności gospodarczej poprzez 
fundusze pożyczkowe, w tym 

fundusz pożyczkowy bezpośrednio 
obsługiwany przez Stowarzyszenie 
w ramach współpracy z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego

Prowadzenie warsztatów 
i doradztwa dla osób bezrobotnych 

i absolwentów szkół w ramach 
Ponadgminnego Centrum Informacji

Prowadzenie działalności 
szkoleniowej w oparciu o własną 

ofertę szkoleń oraz organizowanie 
szkoleń, seminariów i konferencji na 

zlecenie klientów

Wynajem sali komputerowo-
wykładowej do celów: 

szkoleniowych, spotkań, 
seminariów itp.
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Coraz większe zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi, uwarunkowane koniecznością 
dostosowania przedsiębiorców do potrzeb nowoczesnej gospodarki, spowodowało 
wprowadzanie coraz to nowszych rodzajów usług. Stowarzyszenie w ramach obsługi 
przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność od lat prowadzi działalność 
informacyjno-doradczą związaną z prowadzeniem biznesu, zarządzaniem oraz jego 
finansowaniem: Ta działalność pozwoliła zidentyfikować lukę finansową, zwłaszcza u tych 
najmniejszych i najkrócej działających podmiotów, które zazwyczaj nie mogą̨ liczyć  
na uzyskanie kredytu bankowego, a ich finansowanie pozostaje dużym wyzwaniem. 
Zapotrzebowanie polskich firm na kapitał zewnętrzny jest wciąż duże. Dlatego też, 
obserwując i analizując zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, Unia postawiła sobie 
za cel utworzenie własnego funduszu, dzięki któremu mogła udzielać pożyczek na rozwój 
działalności. To działanie pośrednio przyczyniło się do rozwoju regionu, pozyskania 
inwestorów, powstania nowych miejsc pracy. Z czasem katalog odbiorców finansowania 
został rozszerzony, a to dzięki pozyskaniu wsparcia na kolejny fundusz pożyczkowy, tym 
razem wspierający osoby podejmujące działalność gospodarczą. Okazuje się, że 
zapotrzebowanie stale rośnie i to w zaskakująco szybkim tempie, przede wszystkim z uwagi 
na znacznie łatwiejszy dostęp do środków oraz atrakcyjniejszą w stosunku do banków 
komercyjnych ofertę.  

Unia stara się również zapewnić klientowi kompleksową obsługę, np. w sytuacji 
poszukiwania innej formy wsparcia finansowego niż oferowane, klient jest kierowany  
do innych funduszy: Celem jest wspólna obsługa danego klienta, która m.in. skraca czas 
całej procedury. Przykładowo, w ramach łączenia pozyskania wsparcia pożyczkowego  
i poręczenia przez fundusz poręczeniowy, ocena jest dokonywana często na podstawie tego 
samego zestawu dokumentów. Taki model wsparcia pozwala na szybszy rozwój 
przedsiębiorstw – z jednej strony zapewnia im kompleksową obsługę merytoryczną,  
a z drugiej - również wsparcie finansowe. Szczególne preferencje uzyskają mikro- i małe 
firmy znajdujące się w początkowej fazie funkcjonowania, a także firmy powstające  
na obszarach o niskiej aktywności gospodarczej lub na terenach wiejskich. Dla nich bowiem 
problemem, obok braku kapitału, jest także brak doświadczenia i umiejętności efektywnego 
zarządzania firmą, brak „dobrych praktyk” czy ograniczony dostęp do specjalistycznych 
szkoleń lub usług doradczych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Takie 
podejście do klientów ma też na celu zmianę postrzegania MSP przez sektor bankowy  
i traktowanie go jako wiarygodnego klienta.  

Odnosząc się do źródeł finansowania działalności (rycina 36), Milena Filipowska 
wyjaśniła, że początkowo działalność pożyczkowa była działalnością poboczną 
Stowarzyszenia, z uwagi na ograniczony kapitał. Z czasem jednak, obserwując duże 
zapotrzebowanie rynku na finansowanie zewnętrzne – zwrotne, ale preferencyjne, 
działalność ta stała się głównym filarem działalności i tak od 2012 r. całkowicie 
skoncentrowaliśmy się na prowadzaniu działalności pożyczkowej. Przychody pochodzące  
z tego rodzaju działalności nie są jednak głównym przychodem. Nadal podstawowym stałym 
przychodem są składki członkowskie, gwarantujące stabilność i płynność finansową,  
w dalszej kolejności są to pozyskiwane dotacje na realizacje różnorodnych przedsięwzięć  
z zakresu przedsiębiorczości i ostatecznie przychody pochodzące z prowadzonej działalności 
pożyczkowej.   
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Rycina 36. Struktura przychodów Unii Gospodarczej R egionu Śremskiego – Śremski O środek 
Wspierania Małej Przedsi ębiorczo ści w 2014 r. 

 
Źródło:  opracowanie własne na postawie danych udostępnionych przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – 

Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. 
 
 

Wybrane efekty funkcjonowania instytucji 
 

W latach 2010-2015 z usług informacyjnych Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości skorzystało 1 387 osób (rycina 37), w tym 475 mikroprzedsiębiorstw,  
436 osób bezrobotnych oraz 316 osób zatrudnionych (rycina 38). 

 
Rycina 37. Aktywno ść Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremski O środek Wspierania 

Małej Przedsi ębiorczo ści w zakresie usług informacyjnych w latach 2010-20 14 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na postawie danych udostępnionych przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – 
Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. 

 
W szkoleniach organizowanych przez instytucję w latach 2010-2014 uczestniczyło 

801 osób (rycina 39). Na spadek liczby klientów korzystających z usług szkoleniowych, 
podobnie jak z usług informacyjno-doradczych, wpływa przede wszystkim możliwość 
realizacji danego typu projektu, a nie brak zainteresowania wśród klientów. Przykłady 
projektów realizowanych przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej Przedsiębiorczości, w tym projektów, których efektem było udzielenie 
pożyczek i dotacji, przedstawiono w tabeli 14. Stowarzyszenie prowadzi działalność 
pożyczkową od kwietnia 2005 r. w związku z realizacją projektu „Mój własny biznes”  
w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Pierwsza Praca” – do końca 
2011 r. instytucja we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udzieliła 91 pożyczek 
dla młodych bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą w łącznej kwocie 

29,1

67,3

2,2 1,4

składki członkowskie

przychody z działalności statutowej

przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego

478 458
518 487

238

87
126

2010 2011 2012 2013 2014

liczba klientów

liczba usług



 
ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
94 

2 665 275 zł. W ramach innych projektów instytucja udzieliła 226 pożyczek i dotacji o łącznej 
wartości ponad 12 mln zł (tabela 14).  

 
Rycina 38. Główni klienci usług informacyjnych zrea lizowanych przez Uni ę Gospodarcz ą 

Regionu Śremskiego – Śremski O środek Wspierania Małej Przedsi ębiorczo ści w latach 2010-
2014 

 
Źródło:  opracowanie własne na postawie danych udostępnionych przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – 

Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. 
 

Rycina 39. Liczba uczestników szkole ń organizowanych przez Uni ę Gospodarcz ą Regionu 
Śremskiego – Śremski O środek Wspierania Małej Przedsi ębiorczo ści w latach 2010-2014 

 
Źródło:  opracowanie własne na postawie danych udostępnionych przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – 

Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. 
 

Tabela 14. Efektywno ść Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremski O środek Wspierania 
Małej Przedsi ębiorczo ści w zakresie realizacji projektów maj ących na celu wspieranie 

przedsi ębiorczo ści 

Typ projektu Okres 
realizacji Cel/zakres Warto ść 

(w zł) Efekty Donator 

Informacyjno-
doradczy  
w zakresie 
wspomagania 
działalności 
gospodarczej 
prowadzonej 
przez klientów 

31.05.2012-
30.04.2013 

Ułatwienie uzyskania 
przez mikro- i małe 
przedsiębiorstwa 
finansowania 
zwrotnego oraz 
uświadomienie im 
korzyści planowania  
i prognozowania 
wyników swojej 
działalności, nauczenie 
przedsiębiorców 
planowania  
i monitorowania 
wdrażanych w życie 
założeń oraz 

148 680,00 28 usług Polska Agencja 
Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

143
133

93

25
42

55 49

15
5 12

118 127

35
22 14

156
146

95

30
48

2010 2011 2012 2013 2014

osoby bezrobotne

osoby nieaktywne
zawodowo
osoby zatrudnione

283

106

215
136

61

2010 2011 2012 2013 2014
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wskazanie korzyści 
płynących  
z korzystania –  
w finansowaniu 
przedsięwzięć –  
z kapitału obcego 

1.09.2008-
31.12.2011 

Prowadzenie 
Lokalnego Punktu 
Konsultacyjnego w 
ramach PO KL 2.2.1; 
świadczenie usług 
informacyjnych dla 
osób podejmujących 
działalność 
gospodarczą oraz MSP 
(administracyjno-
prawne aspekty 
zakładania  
i prowadzenia 
działalności 
gospodarczej, 
zarządzania, 
finansowania) 

750 636,24 1692 usługi Polska Agencja 
Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

12.04.2006- 
31.08.2008 

Prowadzenie 
Lokalnego Punktu 
Konsultacyjny  
w ramach SPO WKP 
1.1.1; świadczenia 
usług dla MSP 
związanych  
z prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej 

237 050,66 438 usług Polska Agencja 
Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

Finansowy 1.12.2012- 
31.12.2015 

Prowadzenie 
Mikropożyczkowego 
funduszu dla rozwoju 
Wielkopolski, w ramach 
PO KL, którego celem 
jest udzielanie 
pożyczek na dowolny 
cel gospodarczy,  
w maksymalnej 
wysokości 50 000,00 
zł, osobom fizycznym 
zamierzającym 
rozpocząć prowadzenie 
działalności 
gospodarczej 

4 760 352,00 93 pożyczki  
w łącznej 

kwocie  
3 621 200,06 

zł (stan w dniu 
30.06.2015 r.) 

Wojewódzki Urząd 
Pracy  

w Poznaniu 

13.08.2014- 
30.06.2015 

Prowadzenie funduszu 
pożyczkowego 
JEREMIE II, którego 
celem było udzielenie 
pożyczek dla mikro, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw  
z województwa 
wielkopolskiego 

3 333 333,33 36 pożyczek Bank 
Gospodarstwa 

Krajowego 

2.10.2012-
30.09.2014 

Projekt „Mój własny 
biznes”, którego celem 
było samozatrudnienie 
48 mieszkańców 
powiatu gostyńskiego 
poprzez wsparcie 

2 769 615,42  48 dotacji 
inwestycyj-

nych i 
pomostowych 

w łącznej 
kwocie  

Wojewódzki Urząd 
Pracy  

w Poznaniu 
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szkoleniowo-doradcze  
i finansowe osób 
bezrobotnych 

2 349 628,07 
zł 

5.09.2012-
5.09.2014 

(budowę 
portfela 

zamknięto 
14.04.2014) 

Prowadzenie funduszu 
pożyczkowego 
JEREMIE, którego 
celem było udzielanie 
pożyczek dla mikro, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw  
z województwa 
wielkopolskiego 

3 333 333,33 
 
 

49 pożyczek  
w łącznej 

kwocie  
3 342 000,52 

zł 

Bank 
Gospodarstwa 

Krajowego 
 

8.04.2005- 
31.12.2011 

Prowadzenie we 
współpracy z Bankiem 
Gospodarstwa 
Krajowego funduszu 
pożyczkowego 
„Pierwszy Biznes”  
w ramach programu 
Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej 
„Pierwsza Praca”,  
w ramach którego 
udzielano pożyczek dla 
młodych bezrobotnych 
rozpoczynających 
działalność 
gospodarczą 

- 91 pożyczek  
w łącznej 

kwocie  
2 665 275,73 

zł 
 

Ministerstwo Pracy 
i Polityki 

Społecznej 

Szkoleniowy 7.06.2011-
15.10.2011 

Zadanie publiczne 
„Postaw na 
przedsiębiorczość”, 
którego celem było 
kreowanie aktywności 
gospodarczej i rozwój 
kapitału ludzkiego 
poprzez udział uczniów 
szkół 
ponadgimnazjalnych  
z powiatu śremskiego  
w warsztatach 
promujących postawy 
przedsiębiorczości  
i nabycie umiejętności 
twórczego myślenia 
(poprzez próbę 
zaprojektowania 
własnej 
inicjatywy/działalności 
gospodarczej – udział  
w konkursie na plan 
biznesowy) 

20 085,80 - Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego 
 

1.07.2008-
30.06.2010 

Projekt „Podwyższanie 
kwalifikacji 
zawodowych poprzez 
udział w szkoleniach  
w powiecie śremskim”  
w ramach PO KL, 
działanie 8.1.1; udział  
w szkoleniach 
podwyższających 
kwalifikacje, w tym 
szkoleniach 
językowych, 

280 350,00 164 osoby 
uczestniczące 
w szkoleniach 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 
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komputerowych  
i w zakresie 
rachunkowości 

1.11.2006-
31.01.2008 

Projekt „Kobieta na 
rynku pracy” w ramach 
SPO RZL, działanie 
1.6, mający na celu 
wsparcie kobiet  
na rynku pracy, 
prowadzące do wzrostu 
zatrudnienia; udział  
w szkoleniach 
podwyższających 
kwalifikacje, w tym 
szkoleniach 
językowych, 
komputerowych  
i w zakresie 
rachunkowości 

120 220,85 40 kobiet 
uczestniczą-

cych  
w szkoleniach 

Ministerstwo Pracy 
i Polityki 

Społecznej 

 

Źródło:  Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. 
 
 

Zasięg odziaływania instytucji 
 

Przedsiębiorstwa, które skorzystały/korzystają z oferty Unii Gospodarczej Regionu 
Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości prowadzą działalność 
w szczególności na terenie powiatu śremskiego, a ponadto powiatu gostyńskiego (gmina 
Krobia).  

 
Ocena funkcjonowania instytucji 

 

Ocena funkcjonowania Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej Przedsiębiorczości została dokonana przez osoby reprezentujące 
następujące podmioty: 

• Agencję Reklamową ZIELONY MELON w Śremie, oferującą kompleksową 
obsługę w zakresie budowania wizerunku i działań reklamowych, 

• ALFAPANEL INVEST Sp. z o.o. w Śremie, specjalizujący się w dostarczaniu 
rozwiązań w oparciu o technologię konstrukcji stalowych i lekkiej obudowy  
na bazie płyt warstwowych, blach trapezowych i płyt izolacyjnych,  

• LIDER-SYSTEM S.C. w Pianowie k. Kościana, specjalizujący się  
w projektowaniu, produkcji i dystrybucji elementów systemów zabezpieczeń 
ładunków w transporcie oraz akcesoriów wyposażenia pojazdów ciężarowych, 

• Niepubliczne Przedszkole „Leśna Polanka” w Mechlinie,  
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „POLIN” Sp. z o.o. w Książu 

Wlkp., zajmujące się produkcją wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków. 
Przedsiębiorcy zidentyfikowali następujące mocne strony instytucji: atrakcyjną ofertę 

dostosowaną do potrzeb rynku, wysoki poziom kompetencji pracowników, profesjonalizm  
w podejściu do klienta, silną identyfikację pracowników z celami i działaniami. Jak wyjaśnił 
jeden z uczestników badania, pracownicy ośrodka znają wszystkie zasady i reguły dotyczące 
finansowania działalności i innych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności 
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gospodarczej. Pracownicy są dostępni nawet w weekendy. Na bieżąco odpowiadają na  
e-maile, udzielają rad i wyjaśniają wszelkie wątpliwości. Starałem się o udzielenie pożyczki  
na działalność gospodarczą. Otrzymałem ogromną pomoc w przygotowaniu stosownej 
dokumentacji. Doceniając zaangażowanie pracowników instytucji, jedna z uczestniczek 
badania podkreśliła: Czułam, że chcą mi pomóc w rozwoju firmy. Przedsiębiorcy zwrócili 
również uwagę na zagadnienie promocji oferty ośrodka. Jak zaznaczył jeden z rozmówców, 
regularnie otrzymuję informacje o szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez ośrodek. 
Przykładem jest spotkanie na temat nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej  
z udziałem pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
Uczestnicy badania nie potrafili zidentyfikować słabych stron instytucji. 

Identyfikując korzyści dla przedsiębiorstw wynikających z korzystania z oferty Unii 
Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, 
wszyscy uczestnicy badania dostrzegli bezpośredni lub pośredni wpływ ośrodka na rozwój 
przedsiębiorstwa (rycina 40). Na przykład, jak wyjaśnił jeden z rozmówców, dzięki 
otrzymanemu dofinansowaniu zmodernizowałem park maszynowy, w efekcie wzrosła 
innowacyjność przedsiębiorstwa. Utworzyłem nowe miejsca pracy.  

 
Rycina 40. Korzy ści dla przedsi ębiorstw, które skorzystały/korzystaj ą z oferty Unii Gospodarczej 
Regionu Śremskiego – Śremski O środek Wspierania Małej Przedsi ębiorczo ści, w opinii klientów 

 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadów. 
  

Korzy ści dla przedsi ębiorstw

Podniesienie kwalifikacji dzięki udziałowi 
w szkoleniach

Możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej podczas 
szkoleń w praktyce

Dostęp do aktualnych informacji na temat szkoleń                              
i spotkań organizowanych przez ośrodek 

Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa

Wzrost efektywności ekonomicznej 
przedsiębiorstwa
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4.5. Turecki Inkubator Przedsi ębiorczo ści 

Podstawowe informacje o instytucji i samoocena jej funkcjonowania 
 

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczął działalność w 2012 r. Instytucja 
stanowi własność Gminy Miejskiej Turek. Gmina jest beneficjentem projektu „Budowa 
Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz 
biznesu”, zrealizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013 (Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną 
Strategią Innowacji Schemat I – Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla 
przedsiębiorstw). Celem projektu było stworzenie ośrodka generującego warunki dla rozwoju 
innowacyjności przedsiębiorstw. Miasto Turek zostało bowiem określone w regionalnych 
dokumentach strategicznych jako obszar słabiej rozwinięty. Zdiagnozowano m.in.: niski 
poziom innowacyjności przedsiębiorstw i niską aktywność innowacyjną firm, słabe 
oddziaływanie regionalnych instytucji otoczenia biznesu i sektora B+R, brak odpowiedniej 
liczby instytucji wsparcia, jednostek sektora B+R, usług rynkowych, bariery mentalne 
krępujące aktywne postawy, małe zainteresowanie samorządów problematyką innowacji39.  
W celu zarządzania Tureckim Inkubatorem Przedsiębiorczości została powołana specjalna 
komórka organizacyjna w strukturach Urzędu Miejskiego w Turku pod nazwą Centrum 
Obsługi Inwestora. 

Główne cele Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości obejmują:  
1) stworzenie ośrodka generującego warunki dla rozwoju innowacyjności 

przedsiębiorstw,  
2) zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na lokalnym rynku,  
3) wspieranie rozwoju sektora MSP,  
4) rozwój potencjału podmiotów gospodarczych powiatu tureckiego,  
5) pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i kojarzeniu firm.  
W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie gospodarcze oraz rosnące potrzeby 

przedsiębiorców instytucja przygotowała kompleksową ofertę skierowaną do firm nowo 
utworzonych, firm strategicznych, tj. przedsiębiorstw działających od dłuższego czasu, które 
zostały partnerami strategicznymi Centrum Obsługi Inwestora oraz pozostałych firm  
i instytucji (rycina 41). Jak podkreśliła Olga Przybył z Centrum Obsługi Inwestora Urzędu 
Miejskiego w Turku, ważna jest dla nas realizacja takich celów, jak: kreowanie innowacyjnych 
przedsięwzięć produkcyjnych i usługowych na lokalnym rynku, stworzenie warunków 
umożliwiających dywersyfikację lokalnej gospodarki, stworzenie platformy współpracy 
pomiędzy przedsiębiorcami. Naszym priorytetowym zadaniem jest wspieranie firm nowo 
utworzonych – powstających w momencie wejścia do Inkubatora lub zarejestrowanych  
nie wcześniej niż rok przed wejściem. Oferta Inkubatora obejmuje m.in. udostępnianie 
sprzętu technicznego, dzięki czemu młode firmy nie muszą dokonywać inwestycji w środki 
trwałe. Ponadto nasza oferta jest skierowana do podmiotów istniejących na rynku  
od dłuższego czasu, w tym instytucji współpracujących z Tureckim Inkubatorem 

                                                      
39 STUDIUM WYKONALNOŚCI „Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych 
usług na rzecz biznesu”, kwiecień 2010, dostępny: file:///C:/Users/Anna/Downloads/ 
STUDIUM_WYKONALNO_CI_GM_TUREK.pdf [data dostępu: 11.09.2015]. 
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Przedsiębiorczości oraz oferujących inkubowanym firmom swoje usługi, np. takich jak 
Turecka Izba Gospodarcza, Powiatowy Urząd Pracy, punkty informacyjne. 

Olga Przybył zwróciła uwagę na rolę Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości  
w stwarzaniu warunków sprzyjających podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych i rozwojowi 
przedsiębiorstw w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej: Współpracujemy z Łódzką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Centrum 
Obsługi Inwestora działającym w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
Przygotowujemy dla inwestorów informacje dotyczące np. potencjalnych lokalnych klientów 
biznesowych, wspieramy inwestorów w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Oferta 
Inkubatora obejmuje m.in. przydzielenie „opiekuna”, którego zadaniem jest przeprowadzenie 
przez proces inwestycyjny, a po uruchomieniu przedsiębiorstwa organizacja szkoleń, pomoc 
w poszukiwaniu pracowników. Działalność Inkubatora wpływa również na rozwój przemysłu 
poprzez relację innowacja-przemysł: Powstanie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
miało m.in. na celu podniesienie poziomu innowacyjności lokalnej gospodarki. W Inkubatorze 
funkcjonują laboratoria: Oceny Energochłonności Budynków oraz Pomiarów Przestrzennych  
i Badań Nieniszczących. W ich ramach oferowane są usługi pomiarowe obejmujące m.in. 
analizę składu chemicznego metali, badanie termowizyjne, badanie temperatur w miejscach 
trudno dostępnych, skanowanie 3D czy wykrywanie wad konstrukcyjnych metodą 
ultradźwięków. 

 
Rycina 41. Oferta Turecki ego Inkubatora Przedsi ębiorczo ści 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://inkubator.turek.pl. 

  

Wynajem powierzchni 
biurowej

20 biur zlokalizowanych                                       
w nowoczesnym, 

monitorowanym budynku
Wynajem sali 
szkoleniowej                                      

i konferencyjnej
Wirtualne Biuro                                              

i Biuro na Godziny

Wynajem powierzchni 
produkcyjno-
magazynowej

40 boksów produkcyjno -
magazynowych                                

z zapleczem technicznym                
i socjalnym, znajdujących      

się w nowoczesnym, 
ogrodzonym                                     

i monitorowanym obiekcie

Dostęp do urz ądzeń 
technicznych

sprężarka powietrza, 
mobilny odciąg 

spawalniczy, wózki 
paletowe,                     

wózek widłowy

Laboratorium Oceny 
Energochłonno ści 

Budynków
usługi pomiarowe                           
z wykorzystaniem 

nowoczesnego sprzętu 
laboratoryjnego

Laboratorium Pomiarów 
Przestrzennych i Bada ń 

Nieniszcz ących 
usługi z wykorzystaniem 
najnowocześniejszego 
sprzętu laboratoryjnego                                  
(skaner Faro Focus 3D, 

spektrometr, defektoskop 
ultradźwiękowy)

Inicjowanie współpracy                
pomiędzy    

przedsiębiorcami

Usługi informacyjne                        
i doradcze

z zakresu prawa, 
gospodarki, finansowania 

działalności, kontroli 
przedsiębiorstw, dotacji 
i grantów na badania, 
opracowania planów 

biznesowych, korzystania 
z oferty funduszy 

pożyczkowych

Usługi szkoleniowe                                                                                                           
organizowane                                   

w oparciu  o badanie 
potrzeb szkoleniowych,                           

m.in.  z zakresu  
zarządzania zmianą, 

importu towarów                           
z krajów azjatyckich
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Pozytywnie została oceniona również aktywność Tureckiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości w zakresie doradztwa finansowego: Turecki Inkubator Przedsiębiorczości 
świadczy usługi informacyjno-konsultingowe w zakresie ofert lokalnych i regionalnych 
funduszy pożyczkowych oraz możliwości uzyskania dotacyjnego wsparcia w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto Inkubator współpracuje z Punktem 
Informacji Funduszy Europejskich w Koninie przy organizacji spotkań dla przedsiębiorców 
dotyczących źródeł pozyskiwania funduszy unijnych. 

 
Wybrane efekty funkcjonowania instytucji 

 

Od początku działalności Turecki Inkubator Przedsiębiorczości udzielił 
przedsiębiorcom pomocy de minimis (w formie niższej stawki czynszu za najem lokali 
użytkowych oraz bezpłatnej obsługi księgowej przez pierwsze 12 miesięcy dla firm 
stosujących uproszczoną księgowość) w wysokości 655,5 tys. zł, w tym 152,8 tys. w 2015 r. 
Wartość pomocy de minimis systematycznie rośnie (rycina 42). 

Wsparcie szkoleniowe oraz doradcze otrzymało 56 przedsiębiorstw. Turecki 
Inkubator Przedsiębiorczości we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy prowadzi 
również regularne warsztaty dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność 
gospodarczą.  

Obecnie w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych jest 29 
podmiotów. 

 
Rycina 42. Warto ść pomocy de minimis udzielonej przedsi ębiorcom przez Turecki Inkubator 

Przedsi ębiorczo ści w latach 2012-2014 (w zł) 

 
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Turku.  
 
 

Zasięg oddziaływania instytucji 
 

Przedsiębiorstwa, które skorzystały/korzystają z oferty Tureckiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości prowadzą działalność w szczególności na terenie miasta Turek. Zasięg 
oddziaływania instytucji wykracza jednak nie tylko poza obszar powiatu tureckiego, ale 
również województwa wielkopolskiego – siedziby firm klientów instytucji mieszczą się  
w Warszawie, Zielonej Górze, Chorzowie.  
  

24 458

175 743

302 484

2012 2013 2014
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Ocena funkcjonowania instytucji 
 

Ocena funkcjonowania Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości została dokonana 
przez osoby reprezentujące następujące przedsiębiorstwa: 

• INTERCNC s.c. Marcin Mosiagin, Wojciech Żyła w Turku, zajmujące się 
kompleksową obsługą CNC w zakresie sprzedaży maszyn CNC, narzędzi 
skrawających, oprogramowania CAD/CAM ZW3D, szkoleniami w zakresie CNC 
oraz szeroko rozumianą automatyką przemysłową i serwisem maszyn do obróbki 
skrawaniem, 

• Spółdzielnię Socjalną „Powrócisz Tu” w Turku, oferującą m.in. usługi 
gastronomiczne, cateringowe oraz obsługę imprez firmowych i okolicznościowych, 

• LucBel Sp. z o.o. w Turku, oferujące usługi dekarskie, 
• MP Production Sp. z o.o. w Chorzowie, wchodzące w skład Messer Polska, 

producenta i dostawcy gazów technicznych, 
• „Woto” Wojciech Wiatrowski & Magdalena Wiatrowska w Turku, specjalizujące się 

w produkcji piwa. 
Do mocnych stron Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości uczestnicy badania 

zaliczyli: lokalizację na obszarze Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, a w efekcie dogodną 
dostępność transportową, oraz ofertę dla firm-lokatorów. Jak podkreślił jeden z rozmówców, 
od ponad dwóch lat wynajmuję dwa pomieszczenia biurowe oraz halę produkcyjną. Jestem 
bardzo zadowolony z warunków lokalowych. Dwóch przedsiębiorców zwróciło uwagę na rolę 
instytucji w ułatwianiu kontaktów biznesowych, w tym organizacji spotkań z udziałem osób 
podejmujących decyzje niezbędne w procesie inwestycyjnych – jak wyjaśnił jeden  
z uczestników badania, szybko zostało zaaranżowane spotkanie z osobami reprezentującymi 
poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Turku, w tym z udziałem burmistrza miasta. Dla 
inwestora ma to kluczowe znaczenie. Wszyscy przedsiębiorcy docenili zaangażowanie 
pracowników, przy czym jeden z nich zaproponował poszerzenie oferty instytucji: Zespół jest 
pracowity i pełen pasji. Mimo że kompetencje pracowników i ofertę Tureckiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości oceniam wysoko, brakuje mi w niej możliwości skorzystania z dotacji 
unijnych. Uważam, że warto realizować tego typu projekty. 

Uczestnicy badania dostrzegli również korzyści dla prowadzonych przez nich 
przedsiębiorstw dzięki możliwości skorzystania z oferty Tureckiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości (rycina 43), w tym o charakterze promocyjnym – jak przyznał jeden z nich, 
lokalizacja przedsiębiorstwa w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości to jej wizytówka. 
Zwiększa się wiarygodność firmy. Między innym dzięki temu rozwijamy się. Rośnie sprzedaż. 
Inny rozmówca zwrócił uwagę na rolę instytucji w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych: 
Jako osoba korzystająca z oferty Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości jestem bardziej 
przychylnie traktowany przez decydentów. To z kolei ma wpływ na terminowość realizacji 
przedsięwzięć inwestycyjnych.  
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Rycina 43. Korzy ści dla przedsi ębiorstw, które skorzystały/korzystaj ą z oferty Tureckiego 
Inkubatora Przedsi ębiorczo ści, w opinii klientów 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadów. 
 
 

4.6. Centrum Innowacji NUVARRO 

Podstawowe informacje o instytucji i samoocena jej funkcjonowania 
 

Centrum Innowacji NUVARRO Sp. z o.o. prowadzi działalność w gminie Kazimierz 
Biskupi w powiecie konińskim. Firma NUVARRO rozpoczęła działalność w listopadzie 2009 r. 
jako podmiot prawa handlowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale 
jednocześnie jako prywatna instytucja otoczenia biznesu – podmiot nienastawiony na zysk. 
Centrum zostało wybudowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Działanie 1.4 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  
pn. „Budowa Centrum Transferu Technologii NUVARRO w gminie Kazimierz Biskupi".  

Głównym celem instytucji jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności 
podmiotów w obszarze „zielonej gospodarki”. NUVARRO świadczy kompleksowe usługi  
w zakresie wdrażania innowacji i nowych technologii w różnych obszarach funkcjonowania 
przedsiębiorstw, samorządów oraz instytucji (rycina 44).  

Siedziba firmy mieści się w dwukondygnacyjnym biurowcu Centrum Transferu 
Technologii, wyposażonym w szereg technologii i specjalnych urządzeń, które pozwalają 
akumulować: 

• energię cieplną: pompa ciepła i kolektory słoneczne, wentylacja z rekuperacją, 
• energię elektryczną: ogniwa fotowoltaiczne, turbina wiatrowa z pionową osią obrotu. 

Korzy ści dla przedsi ębiorstw

Skrócenie czasu realizacji przedsięwzięcia jako efekt sprawnej 
organizacji spotkań z decydentami 

Terminowość realizacji zadań jako efekt wsparcia doradczego 
w zakresie przygotowania dokumentów inwestycyjnych

Komfort pracy, w tym w zakresie organizacji spotkań
z klientami 

Rozwój przedsiębiorstwa

Prestiż firmy-lokatora, zwiększenie wiarygodności 
przedsiębiorstwa 

Ułatwienie kontaktów z osobami uczestniczącymi w procesie 
inwestycyjnym
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Rycina 44. Oferta Centrum Innowacji NUVARRO – usług i doradcze 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://nuvarro.pl/pl/nuvarro-pl. 
 
NUVARRO realizuje swoją misję poprzez: 
• Centrum Transferu Technologii NUVARRO – ośrodek kompleksowej obsługi 

przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji oraz nowych technologii, a także 
pierwszy w subregionie konińskim biurowiec, który w swoim funkcjonowaniu 
wykorzystuje – w sposób tak efektywny – odnawialne źródła energii. Jako jedna  
z nielicznych tego typu instytucji położona jest na terenach wiejskich; 

• Klaster Technologii Niskoenergetycznych – funkcjonuje od stycznia 2013 r. 
Stanowi on podstawowe ogniwo inicjatyw i rozwiązań technologicznych 
związanych z gospodarką niskoenergetyczną i branżą odnawialnych źródeł 
energii, w celu stworzenia nowej regionalnej specjalizacji i osiągnięcia masy 
krytycznej do budowy swoistego zagłębia usług zielonej gospodarki w regionie. 
Jest on platformą integrującą przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje badawczo-
rozwojowe (B+R) oraz organizacje otoczenia biznesu. Koordynatorem Klastra 
Technologii Niskoenergetycznych jest NUVARRO Sp. z o.o.; 

• Laboratorium Pomiarowe OZE – powstało jako element wzmocnienia 
infrastruktury badawczo-rozwojowej Centrum Transferu Technologii NUVARRO. 
Stanowi ono podstawę do współpracy ze środowiskiem wielkopolskich, 
technicznych szkół wyższych oraz z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych 
o profilu technicznym. Wyniki prowadzonych badań mają służyć 
przedsiębiorstwom, samorządom, uczelniom, szkołom w zakresie wdrażania 
efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej w Wielkopolsce, a także 
realizacji celów strategii EUROPA 2020. 

Wymienione powyżej projekty mają na celu: 
• promocję pokazowego „Budynku Pełnego Energii”, a tym samym budownictwa 

niskoenergetycznego, 
• ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do badań w zakresie innowacji i nowych 

technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością 
energetyczną, a także do wyników prac naukowych jednostek B+R i uczelni  
z województwa i kraju, 

Doradztwo dla 
przedsi ębiorstw

• audyt innowacyjności 
przedsiębiorstwa

• dotacje dla przedsiębiorstw 
2014-2020

• oferta badawcza dla 
biznesu (z wykorzystaniem 
LabOZE oraz laboratorium 
mobilnego)

• badanie termowizyjne

Doradztwo dla 
samorz ądów

• plan gospodarki 
niskoemisyjnej

• audyt energetyczny 
budynku

• dotacje dla samorządu 
2014-2020

• prosument
• ekspertyza ornitologiczna
• plan zaopatrzenia w energię 
cieplną, energię elektryczną                  
i paliwa gazowe

Doradztwo dla nauki

• Laboratorium pomiarowe 
OZE

• Mobilne laboratorium
• lekcje pokazowe, praktyki 
szkolne i studenckie dla 
uczniów kierunków 
technicznych                        
i związanych z  ochroną 
środowiska

• udział w projektach 
badawczych
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• promocję zielonej gospodarki i „zielonych miejsc pracy”, 
• ograniczenie kosztów przedsiębiorców związanych z energochłonnością 

produkcji, 
• edukację poprzez udostępnienie budynku i laboratorium studentom oraz uczniom 

kształcącym się w kierunkach związanych z energetyką i OZE, 
• ograniczenie kosztów samorządów i osób indywidualnych związanych  

z energochłonnością budynków. 
Centrum Innowacji NUVARRO jest liderem w Wielkopolsce i prekursorem  

w dziedzinie innowacji i zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności 
energetycznej w Polsce. Dariusz Kałużny, prezes Zarządu NUVARRO Sp. z o.o., podkreślił: 
Zaangażowanie spółki NUVARRO w zakresie wspierania małej i średniej przedsiębiorczości 
oceniam wysoko. W szczególności wspieramy osoby rozpoczynające działalność 
gospodarczą. W przypadku funkcjonujących firm dopiero poszukujemy tematów, którymi 
przedsiębiorcy byliby zainteresowani. Staramy się dostosować ofertę do potrzeb 
przedsiębiorców. Ponadto od początku działalności realizujemy projekty szkoleniowe. Naszą 
specjalnością są wielodniowe szkolenia specjalistyczne.  

NUVARRO współpracuje z uczelniami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 
akademickiej, promocji oferty naukowo-technologicznej, komercjalizacji oraz ochrony 
własności intelektualnej. W kontekście roli instytucji otoczenia biznesu w procesie wspólnego 
uczenia się, warto przytoczyć fragmenty wypowiedzi prezesa Zarządu NUVARRO z 2013 r. 
na temat współpracy przedsiębiorstw z nauką: Współpraca przedsiębiorstw z nauką jest 
wpisana w nasze przedsięwzięcie, które nazwaliśmy Centrum Transferu Technologii. 
Jesteśmy na etapie uzgodnień i podpisywania porozumień z podmiotami naukowymi. Mamy 
umowy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, ośrodkiem badawczym, w którym prowadzone 
są te typy badań, które nas interesują, szczególnie obszar związany ze sprawami 
energetycznymi i klimatem. To jest związane z kolei z naszymi zainteresowaniami, jakimi są 
odnawialne źródła energii40. Spółka NUVARRO współpracuje również z Instytutem Logistyki  
i Magazynowania w Poznaniu oraz Wielkopolskim Instytutem Jakości: To są bardziej 
ubranżowione przedsięwzięcia. Instytut Logistyki oznacza współpracę nad nowymi 
rozwiązaniami w zakresie magazynowania i logistyki, natomiast Wielkopolski Instytut Jakości 
to poszukiwanie obszarów do współpracy między firmami a naukowcami w zakresie 
systemów zarządzania jakością w firmach. My jesteśmy pośrodku. Musimy znać te instytuty  
i wiedzieć czym się zajmują, a z drugiej strony jakie potrzeby mają przedsiębiorcy41. Centrum 
współpracuje również z uczelniami: Współpracujemy z powoływanymi przy uczelniach 
centrami transferu technologii bądź innymi instytucjami, które zajmują się wychodzeniem na 
zewnątrz. Czasami jest to pełnomocnik, czasami grupa w postaci centrum. Na tej zasadzie 
współpracujemy z Politechniką Poznańską i Politechniką Koszalińską. Podpisujemy 
porozumienia i na tej bazie układamy współpracę. Przy okazji jednego projektu unijnego 
potrzebowaliśmy ekspertyzy dotyczącej logistyki i współpracowaliśmy z Politechniką 
Poznańską. W ramach naszej współpracy powstawały ekspertyzy, były wykonywane badania 

                                                      
40 Współpraca świata nauki i biznesu, dostępny: http://iw.org.pl/pl/magazyn-design-artykuly/item/190-wspolpraca-
swiata-nauki-i-biznesu [data dostępu: 6.09.2015].  
41 Ibidem. 
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na potrzeby określonych firm czy też określonych przedsięwzięć42. W ramach wywiadu 
przeprowadzonego na potrzeby niniejszej ekspertyzy Dariusz Kałużny podkreślił, że 
NUVARRO współpracuje z instytucjami naukowymi nie tylko w zakresie komercjalizacji oraz 
ochrony własności intelektualnej, ale również w zakresie rozwoju kadr dla gospodarki: 
Organizujemy lekcje pokazowe dla uczniów kierunków technicznych i związanych z ochroną 
środowiska. Umożliwiamy uczniom i studentom odbycie stażu i praktyk zawodowych.  
Na przykład w styczniu tego roku, w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie 
kształcenie zawodowe”, realizowanego we współpracy z Politechniką Poznańską, w firmie 
praktyki zawodowe odbyli uczniowie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie. 
Najlepsi stażyści mają szansę zatrudnienia i dalszego rozwoju w strukturach NUVARRO. 
Spółka uczestniczy w konsultacjach w zakresie tworzenia programów nauczania. Jestem 
m.in. członkiem Rady Programowej dla kierunku „Energetyka” na Wydziale Budownictwa, 
Mechaniki i Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Spółka 
NUVARRO została również powołana na członka Rady Programowej dla kierunku 
„Budownictwo”. 

 
Wybrane efekty funkcjonowania instytucji 

 

W latach 2013-2014 w ramach projektu „Akademia Innowacji NUVARRO” instytucja 
przeprowadziła 15 specjalistycznych szkoleń, w których uczestniczyły 384 osoby ze 193 firm. 
W uwzględnionym okresie zainteresowanie tego typu usługami wzrosło (rycina 45). 
Tematyka szkoleń, na ogół wielodniowych, obejmowała takie zagadnienia, jak: efektywne 
zarządzanie energią w budynkach, pozyskiwanie energii słonecznej, zarządzanie talentami, 
strategia zarządzania firmą, innowacje a sprzedaż, nowoczesny marketing.  

Od września 2014 r. do maja 2015 r. w siedzibie NUVARRO był realizowany projekt 
„EKODZIAŁANIA – program wdrożenia proekologicznych działań w polskich MMSP”, 
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczyło pięć grup 
szkoleniowych. Udział w tym projekcie pozwolił uczestnikom m.in. rozwinąć umiejętności  
w budowaniu i wykorzystaniu modelu biznesowego, znaleźć rozwiązania proekologiczne 
prowadzące do budowania przewagi konkurencyjnej, diagnozować obszary potencjalnego 
rozwoju firmy.  
 

Rycina 45. Aktywno ść Centrum Innowacji NUVARRO w zakresie działalno ści szkoleniowej  
w latach 2013-2014 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Centrum Innowacji NUVARRO. 

                                                      
42 Współpraca świata nauki i biznesu, dostępny: http://iw.org.pl/pl/magazyn-design-artykuly/item/190-wspolpraca-
swiata-nauki-i-biznesu [data dostępu: 6.09.2015]. 
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NUVARRO oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie oceny 
szans i wyboru projektu do dofinansowania, znalezienia i pozyskania odpowiedniego 
finansowania zewnętrznego oraz rozliczenia projektu finansowanego ze środków unijnych, 
krajowych, norweskich oraz innych programów pomocowych. Instytucja pozyskała 51 dotacji 
zewnętrznych. Przykładem aktywności NUVARRO w tym zakresie jest opracowanie wniosku 
o dotację i planu biznesowego pt. „Innowacje kluczem do rozwoju Zakładu Produkcyjno-
Handlowego ELEKTRO-PLAST Spółka z o.o.” w ramach działania 1.2 Wsparcie rozwoju 
MSP Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach 
projektu zakupiono innowacyjną wtryskarkę do tworzyw sztucznych oraz oprogramowanie  
do monitorowania procesu produkcji, projektowania rysunków technicznych form 
wtryskowych i programu do obsługi transakcji.  

Firma NUVARRO zrealizowała 20 audytów energetycznych oraz 13 planów 
gospodarki niskoemisyjnej. NUVARRO współpracuje z kilkunastoma samorządami z całej 
Wielkopolski. Największym zrealizowanym planem gospodarki niskoemisyjnej jest PGN  
dla sześciu gmin powiatu tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek  
i Władysławów. 

 
Zasięg oddziaływania instytucji 

 

Przedsiębiorstwa, które skorzystały/korzystają z oferty Centrum Innowacji NUVARRO 
prowadzą działalność w szczególności na terenie subregionu konińskiego. Zasięg 
oddziaływania instytucji wykracza jednak nie tylko poza obszar subregionu, ale również 
województwa wielkopolskiego – klienci instytucji prowadzą działalność m.in. w Warszawie, 
Łodzi, Lublinie, Gdyni. 

 
Ocena funkcjonowania instytucji 

 

Ocena funkcjonowania Centrum Innowacji NUVARRO została dokonana przez osoby 
reprezentujące następujące przedsiębiorstwa: 

• Wydawnictwo IBIS i Konińską Drukarnię Dziełową w Tuliszkowie,  
• Agencję "SECURA-SECURITY" Wiesław Bartkowiak, Wiesław Święcichowski S.J.  

w Gnieźnie, 
• Zakład Aktywności Zawodowej „Posada” w Koninie, 
• Konińską Wytwórnię Prefabrykatów KON-BET Sp. z o.o., 
• Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową ART-ROL z siedzibą w Białej Panieńskiej  

k. Rychwała, zajmującą się produkcją oraz sprzedażą artykułów metalowych, 
budowlanych, ogrodniczych, nawozów i środków ochrony roślin oraz artykułów  
do produkcji rolnej. 
Za mocną stronę instytucji przedsiębiorcy uznali m.in. ofertę szkoleniową 

dostosowaną do potrzeb rynku, w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jak 
zauważył jeden z uczestników badania, na rynku jest wiele firm świadczących usługi 
szkoleniowe – nam brakowało właśnie szkoleń specjalistycznych. Wcześniej musieliśmy 
korzystać z oferty szkoleniowej instytucji prowadzących działalność w Poznaniu. Nasze 
potrzeby związane są z wdrażaniem rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić energię. Inny 
uczestnik zwrócił uwagę, że NUVARRO wychodzi poza schemat – po zakończeniu szkoleń 
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są organizowane spotkania z doradcą w celu rozpoznania potrzeb szkoleniowych 
przedsiębiorców. Wszyscy uczestnicy badania do mocnych stron Centrum Innowacji 
NUVARRO zaliczyli wysoki poziom kompetencji pracowników, zwłaszcza kadry 
zarządzającej. Jak wyjaśnił jeden z przedsiębiorców, doświadczenie zawodowe pana 
prezesa wpłynęło na moją decyzję o skorzystaniu z oferty przedsiębiorstwa NUVARRO. 
Wysoko oceniam współpracę z instytucją w zakresie realizacji projektu dotyczącego budowy 
elektrowni wiatrowej oraz innych przedsięwzięć. Na pewno skorzystam jeszcze z oferty tej 
instytucji. Inny uczestnik badania podkreślił: Pan prezes często aktywnie uczestniczy  
w dialogu z uczestnikami szkoleń organizowanych przez Centrum. W tego typu spotkaniach 
biorą również udział inni pracownicy NUVARRO. Uczestnicy badania nie potrafili 
zidentyfikować słabych stron instytucji. 

Przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu dostrzegli szereg korzyści wynikających  
z korzystania z oferty Centrum Innowacji NUVARRO (rycina 46), np. ułatwienia  
w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych. Jak wyjaśnił jeden z przedsiębiorców, 
współpracuję z firmami partnerskimi i innymi przedsiębiorstwami rekomendowanymi przez 
spółkę NUVARRO. 

 

Rycina 46. Korzy ści dla przedsi ębiorstw, które skorzystały/korzystaj ą z oferty Centrum 
Innowacji NUVARRO, w opinii klientów 

 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadów. 
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decydentów 

Rozwój przedsiębiorstwa, m.in. jako efekt realizacji 
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Ułatwienie kontaktów biznesowych
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4.7. Kaliski Inkubator Przedsi ębiorczo ści 

Podstawowe informacje o instytucji i samoocena jej funkcjonowania 
 

Misją Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości43 jest aktywne wspieranie  
i rozwój przedsiębiorczości w południowej części Wielkopolski. Strategicznym celem Fundacji 
jest ułatwienie przedsiębiorcom działalności na jednolitym rynku europejskim oraz 
zapewnienie przewagi konkurencyjnej poprzez propagowanie i wspieranie innowacyjnej 
przedsiębiorczości, podnoszenie ekonomicznej świadomości w wymagających tego 
obszarach społecznych, wspieranie przedsiębiorczości poprzez projekty i realizację polityki 
Unii Europejskiej. Oferta Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (rycina 47) 
skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zainteresowani są rozwojem własnej działalności, 
w tym także wdrażaniem innowacji procesowych, produktowych, organizacyjnych  
czy prowadzeniem badań. Fundacja realizuje projekty, w ramach których może refinansować 
głównie koszty biurowe, przygotowanie materiałów, opracowania, zakup sprzętu  
i wynagrodzenia, ale odnoszące się do tych pracowników, którzy zostali zaakceptowani przez 
donatora. Fundacja posiada też dochody własne pochodzące z wynajmu lokali  
w inkubatorze. Nie są one jednak wystarczające ze względu na systematycznie rosnące 
koszty eksploatacyjne i administrowania. W 1996 r., w którym Fundacja rozpoczęła 
działalność, wpływy te finansowały wszystkie koszty. Obecnie dochody te stanowią mniej niż 
17% wszystkich wpływów. Projekty zazwyczaj finansują 75% kosztów kwalifikowanych.  

 
Rycina 47. Oferta Fundacji Kaliski Inkubator Przeds iębiorczo ści 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: https://www.kip.kalisz.pl. 
 
Realizowany przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości projekt Inkubator 

Technologiczny rozpoczął się w 2006 r. Zgodnie z jego założeniami instytucja oferowała 
lokale w szczególności firmom zajmującym się designem, wzornictwem czy projektowaniem. 
Po zakończeniu realizacji projektu, nadal jednym z elementów szerokiej oferty Fundacji jest 
wynajem powierzchni dla firm. Ponadto Fundacja oferuje przedsiębiorcom wsparcie 
szkoleniowe, doradcze, w bardzo szerokiej tematyce związane głównie z internacjonalizacją 
przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniem środków na finansowanie działalności. W strukturach 

                                                      
43 Dokonano analizy działalności Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jako realizatora projektu Inkubator 
Technologiczny, w tym funkcjonujących w strukturze Fundacji Ośrodka Enterprise Europe Network oraz Punktu 
Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług. 
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Fundacji funkcjonują także Fundusze Pożyczkowe oferujące instrumenty zwrotne dla sektora 
MMSP, w tym pożyczki z inicjatywy JEREMIE na preferencyjnych warunkach. 

Dokonując oceny działalności instytucji, Zuzanna Szczudlik, prezes Zarządu 
Fundacji, zwróciła uwagę na jej aktywność w zakresie wspierania działalności małych  
i średnich przedsiębiorstw oraz rolę procesu internacjonalizacji i współpracy 
międzysektorowej w realizacji celów Fundacji: Wysoko oceniam działalność Fundacji na 
rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw m.in. poprzez posiadanie 
w ofercie Fundacji atrakcyjnych pożyczek i profesjonalnego wsparcia doradczego, w tym  
w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz uzyskania patentu. Z naszą pomocą 
sześciu klientów skorzystało z doradztwa oraz uzyskało dofinansowanie na przygotowanie  
i złożenie wniosku patentowego. Ponadto, Fundacja dysponuje kilkoma źródłami 
finansowania pożyczek. W ramach unijnej inicjatywy JEREMIE w latach 2010-2014 Fundacja 
pozyskała łącznie 32 mln zł na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,  
w szczególności z południowej części Wielkopolski, którzy na „zwykłym” rynku komercyjnym 
mieliby trudności z uzyskaniem kredytów. Od 2008 r. w strukturze Fundacji funkcjonuje 
Ośrodek Enterprise Europe Network, który m.in. organizuje spotkania kooperacyjne podczas 
znaczących międzynarodowych i krajowych targów. Również w ramach EEN zrealizowany 
został projekt mający na celu stworzenie platformy współpracy pomiędzy organizacjami 
okołobiznesowymi. W wyniku jego realizacji Fundacja zawarła 16 umów, których strony 
zadeklarowały współpracę w celu wzmocnienia skuteczności usług na rzecz sektora małych  
i średnich przedsiębiorstw w regionie.  

 
Wybrane efekty funkcjonowania instytucji 

 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje swoje cele statutowe, m.in. 
udzielając pożyczek osobom bezrobotnym na utworzenie działalności gospodarczej oraz 
mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na rozwój przedsiębiorstwa, w tym utworzenie 
nowych miejsc pracy. Liczba pożyczek udzielonych w latach 2012-2014 wzrosła z 48  
do 88 (rycina 48).  

Działający w ramach Fundacji Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług, 
funkcjonujący na podstawie podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 
umowy o dofinansowanie, w latach 2012-2013 zrealizował 579 usług informacyjnych oraz 
359 usług doradczych (rycina 49). 

Działania funkcjonującego w strukturze Fundacji Ośrodka Enterprise Europe Network 
objęły w okresie 2012-2014 m.in. (rycina 50): 

• organizację szkoleń, w których uczestniczyło 968 osób, 
• organizację szkoleń i warsztatów podczas Europejskiego Tygodnia 

Przedsiębiorczości, np. w zakresie wsparcia polskich firm w eksporcie na rynki 
Unii Europejskiej przy wykorzystaniu narzędzi internetowych, roli innowacji  
w zarządzaniu, własności intelektualnej,  

• przeprowadzenie 21 audytów innowacyjności,  
• upowszechnienie wiedzy poprzez zrealizowanie 386 specjalistycznych konsultacji, 
• odbycie 108 wizyt w firmach, 
• stworzenie 72 profili handlowych dla firm z regionu, 
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• przekazanie klientom 179 adresów firm europejskich zainteresowanych 
współpracą, 

• organizację konkursu dla przedsiębiorców „Lider innowacyjności Południowej 
Wielkopolski” w 2014 r. 

W obiektach Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości zlokalizowane są 23 
przedsiębiorstwa. 

 
Rycina 48. Liczba po życzek udzielonych przez Fundacj ę Kaliski Inkubator Przedsi ębiorczo ści  

w latach 2012-2014 

 
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Fundację Kaliski Inkubator 

Przedsiębiorczości. 
 

Rycina 49. Liczba usług zrealizowanych przez Punkt Konsultacyjny KSU działaj ący  
przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsi ębiorczo ści w latach 2012-2013  

 
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Fundację Kaliski Inkubator 

Przedsiębiorczości. 
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Rycina 50. Wybrane usługi zrealizowane przez O środek Enterprise Europe Network 
funkcjonuj ący w strukturze Fundacji Kaliski Inkubator Przedsi ębiorczo ści w latach 2012-2014  

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Fundację Kaliski Inkubator 

Przedsiębiorczości. 
 
 

Zasięg oddziaływania instytucji 
 

Przedsiębiorstwa, które skorzystały/korzystają z oferty Fundacji Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości prowadzą działalność głównie na obszarze subregionu kaliskiego. 
 

Ocena funkcjonowania instytucji 
 

Ocena funkcjonowania Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości została 
dokonana przez osoby reprezentujące następujące przedsiębiorstwa: 

• CM Group w Kaliszu, oferujące innowacyjne rozwiązania w zakresie 
monitorowania pojazdów i maszyn, kontroli paliwa, kosztów oraz wykonywanych 
zadań przez pracowników; 

• KONMIND Maciej Brzeziński w Kaliszu, zajmujące się projektowaniem maszyn  
i urządzeń oraz doradztwem technicznym; 

• Pink Elephant w Kaliszu, agencję reklamową, która oferuje kompleksową obsługę 
klienta w zakresie działań reklamowych i marketingowych, kreacji artystycznych, 
tworzenia stron www, prezentacji multimedialnych, tworzenia wydawnictw oraz 
poligrafii; 

• PPHU „KAJA” Krzysztof Pokornowski w Kaliszu, specjalizujące się  
w wykonawstwie mebli na indywidualne zamówienie; 

• Tebim.pl w Kaliszu, agencję interaktywną, która świadczy kompleksowe usługi  
w zakresie projektowania i wdrażania serwisów internetowych, przygotowania 
rozwiązań e-commerce, marketingu w wyszukiwarkach internetowych, kampanii 
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reklamowych Google AdWords, pozycjonowania stron internetowych, identyfikacji 
wizualnej. 

Identyfikując mocne strony instytucji, przedsiębiorcy wymienili: atrakcyjną lokalizację 
inkubatora, ofertę obejmującą pożyczki udzielane na atrakcyjnych warunkach, zgrany zespół 
pracowników, w tym orientację na klienta. Jak wyjaśnił jeden z uczestników badania, 
pracownik Fundacji zainicjował spotkanie, mające na celu rozpoznanie potrzeb naszej firmy  
z punktu widzenia dalszego rozwoju. Z kolei dwóch innych uczestników badania, oceniając 
ofertę instytucji, zaproponowało rozwinięcie oferty szkoleniowej w celu dostosowania  
do potrzeb rynku:  

• Oferta jest taka, jak w przypadku innych firm organizujących szkolenia. Tematyka 
szkoleń nawiązuje do realizowanych projektów, a nie wynika z potrzeb rynku.  
W związku z działalnością inkubatora podejmowane zagadnienia powinny być 
związane z zaawansowanymi technologiami.  

• Warto poszerzyć ofertę szkoleniową. Brakuje szkoleń specjalistycznych, np.  
w zakresie zarządzania produkcją.  

Jeden z przedsiębiorców zaproponował ponadto powrót do organizacji śniadań 
biznesowych. 

Wśród korzyści dla przedsiębiorstw wynikających z korzystania z oferty instytucji 
(rycina 51) przedsiębiorcy dostrzegli przede wszystkim relację między lokalizacją firmy  
w inkubatorze a kształtowaniem jej wizerunku.  

 
Rycina 51. Korzy ści dla przedsi ębiorstw, które skorzystały/korzystaj ą z oferty Fundacji Kaliski 

Inkubator Przedsi ębiorczo ści, w opinii klientów 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadów. 
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4.8. Park technologiczny YouNick 

Podstawowe informacje o instytucji i samoocena jej funkcjonowania 
 

YouNick (dotychczas Nickel Technology Park Poznań) jest pierwszym w Polsce 
prywatnym parkiem technologicznym. Siedziba instytucji mieści się w Złotnikach. 
Właścicielem YouNick jest rodzina Nickel. W 2005 r. Nickel Technology Park Poznań 
rozpoczął budowę infrastruktury w postaci budynków biurowych i magazynowych w oparciu  
o środki pochodzące z umowy o dofinansowanie w wysokości 21,6 mln zł. Celem Nickel 
Technology Park Poznań było zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw 
działających w Polsce w branżach: biotechnologia, IT, budownictwo oraz technologie 
ekologiczne. Zamierzenia te zostały osiągnięte poprzez wsparcie procesu tworzenia  
i zawiązywania innowacyjnych przedsiębiorstw, a także przygotowanie strategii 
komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań maksymalizujących szanse samodzielnego 
przetrwania tych przedsiębiorstw na rynku, w ramach projektu pod nazwą „Nickel Inkubator  
– Wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach 3. osi priorytetowej Kapitał dla 
innowacji, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2014. Realizacja projektu obejmuje pięć etapów.  
W pierwszych dwóch, po fazie poszukiwania pomysłów, nastąpiło ich wstępne rozpoznanie  
i ocena, co pozwoliło na wyselekcjonowanie 27 najbardziej obiecujących przedsięwzięć. Na 
etapie preinkubacji 19 z nich otrzymało m.in. wsparcie doradcze z zakresu zagadnień 
biznesowo-finansowych, prawnych oraz badań rynkowych, jak również specjalny coaching 
dotyczący współpracy i negocjacji z potencjalnym inwestorem. Natomiast w ramach inkubacji 
dziewięć podmiotów otrzymało wsparcie kapitałowe w wysokości do 800 tys. zł na każde 
przedsięwzięcie. Ostatni etap stanowi wyjście kapitałowe ze wspieranej inwestycji. Przy 
ocenie i wyborze pomysłów decydujące znaczenie miał potencjał technologiczny i stopień 
innowacyjności przedsięwzięcia.  

W 2011 r. rozpoczęto budowę Nickel BioCentrum – nowoczesnego ośrodka usług 
biomedycznych, mieszczącego powierzchnie laboratoryjne, powierzchnie biurowe oraz 
wyspecjalizowane powierzchnie wspólne, jak również zespół pracowni mikrobiologicznych. 
Wartość dofinansowania projektu wyniosła 10,8 mln zł. Warto podkreślić, że w sierpniu 
2012 r. skomercjalizowano pierwsze pomysły zgłoszone do projektu „Nickel Inkubator” 
poprzez utworzenie spółek: Centrum Biotechnologii i Badań Mikrobiologicznych oraz 
MedVentures. 

Park technologiczny YouNick oferuje kompleksowe usługi biznesowe dla branż: 
biotechnologicznej, medycznej, IT, chemicznej, ochrony środowiska oraz odnawialnych 
źródeł energii (rycina 52). Laboratorium badawcze jest wysoce elastyczne i pozwala  
na symulacje środowisk BioTech i ICT. Zespół projektowy stosuje procesy myślenia 
projektowego (ang. design thinking), co pozwala zminimalizować ryzyko wypracowania 
nieadekwatnych rozwiązań. 
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Rycina 52. Oferta parku technologicznego YouNick 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://younick.pl/pl/place-to-create. 

 
Zmiana nazwy spółki odzwierciedla przede wszystkim zmiany w filozofii oraz ofercie 

parku. Jak wyjaśnia Dagmara Nickel, prezes YouNick by Nickel Technology Park Poznań, 
przez ostatni rok intensywnie pracowaliśmy nad strategią rozwoju naszej spółki na najbliższe 
lata, opierając się m.in. na wynikach badań prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu oraz przez takie międzynarodowe firmy badawcze i konsultingowe, jak: Deloitte, 
McKinsey, Aon Hewitt czy Instytut Gallupa. Formalnie nadal pozostaniemy parkiem 
technologicznym. Jednak zmienia się nasze podejście. To nie technologia jest w centrum 
naszych zainteresowań, lecz człowiek, który ją tworzy i wykorzystuje, człowiek, który 
prowadzi lub współtworzy biznes. Wspieramy go udostępniając przyjazną i komfortową 
przestrzeń do pracy, wygodne biura, prorozwojowe usługi oraz środki finansowe, doradztwo, 
wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej (…) Nowa filozofia 
działania parku to również nowe podejście do procesu inwestycyjnego. Niewiele start-up’ów  
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nowoczesny ośrodek usług 

biomedycznych, mieszczący 
powierzchnie laboratoryjne, 

powierzchnie biurowe, 
wyspecjalizowane 

powierzchnie wspólne 
(zmywalnia, chłodnia, 

sterylizatornia, pokój wirówek, 
magazyn), pracownie 

mikrobiologiczne

Badania czystości patentowej

Outsourcing obsługi 
biznesowej (zarządzanie 
finansami, księgowość 
zarządcza, controlling, 

raportowanie, obsługa prawna, 
PR i marketing, HR)

Nowoczesne Centrum 
Konferencyjne 

Hale magazynowo-montażowe                      
z rampami do bocznego 

rozładunku, powierzchnie 
biurowe, zaplecze socjalne, 
plac manewrowy dla tirów
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w Polsce w ocenie zewnętrznych ekspertów jest prawdziwie innowacyjnych, co więcej, 
niewiele z nich osiąga poziom rozwiniętego biznesu. Na bazie naszych doświadczeń 
szukaliśmy przyczyn tego zjawiska. Doszliśmy do wniosku, że w dużej mierze takiej sytuacji 
jest winna antagonizacja relacji pomysłodawca – inwestor oraz skupianie się przede 
wszystkim na stronie kosztowej danego przedsięwzięcia i osiągnięciu zdolności operacyjnej, 
a nie wytworzeniu wartości dla klienta czy użytkownika. (…) Szczególne wysiłki w obrębie 
rozwoju produktów i usług koncentrujemy przede wszystkim na wypracowaniu unikatowej 
wartości dla klientów spółek portfelowych. Tylko wówczas bowiem, gdy dostarczane 
rozwiązania i technologie są oparte na rzeczywistych potrzebach człowieka, stanowią dla 
niego pożądaną wartość, za którą jest gotów zapłacić44. 

YouNick inwestuje w rozwój i doskonalenie procesów, skupiając się na modelowaniu 
biznesu. Jak wyjaśnia Adam Siwczyński, zajmujący się w YouNick od kilku lat inwestycjami 
kapitałowymi, Nickel Technology Park pozytywnie wyróżnia się na tle instytucji wspierających 
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, że jesteśmy przedsiębiorstwem 
prywatnym. Głównym źródłem finansowania są środki prywatne. Relacje między naszym 
przedsiębiorstwem a klientami są rynkowe, wartościowe, realne – sami jesteśmy 
przedsiębiorstwem, dlatego rozumiemy potrzeby przedsiębiorców. Jesteśmy dla naszych 
spółek partnerem, a nie zwierzchnikiem. Razem szukamy najlepszego modelu biznesowego  
i takiego zastosowania innowacyjnych technologii i pomysłów, które przyniesie klientom 
wymierną korzyść. Udostępniamy przedsiębiorcom nie tylko nowoczesną infrastrukturę 
biurową i laboratoryjną, ale i rozwijamy ich biznes. Zauważyliśmy, że brakuje rzemiosła  
u podstaw, jak tworzyć pomysł na biznes, jak tworzyć produkt, proces. W tym roku nasza 
oferta wzbogaciła się m.in. o unikatową w skali regionu powierzchnię usługową TestLAB, 
wyposażoną w specjalistyczne oprzyrządowanie oraz oprogramowanie kompleksowo 
wspierające proces rozwoju nowych produktów i usług. Zależy nam, aby pomóc 
przedsiębiorcom w zakresie modelowania procesów produkcyjnych, w zweryfikowaniu ich 
pomysłów z rzeczywistymi potrzebami rynku. TestLAB składa się z pięciu pracowni 
modelowania 3D, badań sensorycznych, modelowania matematycznego i statystycznego, 
projektów technicznych oraz rzeczywistości poszerzonej i wirtualnej.  

W 2010 r. instytucja powołała Stowarzyszenie Bioregion Wielkopolska, które 
integruje i promuje wielkopolską branżę biotechnologiczną oraz medyczną. Baza Bioregionu 
zawiera kontakty do ponad 100 specjalistów z branży Bio/Med, dysponujących przynajmniej 
kilkuletnim doświadczeniem zawodowym oraz 300 studentów i absolwentów kierunków 
biotechnologicznych. Stowarzyszenie ułatwia nawiązywanie współpracy poprzez własną sieć 
kontaktów zagranicznych w Europie Centralnej i Wschodniej oraz Północnej (m.in. BioCity 
Turku, Bavarian Biotech Cluster, European Federation of Biotechnology, Hungarian 
Biotechnology Association, Europa Bio) oraz wspiera członków poprzez wspólne działania 
marketingowe i promocyjne. 

Od 2011 r. instytucja jest członkiem International Association of Science Parks 
(IASP) – międzynarodowej sieci parków naukowych i technologicznych IASP.  

                                                      
44 Informacja dla prasy: YouNick by Nickel Technology Park Poznań – wyjątkowe miejsce dla innowacyjnych 
biznesów, z dnia 16 grudnia 2014, Poznań, dostępny: http://biotechnologia.pl/uploads/press_release/pdf/16/ 
Nickel_Technology_Park_Pozna__zmienia_nazw__i_podej_cie_do_biznesu_-_informacja_prasowa.pdf [data 
dostępu: 29.08.2015]. 
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Wybrane efekty funkcjonowania instytucji 
 

Od 2013 r. park technologiczny YouNick zrealizował we współpracy z uczelniami 
oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi 20 projektów. Instytucja zorganizowała ponad 100 
szkoleń i warsztatów, w których uczestniczyło ponad 1000 osób, oraz udzieliła 
przedsiębiorcom wsparcia kapitałowego w wysokości 11,2 mln zł (tabela 15).  

 
Tabela 15. Wsparcie finansowe udzielone przedsi ębiorcom przez YouNick w ramach projektów 

realizowanych od 2013 r.  

Nazwa spółki Bran ża Przedmiot działalno ści spółki 
 

Kwota 
inwestycji 

Centrum Biotechnologii 
Badań 
Mikrobiologicznych  
Sp. z o.o. 

Biotechnologia Laboratorium działające na rynku usług 
analiz mikrobiologicznych  
i fizykochemicznych, diagnostyki 
genetycznej oraz syntezy 
biotechnologicznej  

815 120 zł 

MEDVENTURES  
Sp. z o.o.  

Biotechnologia Realizacja badań przemysłowych i prac 
rozwojowych, których wynikiem będzie 
innowacyjna w skali międzynarodowej 
technologia dotycząca bioaktywnego 
opatrunku III generacji 

800 000 zł 

Centrum Edukacji Bio-
Medycznej Sp. z o.o.  

Biotechnologia Centrum kompetencji, którego działania 
koncentrują się na transferze technologii, 
rozwoju projektów badawczych  
i działalności szkoleniowej 

800 000 zł 

VTS PROJECT  
Sp. z o.o. 

IT Zintegrowany system telekomunikacyjno-
informatyczny dedykowany branży 
ciężkiego transportu drogowego  

800 000 zł 

3R STUDIO MOBILE 
Sp. z o.o 

IT 3R Studio zajmujące się dostarczaniem 
wysokiej jakości rozwiązań interaktywnych 
na potrzeby urządzeń mobilnych  
w obszarze 3D i rzeczywistości 
rozszerzonej 

800 000 zł 

GOSell.pl Sp. z o.o.  IT Integracja kanałów komunikacji, 
dystrybucja treści oraz dostarczanie 
nowych mediów, celem usprawnienia 
procesu dotarcia do konsumenta w branży 
retail 

750 000 zł 

nxtData Group  
Sp. z o.o. 

IT Systemy rozpoznawania obrazu  
na dokumentach strukturalnych 

300 000 zł 

IVI Sp. z o.o.  Biotechnologia Centrum Leczenia Niepłodności oparte na 
metodyce diagnostyki preimplantacyjnej 

800 000 zł 

Lab4motion Solutions 
Sp. o.o. 

IT Działalność na styku sektora 
nowoczesnych technologii oraz branży 
konsultingowej i badawczej; wspieranie 
firm w optymalizacji procesów 
biznesowych wszędzie tam, gdzie mamy 
do czynienia z ruchem, zachowaniem ludzi 
oraz układem przedmiotów w przestrzeni; 
rozwój i łączenie technologii 
rozpoznawania obrazu oraz analizy wideo 

760 000 zł 
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BLUEHAT Sp. z o.o. ICT Przedmiot projektu: SPARK – nowy 
system stymulujący komunikację 
wewnętrzną w średnich i dużych 
organizacjach, cierpiących na utrudniony 
przepływ informacji pomiędzy członkami 
tych organizacji 

500 000 zł 

CEM-KOLOR  
Sp. z o.o. 

Chemia Przerabianie odpadów hutniczych  
na pigmenty 

800 000 zł 

DATALEEZER  
Sp. z o.o. 

ICT Przedmiot projektu: stworzenie firmy, 
której celem będzie produkcja, 
magazynowanie i sprzedaż danych  
do marketing automation, w szczególności 
do procesu sprzedaży powierzchni 
reklamowych w Internecie w modelu RTB 

800 000 zł 

SPARK SOFTWARE 
Sp. z o.o. 

ICT Cel projektu: zbudowanie platformy 
technologicznej dla rynku dóbr szybko-
zbywalnych (FMCG – Fast Moving 
Consumer Goods), która będzie 
kompletnym ecosystemem dla głównych 
uczestników rynku, czyli producentów, 
sieci detalicznych oraz konsumentów 

800 074 zł 

SMART PHARM Sp. z 
o.o. 

Biotechnologia Opracowywanie i wprowadzanie na rynek 
innowacyjnych produktów dla niemowląt, 
małych dzieci i osób dorosłych 

800 000 zł 

NANOSYNC Sp. z o.o. Chemia Opracowywanie innowacyjnych formulacji 
oraz tworzenie masterbatchy i dodatków 
dla innowacyjnych kompozytów 
polimerowych 

900 000 zł 

 

Źródło : materiały udostępnione przez YouNick. 
 
Jedną z dziewięciu spółek założonych w pierwszym etapie działalności inwestycyjnej 

parku jest Lab4motion Solutions, która realizuje projekty pilotażowe związane z analizą 
zachowań konsumenckich, poprawą customer experience (CX) oraz optymalizacją operacji  
w punktach sprzedaży dla takich branż jak: handel detaliczny, galerie handlowe i obiekty 
wielkopowierzchniowe, banki, telekomunikacja, energetyka oraz stacje paliw. Jak podkreślił 
Adam Siwczyński, firma ta już w dniu powstania stanowiła jeden z najbardziej obiecujących 
projektów w naszym portfelu i nie zawiodła pokładanych w niej nadziei. W niespełna dwa lata 
jej oferta nie tylko podbiła polski rynek, ale także wzbudziła ogromne zainteresowanie 
zagranicznych klientów. Cieszymy się, że nasza partnerska współpraca z Lab4motion 
Solutions, wykraczająca daleko poza wsparcie kapitałowe, pozwoliła z sukcesem 
wymodelować biznes tej spółki i zapewnić jej bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju. 
Osiągnięta stopa zwrotu z tej inwestycji jest znacząco wyższa niż dwudziestoprocentowa 
stopa zwrotu założona dla całego portfela inwestycji parku45. 

Wśród efektów działalności YouNick uzyskanych od 2013 r. należy wymienić ponad 
10 patentów, zgłoszeń i zastrzeżeń. 

Na terenie parku funkcjonuje obecnie blisko 60 firm, zatrudniających ponad 600 
osób, a dalsze 20-30 spółek zapełni w 2015 r. nowo powstający trzeci biurowiec. Wśród 

                                                      
45 YouNick wypuszcza w świat Lab4motion Solutions, dostępny: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter 
_86197.asp?soid=29E64F35B8274182B4165AE76BD0E8F3 [data dostępu: 10.09.2015]. 
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najemców YouNick znajdują się wiodące firmy informatyczne, w tym BCC, lider polskiego 
eksportu usług SAP. Nickel Technology Park Poznań otrzymał w 2010 r. tytuł „Tego, który 
zmienia polski przemysł”, przyznany przez „Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł”,  
za stworzenie pierwszej w Polsce komercyjnej platformy współpracy nauki z biznesem  
oraz inicjatywy społeczne podejmowane przez twórców parku. 

 
Zasięg oddziaływania instytucji 

 

Park technologiczny YouNick, dzięki powiązaniom biznesowym z wiodącymi 
europejskimi środowiskami naukowymi, jest instytucją o zasięgu międzynarodowym. Zespół 
ekspertów YouNick z obszaru BIO i Life Science wywodzi się ze środowisk naukowych 
Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Holandii. Głównym obszarem oddziaływania instytucji 
jest jednak obszar aglomeracji poznańskiej i Wielkopolska, gdzie zlokalizowana jest 
infrastruktura przedsiębiorstwa. Natomiast oferta samego parku, jak i firm rozwijanych  
w ramach portfela inwestycyjnego spółki, wykracza poza rynki lokalne, stanowiąc realną 
wartość na rynku międzynarodowym. Dotyczy to w szczególności obszaru badania i rozwoju 
produktów oraz usług.  

 
Ocena funkcjonowania instytucji 

 

Ocena funkcjonowania YouNick została dokonana przez osoby reprezentujące 
następujące przedsiębiorstwa: 

• Trecom Poznań Sp. z o.o. w Złotnikach, wspierające działalność klientów poprzez 
rozwój i optymalizację posiadanych przez nich systemów IT,  

• PozLab Sp. z o.o. w Złotnikach, prowadzące działalność usługową w sektorze 
R&D oraz analityki chemicznej i farmaceutycznej dla firm z branży 
farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej, weterynaryjnej i pokrewnych jako 
niezależne laboratorium badawczo-rozwojowe, 

• SmartPharma Sp. z o.o. w Złotnikach, zajmujące się tworzeniem produktów 
medycznych, 

• Nxtdata Group sp. z o.o. w Poznaniu, zajmujące się tworzeniem 
zaawansowanych technologii informatycznych w zakresie przetwarzania obrazu, 
rozpoznawania tekstów i ich parametryzacji, 

• biomedyczną firmę MedVentures Sp. z o.o. w Poznaniu, specjalizującą się  
w rozwoju innowacyjnych metod terapeutycznych. 

Wśród mocnych stron instytucji uczestnicy badania wymienili: ofertę dostosowaną  
do potrzeb rynku, partnerski charakter relacji, wysoki poziom kompetencji pracowników oraz 
powołanie Stowarzyszenia Bioregion Wielkopolska. Jak zauważył jeden z rozmówców, oferta 
YouNick jest przemyślana, kompleksowa, na bieżąco rozbudowywana. Uwzględniane są 
informacje zwrotne od klientów. Inny uczestnik zwrócił uwagę na oparte na partnerstwie  
i metodzie win-win podejście instytucji do przedsiębiorstwa: Park rozwija się z nami. Nie 
musimy szukać alternatyw. Nickel Technology Park ma wszystko to, co jest takiej instytucji 
potrzebne. Wysoką jakość infrastruktury oferuje wiele obiektów. Tu natomiast są 
zsynchronizowane elementy twarde, czyli infrastruktura, oraz miękkie, które stanowią realną 
szansę na wdrożenie innowacyjnych projektów. Przedsiębiorcy nie potrafili zidentyfikować 
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słabych stron instytucji, przy czym jeden z uczestników badania zaproponował zwiększenie 
aktywności w zakresie organizacji spotkań z udziałem-firm lokatorów: Pożądane jest, aby  
w ramach parku rozwijały się również relacje między lokatorami. Obecnie wspiera się 
poszczególnych lokatorów, ale brakuje efektu synergii.  

Wszyscy uczestnicy badania dostrzegli korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające  
z korzystania z oferty instytucji (rycina 53). Jak wyjaśnił jeden z przedsiębiorców, dzięki 
wsparciu finansowemu uzyskanemu w ramach Nickel Inkubator zrealizowaliśmy prace 
badawcze, przygotowaliśmy prototyp produktu. Rozwijamy się. Z sukcesem pokonujemy 
kolejne fazy trudnego procesu komercjalizacji produktów medycznych. Inny rozmówca 
podkreślił, że Nickel Inkubator jest szansą na dalszy rozwój przedsiębiorstwa poprzez 
podniesienie jego konkurencyjności. 

 
Rycina 53. Korzy ści dla przedsi ębiorstw, które skorzystały/korzystaj ą z oferty parku 

technologicznego YouNick, w opinii klientów 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadów. 

  

Korzy ści dla przedsi ębiorstw

Konkurencyjne stawki czynszu najmu

Lokalizacja działalności

Zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego, 
korzystniejsze warunki finansowania działalności 

Współpraca z YouNick

Wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów 
gospodarczych

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa

Rozwój przedsiębiorstwa, zwiększenie jego 
konkurencyjności
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4.9. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM 

Podstawowe informacje o instytucji i samoocena jej funkcjonowania 
 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza to pierwszy tego typu park w Polsce. Instytucja powstała w 1995 r. Jak 
zaznaczył Jacek Guliński, dyrektor Parku, parki technologiczne zaczęły powstawać 80 lat 
temu w USA, w Europie 40 lat temu, a w Polsce – jak widać na naszym przykładzie – 20 lat 
temu. Na pewno nie jesteśmy jeszcze tak dobrzy jak oni, ale pierwsza liga parków w Polsce  
– do której zaliczam 6-8 instytucji – może z powodzeniem kooperować z parkami ze świata46.  

W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie ekonomiczne oraz rosnące potrzeby 
przedsiębiorców i osób przedsiębiorczych chcących realizować swoje pomysły na biznes, 
instytucja stworzyła unikalne na skalę regionu warunki dla współdziałania nauki i gospodarki. 
Instytucja oferuje usługi badawcze w dziedzinie chemii i technologii chemicznej, archeologii, 
informatyki, fizyki, geologii, ochrony środowiska, nauk ekonomicznych oraz społeczno-
kulturowych. Oferta PPNT jest skierowana do osób planujących założenie własnej, 
konkurencyjnej i przyszłościowej działalności, przedsiębiorców, którzy chcą poprawić swoją 
pozycję na rynku poprzez wzrost innowacyjności firmy, jednostek badawczo-rozwojowych, 
samorządowych, a także pracowników naukowych uczelni (rycina 54-55). 

 
Rycina 54. Oferta Pozna ńskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM 

 
 

Źródło:  http://ppnt.poznan.pl/index.php/pl/dzialy-ppnt. 
  

                                                      
46 Pierwszy polski park naukowo-technologiczny świętuje swoje 20-lecie, dostępny: http://nauka 
wpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,405085,pierwszy-polski-park-naukowo-technologiczny-swietuje-swoje-20-lecie.html 
[data dostępu: 9.09.2015]. 
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PPNT odgrywa istotną rolę w podnoszeniu innowacyjności gospodarki. Jak podkreślił 
Jacek Guliński, wspieramy rozwój technologii i innowacyjność od początku naszego istnienia. 
Mamy cały wachlarz usług dla naukowców chcących skomercjalizować wyniki swoich badań 
oraz dla start-up’ów. Obok szerokiej działalności badawczej prowadzimy zajęcia  
z przedsiębiorczości, pomagamy w tworzeniu i dopracowywaniu modelu biznesowego. 
Pomagamy w poszukiwaniu źródeł finansowania, realizujemy szkolenia dotyczące grantów  
w programie Horyzont 202047. 

 
Rycina 55. Oferta Pozna ńskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM  

– wybrane działy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://ppnt.poznan.pl/index.php/pl/dzialy-ppnt. 

 
Realizując główne cele, PPNT wykorzystuje możliwości współpracy, w tym 

współpracy międzynarodowej. Kamila Dobek, kierownik Działu Rozwoju Instrumentów 
Wsparcia Innowacji, wyjaśniła: Współpracujemy z innymi parkami technologicznymi,  

                                                      
47 Pierwszy polski park naukowo-technologiczny świętuje swoje 20-lecie, dostępny: http://naukawpolsce.pap.pl/ 
aktualnosci/news,405085,pierwszy-polski-park-naukowo-technologiczny-swietuje-swoje-20-lecie.html [data dostępu: 
9.09.2015]. 

Centra Badawcze:
- Poznańskie Laboratorium 

Radiowęglowe
- InkubatorTechnologii 

Chemicznych
- Waste Klaster
- Pracownia Genomowa
- Centrum Optymalizacji 

Procesów Chemicznych
- Laboratorium Fotowoltaiczne
- Laboratorium Bioremediacji                              

i  Biomonitoringu
- Laboratorium Nadkrytycznego 

CO2
- Centrum Archeologiczne
- Centrum Analiz Przestrzennych

i Społeczno-Ekonomicznych
- Centrum Optyki i Optometrii
- Poznańskie Laboratorium 

Izotopowe       

Zespół Inkubatorów Wysokich 
Technologii

oferujący innowacyjnym firmom 
(głównie z branży chemicznej, 

biotechnologicznej i 
informatycznej) przyjazne 

środowisko dla rozwoju nowych 
technologii, a nowo powstałym 
przedsiębiorstwom działania 

inkubacyjne, ułatwiające 
przetrwanie wstępnej fazy 

funkcjonowania i dalszy rozwój 
(m.in. preferencyjne stawki 

czynszu, wyposażenie, 
doradztwo)

Dział Rozwoju Instrumentów 
Wsparcia Innowacji 

specjalizujący się w działaniach 
na rzecz rozwoju innowacyjnego 

na poziomie lokalnym oraz 
regionalnym poprzez wsparcie 
administracji samorządowej, 

instytucji otoczenia biznesu oraz 
przedsiębiorstw, posiadający duże 

doświadczenie 
w zakresie opracowywania 

metodologii badań, konstrukcji 
narzędzi badawczych, prac 
analitycznych, sporządzania 

raportów i ekspertyz

Dział Transferu Technologii 
mający na celu świadczenie 

zintegrowanych usług 
wspierających działalność 

gospodarczą 
i innowacje, działająca na trzech 

kluczowych płaszczyznach: 
współpraca międzynarodowa, 
transfer technologii, własność 

intelektualna, o kilkuletnim 
doświadczeniu zdobytym 
w projektach krajowych 

i międzynarodowych

Dział Programów Badawczych 
prowadzący Regionalny Punkt 

Kontaktowy Programów 
Ramowych UE (RPK) oraz 

Regionalne Centrum Informacji 
dla Naukowców (Członek sieci 

EURAXESS), dysponujący 
informacjami dla naukowców, 
którzy chcieliby pracować za 

granicą; koordynator sieci 
Lokalnych Punktów Kontaktowych 

na terenie Wielkopolski i Ziemi 
Lubuskiej

InQbator
wspierający zarówno rozwój nowo 
powstałych, innowacyjnych firm,                     
jak i pomysłów na ich założenie,          

oferujący przestrzeń do 
prowadzenia biznesu; laureat 
nagrody "Best Science Based 

Incubator 2009" 
w kategorii "Most Promising New 

Incubator"
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w szczególności poprzez realizację wspólnych projektów. Chciałabym zwrócić uwagę  
na problem, który dotyczy niektórych polskich parków technologicznych – posiadają 
nowoczesne laboratoria, ale brakuje im kadr naukowych i pomysłów. My wciąż poszukujemy 
nowych rozwiązań. Aktywnie uczestniczymy w procesie wspólnego uczenia się. Ważna jest 
dla nas współpraca z parkami zagranicznymi. Dla zagranicznych przedsiębiorców, 
zainteresowanych założeniem filii lub nawiązaniem kontaktów stworzyliśmy usługę soft-
landing. Na przykład współpraca z Science and Technology Park Adlershof w Berlinie oraz 
University Technology Park w Chicago pozwala lokatorom jednego parku podjąć działalność 
w innym państwie poprzez lokalizację w parku partnerskim. Park współpracuje ponadto  
z uczelniami, jednostkami samorządowymi czy innymi instytucjami wspierającymi biznes.  
Na przykład we współpracy z Urzędem Miasta Poznania opracowaliśmy model wspierania 
przedsiębiorczości akademickiej w Poznaniu. Pełniliśmy rolę eksperta w Zespole  
ds. Inteligentnych Specjalizacji powołanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. W celu zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw z branż związanych  
z gospodarką odpadami poprzez dostarczanie unikatowych i nowoczesnych technologii 
powstał Waste Klaster.  

PPNT odgrywa ważną rolę w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego również ze 
względu na zdolność absorpcyjną środków Unii Europejskiej. Jak twierdzi Kamila Dobek,  
w tym aspekcie działalności Parku ocena jest bardzo wysoka. Park posiada wieloletnie 
doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów, zarówno europejskich, jak  
i krajowych. Udzieliliśmy przedsiębiorcom wsparcia kapitałowego w wysokości 7,8 mln zł. 
Pomysłodawcy i firmy działające w branżach biotechnologicznej, chemicznej i IT mieli szansę 
na pozyskanie kapitału w ramach inicjatywy „InQbator Seed". Realizacja inwestycji w ramach 
tego funduszu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Innowacyjna Gospodarka. 

Działalność PPNT w najbliższym czasie będzie skoncentrowana na realizacji nowych 
projektów, dalszym rozwoju relacji nauka-biznes, komercjalizacji wyników badań i wspieraniu 
transferu technologii dzięki funduszom unijnym w nowej perspektywie 2014-2020 oraz 
rozwinięciu i zacieśnieniu współpracy z Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych 
Technologii – konsorcjum, którego celem jest stworzenie multidyscyplinarnej jednostki 
naukowej realizującej badania na światowym poziomie. Oprócz PPNT w skład konsorcjum 
wchodzi: pięć poznańskich uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
– koordynator projektu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu), cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, 
Instytut Genetyki Roślin PAN, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Fizyki Molekularnej 
PAN) oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Jak wyjaśnił Jacek Guliński, 
chcemy, aby Poznański Park Naukowo-Technologiczny nie był tylko konsorcjantem, ale 
znaczącym udziałowcem w tym przedsięwzięciu. Park będzie inkubował i rozwijał te 
technologie, które w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii będą 
powstawały. Słowem, rozwiązania, które powstaną w WCZT będą dzięki PPNT przekuwane 
na nowe przedsiębiorstwa, głównie technologiczne48.   

                                                      
48 Pierwszy polski park naukowo-technologiczny świętuje swoje 20-lecie, dostępny: http://naukawpolsce.pap.pl/ 
aktualnosci/news,405085,pierwszy-polski-park-naukowo-technologiczny-swietuje-swoje-20-lecie.html [data dostępu: 
9.09.2015]. 
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Wybrane efekty funkcjonowania instytucji 
 

Wartość projektów, w których uczestniczy(ł) PPNT, przekracza 142 mln zł (tabela 
16). Projekty te mają na celu m.in.: 

• zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie 
wielkopolskim poprzez zwiększenie ich innowacyjności,  

• wzmocnienie konkurencyjności oraz potencjału innowacyjnego w europejskich 
regionach poprzez stworzenie nowych strategii i narzędzi stymulujących 
działalność badawczo-rozwojową w przetwórstwie spożywczym, 

• poprawę efektywności wykorzystania środków przeznaczanych na badania  
i rozwój w Wielkopolsce poprzez współpracę i wymianę dobrych praktyk pomiędzy 
ośmioma regionami partnerskimi z Unii Europejskiej (Bretanią, Akwitanią, 
Madrytem, Hesją, Novo Mesto, Północno-Wschodnią Anglią, Południową Danią  
i Wielkopolską), 

• wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych 
mikroprzedsiębiorstw opartych na wiedzy, zapewnienie pomocy w wykorzystaniu 
dostępnych instrumentów wsparcia i promocję dobrych praktyk w zakresie 
przedsiębiorczości. 

 
Tabela 16. Doświadczenie Pozna ńskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM  

w zakresie realizacji projektów 

Rodzaj projektu 
Warto ść projektów (w zł) 

realizowane  zrealizowane  

Badawczo-rozwojowy i technologiczny 5 602 727 8 639 500  
Inwestycje w przedsiębiorstwa technologiczne typu start-up 9 815 712  - 
Inwestycyjny 64 600 000 24 837 550  
Międzynarodowy ~ 4 819 781 ~ 3 198 863  
Przedsiębiorczość akademicka 2 129 600 4 678 633  
Transfer Technologii i Innowacji 1 760 550 3 602 070  
Regionalna Strategia Innowacji - 3 287 667  
Inne ~ 1 461 230 ~ 4 009 551 
Razem 90 189 600 52 253 833 

 

Źródło:  http://ppnt.poznan.pl/index.php/pl/nasza-dzialalnosc. 
 
Poznański Park Naukowo-Technologiczny zrealizował, współpracując z instytucjami 

naukowymi, 33 projekty związane z komercjalizacją wiedzy. Instytucja udzieliła 
przedsiębiorcom wsparcia kapitałowego w wysokości 7 855 tys. zł. W 2014 r. z usług 
doradczych i szkoleniowych oferowanych przez PPNT skorzystało 350 przedsiębiorstw. Inne 
przykłady efektów działalności PPNT stanowią: 23 zgłoszenia patentowe, cztery patenty49,, 
ponad 130 publikacji naukowych, około 50 publikacji poświęconych tematyce parków 
naukowo-technologicznych i transferu technologii, 20 książek tematycznych.  

W obiektach PPNT zlokalizowanych jest 91 przedsiębiorstw – 42% z nich to firmy 
reprezentujące branże informatyczną i biotechnologiczną (rycina 56). 

 

                                                      
49 Nie zostały podjęte decyzje o udzieleniu patentów zgłoszonych w latach 2013, 2014 oraz 2015. 
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Rycina 56. Liczba przedsi ębiorstw zlokalizowanych w obiektach Pozna ńskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Fundacji UAM według bran ż  

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://ppnt.poznan.pl/index.php/pl/lokatorzy. 

 
 

Zasięg odziaływania instytucji 
 

Zasięg odziaływania PPNT, zidentyfikowany na podstawie lokalizacji przedsiębiorstw, 
które skorzystały z oferty instytucji w latach 2013-2014, zdecydowanie wykracza poza obszar 
województwa wielkopolskiego. Z oferty instytucji skorzystały firmy mające siedziby również  
w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, 
warmińsko-mazurskim, mazowieckim i podlaskim. Zasięg odziaływania PPNT obejmuje więc 
obszar północnej części kraju (rycina 57). Warto podjąć dalsze badania, które pozwolą na 
identyfikację czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o skorzystaniu z oferty PPNT 
przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność poza województwem wielkopolskim.  

 
Ocena funkcjonowania instytucji 

 

Ocena funkcjonowania Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji 
UAM została dokonana przez osoby reprezentujące następujące przedsiębiorstwa: 

• AGROM Przemysław Pruchnowski w Łubowie, zajmujące się usługami  
dla rolnictwa, sprzedażą maszyn, części zamiennych oraz materiałów 
eksploatacyjnych, 

• Airoptic Sp. z o.o. w Poznaniu, specjalizujące się w projektowaniu optyki, 
optomechaniki, elektroniki, obróbce sygnału i aplikacjach do systemów TDL, 

• ENVI-PRO w Poznaniu, oferujące kompleksowe usługi z zakresu pielęgnacji 
terenów zielonych oraz doradztwa środowiskowego,  

• Finor Sp. z o.o. w Obornikach, zajmujące się procesami zagospodarowania 
osadów ściekowych z zastosowaniem suszenia słonecznego w połączeniu  
z instalacjami wytwarzającymi energię odnawialną i oszczędnościowymi 
systemami opartymi na energii konwencjonalnej, 
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• INSOGLAS Andrzej i Karol Woźniak Sp.J. w Wysogotowie, specjalizujące się  
w produkcji szyb zespolonych. 

 
Rycina 57. Siedziby firm, które skorzystały z ofert y Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji 

UAM w latach 2013-2014 

 
 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. 

 
Wszyscy przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu za mocną stronę Poznańskiego 

Parku Naukowo-Technologicznego uznali zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników  
i powiązane z nią: silną identyfikację pracowników z celami instytucji oraz umiejętność 
rozpoznania potrzeb klientów. Jak podkreśliła jedna z uczestniczek badania, wszyscy 
pracownicy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, z którymi miałam kontakt, byli 
kompetentni w ramach swoich obszarów. Wszyscy wykazywali chęć rozwiązania problemu. 

1 Czerwonak 
2 Granowo 
3 Gruszczyn 
4 Jezierzyce Kościelne 
5 Koźmin Wlkp. 
6 Mosina 
7 Murowana Goślina 
8 Osieczna 
9 Tarnowo Podgórne 
10 Racula 

11 Suchy Las  
12 Swarzędz 
13 Przeźmierowo 
14 Wiry 
15 Włoszakowice 
16 Wschowa 
17 Wysogotowo 
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Pracownicy szukają rozwiązań również w sytuacji, gdy potrzeby klienta wykraczają poza 
oferowany zakres usług. Do innych mocnych stron instytucji zaliczono atrakcyjną ofertę 
dostosowaną do potrzeb rynku, w tym badania technologiczne. Uczestnicy badania nie 
potrafili zidentyfikować słabych stron instytucji, przy czym jedna z uczestniczek zwróciła 
uwagę na oczekiwania po zakończeniu etapu wypracowania rekomendacji do wdrożenia 
projektu: została przeprowadzona bardzo rzetelna analiza, zostały przedstawione 
rekomendacje, ale zabrakło mi wsparcia na etapie wdrażania produktu.  

 
Rycina 58. Korzy ści dla przedsi ębiorstw, które skorzystały/korzystaj ą z oferty Pozna ńskiego 

Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, w opin ii klientów 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadów. 

  

Korzy ści dla przedsi ębiorstw

Wyższy poziom rozwoju przedsiębiorstwa

Ułatwienie kontaktów z kontrahentami zagranicznymi

Zwiększenie świadomości w zakresie roli środowiska 
akademickiego w rozwoju przedsiębiorstwa

Wzrost poziomu wiedzy dzięki udziałowi w szkoleniach

Zwiększenie świadomości wśród pracowników w zakresie roli 
innowacyjnych rozwiązań w rozwoju przedsiębiorstwa

Dostęp do konferencji, wiedzy, informacji, możliwość udziału 
w spotkaniach branżowych

Możliwość prowadzenia badań laboratoryjnych 

Rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa 

Wzmocnienie wizerunku firmy-lokatora

Promocja przedsiębiorstwa poprzez udział w konkursie dla 
lokatorów PPNT
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Uczestnicy badania zidentyfikowali szereg korzyści dla przedsiębiorstw wynikających 
z korzystania z oferty Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (rycina 58).  
Na przykład jeden z rozmówców za pośrednią korzyść uznał wyższy poziom rozwoju 
przedsiębiorstwa: Wybija się właściciela z utartych ścieżek i to we wszystkich obszarach 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z kolei inna z uczestniczek badania zwróciła uwagę  
na zwiększenie świadomości w zakresie roli środowiska akademickiego w rozwoju firmy: 
Zrozumiałam, że współpraca nauki i biznesu nie jest niemożliwa. Innym przykładem korzyści 
dla przedsiębiorstwa jest jego promocja poprzez udział w Konkursie „InnoFirma – Parkowe 
Orły”, organizowanym przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji  
i Przedsiębiorczości w Polsce. Celem Konkursu jest identyfikacja i promocja przedsiębiorstw 
posiadających największy potencjał innowacyjny oraz zdolność działania na rynkach 
międzynarodowych, poprzez sprzedaż produktów oraz współpracę o charakterze 
kooperacyjnym i kapitałowym z zagranicznymi podmiotami. W Konkursie mogą uczestniczyć 
przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie parków technologicznych, inkubatorów 
technologicznych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz inkubatorów 
przedsiębiorczości założonych po 1 stycznia 2005 r. Laureatem Konkursu jest m.in. 
przedsiębiorstwo Airoptic Sp. z o.o. Oferowane przez firmę technologie są doceniane  
na całym świecie50. Należy zwrócić uwagę, że sukces lokatora parku oznacza jednocześnie 
promocję samej instytucji. 

 
 

4.10. Wielkopolski Instytut Jako ści  

Podstawowe informacje o instytucji i samoocena jej funkcjonowania 
 

Wielkopolski Instytut Jakości w Poznaniu rozpoczął działalność w 1995 r. Instytut 
świadczy najwyższej jakości usługi doradcze oraz kreuje, wspiera i upowszechnia najlepsze 
praktyki zarządzania sprzyjające korzystnym przemianom społeczno-gospodarczym  
i kulturowym (rycina 59). Oferta Instytutu jest skierowana do klientów z całej Polski i obejmuje 
m.in. określanie źródeł finansowania inwestycji, przygotowywanie dokumentacji projektowej, 
realizację badań rynku oraz badań oddziaływania na środowisko produktów metodą Life 
Cycle Assessment (LCA). Spółka oferuje również usługi doradcze w zakresie wdrażania 
innowacji (transfer wiedzy/technologii na linii biznes-jednostka naukowa, biznes-biznes). 
Ponadto Instytut udziela wsparcia doradczego i finansowego podmiotom/osobom prywatnym 
mającym innowacyjny pomysł na biznes (inkubacja, tworzenie przedsiębiorstw typu start-up). 
Założonym długofalowym efektem działań Instytutu jest coraz lepsze wykorzystywanie 
posiadanego potencjału dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawy 
funkcjonowania dużych przedsiębiorstw.  
  

                                                      
50 Firma Airoptic jako pierwsza na świecie zbudowała instrument do zdalnego monitoringu rakotwórczych oparów  
w miejscach pracy. Posiada także opatentowaną technologię do zdalnego wykrywania par alkoholu w samochodach; 
http://www.poznan.pl/mim/msp/news/firma-airoptic-sp-z-o-o-laureatem-ogolnopolskiego-konkursu-innofirma-
parkowe-orly,70968.html. 
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Rycina 59. Oferta Wielkopolskiego Instytutu Jako ści  

 
 

Źródło : http://instytut.poznan.pl. 
 
Podstawę działania Instytutu stanowi wnikliwa analiza specyfiki działalności 

przedsiębiorstw, która umożliwia tworzenie nieszablonowych rozwiązań. Ryszard Ciesielski, 
prezes Wielkopolskiego Instytutu Jakości, zwrócił uwagę na rolę Instytutu w rozwoju 
przedsiębiorczości i podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw, m.in. poprzez działania 
mające na celu rozwój powiązań z ośrodkami naukowymi: Od ośmiu lat Instytut jest 
członkiem Krajowej Sieci Innowacji działającej w ramach Krajowego Systemu Usług,  
w związku z tym jest też systematycznie audytowany w zakresie standardu świadczonych 
usług. Co więcej, dzięki współpracy z licznymi jednostkami naukowymi pełnimy rolę łącznika 
między nauką a biznesem. Rola ta znacznie ułatwia przygotowywanie wniosków  

• określanie źródeł finansowania inwestycji i przygotowywanie dokumentacji 
projektowej

• prowadzenie audytów projektów finansowanych ze środków unijnych
• pomoc przy rozliczaniu projektów
• monitoring i ewaluacja projektów
• wsparcie przedsięwzięć eksportowych
• poszukiwanie innowacji, technologii i potencjalnych dostawców technologii
• obsługa prawna i patentowa (wsparcie przy rejestracji patentów, know-how, 
znaków towarowych, wzorów przemysłowych)

• poszukiwanie infrastruktury badawczej dla MSP oraz odpowiedniej kadry

Doradztwo 
inwestycyjne              

dla firm

• wdrażanie systemów zarządzania zgodnie z normami ISO 9001, 14001, 
OHSAS 18001 itd. 

• wdrażanie systemów dotyczących kontroli produkcji, zarządzania relacjami 
z personelem, bezpieczeństwem danych oraz innych opartych na koncepcji 
TQM, modelu EFQM i CAF

• diagnozowanie organizacji w zakresie: przywództwa, polityki i strategii, 
zarządzania ludźmi, partnerstwa i zasobów, procesów, satysfakcji klientów, 
satysfakcji zatrudnionych, wpływu na otoczenie, efektów końcowych 

• przyznawanie certyfikatów „Wielkopolska Jakość”
• organizacja konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości

Zarządzanie             
i certyfikacja

• realizacja badań preferencji klientów (m.in. badań ankietowych, fokusowych) 
• określanie kosztów w cyklu życia produktów lub usług
• określanie wpływu na środowisko produktów lub usług

Doradztwo 
produktowe

• udzielanie informacji związanej z założeniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz dostępnymi środkami finansowania działalności

• pomoc w wypełnianiu dokumentacji
• opracowywanie dokumentów marketingowych (planów marketingowych, 
materiałów promocyjnych, opisów produktów i usług)

• opracowywanie dokumentów organizacyjnych (strategii rozwoju firmy, 
schematów organizacyjnych, zakresów obowiązków pracowników, 
regulaminu pracy)

Pomoc                   
w zakładaniu           
i prowadzeniu 
działalno ści 

gospodarczej

• przygotowywanie dokumentacji projektowej
• poszukiwanie kooperantów
• przeprowadzanie audytów projektów finansowanych z funduszy unijnych
• monitoring i ewaluacja projektów
• kompleksowe wsparcie prawne, ekonomiczne i finansowe
• wycena własności intelektualnej (m.in. patenty, know-how, licencje);
• wsparcie przy tworzeniu i rozwoju innowacyjnych firm, m.in. start-up, 
spin-off, spin-out

• pomoc w zdobywaniu zewnętrznych źródeł finansowania

Doradztwo           
dla jednostek 
naukowych              

i badawczych
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o dofinansowanie. Wiemy, jak napisać projekt, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo 
otrzymania dofinansowania. Przedsiębiorca zazwyczaj ma koncepcję, ale to naszą rolą jest 
przedstawienie ścieżki rozwoju. Współpracujemy z uczelniami w całej Polsce. Mamy tę 
przewagę, że wiemy, kto czym się zajmuje, ale nie w sensie naukowym, lecz praktycznym. 

Wielkopolski Instytut Jakości od wielu lat współpracuje z poznańskimi uczelniami,  
w tym m.in. z Politechniką Poznańską. Realizacja działań prowadzonych w ramach 
dotychczasowej współpracy obejmowała m.in.: 

• analizy techniczne w obszarach: elektroniki teoretycznej i stosowanej, 
mechatroniki i maszyn elektrycznych, energoelektroniki, technik świetlnych  
i elektrotermii, metrologii i optoelektroniki, 

• prace diagnostyczno-doradcze i proinnowacyjne realizowane na rzecz podmiotów 
gospodarczych i placówek naukowo-badawczych. 

Dla Instytutu cenne są również kontakty z Uniwersytetem Ekonomicznym  
w Poznaniu, Polską Akademią Nauk w Krakowie oraz innymi ośrodkami badawczo-
rozwojowymi. 

Instytut we współpracy z Unią Wielkopolan organizuje prestiżowy konkurs  
o Wielkopolską Nagrodę Jakości – przedsięwzięcie z najdłuższą tradycją w Wielkopolsce.  
W 2014 r. konkurs został zorganizowany po raz czternasty. Konkurs wpisuje się w formułę 
doskonalenia zarządzania. Laureaci konkursu, oprócz nagród i wyróżnień, otrzymują 
wsparcie, doradztwo, promocję, prestiż oraz niezależną opinię na temat działalności firmy 
przygotowaną przez ekspertów konkursu Wielkopolskiej Nagrody Jakości. Udział w tym 
przedsięwzięciu jest dla jego uczestników sposobem na porównanie się z najlepszymi 
organizacjami z regionu.  

 
Wybrane efekty funkcjonowania instytucji 

 

W latach 2013-2014 z usług Wielkopolskiego Instytutu Jakości skorzystało 2001 osób 
(rycina 60). W uwzględnionym okresie wzrosła liczba klientów, którzy skorzystali z usług 
doradczych o charakterze proinnowacyjnym. W grupie tej wzrósł udział mikroprzedsiębiorstw 
(rycina 61) – ich liczba wzrosła w latach 2013-2014 z 61 do 161.  

 
Rycina 60. Liczba klientów usług zrealizowanych prz ez Wielkopolski Instytut Jako ści w latach 

2013-2014 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Wielkopolski Instytut Jakości. 

389

143

782

3462

243
342

6

usługi doradcze o
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Rycina 61. Struktura wielko ściowa przedsi ębiorstw, które skorzystały z usług doradczych  
o charakterze proinnowacyjnym zrealizowanych przez Wielkopolski Instytut Jako ści w latach 

2013-2014 (w %) 

 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Wielkopolski Instytut Jakości. 

 
Przykłady projektów zrealizowanych przez Wielkopolski Instytut Jakości stanowią: 
• projekt „Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora 

Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie innowacyjnych firm” realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 3. Oś 
priorytetowa: Kapitał dla innowacji; Działanie 3.1 – Inicjowanie działalności 
innowacyjnej. Misją Inkubatora jest ułatwianie prowadzenia innowacyjnej 
działalności gospodarczej, wyszukiwanie i dokapitalizowywanie przedsięwzięć  
o podwyższonym ryzyku, wspomaganie tworzenia przedsiębiorczości 
akademickiej w tym m.in. start-up, spin-off oraz spin-out, rozbudowa systemu 
implementacji know-how w gospodarce oraz transfer technologii, wirtualizacja  
i optymalizacja procesów operacyjnych w nowych przedsiębiorstwach. 
Preinkubacja pomysłów została zakończona w grudniu 2014 r.; 

• projekt „Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych usług optymalizacji dla MSP 
opartych na zintegrowanym systemie eksperckim”, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(POIG, Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi 
proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym). W ramach 
projektu realizowane były m.in. usługi optymalizacji jakościowej ukierunkowane  
na badania preferencji klientów, a także usługi oddziaływania na środowisko 
produktów i usług metodą LCA. Firmy zakwalifikowane do udziału w projekcie 
skorzystały z wybranych usług nieodpłatnie – w ramach pomocy de minimis. 
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Zasięg odziaływania instytucji 
 

Przedsiębiorstwa, które skorzystały/korzystają z oferty Wielkopolskiego Instytutu 
Jakości prowadzą działalność w szczególności na obszarze aglomeracji poznańskiej oraz 
powiatów: pilskiego, średzkiego, kolskiego, chodzieskiego i gnieźnieńskiego.  

 
Ocena funkcjonowania instytucji 

 

Ocena funkcjonowania Wielkopolskiego Instytutu Jakości została dokonana przez 
osoby reprezentujące następujące przedsiębiorstwa: 

• AGROBIOS Elżbieta Halasz w Poznaniu, właściciela sklepu internetowego 
www.mikroorganizmy.com.pl,  

• Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TIP-TOPOL Sp. z o.o. w Pobiedziskach, 
oferujące kompleksową obsługę serwisów oponiarskich, największego w Polsce 
producent membran do zawieszeń pneumatycznych samochodów ciężarowych  
i autobusów, 

• PPHU LISMAR Sp. z o.o. w Rzegnowie, zajmujące się sprzedażą paliw, rud, 
metali i chemikaliów przemysłowych, 

• ECOR PRODUCT Sp. z o.o. w Stęszewie, specjalizujące się w produkcji 
opakowań, 

• EKOFLEX Sp. z o.o. w Chodzieży zajmujące się sprzedażą artykułów dla branży 
poligraficznej i opakowaniowej.  

Identyfikując mocne strony Wielkopolskiego Instytutu Jakości, wszyscy uczestnicy 
badania zwrócili uwagę na wysoki poziom kompetencji pracowników, a w efekcie wysoką 
jakość realizowanych usług, dostosowanych do potrzeb rynku. Jak zaznaczył jeden  
z przedsiębiorców, Instytut wychodzi naprzeciw potrzebom mojej firmy. Otrzymuję 
innowacyjne, ekologiczne rozwiązania uwzględniające specyfikę mojej branży – firma 
specjalizuje się w produkcji opakowań. Dlatego korzystam z oferty Instytutu już od kilku lat. 
Inny rozmówca wyjaśnił: Pracownicy Instytutu nie wykorzystują gotowych rozwiązań.  
Z wnikliwością analizują nasze produkty i szukają rozwiązań. Jestem zachwycony 
dociekliwością i rzetelnością pracowników. Do mocnych stron została zaliczona również 
aktywność instytucji w zakresie organizacji spotkań z przedsiębiorcami – jeden z uczestników 
badania podkreślił: Dzięki spotkaniom organizowanym przez Wielkopolski Instytut Jakości 
możemy wymienić doświadczenia, skonfrontować nasze przedsiębiorstwo z innymi  
w zakresie organizacji zarządzania, wdrażania technologii. Uczestnicy badania nie potrafili 
zidentyfikować słabych stron instytucji. 

Wśród korzyści dla przedsiębiorstw wynikających z korzystania z oferty 
Wielkopolskiego Instytutu Jakości (rycina 62) wymieniono m.in. rozwój przedsiębiorstwa: 
Dzięki wieloletniej współpracy z Instytutem na bieżąco dostosowuję swoją ofertę do potrzeb 
rynku. Firma rozwija się. Rośnie jej konkurencyjność. Poznałam ścieżki, które prowadzą  
do klienta.  
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Rycina 62. Korzy ści dla przedsi ębiorstw, które skorzystały/korzystaj ą z oferty Wielkopolskiego 
Instytutu Jako ści, w opinii klientów 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadów. 
 
 

Podsumowanie 
 

Samoocena działalno ści instytucji otoczenia biznesu 
 

Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu ocenili ich działalność w ogólnym ujęciu 
pozytywnie. Ocena ta jest niezależna od lokalizacji instytucji w regionie. Dokonana 
samoocena ujawniła wysoki poziom świadomości uczestników badania w zakresie roli 
instytucji otoczenia biznesu w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, rozwoju działalności 
innowacyjnej, kształtowaniu i wzmacnianiu relacji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz 
współpracy i integracji przedsiębiorstw, administracji samorządowej, organizacji 
samorządu gospodarczego, uczelni oraz instytutów badawczych. Najwyżej zostały 
ocenione inicjatywy mające na celu wspieranie działalności małych i średnich 
przedsiębiorstw, w tym doświadczenie w zakresie realizacji projektów umożliwiających 
wsparcie finansowe przedsiębiorców. Przedstawiciele inkubatorów przedsiębiorczości oraz 
parków technologicznych zwracali uwagę, że obok udostępniania przedsiębiorcom 
nowoczesnej infrastruktury biurowej, produkcyjnej i laboratoryjnej, kluczowa jest pomoc  
w rozwoju ich działalności.  
 

Na szczególną uwagę zasługuje ponadto wysoki poziom świadomości respondentów  
w zakresie korzyści wynikających z prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, o czym 
świadczy duża liczba podmiotów, z którymi instytucje utrzymują relacje partnerskie. 
Aktywność instytucji otoczenia biznesu jest związana również z klasteringiem. Na przykład 
na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM powstał 
Waste-Klaster powołany w celu zwiększenia innowacyjności działań w branży gospodarki 

Korzy ści dla przedsi ębiorstw

Podniesie poziomu wiedzy w zakresie marketingu

Unowocześnienie parku maszynowego dzięki uzyskanej 
refundacji 

Zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego 

Wzost poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa 

Rozwój przedsiębiorstwa

Wymiana doświadczeń i kontakty biznesowe
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odpadami, Leszczyńskie Centrum Biznesu koordynuje działania Klastra Spożywczego 
Leszczyńskie Smaki i Klastra Informatycznego oraz jest członkiem Leszczyńskiego Klastra 
Budowlanego i Klastra Poligraficzno-Reklamowego, z kolei Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości zawarła umowę z Klastrem Spożywczym Południowej Wielkopolski  
w celu wzmocnienia skuteczności usług na rzecz sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w regionie.  
 

W porównaniu do oceny aktywności instytucji w zakresie wspierania działalności małych  
i średnich przedsiębiorstw, stwarzania warunków sprzyjających podejmowaniu decyzji 
lokalizacyjnych i rozwojowi przedsiębiorstw, udziału w procesie wspólnego uczenia się, 
wpływu na zdolność absorpcyjną funduszy unijnych, najniżej została oceniona rola 
instytucji w rozwoju transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Podejmowane są 
aktywne działania w celu zwiększenia skuteczności w tym zakresie, m.in. przy 
uwzględnieniu doświadczeń zagranicznych (w szczególności Poznański Park Naukowo-
Technologiczny Fundacji UAM, YouNick) oraz poprzez zacieśnienie współpracy  
z Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii (Poznański Park Naukowo-
Technologiczny Fundacji UAM).  

 

Efekty działania instytucji otoczenia biznesu 
 

Zgromadzone materiały na temat efektywności funkcjonowania poszczególnych instytucji 
stanowią uzasadnienie dla pozytywnej samooceny ich działalności. Przeprowadzone 
badania dostarczyły m.in. argumentów – przynajmniej w pewnym zakresie – dla 
funkcjonowania tego typu instytucji, zwłaszcza w kontekście wątpliwości związanych  
w przeznaczaniem coraz większych nakładów inwestycyjnych na ich powstawanie i rozwój. 
Obok wsparcia finansowego udzielonego przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym 
działalność, na szczególną uwagę zasługują następujące efekty funkcjonowania badanych 
instytucji: ponad 10 patentów, zgłoszeń i zastrzeżeń oraz ponad 20 projektów 
zrealizowanych we współpracy z uczelniami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi 
przez park technologiczny YouNick; przynajmniej 23 zgłoszenia patentowe, 4 patenty, oraz 
33 projekty związane z komercjalizacją wiedzy zrealizowane we współpracy z instytucjami 
naukowymi przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu; 
384 uczestników specjalistycznych szkoleń przeprowadzonych przez Centrum Innowacji 
NUVARRO. W obiektach analizowanych instytucji zlokalizowanych jest 259 
przedsiębiorstw. 
 

Ze względu na różnice w liczbie lat funkcjonowania na rynku oraz w obszarach aktywności, 
analiza nie miała na celu porównania efektywności działania poszczególnych typów 
instytucji otoczenia biznesu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na niejednorodność  
i różny stopień szczegółowości uzyskanych danych. Niezbędne jest prowadzenie dalszych 
badań efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu oraz wypracowanie  
i wdrażanie przez nie systemów monitoringu ich działalności. 
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Zasięg oddziaływania instytucji otoczenia biznesu 
 

Rola instytucji otoczenia biznesu prowadzących działalność w województwie wielkopolskim 
nie ogranicza się do lokalnych, subregionalnych czy regionalnych powiązań. 
Ponadregionalny efekt lokalizacyjny zaznacza się m.in. w odniesieniu do klientów 
Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego – w latach 2013-2014 z oferty tej 
instytucji skorzystały firmy mające siedziby również w województwach położonych  
w północnej części kraju. Ponadregionalny zasięg oddziaływania dotyczy również 
Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji NUVARRO oraz Parku 
Technologicznego YouNick. Warto podjąć dalsze badania, które pozwolą na identyfikację 
czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o skorzystaniu z oferty wymienionych 
instytucji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność poza regionem. 

 

Ocena działalno ści instytucji otoczenia biznesu – klienci  
 

Ocena funkcjonowania poszczególnych instytucji otoczenia biznesu dokonana przez ich 
przedstawicieli w dużym stopniu pokrywa się z oceną przedstawioną przez osoby 
reprezentujące przedsiębiorstwa, które skorzystały z oferty analizowanych instytucji  
– największe zainteresowanie dotyczyło oferty obejmującej: pożyczki dla osób 
rozpoczynających działalność oraz dla firm, przygotowywanie wniosków dotacyjnych, 
doradztwo biznesowe, usługi księgowe, szkolenia specjalistyczne, wdrażanie nowych 
usług i produktów oraz usługi związane z wynajmem powierzchni. Do mocnych stron 
działalności instytucji zaliczano: ofertę dostosowaną do potrzeb rynku, wysoki poziom 
kompetencji pracowników, doradztwo w zakresie udzielania pożyczek na podjęcie i rozwój 
działalności gospodarczej, organizację spotkań ułatwiających kontakty biznesowe.  
W przypadku instytucji oferujących wynajem powierzchni wysoko oceniono warunki 
wynajmu oraz lokalizację obiektów. Ponadto przedsiębiorcy docenili m.in. partnerski 
charakter relacji panujących w YouNick, powołanie przez YouNick Stowarzyszenia 
Bioregion Wielkopolska, aktywność Leszczyńskiego Centrum Biznesu w zakresie 
tworzenia i rozwoju klastrów. Głosy w dyskusji na temat słabych stron funkcjonowania 
analizowanych instytucji były nieliczne. Rekomendowano m.in. poszerzenie oferty  
o szkolenia specjalistyczne (np. w zakresie innowacji, zarządzania produkcją), utworzenie 
stanowisk pracy w zawodzie asystent ds. inwestycji, zwiększenie aktywności w zakresie 
organizacji spotkań z udziałem firm-lokatorów, zwiększenie aktywności w zakresie 
realizacji projektów, które pozwoliłyby uzyskać wsparcie finansowe dla przedsiębiorców. 
 

W przypadku wszystkich instytucji wsparcia innowacji za istotny czynnik warunkujący 
skorzystanie z oferty instytucji uznano kapitał ludzki. Przedsiębiorcy podkreślili wysoki 
poziom kompetencji i doświadczenie zawodowe kadry zarządzającej, w tym z zakresu 
zarządzania energią i środowiskiem. Czynniki, które wpłynęły na podjęcie decyzji  
o skorzystaniu z oferty instytucji, w podziale na instytucje wsparcia przedsiębiorczości  
i instytucje wsparcia innowacji, podsumowuje rycina 63.  
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Rycina 63. Czynniki maj ące wpływ na podj ęcie decyzji o skorzystaniu z oferty instytucji 
otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wywiadów. 

  

CZYNNIKI 
instytucje wsparcia przedsi ębiorczo ści

Atrakcyjne oprocentowanie pożyczek

Rekomendacje wystawione przez 
innych przedsiębiorców

Aktywność marketingowa 
pracowników instytucji (informacje 

o ofercie otrzymane pocztą 
elektroniczną)

Oferta usług doradczych dla osób 
rozpoczynających działalność                        
oraz z zakresu rozwoju  firmy

Chęć zdobycia wiedzy i doskonalenia 
umiejętności

Współpraca instytucji z innymi 
podmiotami, inicjatywy klastrowe

Wizerunek przedsiębiorstwa 
zlokalizowanego w obiektach 

inkubatora 

Atrakcyjna lokalizacja inkubatora 

Atrakcyjna oferta najmu lokalu

Dostęp do energii elektrycznej                      
w obiektach inkubatora w przypadku

energochłonnej działalności 
produkcyjnej

Możliwość realizacji wspólnych 
przedsięwzięć w zakresie rozwoju 

lokalnego i regionalnego

CZYNNIKI
instytucje wsparcia  innowacji

Kapitał ludzki,w tym doświadczenie 
kadry zarządzającej

Rekomendacje wystawione przez 
innych przedsiębiorców

Możliwość prowadzenia badań 
laboratoryjnych  

Oferta usług doradczych dla osób 
rozpoczynających działalność oraz                     

z zakresu rozwoju firmy

Możliwość uzyskania wsparcia 
kapitałowego 

Wizerunek przedsiębiorstwa 
zlokalizowanego w obiektach 

inkubatora/parku 

Atrakcyjna oferta najmu lokalu

Oferta szkoleniowa dostosowana 
do potrzeb przedsiębiorstwa, np.                            

w zakresie odnawialnych źródeł energii

Dostęp do innowacyjnych rozwiązań

Chęć zdobycia wiedzy i doskonalenia 
umiejętności, dostęp do wiedzy 

biznesowej

Relacje partnerskie (w przypadku 
ponownego skorzystania z oferty)
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Wyniki badań odnoszące się do zagadnień identyfikujących rolę instytucji otoczenia 
biznesu w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, wskazują na wysoki poziom 
satysfakcji klientów tych instytucji oraz świadczą o wysokiej świadomości przedsiębiorców, 
którzy dostrzegają możliwości zaspokojenia potrzeb generowanych przez 
przedsiębiorstwa, a w efekcie są świadomi korzyści wynikających z korzystania z oferty 
tego typu instytucji. Obok atrakcyjnych warunków finansowania działalności, przedsiębiorcy 
zidentyfikowali następujące korzyści: podniesienie kwalifikacji dzięki udziałowi  
w specjalistycznych szkoleniach i możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, 
ułatwienie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, stały dostęp do wiedzy biznesowej, 
wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzrost 
efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. W przypadku skorzystania z oferty 
inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych oraz parków 
technologicznych uczestnicy wywiadów dostrzegli następujące korzyści: kształtowanie 
wizerunku przedsiębiorstwa, prestiż przedsiębiorstwa jako lokatora obiektu, wzrost 
zaufania klientów, oszczędności wynikające z konkurencyjnych stawek czynszu. Zwrócono 
również uwagę na znaczenie instytucji wsparcia innowacji w zwiększeniu świadomości  
w zakresie roli środowiska akademickiego w rozwoju firmy.  
 

Przedsiębiorcy mieli trudności z dokonaniem oceny, w jakim stopniu oferta  
i zaangażowanie pracowników poszczególnych instytucji zaspokaja potrzeby potencjalnych 
klientów. Warto jednak zwrócić uwagę na wypowiedź przedsiębiorcy korzystającego  
z oferty Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości: Potrzeby lokalnych przedsiębiorców są 
znacznie większe, m.in. w zakresie wynajmu powierzchni biurowych czy pomieszczeń  
o charakterze produkcyjnym. Gdyby w okolicy powstał kolejny inkubator 
przedsiębiorczości, w ciągu kilku miesięcy zostałby wypełniony lokatorami. Inny uczestnik 
wywiadu również zwrócił uwagę na potrzeby przedsiębiorstw w powiecie tureckim w tym 
zakresie: Przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane podjęciem działalności często pytają, 
czy jest możliwość wynajęcia lokalu w inkubatorze. Z punktu widzenia potencjalnych 
klientów inkubatora, ich potrzeby znacznie przewyższają ofertę. Z przeprowadzonych 
wywiadów wynika, że powierzchnie oferowane przez wszystkie inkubatory 
przedsiębiorczości zostały w całości wynajęte. 
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5. FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU  

– DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE W KONTEK ŚCIE WDROŻENIA  

W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

Celem niniejszego rozdziału jest analiza benchmarkingowa modeli funkcjonowania 
instytucji otoczenia biznesu we Francji, w Holandii oraz Niemczech. Szczególną uwagę 
zwrócono na inicjatywy wspierające rozwój branż wysokiej techniki. Przeprowadzona analiza 
pozwoliła na udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:  

1) Czym różnią się te modele od polskiego kontekstu?  
2) Które z tych modeli nie są wdrożone w województwie wielkopolskim, a byłoby to 

dobre rozwiązanie dla regionu?  
3) Czy doświadczenia zagraniczne wskazują na interesujące modele oddziaływań 

władz regionalnych w kontekście rozwoju i lepszego dostosowania instytucji 
otoczenia biznesu do potrzeb regionalnej i lokalnej gospodarki?  

4) Które z tych doświadczeń byłyby interesujące w kontekście wdrożenia  
w województwie wielkopolskim? 

 
 

5.1. Francja 

Powstanie i rozwój przedsięwzięć związanych z powstawaniem parków naukowo-
technologicznych we Francji datuje się na lata 60. i 70., wraz z budową pierwszego z nich  
– Cité Scientifique de Paris Sud, czy do dziś równie znaczącego, choć drugiego co do 
wielkości parku Sophia Antipolis. Co szczególnie istotne – rozwój ok. 30 parków z tamtego 
okresu (obecnie ok. 40) jest związany z powstaniem tzw. technopolii – obszarów 
metropolitalnych o silnej koncentracji instytucji naukowo-badawczych i finansowych 
(funduszy wysokiego ryzyka typu venture capital inwestujących w przedsiębiorstwa typu 
start-up, transfer technologii z nauki do biznesu). Z uwagi na potrzeby finansowe oraz zasięg 
realizowanych przedsięwzięć, początkowe inicjatywy zostały objęte koordynacją na poziomie 
ponadregionalnym i zaangażowaniem sektora publicznego w finansowanie. Ewolucja udziału 
sektora publicznego była ukierunkowana na integrację programów w formie jednego 
dokumentu o charakterze horyzontalnym. 

Park Sophia Antipolis51 z początkowej formy stowarzyszenia skupiającego 
przedsiębiorców, naukowców i samorządowców przekształcił się z czasem w podmiot 
publiczny. Podyktowane było to rosnącymi potrzebami finansowymi związanymi z rozbudową 
zaplecza oraz infrastruktury. Z czasem do syndykatu dołączały kolejne gminy,  
aż ukonstytuowała się forma zarządcza tej instytucji: odpowiada ona za zarządzanie, finanse, 
marketing i promocję oraz współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Kolejnym krokiem 
rozwojowym okazało się przekształcenie dotychczasowej formy w spółkę akcyjną we 

                                                      
51 Opracowano na podstawie: www.investincotedazur.com/en/sites/sophia-antipolis. 
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współpracy z samorządem gospodarczym (jedną z izb przemysłowo-handlowych). Poza 
zwiększeniem skali przedsięwzięcia i umiędzynarodowieniem (przyciąganie zagranicznych 
inwestorów w oparciu o preferencje podatkowe), wykształcił się profil parku skoncentrowany 
na innowacyjnych projektach, generujących dużą wartość dodaną, zgodną z ideą 
zrównoważonego rozwoju – zwłaszcza w aspekcie ekologii. W tym przypadku istotne było 
zachowanie w możliwie największym stopniu walorów turystycznych regionu. Pomimo 
niewątpliwych sukcesów zwrócono uwagę na długofalowe konsekwencje lokowanych  
w parku projektów i inwestycji, z których część przyniosła efekty gorsze od spodziewanych. 
Powodem okazało się pochodzenie kadry i ośrodków decyzyjnych działów B+R, które nie 
wrastały specjalnie w lokalne czy regionalne struktury biznesowe. W efekcie akceleracja 
gospodarki i ewolucja jej struktury nie następowały w pożądanym tempie (pomimo stworzenia 
kilkunastu tysięcy miejsc pracy). Momentem, który dobitnie wykazał potrzebę zmiany modelu 
funkcjonowania parku, okazały się lata 80. i migracja centrów B+R oraz produkcji  
do konkurencyjnych parków w innych krajach. Znaczenie odgrywały tu koszty pracy czy 
bliskość kooperantów zagranicznych koncernów ulokowanych w parku. W konsekwencji 
jednak nastąpiła swego rodzaju selekcja klientów parku, którzy byli stosunkowo silnie 
zmotywowani do pozostania. Zaczęły powstawać stowarzyszenia branżowe w ramach całych 
gałęzi przemysłu, zaczęto dostrzegać i wykorzystywać potencjał małych firm funkcjonujących 
na rynkach pochodnych. Kolejnym kamieniem milowym okazał się wzrost nasycenia 
instytucjami naukowymi i naukowo-badawczymi, sprzyjającymi wykorzystaniem ich zasobów 
(wiedzy, ludzi, sprzętu) w obrębie i na potrzeby przedsiębiorstw zlokalizowanych parku.  
W dalszej kolejności nastąpiła – na większą skalę – komercjalizacja wyników badań 
naukowych. Poza wskazanymi czynnikami o charakterze endogennym nie można jednak 
pominąć uwarunkowań makroekonomicznych (uproszczenie i preferencje w systemie 
fiskalnym, granty i możliwości finansowania przedsięwzięć), które w latach 90. przyczyniły się 
do dynamicznego powstawania przedsiębiorstw typu start-up i spin-off. Co szczególnie 
istotne – i na tym etapie rozwoju niezbędne okazało się silne zaangażowanie sektora 
publicznego w rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej, promocję i wsparcie finansowe. 
Przywołując konkretne dane, dochodziło ono do 50% kosztów inkubatorów związanych ze 
wsparciem przedsiębiorstw. 

Oprócz usług podstawowych (wynajem powierzchni, obsługa prawna, księgowa), 
konieczne jest więc zapewnienie wsparcia i doradztwa w obszarze technologicznym, 
biznesowym i finansowym. Nie byłoby to we Francji możliwe bez specjalnej ustawy z 1999 r. 
o innowacyjności, która otworzyła strumień środków kierowanych do wybranych, a zarazem 
dobrze rokujących jednostek naukowo-badawczych, inkubatorów i funduszy seed capital.  
W efekcie stworzona w 1969 r. przez senatora Pierre’a Laffitte’a Sophia Antipolis skupia 
obecnie 1 350 firm, które łącznie zatrudniają 34 400 osób, z czego 4 500 to pracownicy 
sektora B+R, a 5 500 – studenci. Każdego roku w parku powstaje 800 nowych miejsc pracy. 
Technologie informacyjne są branżą, którą reprezentuje 300 (20%) firm działających w tym 
parku. W tej dziedzinie zatrudnienie znalazło 15 000 (42%) pracowników Sophia Antipolis. 
Inne branże skupione w parku to badania, edukacja, medycyna, farmacja, biotechnologia, 
chemia, ochrona środowiska. 

Eksperci wskazują też na konieczność osiągnięcia przez instytucje otoczenia biznesu 
odpowiedniej masy krytycznej liczby i stopnia zróżnicowania sektorowego zaangażowanych 
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podmiotów, która bezpośrednio przekłada się na możliwości kooperacyjne i wyzwolenie 
efektu synergii. Nie można przy tym stwierdzić, aby poza spełnieniem warunków koniecznych 
dla odpowiedniego wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw we Francji, preferowano jeden 
tylko model strukturalny inkubatorów. Z podstawowych i funkcjonujących z powodzeniem 
można wymienić chociażby te związane bezpośrednio z uczelnią lub publiczną jednostką 
badawczą (lub będące jej filią), jak również spółki.  

W następnych latach we Francji powstawały kolejne parki, np. Agropolis Science 
Park52 w Montpelier (1986 r.), w którym działa 27 instytucji naukowych i 17 przedstawicieli 
sektora biznesowego. Do współpracy, m.in. w zakresie realizacji projektów, przyłączyło się 
także pięciu przedstawicieli lokalnych władz53. Dziedziny, którymi zajmują się podmioty 
należące do parku to głównie rolnictwo, żywność, bioróżnorodność i środowisko. Misją parku 
jest zapewnienie dostępu do przedstawicieli społeczności naukowej, budowanie narodowego, 
europejskiego i międzynarodowego partnerstwa, zarządzanie wspólnymi projektami, 
wspieranie członków w działaniach i projektach, promowanie wiedzy i know-how oraz 
organizacja wydarzeń naukowych. 

Wśród instytucji otoczenia biznesu we Francji działalność prowadzą również 
inkubatory przedsiębiorczości, które stanowią wsparcie w procesie tworzenia 
przedsiębiorstwa, są ukierunkowane na lokalny rozwój i uwzględniają zróżnicowanie lokalnej 
gospodarki (H.M. AL-Mubaraki, J. Kolo 2013, s. 41). Francja, Wielka Brytania i Niemcy są 
obszarami skupiającymi 83% wszystkich inkubatorów zlokalizowanych w Europie. Pierwszy 
inkubator przedsiębiorczości we Francji powstał w Evry w 1985 r. Stał się dla Unii 
Europejskiej modelowym przykładem sponsorowania biznesu i wzrostu innowacyjności. 
Inkubatory przedsiębiorczości w dalszym ciągu cieszą się popularnością jako miejsce 
rozwoju działalności gospodarczej. Spośród wiodących inkubatorów w Paryżu można 
wyróżnić: La Paillasse, Usine IO, Numa, StartUp42, Starburst Accelerator, 50 Partners, 
Construction & Energy Accelerator, 104factory, Paris&Co, Paris Pionnierès54. Na przykład  
w inkubatorze Starburst Accelerator obsługa rozwijającego się przedsiębiorstwa odbywa się 
kompleksowo – od powstania projektu po podpisanie kontraktu z inwestorami. Niewątpliwą 
zaletą jest możliwość podjęcia przez start-up współpracy z najważniejszymi firmami tej 
branży, np. Airbus, Safran, Thales, Air France Industries, Hutchinson i Panasonic55. 

Sektor przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich) we Francji może liczyć na 
pomoc szeregu instytucji specjalizujących się we wspieraniu przedsiębiorczości. Jedną z nich 
jest OSEO (Œuvre Suisse d'Entraide Ouvrière). Organizacja powstała w 2005 r. z połączenia 
agencji ANVAR (odpowiedzialnej za rozwój innowacyjności) i BDPM (Bank Rozwoju MSP). 
OSEO przejęło obowiązki tych dwóch podmiotów i obecnie celem organizacji jest wspieranie 
innowacyjności i rozwoju francuskich przedsiębiorstw z sektora MSP. Narzędzia stosowane 
przez instytucję to przede wszystkim doradztwo, finansowanie lub udzielanie gwarancji 

                                                      
52 Opracowano na podstawie: www.agropolis.org/about. 
53 Na przykład władze lokalne były zaangażowane w projekt mający na celu wymianę wiedzy i doświadczeń  
w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Głównymi współpracującymi podmiotami były Agropolis, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Francji oraz rząd regionu Langwedocja-Roussillon. Program został zrealizowany w latach 
2006-2010. Budżet przeznaczony na to przedsięwzięcie wyniósł 500 000 euro; na podstawie: 
http://www.agropolis.org/project-management/arcus-ecology-sustainable-development-china.php [data dostępu: 
14.09.2015]. 
54 www.frenchtechticket.paris/6/incubators. 
55 starburstaccelerator.com/#paris-accelerator. 



 
ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
141 

kredytowych oraz wsparcie międzynarodowej działalności francuskich firm. Jednym  
z kluczowych działań jest także pomoc francuskim MSP angażującym się w projekty 
zaliczane do sfery B+R. Organizacja zajmuje się również wydawaniem poradników 
dotyczących działalności międzynarodowej. Dla zainteresowanych firm udostępnia informacje 
na temat stosowanych na świecie rozwiązań technologicznych. Ponadto organizacja udziela 
wsparcia zagranicznym MSP, które zamierzają działać we Francji. W skład instytucji wchodzi 
dwadzieścia pięć regionalnych oddziałów, dzięki czemu kontakt z potencjalnymi 
beneficjentami jest w dużym stopniu ułatwiony (J. Cieślik, K. Nikk 2011). 

Innym zasługującym na uwagę rozwiązaniem było powstanie tzw. biegunów 
konkurencyjności (Pôles de compétitivité), zainicjowane w 2005 r. przez rząd. Ich celem było 
stworzenie platformy współpracy między przedsiębiorstwami i centrami naukowymi, 
zorganizowanej wokół wspólnych projektów innowacyjnych (K. Czech 2009, s. 149). 
Rozwiązanie jest uważane za ważny element regionalnej strategii innowacyjności, m.in. 
dlatego od początku cieszy się dużym zainteresowaniem MSP. Poza współpracą z innymi 
podmiotami istnieje również możliwość otrzymania subwencji, ulg lub zwolnień podatkowych 
(J. Cieślik, K. Nikk 2011). Popularność inicjatywy sprawiła, że podjęto decyzję o kontynuacji 
programu. Przez sześć lat dofinansowano 889 projektów, w które zaangażowanych było ok. 
15 tys. badaczy. Łączna kwota dotacji wyniosła 1,7 mld euro56. Pôle de compétitivité działają 
we Francji do dziś. Raport Komisji Europejskiej z 2015 r.57 podaje, że przez dziesięć lat 
stworzono 71 „biegunów innowacyjności”. Mimo popularności programu i zainwestowanych 
środków, według raportu inicjatywa miała ograniczony wpływ na zrealizowanie celów 
związanych z innowacyjnością. Zdaniem Komisji Europejskiej współpraca przedsiębiorców  
z pracownikami naukowymi zasługuje jednak zdecydowanie na uznanie. Pomimo to jedna  
z ważniejszych konkluzji zakładała, że program w efekcie był za bardzo ukierunkowany na 
sektor B+R, co zadecydowało o minimalnych korzyściach dla innowacji, rozwoju i tworzeniu 
miejsc pracy.  

Pôle de compétitivité są przykładem stymulowania powstawania klastrów58. Tylko 
nieliczne regiony Francji nie mogą pochwalić się istnieniem takiego klastra na ich obszarze. 
W samym Paryżu funkcjonuje sześć klastrów. Należą do nich: Finance Innovation, Cap 
Digital Paris Region, Systematic Paris Region, Medicen Paris Region, Advancity, ASTech59. 
Na przykład klaster Medicen Paris Region za priorytet stawia współpracę MSP  
z dużymi firmami, klinikami, laboratoriami i sektorem nauki. Skutkiem wspólnych działań ma 
również być wzrost zatrudnienia i szeroko rozumiany rozwój. Misją jest także wzmocnienie 

                                                      
56 Competitiveness clusters in France, 2011, s. 4, dostępny: competitivite.gouv.fr/documents/commun/ 
Documentation_poles/brochures_poles/anglais/brochure-ang-internet.pdf [data dostępu: 10.09.2015]. 
57 European Comission - Comission Staff Working Document, 2015, Country Report France 2015, Including an In-
Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances, Bruksela, s. 57, dostępny: 
ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_france_en.pdf [data dostępu: 12.09.2015]. 
58 Zagadnienie roli instytucji otoczenia biznesu w powstawaniu i rozwoju klastrów w województwie wielkopolskim 
wykracza poza ramy niniejszej ekspertyzy. W rozdziale 4 przedstawiono jedynie przykłady aktywności instytucji 
otoczenia biznesu związanej z klasteringiem. Należy zaznaczyć, że obszerne studium na temat inicjatyw  
i organizacji klastrowych w województwie wielkopolskim, w tym lokalnych czynników stymulujących ich rozwój, 
zostało opracowane przez T. Stryjakiewicza, W. Dybę (2014). 
59 Competitiveness clusters…, op. cit., s. 4, 2011, s. 4. 



 
ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
142 

międzynarodowej konkurencyjności francuskich nowoczesnych technologii medycznych i tym 
samym promocja innowacyjności regionu60. 

Instytucje stanowiące otoczenie biznesu nie zawsze powstają na gruncie inicjatywy 
rządowej. Przykładem organizacji powstałej oddolnie jest EuroScience, która ma zasięg 
ogólnoeuropejski, ale została założona we Francji. Zrzesza podmioty zajmujące się nauką 
(niezależnie od dziedziny). Członkami mogą zostać instytucje sektora publicznego, instytuty 
badawcze, uniwersytety oraz sektor biznesowy. Celem EuroScience jest progres nauki, 
technologii i innowacyjności, które jak uznaje instytucja, są podstawą dobrobytu i rozwoju 
Europy. Organizacja skupia aktualnie 2600 członków61.  

 
 

5.2. Holandia 

Typem instytucji, która wspiera przedsiębiorstwa z sektora MSP jest holenderski 
Syntens, działający jako organizacja non-profit. Jednym z głównych założeń organizacji jest 
zwiększanie innowacyjności przez doradztwo i stworzenie przestrzeni do współpracy  
z odpowiednimi partnerami62. Główna siedziba instytucji mieści się w Nieuwegein k. Utrechtu. 
W celu zwiększenia dostępności Syntens posiada 15 oddziałów rozmieszczonych na terenie 
Holandii. Organizacja współpracuje z rządem oraz licznymi stowarzyszeniami czy 
organizacjami biznesowymi63. Syntens zrealizował m.in. efektywną kampanię na rzecz 
innowacyjności przedsiębiorstw – FuturizedBusinesses, mającą na celu wzmocnienie 
gospodarki południowych regionów kraju. Jak wskazują autorzy, jej skutkiem było 
zaangażowanie się w działania innowacyjne przez 55% firm i zamiar zaangażowania u 80%. 
Założenie przedsięwzięcia stanowiła konieczność wsparcia w szczególności sektora MSP 
jako sektora mającego największe znaczenie dla gospodarki. Zarazem wsparcie finansowe 
ze strony sektora publicznego zostało ukierunkowane na niwelowanie barier doznawanych 
przez tego rodzaju firmy, a które wynikają w dużej mierze z braku wyspecjalizowanych 
działów B+R czy rozbudowanych sieci sprzedaży. Drugim elementem kampanii było 
zaprojektowanie systemu komunikacji z MSP w oparciu o zintegrowane podejście. 
Wykorzystywało ono zarówno kontakty i struktury organizacji gospodarczych, jak i promowało 
włączanie firm w kampanie aktywizujące, oferujące dostęp do sieci innowacyjnych. 
Organizacja Syntens, będąca swego rodzaju pośrednikiem innowacji, wypełniła lukę 
finansowania, nastawionego do tej pory na przekazywanie dotacji publicznych dużym 
przedsiębiorstwom. Za sukcesem kampanii w postaci zaktywizowanych niespełna 1000 firm 
stał w dużej mierze kapitał społeczny zbudowany w oparciu o dobre relacje z politykami, 
organizacjami gospodarczymi64 oraz firmami w regionach (dzięki sieci 15 biur 
przedstawicielskich). Główne obszary zainteresowania organizacji to przemysł, zdrowie, 
budownictwo, logistyka, handel hurtowy, jak również media i przemysł kreatywny. Trafny 

                                                      
60 www.medicen.org/en/missions#hautdepage. 
61 www.euroscience.org/about/#about-us. 
62 Syntens and the Competitiveness and Innovation Framework Programme, 2011, s. 2,3 dostępny: 
ec.europa.eu/cip/files/docs/consultation-syntens_en.pdf [data dostępu: 11.09.2015]. 
63 Ibidem, s. 8. 
64 Możliwość komunikowania się z firmami, a wcześniej – selekcji ułatwia holenderskie prawo nakazujące 
przynależność do samorządu gospodarczego. 
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dobór grupy docelowej projektu potwierdziła obserwacja zakładająca, że firmy sektora MSP, 
stanowiąc otoczenie dużych przedsiębiorstw przemysłowych przy odpowiednim poziomie 
innowacyjności i mocnej pozycji w łańcuchu dostaw pozwalają utrzymać dużych inwestorów 
na danym obszarze. Promowanie działań innowacyjnych wiązało się w przypadku tej 
kampanii z zachęcaniem do systematyczniejszego ich podejmowania oraz przełamaniem 
obaw i stereotypów narosłych wokół prowadzenia prac rozwojowych, jako drogich  
i nieprzystępnych dla MSP. Na uwagę zasługuje także system promocji projektu wśród 
kolejnych firm w oparciu o ambasadorów – wyselekcjonowane firmy o największym 
potencjale wzrostu i innowacyjności. Okazało się to pomocne w przekonywaniu firm  
do udziału – zwłaszcza tych z początku niepewnych i zdystansowanych. Konkretne rozmowy 
poprzedzały spotkania z konsultantami, a jeszcze wcześniej grupowe wywiady. Warto 
zwrócić uwagę na zabieg profilowania, który pozwolił dopasować instrumenty wsparcia  
do indywidualnych warunków przedsiębiorstw. Duży wysiłek związany z pozyskaniem 
użytkowników do kampanii powinien być wykorzystany na dalsze wsparcie innowacyjności – 
w tym celu opracowano procedury i narzędzia podtrzymywania kontaktu z klientem przez 
konsultantów. 

Warto przedstawić również inne inicjatywy realizowane przez Syntens. Jedną z nich 
są staże dla tzw. Oficerów Innowacji (ang. knowledge worker), odpowiedzialnych  
za wsparcie, stymulowanie, kreowanie, rozwój i wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach.  
W portfolio projektowym Syntens znalazły się także doradztwo strategiczne czy stymulowanie 
współpracy firm i projektantów z obszaru wzornictwa przemysłowego przy wprowadzaniu 
nowych produktów na rynek. Innym przykładem inicjatywy jest „SME Power Center”. 
Punktem wyjścia do stworzenia tego programu było założenie, że rdzeniem każdej 
organizacji są ludzie, którzy w niej pracują. Projekt ma na celu umożliwienie współpracy 
między pracownikami MSP i doświadczonymi praktykami, którzy potrafią zaproponować 
nowe lepsze rozwiązania. Dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy 
przedsiębiorcami, pracownikami i doradcami, firmy z sektora MSP są bardziej produktywne, 
ponieważ zatrudnieni tam ludzie pracują efektywniej. Według badań EIM zastosowanie takich 
rozwiązań pozwala na zwiększenie produktywności nawet o 12%. W 2010 r. w programie tym 
uczestniczyło 1000 podmiotów65. 

Jedną z podstaw rozwoju gospodarczego Holandii jest ścisła współpraca sektora 
biznesowego z sektorem nauki. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie oferty edukacyjnej  
do potrzeb rynku. Współpraca ta sprzyja ponadto powstawaniu inkubatorów 
przedsiębiorczości, klastrów oraz parków naukowo-technologicznych. W Holandii funkcjonuje 
wiele takich rozwiązań. Do najbardziej znanych należą: MESA+, Kennispark Twente, 
Brainport Regio Eindhoven, Yes!Delft, Leiden Bio Science Park, Chemical Cluster Delfzijl.  
Na przykład MESA+ jest jednym z największych na świecie instytutów badań nad 
nanotechnologią. Instytut zatrudnia 1000 osób, w tym 525 pracowników naukowych. Roczny 
obrót instytutu wynosi 50 mln euro. MESA+ poza otwartością na współpracę z sektorem 
prywatnym, bierze też czynny udział w powstawaniu firm typu start-up. Instytut jest częścią 
Kennispark Twente66. Jednym z celów przedsięwzięcia Kennispark jest rozwijanie 
innowacyjności na potrzeby lokalnych przedsiębiorców w regionie Twente. Kluczowym 

                                                      
65 Syntens and the Competitiveness…, op. cit., s. 6. 
66 www.utwente.nl/mesaplus/industry. 
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zadaniem klastra jest także łączenie firm sektora MSP, uniwersytetów i lokalnego przemysłu 
w ramach wspólnych projektów. Elementem misji Kennispark jest również wsparcie d 
la przedsiębiorstw typu start-up - zarówno poprzez doradztwo, jak i pomoc finansową. Klaster 
łączy 400 przedsiębiorstw i jest największym tego typu przedsięwzięciem w Holandii. Łącznie 
zatrudnia ok. 10 tys. osób. Co roku w ramach jego działalności powstaje 60-70 firm typu 
start-up. Szacuje się, że 10% najszybciej rozwijających się firm w danym roku ma swoje 
korzenie w tym parku. Kennispark w 2013 r. został wyróżniony jako najlepszy park naukowo-
technologiczny w Królestwie Niderlandów67. 

Z kolei Leiden Bio Science Park zrzesza 93 przedsiębiorstwa z Uniwersytetem 
Leiden, instytutami badawczymi i uniwersyteckim centrum medycznym LUMC. Podmioty 
będące członkami tego parku zajmują się przede wszystkim zagadnieniami związanymi  
z medycyną (innowacyjne lekarstwa, szczepionki, diagnostyka, leczenie raka i HIV).  
W 2014 r. park zatrudniał 16 907 pracowników. W tym samym roku należały do niego 173 
organizacje, z czego 16 przystąpiło w danym roku. Aż 27 firm rozpoczęło swoją działalność 
bezpośrednio w parku. Na wsparcie mogą liczyć także firmy typu start-up (których w ostatnim 
roku było 14) oraz przedsiębiorstwa typu spin-off (35 zarejestrowanych w 2014 r.)68.  

W Holandii inkubatorami przedsiębiorczości nie są jedynie duże klastry. Istnieją 
podmioty działające na mniejszą skalę i zajmujące się jedynie inkubacją. Przykładem takiej 
działalności jest YES!Delft. Instytucja stanowi platformę współpracy dla przedsiębiorców 
stawiających pierwsze kroki w biznesie, inwestorów oraz osób, które są źródłem wiedzy 
dotyczącej tworzenia własnego biznesu. Projekt jest ukierunkowany na innowacyjne firmy  
z branży technologicznej69.  

Wszystkie wymienione inkubatory należą do The Dutch Incubator Association (DIA). 
Organizacja została powołana w celu standaryzacji i profesjonalizacji inkubacji 
przedsiębiorstw, wzmocnienia relacji pomiędzy inkubatorami na poziomie narodowym  
i europejskim oraz stworzenia kanałów komunikacyjnych pomiędzy firmami typu start-up70.  

 
 

5.3. Niemcy 

Jednym z przykładów zasługujących na uwagę z racji modelowych rozwiązań oraz 
skali przedsięwzięcia jest Park Naukowo-Technologiczny Berlin Adlershof – Miasto Nauki, 
Gospodarki i Mediów. Na bazie wzorów i doświadczeń opisanego francuskiego parku Sophia 
Antipolis włączono do przedsięwzięcia dziewięć instytutów badawczych z obszaru nauk 
ścisłych (łącznie kilka tysięcy pracowników głównie z dziedzin takich, jak chemia i fizyka) 
oraz państwowej telewizji. Wśród nowo utworzonych centrów technologicznych znalazły się 
w związku tym i te specjalizujące się w obszarze technologii informacyjnych oraz mediów. 
Wybór stolicy na siedzibę parku nie był przypadkowy – była to decyzja o charakterze 
politycznym, podyktowana zamiarem zdywersyfikowania dotychczasowej, ubogiej struktury 
gospodarczej pozbawionej prężnych, dużych i innowacyjnych przedsiębiorstw 

                                                      
67 www.kennispark.nl/factsfigures. 
68 leidenbiosciencepark.nl/discover/facts-and-figures. 
69 www.yesdelft.nl/About-us. 
70 www.dutchincubator.nl/about-dia. 
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przemysłowych. Kierunek rozwoju, który obrano miał charakter tworzenia współpracy małych, 
lokalnych i wyspecjalizowanych firm z zapleczem naukowo-badawczym czy stymulowania 
powstawania tego typu podmiotów. Zrezygnowano z początku z przyciągania dużych, 
zagranicznych inwestorów, mając na uwadze doświadczenia francuskie. Zarządzanie 
parkiem rozdzielono między trzy spółki – odpowiedzialne za stworzenie infrastruktury, jej 
utrzymanie i administrację oraz generalne zarządzanie w przypadku trzeciej o charakterze de 
facto publicznym. Dwukanałowe finansowanie innowacji (Land Berlin oraz Unia Europejska) 
zaowocowało łączną kwotą inwestycji do 2006 r. wynoszącą 1,5 mld euro i będącą udziałem 
ok. 250 podmiotów. Liczba podmiotów związanych z parkiem oscyluje wokół 300, a licząc 
podmioty kooperujące z parkiem poza jego terenem – ok. 400 firm, w których pracuje ok. 12 
tys. osób. Wiodące pola rozwoju technologii stanowią takie centra, jak: Fotonika  
i Technologie Optyczne, Technologie Materiałowe i Mikrosystemowe, Biotechnologie, 
Energia i Technologie Ochrony Środowiska, Technologie Informacyjne i Media. Warto 
podkreślić, że przy tak ogromnej skali działalności dobre, funkcjonalne uzupełnienie stanowią 
również firmy spoza obszarów wiodących centrów technologicznych (ok 60%) – firmy 
usługowe obsługujące podmioty gospodarcze i ich pracowników (banki, restauracje, apteki, 
sklepy itd.). Rozwijając park, postawiono na wkomponowanie go częściowo w już istniejącą 
infrastrukturę komunikacyjną oraz starych budynków, co pozwoliło na ich adaptację  
i powiązanie z nowymi obiektami. Podjęto współpracę z ekspertami z zakresu architektury  
i urbanistyki, dążąc do maksymalizacji użyteczności tych przestrzeni dla podmiotów 
wchodzących w skład parku. Miało to także dla wielu firm znaczenie wizerunkowe – dobrej 
jakości, atrakcyjna przestrzeń może być także wizytówką firmy wspierającą jej działania 
biznesowe. Nie bez znaczenia jest także bliskość autostrady i lotniska. 

Odnosząc model funkcjonowania Parku Naukowo-Technologicznego Berlin Adlershof 
do usług tego rodzaju instytucji w Polsce, należy wspomnieć, że model niemiecki  
nie obejmuje doradztwa, obsługi prawnej czy szkoleń pracowników. Są to obszary objęte 
outsourcingiem i obsługą przez wyspecjalizowane firmy partnerskie parku. Zarząd 
koncentruje się również w większym stopniu na strategii rozwoju infrastruktury kosztem 
wprowadzania coraz to nowych instrumentów wsparcia – tę rolę przejęły jednak inkubatory, 
jak Centrum Innowacji i Inkubacji (IGZ) czy Międzynarodowe Centrum Inkubacji (OWZ). Nie 
zrezygnowano jednak w parku technologicznym z funkcji promocyjnych i poszukiwania 
partnerów – zwłaszcza dla wielu ulokowanych w parku firm o profilu biotechnologicznym. 

Inny przykład – Park Przemysłowy Frankfurt-Höchst – pokazuje, jak istotny stał się 
zwrot w kierunku wsparcia innowacji oraz nauki, mimo bogatych tradycji przemysłowych. 
Pracuje tu ponad 22 tys. pracowników (z czego ponad 4 tys. w obszarze B+R – głównie  
w obszarze chemii, farmacji, biotechnologii) ponad 90 przedsiębiorstw zlokalizowanych  
na ponad 460 ha. Rozwój parku miał miejsce głównie w oparciu o kapitał prywatny. 
Korzystne położenie parku w bliskości Frankfurtu nad Menem – jednego z centrów 
gospodarczych i finansowych Niemiec sprzyja pozyskiwaniu kapitału inwestycyjnego oraz 
kontaktom międzynarodowym. Z uwagi na przemysłowy charakter części firm, duże 
znaczenie ma zarządzanie infrastrukturą i logistyką przy zachowaniu standardów ochrony 
środowiska. Z uwagi na wagę tych zadań, zajmuje się nimi odrębna, jedna z pięciu spółek 
zarządzających. Interesującym pomysłem pozwalającym dokonywać optymalizacji kosztów  
i poprawiać bezpieczeństwo jest „Centrum Idei”, które gromadzi wnioski i pomysły 
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pracowników. Za zgłoszenie pomysłu, przynoszącego realną i znaczącą korzyść  
dla funkcjonowania parku, pracownicy otrzymują specjalną premię. Pozostałe pomysły 
skoncentrowane wokół drobnych usprawnień biorą udział w loterii przyznającej mniejsze 
kwoty osobom wylosowanym spośród autorów. Zarząd parku szacuje, że same wnioski 
jedynie z obszaru energii przyniosły po wdrożeniu oszczędności w wysokości  
ok. 7,7 mln euro. 

W Niemczech prowadzą ponadto działalność takie parki, jak Adlershof Science Park, 
BACnet Projekt Tekhnopark, International University Bremen Science Park, Technopark 
Kamen GMBH czy Technologiepark Heidelberg GmbH, który istnieje od 30 lat. W tym parku 
głównym obszarem działań są najnowsze technologie. Jego członkowie to w sumie 90 
przedsiębiorstw i instytutów badawczych, które łącznie zatrudniają 2800 osób. Misją parku 
jest promowanie niemieckich technologii na arenie międzynarodowej przy jednoczesnym 
budowaniu sieci relacji i stałej współpracy z lokalnymi podmiotami z sektora biznesowego, 
uniwersytetami i instytucjami naukowymi oraz sektorem publicznym71. Park oferuje również 
wsparcie dla firm typu start-up. Poza wsparciem merytorycznym, powstające firmy mogą 
liczyć na pomoc finansową72. Z pewnością duże znaczenie dla firm typu start-up ma także 
możliwość założenia swojej firmy i rozwijania jej w gronie najlepszych. 

Gospodarka Niemiec jest także przestrzenią do powstawania inkubatorów 
przedsiębiorczości. Jak już wspomniano, w Niemczech powstały pierwsze inkubatory  
w Europie (H.M. AL-Mubaraki, J. Kolo, 2013, s. 41). Na potrzeby nowo powstających firm 
typu start-up, z inicjatywy niemieckiego rządu powstała organizacja ADT – Niemieckie 
Stowarzyszenie Innowacji, Technologii i Inkubacji. Zadaniem instytucji jest inicjowanie  
i nadzorowanie powstawania firm typu start-up działających w obszarze innowacji 
technologicznych. Jej celem jest również rozwój już istniejących przedsiębiorstw z sektora 
MSP73. Oprócz możliwości korzystania z rozwiązań proponowanych przez stowarzyszenia  
i parki technologiczne, można skorzystać także z pomocy innych inicjatyw. W Niemczech 
istnieje wiele grup skupiających przedsiębiorstwa typu start-up i oferujących pomoc w ramach 
venture capital, np. Niemiecka Grupa Start-up’ów. 

Niemiecka gospodarka w celu zwiększenia swojej innowacyjności zakłada 
współpracę między badaczami a przedsiębiorcami. Aby sprostać temu zadaniu powoływane 
są nowe instytucje mające usprawnić podejmowanie wspólnych działań przy projektach.  
Na przykład Ministerstwo Edukacji i Badań stworzyło konsorcjum, którego celem było 
promowanie działalności badawczej. W latach 2010-2013 konsorcjum podejmowało szereg 
środków, by propagować badania w Niemczech, z uwzględnieniem niemieckich instytutów 
badawczych i programów finansowania74.  

W Niemczach działa ok. 1000 publicznych lub ufundowanych z publicznych pieniędzy 
instytucji zajmujących się nauką, badaniami i rozwojem. Istnieje ponad 500 klastrów.  
W branży B+R pracuje ok. 590 tys. osób. Według danych za 2012 r. wydatki na ten sektor 
pochłonęły 79 mld euro z krajowego budżetu75. Zatem istnienie nowoczesnej infrastruktury 

                                                      
71 www.technologiepark-heidelberg.de/en/network/regional. 
72 www.technologiepark-heidelberg.de/en/about-us/profile-history. 
73 www.germaninnovation.org/research-and-innovation. 
74 www.bmbf.de/en/research-in-germany-land-of-ideas-1415.html. 
75 www.research-in-germany.org/en/research-landscape/facts-and-figures.html. 
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naukowej, wykwalifikowana kadra, dobrze wyposażone zaplecze badawcze są naturalnym 
skutkiem właściwej polityki wobec tego sektora. 

Niemiecką instytucją mającą na celu rozwój nauki przy jednoczesnym wsparciu 
sektora biznesowego jest Stowarzyszenie Fraunhofer. Stowarzyszenie jest największą  
w Europie organizacją badawczą zorientowaną na wdrażanie. Dziedziny, nad którymi pracuje 
to zdrowie, komunikacja, bezpieczeństwo, energia i środowisko. Działalność instytucji to nie 
tylko badania, ale też tworzenie produktów76. Aktualnie zatrudnia 24 tys. badaczy  
i inżynierów, utrzymuje 66 instytutów i jednostek badawczych. Roczny budżet organizacji 
wynosi 2 mld euro (2014 r.), z czego 70% pochodzi z kontraktów zawartych  
z przedsiębiorstwami77. Jednym z największych wynalazków firmy jest stworzenie MP3. 
Pracownie Fraunhofer stworzyły ten produkt na zlecenie Integrated Circuits78. 

W Niemczech prowadzą działalność również inne organizacje zajmujące się 
promocją badań naukowych, przy jednoczesnej współpracy sektora nauki i biznesu. Należy 
do nich Stowarzyszenie Leibniz. Organizacja prowadzi działalność non-profit. W 2014 r. 
instytucja skupiała 89 podmiotów i zatrudniała łącznie 18 144 osoby. Roczny budżet 
organizacji wyniósł 1,64 mld euro79. Dziedziny nauki, którymi zajmują się instytucje zrzeszone 
w Leibniz to głównie nauki humanistyczne i społeczne, matematyka, nauki przyrodnicze  
i środowisko naturalne80. 

Organizacją skupiającą badaczy i podmioty drugiego sektora jest także Helmholtz 
Association. Sześć głównych obszarów, na których skupia się praca organizacji, to energia, 
środowisko, zdrowie, technologie, struktura materii, aeronautyka i transport. Jest 
największym tego rodzaju przedsięwzięciem w Niemczech. W swoich strukturach skupia 18 
organizacji, których partnerami są przedsiębiorstwa. Zatrudnia 38 tys. pracowników. Roczny 
budżet wynosi ponad 4 mld euro81. 

Kolejnym elementem niemieckiej gospodarki, któremu warto poświęcić uwagę, są 
klastry. Według raportu z 2012 r. dotyczącego niemieckich klastrów, ich przewagę stanowi 
wyspecjalizowana kadra. Jako zalety wymieniono także stabilne zarządzanie działalnością 
klastrów, finansowanie z dwóch źródeł (publicznego i prywatnego pochodzącego  
od zrzeszonych przedsiębiorstw). Ponadto 75% z nich ma opracowane strategie, przy 
których tworzeniu brały udział zainteresowane strony. Natomiast jednym z zastrzeżeń 
stwierdzonych w raporcie było zbyt małe ukierunkowanie na rozwój pracowników. Poziom 
wiedzy i umiejętności pracowników został uznany za dobry, jednak z zaleceniem stworzenia 
systemu pozwalającego na ciągłe uczenie się zatrudnionych osób82.  

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Ekonomicznych i Energii powstał program o nazwie 
„Go-Cluster”, którego zadaniem jest rozwijanie niemieckich klastrów i zmienianie ich  
z podmiotów lokalnych w międzynarodowe struktury. Poza wsparciem finansowym 
przewidziane jest również kreowanie nowych usług klastra i ich promowanie, zwiększenie 

                                                      
76 www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer.html. 
77 www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer/facts-and-figures.html. 
78 www.research-in-germany.org/en/research-landscape/research-organisations/fraunhofer-gesellschaft.html. 
79 www.leibniz-gemeinschaft.de/en/about-us/leibniz-in-figures. 
80 www.research-in-germany.org/en/research-landscape/research-organisations/leibniz-association.html 
81 www.helmholtz.de/en/about_us. 
82 S. Hantsch, H. Kergel, T. Lamner-Gamp, G. Meier zu Kocker, M. Nerger, 2013. Cluster Managment Excellence in 
Germany, Institute for Innovation and Technology, s. 30, dostępny: http://www.clusteranalysis.org/downloads/ 
CountryReportGermany2012.pdf [data dostępu: 11.09.2015]. 
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rozpoznawalności klastrów poza obszarem kraju, analiza trendów występujących  
w międzynarodowej polityce zarządzania klastrami i dostosowanie ich do niemieckiej 
perspektywy83. Program rozpoczął się na początku 2014 r. Do kwietnia tego roku 

przyjmowane były zgłoszenia od zainteresowanych podmiotów84. Biorąc pod uwagę fakt, że 
program jeszcze trwa, niemożliwa jest ocena jego efektywności. Jednak na uznanie 
zasługuje już sama inicjatywa, która ma na celu podniesienie innowacyjności klastrów, ich 
promocję i szeroko rozumiany rozwój. 

Przykład niemieckich klastrów stanowią German Food Clusters, wśród których 
wyróżnić można kolejne części składowe w postaci mniejszych klastrów. Należą do nich: 
założony w 2005 r. foodRegio z Lubeki, który stanowi sieć przemysłu spożywczego  
w północnej części Niemiec (w jego skład wchodzi 50 podmiotów), GIQS powstały w 2001 r., 
z siedzibą w Bonn (45 podmiotów), NieKe z Dolnej Saksonii – najstarszy (1999 r.)  
i największy z klastrów (140 podmiotów) oraz Food Processing Initiative istniejący od 2000 r. 
(103 podmioty). Wszystkie klastry biorą udział w programie Go-Cluster85. 

Wspólnym założeniem wszystkich klastrów jest współpraca między podmiotami 
biznesowymi oraz jednostkami badawczymi w celu wymiany wiedzy i doświadczeń, które 
będą w stanie zaowocować zwiększeniem innowacyjności klastrów. Zachodzi tu zatem 
komplementarność działań w postaci wdrażania osiągnięć nauki na potrzeby rozwoju biznesu 
i czerpania środków finansowych umożliwiających rozwój działalności naukowej86. 

 
 

Podsumowanie 
 

Analiza benchmarkingowa funkcjonowania wybranych instytucji otoczenia biznesu  
w państwach o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego niż Polska, 
wykazała m.in., że dla odpowiedniej dynamiki rozwoju obszarów przemysłowych konieczne 
jest spełnienie trzech warunków (por. B. Jałowiecki 1993): 1) geograficznej koncentracji 
obiektów przemysłowych wysokiej techniki, odpowiedzialnych za rozwój nowych gałęzi 
produktowych i umożliwiających wykorzystanie wysoko wykwalifikowanych kadr 
technicznych; 2) rozwiniętej sfery usług na rzecz przemysłu – branża BPO (ang. Business 
Process Offshoring), skupiona w obszarach metropolitalnych z dostępem do zasobów 
kadr, instytucji B+R oraz instytucji świadczących usługi administracyjne; 3) działalności 
przedsiębiorstw sektora MSP (w tym firm rzemieślniczych), wypełniających punktowo luki 
produkcji przemysłowej, wpisujących się w łańcuch dostaw czy dostarczających w sposób 
szybki i elastyczny ofertę w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. 
 

Eksperci od lat zwracają uwagę, że duża ilość ośrodków wsparcia innowacyjnego biznesu 
nie przekłada się w województwie wielkopolskim na wysoką skuteczność systemu 
innowacji. Na bazie doświadczeń francuskich, holenderskich i niemieckich  

                                                      
83 www.clusterplattform.de/CLUSTER/Redaktion/EN/Standardartikel/go-cluster.html. 
84 www.ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-international. 
85 www.germanfoodclusters.org/about-us-1. 
86 Ibidem. 
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w funkcjonowaniu instytucji otoczenia biznesu, w szczególności instytucji tworzących 
otoczenie innowacyjne, oraz wyników badań i analiz przeprowadzonych na potrzeby 
niniejszej ekspertyzy, można potwierdzić, że w celu wykorzystania potencjału instytucji 
prowadzących działalność w województwie wielkopolskim niezbędne jest skoordynowanie 
działań na rzecz współpracy na linii przedsiębiorstwo – otoczenie innowacyjne oraz 
współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia innowacyjnego. Na szczególną uwagę 
zasługują platformy współpracy między przedsiębiorstwami i centrami naukowymi, 
zorganizowane wokół wspólnych projektów innowacyjnych (por. np. J. Strzelecki 2011). 
Konieczne jest osiągnięcie przez instytucje otoczenia biznesu odpowiedniej masy 
krytycznej liczby i stopnia zróżnicowania sektorowego zaangażowanych podmiotów, która 
bezpośrednio przekłada się na możliwości kooperacyjne i wyzwolenie efektu synergii 
(przykład Parku Sophia Antipolis). 
 

W celu rozwoju i lepszego dostosowania instytucji otoczenia biznesu do potrzeb 
regionalnej i lokalnej gospodarki, za dobre strategie można uznać np.: uwzględnienie  
w modelu funkcjonowania parku technologicznego roli stowarzyszeń branżowych (przykład 
Parku Sophia Antipolis), kompleksową obsługę rozwijających się przedsiębiorstw – od 
powstania projektu do podpisania kontraktu z inwestorami/ najważniejszymi firmami  
z danej branży (przykład inkubatora przedsiębiorczości Starburst Accelerator), rozwój 
komunikacji z firmami z sektora MSP w celu identyfikacji ich potrzeb w obszarze innowacji 
w oparciu o zintegrowane podejście (przykład kampanii na rzecz innowacyjności 
przedsiębiorstw FuturizedBusinesses), objęcie doradztwa, obsługi prawnej, szkoleń  
i innych elementów oferty parków technologicznych/ inkubatorów technologicznych/ 
inkubatorów przedsiębiorczości outsourcingiem i obsługą przez wyspecjalizowane firmy 
partnerskie instytucji (przykład Parku Naukowo-Technologicznego Berlin Adlershof) czy 
staże dla tzw. Oficerów Innowacji (przykład inicjatywy realizowanej przez holenderski 
Syntens). 
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6. OCENA ORGANIZACJI PRZESTRZENNEJ OTOCZENIA BIZNES U  

W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I JEJ ZWI ĄZKÓW Z POZIOMEM 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI  

Zakres niniejszego rozdziału określają trzy aspekty. Pierwszy z nich stanowi ocena 
organizacji przestrzennej otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim na tle innych 
województw. Ocena została dokonana na podstawie następujących mierników i wskaźników: 
liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, liczba ośrodków innowacji  
i przedsiębiorczości na 100 tys. przedsiębiorstw, zatrudnieni w sektorze B+R na 1000 osób 
aktywnych zawodowo, udział usług dla biznesu w zatrudnieniu ogółem oraz udział usług  
dla biznesu w liczbie przedsiębiorstw ogółem. Drugi aspekt stanowi analiza poziomu rozwoju 
przedsiębiorczości w regionie oraz próba oceny zależności między koncentracją instytucji 
otoczenia biznesu a poziomem rozwoju przedsiębiorczości w układzie województw  
i powiatów województwa wielkopolskiego. Za wskaźnik poziomu rozwoju przedsiębiorczości 
przyjęto liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. 
Wskaźnik ten jest traktowany jako wskaźnik kreatywności i klimatu społecznego. Trzeci 
aspekt stanowi analiza poziomu innowacyjności gospodarki regionu oraz próba oceny 
zależności między koncentracją instytucji otoczenia biznesu a poziomem innowacyjności  
w układzie regionalnym. Ocena innowacyjności gospodarki regionu została dokonana  
na podstawie następujących wskaźników: średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych  
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie 
ulepszonych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych, 
udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto  
ze sprzedaży ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych, udział przychodów netto  
ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży 
ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych, dynamika liczby zgłoszonych wynalazków 
krajowych, liczba zgłoszonych wynalazków krajowych na 1 mln mieszkańców, dynamika 
liczby patentów na wynalazki krajowe, liczba udzielonych patentów na wynalazki krajowe  
na 1 mln mieszkańców. 

 
 

6.1. Otoczenie biznesu w województwie wielkopolskim  na tle innych 

województw 

Jak podkreślają A. Bąkowski i M. Mażewska (2015, s. 11) zmiany w liczbie ośrodków 
innowacji i przedsiębiorczości są trudno uchwytne ze względu na łatwość ich powoływania, 
przekształcania czy likwidacji. Prowadzona przez SOOIPP aktualizacja ich stanu, oparta  
na wolontaryjnym zaangażowaniu członków stowarzyszenia informujących zarówno  
o zmianach w działaniu lub pojawieniu się nowych ośrodków, ujawniła m.in. spadek liczby 
ośrodków we wszystkich województwach w latach 2012-2014 (rycina 64). Autorzy 
opracowania zwracają uwagę, że istotne zmiany w liczbie poszczególnych rodzajów 
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ośrodków wynikają z jednej strony z zastosowania bardziej precyzyjnych kryteriów 
identyfikacji ośrodków uwzględniających rodzaj świadczonych usług oraz rzeczywiste 
aktywne prowadzenie działalności przez ośrodek. Z drugiej zaś z faktu, że spośród 
kilkudziesięciu realizowanych w pierwszych 10 latach XXI wieku dużych projektów 
infrastrukturalnych tworzących i rozwijających ośrodki innowacji (parki, inkubatory, CTT) 
finansowanych z funduszy unijnych kilka nie doczekało się wciąż zakończenia lub odstąpiono 
od ich realizacji. Inne zmieniły swój profil działania w związku z zanikiem źródeł finansowania 
usług dla określonych grup odbiorców. Można stwierdzić, że rozwój infrastruktury wsparcia 
innowacyjnych przedsiębiorstw nie okazał się tak znaczący jak zakładano (A. Bąkowski, M. 
Mażewska 2015, s. 11-12).  

 
Rycina 64. Liczba o środków innowacji i przedsi ębiorczo ści w Polsce w latach 2007-2014 według 

województw 

 
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: K.B. Matusiak (2007, 2010), A. Bąkowski, M. Mażewska  
(2012, 2014, 2015). 
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W latach 2007-2014 tylko w sześciu województwach nie zmniejszyła się liczba 
ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (rycina 64). Zwraca się uwagę, że wsparcie przy 
wykorzystaniu środków unijnych w dalszym ciągu kierowane jest do regionów, które cechują 
się wysokim poziomem rozwoju gospodarczego, co prowadzi do dalszego wzrostu 
nierówności regionalnych w rozwoju gospodarczym (por. A. Bąkowski, M. Mażewska 2015,  
s. 16). W uwzględnionym okresie liczba analizowanych ośrodków zwiększyła się  
w województwach: małopolskim i mazowieckim łącznie o 31, podczas gdy w skali kraju 
zmniejszyła się o sześć ośrodków. W województwie wielkopolskim liczba ośrodków innowacji 
i przedsiębiorczości wzrosła z 65 do 69. Pod względem liczby ośrodków Wielkopolska 
zajmuje trzecią pozycję, za województwami: mazowieckim i śląskim (rycina 64). 

Wartość wskaźnika liczby ośrodków innowacji i przedsiębiorczości na 100 tys. 
przedsiębiorstw wyniosła dla województwa wielkopolskiego w 2014 r. 17,1 przy średniej  
dla kraju 16,5 (rycina 65). Zmienność wartości wskaźnika kształtowała się od 11,3  
w województwie mazowieckim do 26,8 w województwie warmińsko-mazurskim (26,8).  
W odniesieniu do tych relacji zwraca się uwagę na rolę aspektu społecznego i politycznego  
w tworzeniu infrastruktury wsparcia innowacji i przedsiębiorczości (por. T. Stryjakiewicz 1999, 
A. Bąkowski, M. Mażewska 2015). Aspekt społeczny jest związany z tzw. terytorialnym 
wyposażeniem społecznym (ang. social embeddedness), które ma wpływ na aktywność 
mieszkańców regionu (rozdział 6.1) – dotyczy to m.in. województw: wielkopolskiego, 
małopolskiego i dolnośląskiego. Z kolei aspekt polityczny jest powiązany z nasiloną 
dystrybucją środków w regionach zagrożonych wzrostem niezadowolenia społecznego. 

 
Rycina 65. Liczba o środków innowacji i przedsi ębiorczo ści na 100 tys. przedsi ębiorstw w Polsce 

w 2014 r. według województw 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Bąkowski, M. Mażewska (2015) oraz danych GUS: BDL. 
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Udział usług dla biznesu w zatrudnieniu ogółem w Polsce wzrósł w latach 2007-2013 
z 12,5% do 14,0%, przy czym w układzie województw był silnie zróżnicowany: w 2007 r.  
od 6,7% w województwie świętokrzyskim do 21,2% w województwie mazowieckim, a  
w 2013 r. – od 6,9% do 23,6% w tych samych regionach. Zakres zmienności wskaźnika uległ 
więc nieznacznemu zwiększeniu. Wartość wskaźnika dla województwa wielkopolskiego była 
niższa od średniej dla kraju i wyniosła w 2013 r. 9,5% (rycina 66). Należy zaznaczyć, że 
większym od średniej dla kraju udziałem usług dla biznesu w zatrudnieniu ogółem 
charakteryzowało się – obok województwa mazowieckiego – tylko województwo dolnośląskie 
(wzrost z 14,4% do 17,6%).  

 
Rycina 66. Udział usług dla biznesu w zatrudnieniu ogółem w Polsce  

w latach 2007 i 2013 według województw (w %) 

 2007 2013 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
 

Rycina 67. Zatrudnieni w sektorze B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo w Polsce  
w latach 2007 i 2013 według województw 

 2007 2013 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
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Województwo wielkopolskie cechuje również niewielka liczba zatrudnionych  
w sektorze B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo (4,1 osób w 2013 r.) w porównaniu  
do województw: mazowieckiego (11,3), małopolskiego (7,9) czy dolnośląskiego (6,8). 
Podczas gdy w wymienionych województwach nastąpił w latach 2007-2013 wzrost wartości 
wskaźnika, w Wielkopolsce zanotowano nieznaczny jego spadek. Na przeciwnym biegunie 
znalazły się województwa: świętokrzyskie (1,2) i lubuskie (1,8) (rycina 67). 

Duże zróżnicowanie przestrzenne wykazuje również wskaźnik udziału usług dla 
biznesu w liczbie przedsiębiorstw ogółem (rycina 68) – w 2014 r. od 16,6% w województwie 
świętokrzyskim do 29,4% w województwie mazowieckim. Wartość wskaźnika  
dla województwa wielkopolskiego wyniosła w danym roku 22,0% i wzrosła w porównaniu  
do 2007 r. o 2,5 p.proc. 

 
Rycina 68. Udział usług dla biznesu w liczbie przed siębiorstw ogółem w Polsce  

w latach 2007 i 2014 według województw (w %) 

 2007 2014 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL 
 
Charakterystyczna jest bardzo wysoka korelacja między poziomem rozwoju usług dla 

biznesu, mierzonym udziałem usług dla biznesu w zatrudnieniu ogółem, a poziomem rozwoju 
społeczno-gospodarczego województwa mierzonego wartością PKB w przeliczeniu  
na mieszkańca (rycina 69; por. J. Dominiak 2013). Współczynnik korelacji wyniósł 0,908. 
Województwa o największym poziomie koncentracji usług dla biznesu znalazły się w grupie 
województw o najwyższych dochodach w przeliczeniu na mieszkańca: mazowieckie  
(68 682 zł) oraz dolnośląskie (48 402 zł). Kolejną pozycję zajęło województwo wielkopolskie 
(46 626 zł). Województwa o niskim poziomie rozwoju usług dla biznesu to również 
województwa o najniższym poziomie PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca: lubelskie 
(30 477 zł) oraz podkarpackie (30 706 zł).  
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Rycina 69. Zale żność między udziałem usług dla biznesu w zatrudnieniu ogółe m i produktem 
krajowym brutto w przeliczeniu na 1 mieszka ńca w Polsce w 2013 r. według województw  

[R2 = 0,908] 

P
ro

du
kt

 k
ra

jo
w

y 
br

ut
to

 w
 p

rz
el

ic
ze

ni
u 

na
 1

 m
ie

sz
ka
ń

ca
 

 

 
 Udział usług dla biznesu w zatrudnieniu ogółem 

 

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL oraz: Notatka informacyjna. Wstępne szacunki 
produktu krajowego brutto według województw w 2013 r. GUS, US w Katowicach. 

 
Proces rozwoju regionalnego jest uzależniony od zróżnicowanych warunków  

i czynników, które z kolei są w pełni zależne od procesów ekonomicznych i społecznych 
zachodzących w danym kraju. W dalszej części opracowania dokonano analizy zależności 
między poziomem koncentracji instytucji otoczenia biznesu a poziomem rozwoju 
przedsiębiorczości oraz poziomem innowacyjności. 

 
 

6.2. Otoczenie biznesu a poziom rozwoju przedsi ębiorczo ści 

Rozwój przedsiębiorczości jest jednym z pozytywnych aspektów transformacji 
polskiej gospodarki. W podejściu przedmiotowym przedsiębiorczość jest identyfikowana  
z aktywnością podmiotów gospodarczych. Wśród cech, które można traktować jako atrybuty 
pojęcia przedsiębiorczość najczęściej wymienia się: dynamiczność, nowoczesność, 
innowacyjność, kreatywność, elastyczność, adaptacyjność, skłonność do podejmowania 
ryzyka. Jak zaznacza A. Klasik (2005, s. 14) w przedsiębiorczości punkt ciężkości spoczywa 
na okazjach i szansach, które w otoczeniu i na rynkach potrafią rozpoznać, wychwycić, 
ocenić i wykorzystywać, a nie tracić, kreacyjne i innowacyjne jednostki, środowiska, 
organizacje i społeczności. 

Jak zauważa Z. Chojnicki (1993, s. 181) rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 
jest jedną z trzech – obok postindustrializacji i elastycznej produkcji przemysłowej  
– postfordowskich tendencji rozwoju: działalność małych i średnich przedsiębiorstw 
przełamuje sztywność fordyzmu w zakresie zaspokajania potrzeb rynkowych i wyraża się  
w szybkiej reakcji na zmiany popytu, co przejawia się w produkcji krótkich serii. Szybki wzrost 
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znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw w ogólnej liczbie podmiotów, zatrudnienia oraz 
produkcji przemysłowej był więc reakcją na zmiany warunków gospodarowania, a zwłaszcza 
na wzrastającą konkurencję i związaną z tym konieczność większej elastyczności produkcji 
(T. Stryjakiewicz 1999, s. 112). Zwraca się jednak uwagę na to, że małe przedsiębiorstwa  
nie mogą we własnym zakresie zapewnić wielu istotnych usług i nakładów na nie, takich jak 
marketing, rachunkowość, kursy podnoszenia kwalifikacji i in. Jako grupa mogą jednak 
stanowić masę krytyczną, która dobrze zorganizowana, mogłaby zapewnić tego rodzaju 
korzyści (Z. Chojnicki 1993, s. 181).  

 
Rycina 70. Podmioty gospodarcze na 1000 mieszka ńców w wieku produkcyjnym w Polsce  

w latach 2007 i 2014 według województw 

 2007 2014 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
 
Szczególną rolę w procesie rozwoju przedsiębiorczości przypisuje się elementom 

tzw. terytorialnego wyposażenia społecznego (np. duch przedsiębiorczości, zdolności 
innowacyjne, kultura przemysłowa, samoidentyfikacja, solidarność społeczna, interaktywność 
komunikacyjna, środowisko zaufania, obywatelskie zaangażowanie) oraz dostatecznie 
silnemu wsparciu instytucjonalnemu (S. Conti 1997; T. Stryjakiewicz 1999; R. Domański 
2000). O skuteczności prowadzonej polityki proinwestycyjnej dla tworzenia tzw. środowiska 
przyjaznego przedsiębiorczości świadczy wzrost liczby podmiotów gospodarczych oraz 
stopień nasycenia działalnością gospodarczą danego obszaru. W latach 2007-2014 liczba 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim wzrosła  
z 352 236 do 404 419 podmiotów, tj. o 14,8%. W Polsce w uwzględnionym okresie nastąpił 
wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 11,8%. Jeśli przyjąć za podstawę analizy poziomu 
rozwoju przedsiębiorczości wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych  
na 1000 osób w wieku produkcyjnym, jego zakres uległ w uwzględnionym okresie 
zwiększeniu: w 2007 r. od 107 w województwie podkarpackim do 189 w województwie 
mazowieckim, w 2014 r. – odpowiednio 120 i 225 (rycina 70). Obok województwa 
mazowieckiego w 2014 r. wyższy poziom rozwoju przedsiębiorczości od średniej dla kraju 
(170) cechował województwa: zachodniopomorskie (200), pomorskie (191), dolnośląskie 
(190) oraz wielkopolskie (185).  
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Ścisłą zależność między liczbą ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz liczbą 
podmiotów gospodarczych w regionach przedstawia rycina 71. Jednocześnie w latach  
2009-2013 wzrosła siła związku między udziałem usług dla biznesu w zatrudnieniu ogółem  
i liczbą podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (rycina 72). 

 
Rycina 71. Zale żność między liczb ą ośrodków innowacji i przedsi ębiorczo ści i liczb ą 

przedsi ębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON w Polsce w 2014 r. według województw 
[R2=0,928] 
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 Liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Bąkowski, M. Mażewska (2015) oraz danych GUS: BDL. 
 
 

Rycina 72. Zale żność między udziałem usług dla biznesu w zatrudnieniu ogółe m i liczb ą 
podmiotów na 1000 mieszka ńców w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 2009 [R 2=0,692]  

i 2013 [R2=0,764] według województw  
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 Udział usług dla biznesu w zatrudnieniu ogółem  Udział usług dla biznesu w zatrudnieniu ogółem 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
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W 2014 r. aglomeracja poznańska koncentrowała blisko 60% przyrostu liczby 
podmiotów gospodarczych w regionie. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców w wieku produkcyjnym ujawnił dużą skalę wewnętrznego zróżnicowania 
województwa wielkopolskiego pod względem rozwoju przedsiębiorczości (rycina 73). 

 
Rycina 73. Podmioty gospodarcze na 1000 mieszka ńców w wieku produkcyjnym  

w województwie wielkopolskim w latach 2007 i 2014 w edług powiatów 
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Źródło : opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
 

Obok wyboru miasta Poznania (315 podmiotów gospodarczych na 1000 osób  
w wieku produkcyjnym w 2014 r.) na miejsce lokalizacji nowych podmiotów, wybór gmin 
tworzących jego strefę peryferyjną (239) wskazuje, że niezmiennie wyraźnie oddziałują 
czynniki wynikające z korzystnego zagospodarowania tych obszarów, na których 
spodziewana jest większa efektywność podejmowanych przedsięwzięć i mniejsze ryzyko 
ekonomiczne (por. T. Czyż, R. Matykowski, H. Rogacki 1992; A. Świdurska 2003,  
A. Świdurska 2010). Wyraźne spolaryzowanie tego procesu prowadzi do wniosku, że 
zwłaszcza w subregionach konińskim i pilskim, położonych peryferyjnie w stosunku  
do subregionu o najwyższej aktywności gospodarczej, rozwój instytucji otoczenia biznesu,  
w połączeniu z proinnowacyjnymi i przedsiębiorczymi postawami mieszkańców, może okazać 
się skutecznym czynnikiem ich dalszego rozwoju i jednocześnie przyczynić się do spadku 
bezrobocia. Warto jednak zwrócić uwagę, że zarysowała się tendencja do bardziej 
proporcjonalnego wzrostu poziomu przedsiębiorczości w regionie (rycina 73).  

W latach 2009-2014 wzrosła również siła związku między udziałem usług dla biznesu 
w ogólnej liczbie podmiotów i liczbą podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
– wartość współczynnika korelacji wyniosła odpowiednio: 0,630 i 0,737 (rycina 74). 
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Rycina 74. Zale żność między udziałem usług dla biznesu w liczbie przedsi ębiorstw ogółem  
i liczb ą podmiotów na 1000 mieszka ńców w wieku produkcyjnym w województwie wielkopolsk im 

w latach 2009 [R 2=0,630] i 2014 [R 2=0,737] w układzie powiatów 
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 Liczba podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym  Liczba podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
 
 

6.3. Otoczenie biznesu a poziom innowacyjno ści 

Współczesnej epoce rozwoju gospodarczego nadaje się różne określenia, np.: 
„społeczeństwo postmodernistyczne”, „faza druga nowoczesności“, „społeczeństwo trzeciej 

fali”, „nadnowoczesność”, „społeczeństwo wiedzy“, „społeczeństwo superprzemysłowe”. 
Wzrost gospodarczy staje się coraz bardziej uzależniony od produkcji, dystrybucji  
i wykorzystania wiedzy. Wiedza staje się siłą napędową gospodarki, a nie gospodarka  
– wiedzy (A. Toffler 2003, s. 403). Wraz z nowym ładem ekonomicznym, opartym  
na zaawansowanych technologiach, zmieniają się zasady funkcjonowania i organizacji 
gospodarki. Innowacyjność gospodarki określa w coraz większym stopniu przewagę 
konkurencyjną państw, regionów, przedsiębiorstw (patrz np.: T. Stryjakiewicz 1999, M. Porter 
2006, M.J. Stankiewicz 2006, J. Markiewicz 2007, M. Olczyk 2008, J. Wysocki 2009,  
P. Churski, J. Dominiak 2012). Współczesna rewolucja przemysłowa jest efektem integracji 
nauki i przemysłu zapoczątkowanej w latach 70. XX wieku. Nowa, dominująca rola nauki  
w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym przyczynia się do powiększenia prestiżu nauk 
technologicznych. Postęp w badaniach technologicznych nie jest jednak izolowany od badań 
podstawowych i stosowanych.  

Innowacyjny charakter produktów ma jednak swoje ramy czasowe, podobnie jak ich 
przewaga konkurencyjna (Z. Chojnicki, T. Czyż 2006, s. 14). Istotą współczesnego 
przedsiębiorstwa jest więc pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy praktycznie w każdym 
aspekcie jego funkcjonowania. Uważa się, że sukces jednostek, przedsiębiorstw, regionów  
i krajów będzie bardziej przejawem ich zdolności do kształcenia niż czegokolwiek innego 
(OECD 2000, s. 29). Jak zauważył Z. Chojnicki (2003, s. 319), kształcenie w ujęciu 
gospodarki opartej na wiedzy pojmuje się jako proces, który polega na uzyskiwaniu 
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kwalifikacji i umiejętności (a nie wyłącznie wiedzy), prowadzących do osiągnięcia większego 
sukcesu w realizacji celów jednostek lub organizacji. Z punktu widzenia kształcenia 
gospodarka oparta na wiedzy ma stanowić gospodarkę ludzi uczących się. Na tych 
założeniach oparte jest pojęcie kapitału ludzkiego. Ujęcie to ma charakter komplementarny  
w stosunku do poglądu, że gospodarkę opartą na wiedzy wyznacza tylko działalność 
innowacyjna: Kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy warunkują bowiem, w sposób 
konieczny, chociaż nie wystarczający, wysokie kwalifikacje i stałe uczenie się w dziedzinie 
wiedzy technologicznej i zarządzania (biznesu). Kreatywność pracowników w obu tych 
dziedzinach staje się najważniejszym czynnikiem konkurencyjności oraz przekształceń 
postmodernizacyjnych organizacji gospodarki (Z. Chojnicki, T. Czyż 2006, s. 19). 

Innowacyjność regionów polega na zdolności generowania i przyswajania szeroko 
pojętych innowacji (zarówno technicznych, jak i organizacyjnych), co może odbywać się 
poprzez ukształtowanie środowiska innowacyjnego obejmującego ośrodki naukowe, centra 
transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne i inne instytucje 
wsparcia innowacji. Istotne jest zapewnienie komunikacji i tworzenie wzajemnych zależności 
między środowiskiem innowacyjnym a gospodarką, do czego przyczynia się rozwój B+R  
(Z. Chojnicki, T. Czyż 2006, P. Churski 2004, 2005; P. Churski, R. Perdał 2008). Jak 
zaznaczył P. Churski (2004) adaptacja innowacji może odbywać się również jako 
konsekwencja efektu rozlewania się wiedzy (ang. knowledge spillover) oraz procesu uczenia 
się regionów (ang. learning regions). Jak podkreślił J. Guliński, dyrektor Poznańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego, obserwując rozwój tego typu instytucji w Polsce, można 
zauważyć, że wiele z nich kładzie nacisk na infrastrukturę. Jednak to nie w murach  
i infrastrukturze jest przyszłość. W większym stopniu trzeba zwrócić uwagę na usługi.  
Te usługi, których potrzebuje i wykorzystuje przemysł oraz świat nauki. (…) Nie ma rozwoju 
bez innowacji. Globalna konkurencja, gospodarka w ogóle, musi znajdować nowe przewagi 
konkurencyjne. Tą przewagą najczęściej jest nowy pomysł, nowa idea, nowa technologia,  
a więc szeroko pojęta innowacja87.  

Według raportu Innovation Union Scoreboard 2015 Polska znalazła się w grupie 
państw o umiarkowanej innowacyjności, określanej jako moderate innovators88. Sumaryczny 
wskaźnik innowacyjności dla Polski stanowił 56,4% średniego wskaźnika dla państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Mimo że nastąpiła poprawa w porównaniu z danymi sprzed 
roku (50,4%), pod względem większości subwskaźników Polska wypadła poniżej średniej 
unijnej, a ujemne tempo wzrostu zanotowano m.in. w zakresie: współpracy innowacyjnych 
MSP z innymi podmiotami, wewnętrznych innowacji sektora MSP, udziału sprzedaży 
innowacyjnych produktów, działalności innowacyjnej: produktowej, procesowej, 
marketingowej i organizacyjnej89. 
  

                                                      
87 Tajemnicą sukcesu są usługi dla przemysłu i świata nauki, dostępny: https://amu.edu.pl/szybkie-
linki/mediow/arch/arch/tajemnic-sukcesu-s-usugi-dla-przemysu-i-wiata-nauki?SQ_PAINT_LAYOUT_NAME=blad 
[data dostępu: 12.09.2015] 
88 Innovation Union Scoreboard 2015, dostępny: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-
figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf [data dostępu: 11.09.2015]; Polska w Innovation Union  
89 Scoreboard 2015, dostępny: badania.parp.gov.pl/polska-w-innovation-union-scoreboard-2015 [data dostępu: 
14.09.2015]. 
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Z analizy poziomu innowacyjności gospodarki województwa wielkopolskiego wynika, 
że region charakteryzuje się: 

• mniejszym udziałem przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw (12,1%) w porównaniu ze średnią krajową (14,3%) – w 2013 r. 
zmienność wskaźnika kształtowała się od 11,0% w województwie kujawsko-
pomorskim do 16,8% w województwie mazowieckim (rycina 75). W latach 2008-2013 
wartość wskaźnika dla województwa wielkopolskiego zmniejszyła się o 3,9 p.proc., 
podczas gdy w skali kraju zmniejszyła się o 4,5 p.proc. Tendencja ta jest 
charakterystyczna dla większości województw; 
 

Rycina 75. Średni udział przedsi ębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsi ębiorstw  
w Polsce w latach 2008 i 2013 według województw (w %) 

 2008 2013 

 

 

 

 

 

powyżej 22 

19 – 22 

16 – 19 

13 – 16 

poniżej 13 
   

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
 

• większym udziałem produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych  
w wartości sprzedaży wyrobów ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych 
(16,3%) w porównaniu ze średnią krajową (11,5%) – w 2013 r. zmienność wartości 
wskaźnika kształtowała się od 2,7% w województwie warmińsko-mazurskim  
do 23,6% w województwie pomorskim (rycina 76). Podczas gdy w Polsce udział 
produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w wartości sprzedaży 
wyrobów ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych zmniejszył się w latach 2008-
2013 o 3,5 p.proc., w województwie wielkopolskim wartość wskaźnika wzrosła  
o 7,0 p.proc. Wzrost innowacyjności gospodarki mierzony za pomocą tego wskaźnika 
nastąpił ponadto tylko w trzech województwach: dolnośląskim (z 9,2% do 10,9%), 
opolskim (z 6,3% do 8,7%) oraz kujawsko-pomorskim (z 6,6 do 7,8%); 

• zbliżonym do średniej krajowej (8,8%) udziałem przychodów netto ze sprzedaży 
produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem  
w przedsiębiorstwach przemysłowych (7,5%) – w 2014 r. zmienność wartości 
wskaźnika kształtowała się od 3,1% w województwie warmińsko-mazurskim  
do 27,2,2% w województwie pomorskim (rycina 77). W latach 2007-2014 udział 
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przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto  
ze sprzedaży ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych nie uległ zmianie, 
podczas gdy w skali kraju zmniejszył się o 3,1 p.proc. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że w latach 2011-2014 wartość wskaźnika dla województwa wielkopolskiego 
zmniejszyła się aż o 8,2 p.proc. (rycina 78); 
 

Rycina 76. Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowy ch/istotnie ulepszonych w warto ści 
sprzeda ży wyrobów ogółem w przedsi ębiorstwach przemysłowych w Polsce latach 2008 i 201 3 

według województw (w %) 

 2008 2013 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
 

Rycina 77. Udział przychodów netto ze sprzeda ży produktów innowacyjnych w przychodach 
netto ze sprzeda ży ogółem w przedsi ębiorstwach przemysłowych w Polsce w latach 2007 i 2 014 

według województw (w %) 

 2007 2014 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
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Rycina 78. Udział przychodów netto ze sprzeda ży produktów innowacyjnych w przychodach 
netto ze sprzeda ży ogółem w przedsi ębiorstwach przemysłowych w Polsce i województwie 

wielkopolskim w latach 2007-2014 (w %) 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 

 
• zbliżonym do średniej krajowej (4,4%) udziałem przychodów netto ze sprzedaży 

produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem  
w przedsiębiorstwach przemysłowych (4,2%) – w 2014 r. zmienność wartości 
wskaźnika kształtowała się od 1,8% w województwach mazowieckim i warmińsko-
mazurskim do 8,7% w województwie dolnośląskim (rycina 79). Podczas gdy w skali 
kraju udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych  
w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem uległ  
w latach 2007-2013 zmniejszeniu o 1,0 p.proc., w województwie wielkopolskim 
wartość wskaźnika wzrosła o 5,9 p.proc.; 
 

Rycina 79. Udział przychodów netto ze sprzeda ży produktów innowacyjnych na eksport  
w przychodach netto ze sprzeda ży ogółem w przedsi ębiorstwach przemysłowych w Polsce  

w latach 2007 i 2014 według województw (w %) 

 2007 2014 

 

 

 

 

 

powyżej 8 

6 – 8 

4 – 6 

2 – 4 

poniżej 2 
   

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
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• znacznie mniejszą liczbą zgłoszonych wynalazków krajowych na 1 mln mieszkańców 
(85,3) w porównaniu ze średnią krajową (102,4) – w 2014 r. zmienność wartości 
wskaźnika kształtowała się od 28,4 w województwie lubuskim do 171,3  
w województwie mazowieckim (rycina 80). Krzywa dynamiki liczby zgłoszonych 
wynalazków w latach 2009-2014 wykazała trend spadkowy (rycina 81). Udział 
województwa wielkopolskiego w liczbie zgłoszeń wynalazków krajowych zmniejszył 
się z 9,7% do 7,5%; 
 

Rycina 80. Zgłoszone wynalazki krajowe na 1 mln mie szkańców w Polsce  
w latach 2009 i 2014 według województw 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
 

Rycina 81. Dynamika liczby zgłoszonych wynalazków w  Polsce i województwie wielkopolskim  
w latach 2009-2014 (2009=100) 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 

 
• nieznacznie większą liczbą udzielonych patentów na wynalazki krajowe na 1 mln 

mieszkańców (67,4) w porównaniu ze średnią krajową (64,7) – w 2014 r. zmienność 
wartości wskaźnika kształtowała się od 22,1 w województwie do 95,3  
w województwie mazowieckim (rycina 82). Dynamika liczby udzielonych patentów  
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na wynalazki krajowe w latach 2009-2014 była większa dla województwa 
wielkopolskiego niż w skali kraju (rycina 83). Udział regionu w liczbie udzielonych 
patentów na wynalazki krajowe wzrósł z 6,8% do 9,4%.  
 

Rycina 82. Udzielone patenty na wynalazki krajowe n a 1 mln mieszka ńców w Polsce  
w latach 2009 i 2014 według województw 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
 

Rycina 83. Dynamika liczby udzielonych patentów na wynalazki krajowe w Polsce  
i województwie wielkopolskim latach 2009-2014 (2009 =100) 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 

 
W dalszej kolejności dokonano analizy siły związku przestrzennego między liczbą 

ośrodków innowacji i przedsiębiorczości a liczbą zgłoszonych wynalazków i udzielonych 
patentów. Zastosowano analizę regresji liniowej metodą wprowadzania jako rozszerzenia 
analizy korelacji. Współczynnik korelacji rang Spearmana wyniósł 0,851 (rycina 84). Analiza 
korelacji wykazała, że liczba zgłoszonych wynalazków i udzielonych patentów silniej koreluje 
z liczbą firm niż z liczbą ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, choć obydwie 
współzależności mają charakter bardzo silny oraz istotny statystycznie (na poziomie p<0,05).  
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Rycina 84. Zale żność między liczb ą ośrodków innowacji i przedsi ębiorczo ści a liczb ą 
zgłoszonych wynalazków i udzielonych patentów ogółe m w Polsce w latach 2009-2014 według 

województw [rho=0,851] 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL. 
 
Dane dotyczące 16 województw z czterech lat były analizowane w ramach jednego 

zbioru. Analiza wariancji wyjaśnianej w zestawieniu z wielkością reszt (wariancją błędu) 
pokazuje, że model regresji lepiej pozwala przewidzieć wyniki zmiennej zależnej (liczba 
wynalazków) niż średnia (p<0,05). Kolejną kluczową wartością jest współczynnik  
B (B=12,914) dla liczby ośrodków innowacji i przedsiębiorczości – określa on punkt przecięcia 
linii regresji z osią x, czyli przewidywaną wartość przy zmianie liczby ośrodków o jedną 
jednostkę, co oznacza że wraz ze wzrostem liczby ośrodków na terenie kraju o 1, liczba 
zgłoszonych wynalazków i udzielonych patentów wzrosłaby o 13 (p<0,05). Efektywność 
modelu jest duża – statystyka R informująca o sile związku predykatora ze zmienną zależną 
wynosi 0,827. Model jest także dopasowany do danych – wartości statystyk R kwadrat  
i skorygowanego R kwadrat wskazują, że liczba podmiotów (predykator) wyjaśnia aż 68% 
wariancji (miary zmienności) zmiennej zależnej. 

 
 

Podsumowanie 
 

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się dużą liczbą ośrodków innowacji  
i przedsiębiorczości na tle innych województw, zajmując trzecią pozycję (69)  
za województwami mazowieckim (84) i śląskim (81). Jak wynika z badań, pomiędzy 
poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego a poziomem rozwoju otoczenia biznesu  
w układzie regionalnym Polski występuje silna zależność. Najsilniejszą zależność między 
poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego a składnikami otoczenia biznesu stwierdza 
się w przypadku środowiska innowacyjnego (J. Dominiak 2013). Mimo podejmowania 
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różnego rodzaju inicjatyw, działalność dużej liczby instytucji otoczenia innowacyjnego  
nie przekłada się bezpośrednio na wzrost poziomu innowacyjności w gospodarce 
województwa wielkopolskiego.  
 

Relatywnie silną oraz rosnącą zależność zaobserwowano między poziomem rozwoju 
otoczenia biznesu a poziomem rozwoju przedsiębiorczości mierzonym liczbą podmiotów 
gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten, traktowany 
jako wskaźnik kreatywności i klimatu społecznego, ujawnił dużą skalę wewnętrznego 
zróżnicowania województwa wielkopolskiego w zakresie wyposażenia społecznego (ang. 
social embeddedness), posiadającego istotne znaczenie dla współpracy podmiotów 
stanowiących wyposażenie instytucjonalne i otoczenie innowacyjne. Obok wyboru miasta 
Poznania na miejsce lokalizacji nowych podmiotów, wybór gmin jego otoczenia wskazuje, 
że niezmiennie wyraźnie oddziałują czynniki wynikające z  korzystnego zagospodarowania 
tych obszarów. Jednocześnie zarysowała się tendencja do bardziej proporcjonalnego 
wzrostu poziomu przedsiębiorczości w regionie. 
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7. WNIOSKI I REKOMENDACJE DOTYCZ ĄCE ROZWOJU INSTYTYCJI 

OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM  

Wyniki przeprowadzonych badań i analiz umożliwiły realizację celu niniejszej 
ekspertyzy, obejmującego usystematyzowanie podstaw terminologiczno-klasyfikacyjnych 
instytucji otoczenia biznesu (rozdział 1.1) oraz analizę i ocenę ich organizacji przestrzennej  
i funkcjonowania w województwie wielkopolskim (tabela 17). Istotnym składnikiem tej analizy 
było przeprowadzenie diagnozy działalności instytucji otoczenia biznesu w ujęciu analizy 
SWOT (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) – metody analizy atutów  
i słabości jednostek w warunkach szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie zewnętrzne. 
Określając mocne i słabe strony instytucji otoczenia biznesu uwzględniono w szczególności 
wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszej ekspertyzy, obejmujących zarówno 
instytucje otoczenia biznesu, jak i przedsiębiorstwa, które skorzystały z ich oferty. 
Przedstawiciele poszczególnych instytucji otoczenia biznesu ocenili ich działalność  
w ogólnym ujęciu pozytywnie, niezależnie od lokalizacji instytucji w regionie. Najwyżej zostały 
ocenione inicjatywy mające na celu wspieranie działalności małych i średnich 
przedsiębiorstw, w tym doświadczenia w realizacji projektów umożliwiających wsparcie 
finansowe przedsiębiorców. Najniżej została oceniona rola instytucji wsparcia innowacji  
w rozwoju transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Podejmowane są aktywne działania 
w celu zwiększenia skuteczności w tym zakresie, m.in. przy uwzględnieniu doświadczeń 
zagranicznych (m.in. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, YouNick) 
oraz poprzez zacieśnienie współpracy z Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych 
Technologii (Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM).  

Eksperci od lat zwracają uwagę, że duża liczba ośrodków wsparcia innowacyjnego 
biznesu nie przekłada się w województwie wielkopolskim na wysoką skuteczność systemu 
innowacji. Wydaje się, że kształtujące się bieguny technologii [m.in. Poznański Park 
Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, park technologiczny YouNick (w tym Centrum 
Biotechnologii), Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower, Poznański Park 
Technologiczno-Przemysłowy] mogą spowodować nową industrializację, opierając się  
na przedsiębiorstwach wysokiej techniki, utworzonych lub przyciągniętych do tego miejsca. 
Uwzględniając szereg innych czynników warunkujących implantację i rozwój działalności 
wysokiej techniki (wysoki poziom kultury społeczności poznańskiej, wysokie kwalifikacje 
pracowników, intensywny rozwój infrastruktury transportowej i informatycznej, przyrost 
nowoczesnej powierzchni biurowej, znaczenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
korzyści aglomeracji dla rozwoju działalności B+R, proinnowacyjna polityka władz lokalnych) 
należy sądzić, że proces wykształcenia w aglomeracji poznańskiej technopolii, czyli ośrodka 
koncentracji i wzajemnego przenikania działalności gospodarczych związanych  
z zaawansowanymi technologiami jest możliwy. Doświadczenia wielu miast na świecie 
wykazują bowiem, że najbardziej rozpowszechnionym typem technopolii są bieguny 
naukowo-techniczne, powstające w dużych miastach, także tradycyjnych, na bazie 
istniejącego już potencjału przemysłowego i naukowo-technicznego. Jak zaznacza 
R. Domański (2000, s. 14), wyrastanie biegunów może być spontaniczne i wspomagane 
przez miasto oraz celowo projektowane. Jednocześnie ważne jest, aby proces kształtowania 
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się poznańskiej technopolii stymulował rozwój przemysłu i usług wysokiej techniki – poprzez 
„przenoszenie” impulsów rozwojowych w ośrodkach subregionalnych województwa 
wielkopolskiego. Technopolia jest bowiem miastem spełniającym także funkcje polaryzacji 
regionalnej, łącząc w tym samym miejscu i w tym samym czasie siłę innowacji i zdolności 
rozwoju regionalnego (G. Benko 1993, s. 14).  

Ocena funkcjonowania poszczególnych instytucji otoczenia biznesu dokonana  
przez ich przedstawicieli w dużym stopniu pokrywa się z oceną przedstawioną przez 
przedsiębiorców, którzy dostrzegają możliwości zaspokojenia potrzeb generowanych przez 
przedsiębiorstwa, a w efekcie korzyści wynikające z korzystania z oferty tego typu instytucji. 
Obok korzystnych warunków finansowania działalności, przedsiębiorcy zidentyfikowali 
następujące korzyści: podniesienie kwalifikacji dzięki udziałowi w specjalistycznych 
szkoleniach i możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, ułatwienie  
w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, stały dostęp do wiedzy biznesowej, wzrost 
innowacyjności przedsiębiorstwa, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzrost 
efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. W przypadku skorzystania z oferty inkubatorów 
przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych oraz parków technologicznych uczestnicy 
wywiadów dostrzegli ponadto następujące korzyści: kształtowanie wizerunku 
przedsiębiorstwa, prestiż przedsiębiorstwa jako lokatora, wzrost zaufania klientów, 
oszczędności wynikające z konkurencyjnych stawek czynszu.  

 
Tabela 17. Mocne i słabe strony instytucji otoczeni a biznesu prowadz ących działalno ść  

w województwie wielkopolskim w warunkach szans i za gro żeń stwarzanych przez otoczenie 
(analiza SWOT) 

Mocne strony Słabe strony 
 

• wzrost liczby ośrodków innowacji  
i przedsiębiorczości w województwie 
wielkopolskim w latach 2007-2014  
(przy spadku w skali kraju) 

• zróżnicowana struktura instytucji otoczenia 
biznesu 

• atrakcyjne warunki wynajmu powierzchni 
biurowych i powierzchni o charakterze 
produkcyjnym 

• atrakcyjna oferta niektórych instytucji  
w kontekście wzrostu poziomu innowacyjności 
regionu, w tym rozwoju przedsiębiorstw  
z obszarów inteligentnych specjalizacji regionu 

• dynamiczny rozwój infrastruktury parków 
technologicznych 

• wysoki poziom świadomości kadry 
zarządzającej w zakresie roli instytucji 
otoczenia biznesu w rozwoju lokalnym  
i regionalnym 

• wysoki poziom świadomości pracowników 
instytucji w zakresie korzyści wynikających  
z prowadzenia wspólnych przedsięwzięć 

• zaangażowanie na rzecz tworzenia i rozwoju 

• rozkład przestrzenny usług otoczenia biznesu 
ograniczający ich dostępność w powiatach 
położonych peryferyjnie w stosunku  
do aglomeracji poznańskiej, w szczególności  
w subregionach pilskim i konińskim 
(niewystarczająca oferta szkoleniowa oraz oferta 
w zakresie podejmowania działalności 
innowacyjnej, doradztwa strategicznego, 
technologicznego i w zakresie innowacji, 
audytów, doradztwa marketingowego oraz 
związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem) 

• utrzymująca się nieadekwatność nazw niektórych 
instytucji do faktycznego profilu ich działalności, 
ich rzeczywistego wpływu na procesy 
gospodarcze i roli spełnianej przez nie  
w porównaniu z wysoko rozwiniętymi 
gospodarkami 

• niewystarczająca aktywność w zakresie 
organizacji spotkań z udziałem firm-lokatorów; 
mała interakcja między członkami/firmami-
lokatorami (brak efektu synergii) 

• niewystarczające wykorzystanie potencjału 
instytucji otoczenia biznesu dla wzrostu 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 
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klastrów (np. Waste-Klaster, Klaster 
Spożywczy Leszczyńskie Smaki, Klaster 
Informatyczny, Leszczyński Klaster 
Budowlany, Klaster Poligraficzno-Reklamowy, 
Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski) 

• wysoki poziom aktywności w zakresie 
wspierania działalności małych i średnich 
przedsiębiorstw 

• wykorzystywanie doświadczeń zagranicznych 
przez parki technologiczne w celu zwiększenia 
skuteczności w transferze technologii  
i komercjalizacji wiedzy 

• wysoki poziom kompetencji i doświadczenie 
kadry zarządzającej 

• plany w zakresie dalszego rozwoju kadr 
• wykorzystywanie nowoczesnych kanałów 

komunikacji, np. serwisów społecznościowych 
(np. Facebook, Twitter) 

• posiadanie strategii rozwoju lub innych 
dokumentów, zawierających misje, wizje oraz 
cele strategiczne 

• niewystarczająca współpraca instytucji otoczenia 
biznesu, nieliczne wspólne projekty, dublowanie 
się inicjatyw realizowanych przez poszczególne 
instytucje 

• brak przejrzystości oraz aktualnych informacji  
w przypadku witryn niektórych instytucji 

• duże potrzeby finansowe na rozwój działalności, 
a w przypadku instytucji, które rozpoczęły 
działalność w ostatnich latach, również  
na działania promocyjne i marketingowe 

Szanse Zagro żenia 

• promowanie rozwoju regionalnego systemu 
innowacji 

• wyposażenie instytucjonalne i otoczenie 
innowacyjne jako warunki konieczne do 
powstania kompleksów zaawansowanej 
technologii 

• wysoki poziom świadomości przedsiębiorców 
w zakresie korzyści wynikających  
z korzystania z oferty instytucji otoczenia 
biznesu 

• rosnące potrzeby przedsiębiorców w zakresie 
wynajmu powierzchni biurowych  
i pomieszczeń o charakterze produkcyjnym, 
np. w subregionach konińskim i kaliskim 

• rosnące potrzeby przedsiębiorców w zakresie 
podejmowania działalności innowacyjnej,  
w tym przełożenia pomysłów na praktykę 

• rozwój działalności na zasadach komercyjnych 
związanych ze wzrostem popytu na usługi 
instytucji otoczenia biznesu 

• konkurencja między instytucjami otoczenia 
biznesu prowadząca do podnoszenia jakości 
oferowanych usług 

• fundusze europejskie jako istotny stymulator 
rozwoju określonych kierunków wsparcia 
przedsiębiorczości i innowacyjności 
gospodarki (instrumentarium polityki 
regionalnej dostępne w ramach funduszy 
europejskich przewidzianych w ramach 
perspektywy finansowej 2014-2020) 

• kierunki rozwoju instytucji otoczenia biznesu 

• słabość powiązań między przedsiębiorstwami  
a instytucjami otoczenia biznesu, w szczególności 
instytucjami wsparcia innowacji 

• niski poziom gotowości przedsiębiorstw  
do odpłatnego korzystania z usług instytucji 
otoczenia biznesu 

• brak skoordynowanego systemu budowy  
i rozwoju instytucji otoczenia biznesu, który 
zapewniałby odpowiednie do potrzeb lokalnych 
rynków nasycenie tego typu podmiotami; 
wielowątkowe rozproszenie sił i środków  
na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym 

• brak przekrojowych analiz statystycznych 
dotyczących potencjału regionalnego  
i zapotrzebowania na usługi w poszczególnych 
obszarach 

• brak jednolitego systemu zbierania i analizy 
danych dotyczących zarówno nakładów, jak  
i efektów działania instytucji 

• brak gwarancji, że pracownicy sektora B+R  
i przedsiębiorcy otrzymują w Wielkopolsce 
profesjonalne wsparcie na wszystkich etapach 
procesu transferu wiedzy na rynek komercyjny 

• brak systemowych rozwiązań w zakresie 
transferu technologii na linii nauka-gospodarka 

• słabe zainteresowanie przedsiębiorstw 
komercjalizacją prac B+R i współpracą  
z sektorem nauki  

• niska skłonność przedstawicieli sektora nauki  
do współpracy z przedsiębiorcami 

• niedopasowanie kierunków studiów wyższych  



 
ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
171 

określone w dokumentach strategicznych 
wypracowanych na poziomie UE (m.in. 
Strategia Europa 2020), kraju (m.in. Strategia 
Rozwoju Kraju 2020, Strategia Innowacyjności 
i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna 
Polska 2020”, Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 
Obszary wiejskie) i regionu (Strategia rozwoju 
województwa wielkopolskiego do 2020 roku. 
Wielkopolska 2020, Regionalna Strategia 
Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020), 
w tym aktywność władz regionalnych  
w zakresie polityki innowacyjnej 

• rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego 
• przyjęcie modelu rozwoju regionu, 

zakładającego wzajemnie korzystne relacje 
między biegunami wzrostu a ich otoczeniem 
(tzw. rozwój dyfuzyjno-absorpcyjny – Strategia 
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego  
do 2020 roku) 

• promocja dobrych praktyk związanych  
z efektami działania instytucji otoczenia 
biznesu 

• rozwój kompetencji kadr instytucji otoczenia 
biznesu 

• funkcjonowanie w Polsce europejskich sieci 
instytucji otoczenia biznesu 

do potrzeb nowoczesnej gospodarki i rynku 
pracy, w tym zbyt niski odsetek studentów  
na kierunkach ścisłych i technicznych 

• niskie zaangażowanie przedsiębiorstw w rozwój 
własnych pracowników 

• duża skala wewnętrznego zróżnicowania 
województwa wielkopolskiego w zakresie 
wyposażenia społecznego (ang. social 
embeddedness), posiadającego istotne 
znaczenie dla współpracy podmiotów 
stanowiących wyposażenie instytucjonalne  
i otoczenie innowacyjne 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań i analiz oraz: A. Bąkowski, M. Mażewska (2012, 2014, 
2015), Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG). 

 
Dalsza aktywność instytucji otoczenia biznesu prowadzących działalność  

w województwie wielkopolskim powinna być skoncentrowana na wykorzystaniu szans  
i minimalizowaniu wpływu zagrożeń. Obydwa kierunki są osiągalne przy możliwie 
najskuteczniejszym zużytkowaniu mocnych stron instytucji. Rekomenduje się:  

 
1) Prowadzenie dalszych bada ń nad funkcjonowaniem instytucji otoczenia biznesu.  
Ekspertyza wykazała, że znacznie więcej jest problemów, które powinny stać się 
przedmiotem dalszych badań, aniżeli tych, które przynajmniej częściowo udało się rozwiązać 
– analizę przeprowadzono w krótkim czasie w oparciu o dane dostępne na stosunkowo 
dużym poziomie ogólności. Uzyskane wyniki badań należy traktować jako dobrą podstawę  
do bardziej zaawansowanych analiz, które powinny objąć przede wszystkim następujące 
zagadnienia: 

• wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój lokalny i regionalny, ze szczególnym 
uwzględnieniem relacji: instytucje otoczenia biznesu – innowacyjność gospodarki, 

• wpływ instytucji otoczenia biznesu na lokalny i regionalny rynek pracy,  
z uwzględnieniem ich konkurencyjności, 

• poziom i struktura finansowania działalności instytucji otoczenia biznesu,  
• współpraca instytucji otoczenia biznesu z innymi podmiotami, w tym ich rola  

w rozwoju klastrów, 
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• związek przestrzenny między podażą a popytem na usługi oferowane przez 
instytucje otoczenia biznesu, z uwzględnieniem oceny ich planów rozwojowych, 

• rola instytucji otoczenia biznesu w pozyskiwaniu przez przedsiębiorstwa kontaktów 
biznesowych, 

• ponadregionalny efekt lokalizacyjny oraz czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji 
o skorzystaniu z oferty instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w województwie 
wielkopolskim przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność poza regionem  
(ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zasięgu oddziaływania 
Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM oraz parku 
technologicznego YouNick), 

• struktura branżowa i wielkościowa oraz powiązania przestrzenne przedsiębiorstw 
ulokowanych w obiektach instytucji otoczenia biznesu, 

• przeżywalność przedsiębiorstw opuszczających obiekty inkubatorów 
przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych, 

• wpływ działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorstw  
we wczesnych fazach ich funkcjonowania. 
 

2) Prowadzenie bada ń mających na celu kompleksow ą ocen ę efektywno ści 
funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu (w tym akademickich inkubatorów 
przedsiębiorczości). Efektywność funkcjonowania tych instytucji odgrywa coraz większą rolę 
nie tylko dla kadry zarządzającej, ale również dla władz lokalnych, regionalnych i centralnych. 
Analiza efektów działania instytucji otoczenia biznesu jest niezbędna zwłaszcza w związku  
z przeznaczaniem coraz większych nakładów inwestycyjnych na powstawanie i rozwój 
parków technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości na obszarze aglomeracji 
poznańskiej. W tabeli 18 przedstawiono potencjalne mierniki i wskaźniki monitorowania 
rozwoju instytucji otoczenia biznesu umożliwiające porównywanie ich wpływu na rozwój 
regionalny i lokalny. Zaproponowane wskaźniki dotyczą sześciu typów instytucji otoczenia 
biznesu (inkubator przedsiębiorczości, ośrodek szkoleniowo-doradczy, centrum innowacji, 
centrum transferu technologii, inkubator technologiczny, park technologiczny). Wskaźniki 
obejmują zarówno finansowe, jak i niefinansowe kryteria oceny działania poszczególnych 
instytucji. Dotyczą one m.in. takich aspektów, jak dynamika rozwoju, innowacyjność, 
współpraca biznesowa, satysfakcja, zasięg oddziaływania (por. R.S. Kaplan, D.P. Norton 
2001).  

 
3) Wypracowanie i wdra żanie przez instytucje otoczenia biznesu systemów 
monitoringu ich działalno ści oraz potrzeb ich klientów. 

 
4) Osiągni ęcie przez instytucje otoczenia biznesu niezale żności finansowej w celu 
wdro żenia biznesowego modelu ich funkcjonowania w warunk ach utrudnionego 
dost ępu do środków publicznych.  Wypracowanie rozwiązań, które pozwolą uzyskać 
dochody z różnych źródeł, związane jest z koniecznością uwzględnienia w ofercie usług 
specjalistycznych dostosowanych do potrzeb rynku oraz zagwarantowania ich wysokiej 
jakości. Poza tym to przedsiębiorcy w większym stopniu niż dotychczas będą mogli 
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aplikować o fundusze umożliwiające finansowanie np. wdrożenia innowacji technologicznych. 
Ważną rolę w realizacji tego celu może odegrać współpraca międzysektorowa, w tym 
administracja publiczna i samorząd gospodarczy. 

 
5) Skoordynowanie działa ń na rzecz współpracy na linii przedsi ębiorstwo – otoczenie 
innowacyjne oraz współpracy pomi ędzy instytucjami otoczenia innowacyjnego (por. 
rozdział 5). Politykę innowacyjną należy traktować jako element polityki gospodarczej  
i społecznej.  

 
6) Zwiększenie poziomu specjalizacji instytucji wsparcia i nnowacji oraz ich 
współpracy w zakresie wspólnych zainteresowa ń, co pozwoli w pełni wykorzystać 
potencjał zarówno poszczególnych instytucji, jak i przedsiębiorstw, oraz zwiększyć ich 
możliwości kooperacyjne i wyzwolić efekt synergii.  

 
7) Zintensyfikowanie działa ń w zakresie współpracy mi ędzynarodowej,  
w szczególno ści w przypadku instytucji posiadaj ących ofert ę dla firm 
technologicznych. 

 
8) Stworzenie internetowej platformy informacyjnej o usługach dla przedsi ębiorstw 
świadczonych przez instytucje wsparcia innowacji ora z firmach poszukuj ących 
nowych rozwi ązań technologicznych. 

 
9) Dalszy rozwój usług dla przedsi ębiorców podejmuj ących działalno ść innowacyjn ą, 
obejmujących w szczególności: 

• doradztwo we wdrażaniu technologii, 
• audyt technologiczny, 
• poszukiwanie konkretnych technologii na zamówienie firm, 
• ocenę i ewaluację technologii na zlecenie firm, 
• doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej dla firm, 
• monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy, 
• doradztwo w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, 
• pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą i dostawcą 

technologii, 
• pomoc w opracowaniu prototypu rozwiązania, produktu lub wyrobu gotowego  

do testów. 
 

10) Dalszy rozwój usług w zakresie wynajmu powierzc hni biurowych i magazynowo-
produkcyjnych,  w szczególności w subregionach kaliskim (m.in. w powiecie ostrowskim), 
konińskim (m.in. w powiecie tureckim) oraz pilskim. 

 
11) Kontynuowanie przez Samorz ąd Województwa Wielkopolskiego organizacji 
szkole ń i warsztatów skierowanych do pracowników instytucj i otoczenia biznesu, 
rozwijaj ących specjalistyczne formy usług świadczonych przedsi ębiorcom 
prowadz ącym działalno ść w województwie wielkopolskim. Rozwój działalności instytucji 



 
ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
174 

otoczenia biznesu powinien odbywać się również poprzez organizację wyjazdów 
pracowników na staże zagraniczne. 

 
12) Przeznaczenie nakładów inwestycyjnych na rozwój  instytucji otoczenia biznesu, 
które maj ą istotny wpływ na rozwój regionalny i lokalny, w ty m dysponuj ą 
dokumentem wyznaczaj ącym kierunki ich dalszego rozwoju  (przykładem jest Poznański 
Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM). Główne potrzeby większości instytucji 
obejmują pozyskanie dotacji na ich dalszy rozwój, w tym rozwój kadr. W przypadku instytucji, 
które rozpoczęły działalność w ostatnich latach, potrzeby finansowe wynikają ponadto  
z konieczności podjęcia działań promocyjnych i marketingowych na rynkach regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym. 

 
13) Nieprzeznaczanie nakładów inwestycyjnych na budow ę kolejnych parków 
technologicznych na terenie powiatu pozna ńskiego.  Słabość otoczenia innowacyjnego 
na tym obszarze nie dotyczy jego rozwoju ilościowego, natomiast odnosi się przede 
wszystkim do wykorzystania potencjału poszczególnych instytucji. 

 
14) Stworzenie Regionalnego Systemu Wspierania Prze dsi ębiorczo ści na wzór 
Krajowego Systemu Usług. 

 
15) Zwiększenie poziomu rozpoznawalno ści instytucji otoczenia biznesu,  np. poprzez 
prowadzenie kampanii z wykorzystaniem portali internetowych, lokalnych mediów i instytucji, 
informującej o ich ofercie, w szczególności z zakresu transferu nowych technologii  
z ośrodków naukowo-badawczych, ich komercjalizacji i rozwoju sieci kontaktów między 
nauką i gospodarką. Istotnym elementem kampanii powinno być zaprojektowanie systemu 
komunikacji z MSP w oparciu o zintegrowane podejście (por. kampania na rzecz 
innowacyjności przedsiębiorstw: FuturizedBusinesses – rozdział 5.2). 

 
16) Kreowanie postaw innowacyjnych w społecze ństwie i w śród podmiotów 
gospodarczych. Działania w tym zakresie stanowią – obok wspierania rozwoju instytucji 
działających na rzecz innowacyjności – istotną rolę w intensyfikacji wdrożeń nowych 
rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Realizacja celu wymaga przede wszystkim 
podjęcia działań na rzecz zwiększenia świadomości wśród grup docelowych, że wiedza 
innowacyjna i innowacje są podstawą nowych gałęzi produkcji oraz usług i nadają 
przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną, a regionom silne impulsy rozwojowe. Kluczowe 
są działania na rzecz wzmocnienia edukacji i kształcenia wszystkich poziomów,  
a w szczególności kompleksowe przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w przemianach 
technologicznych.  
 
17) Rozwój przestrzenny instytucji otoczenia biznes u, który zwiększy ich dostępność  
w subregionach położonych peryferyjnie w stosunku do aglomeracji poznańskiej,  
w szczególności w subregionach konińskim i pilskim, i stworzy szanse na rozwój 
przedsiębiorczości i innowacyjności subregionalnych gospodarek. 
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Tabela 18. Propozycje mierników i wska źników efektywno ści funkcjonowania instytucji 
otoczenia biznesu 

Typ instytucji Mierniki i wska źniki 

Inkubator 
przedsi ębiorczo ści 
 

• wielkość i dynamika przychodów inkubatora 
• liczba projektów związanych z komercjalizacją wiedzy zrealizowanych  

we współpracy z instytucjami naukowymi  
• liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie doradcze, szkoleniowe  

i finansowe 
• wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom 
• liczba przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu inkubatora  
• liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora, w tym 

przedsiębiorstw inkubowanych, strategicznych, komercyjnych 
• dynamika zmian zatrudnienia w przedsiębiorstwach zlokalizowanych  

w obiektach inkubatora 
• dynamika zmian przychodów przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach 

inkubatora  
• wartość sprzedaży eksportowej lub procentowy udział sprzedaży eksportowej 

w sprzedaży ogółem przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora 
• liczba innowacji wprowadzonych przez przedsiębiorstwa zlokalizowane  

w obiektach inkubatora 
• struktura branżowa przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora 
• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora, które wzięły 

udział w organizowanych przez inkubator warsztatach, szkoleniach, 
spotkaniach, konferencjach 

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora 
współpracujących z innym przedsiębiorstwem-lokatorem inkubatora 

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora 
współpracujących z innym przedsiębiorstwem-lokatorem inkubatora jako efekt 
działań pracowników inkubatora (seminaria, warsztaty, spotkania 
networkingowe, przedstawianie firm)  

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora, które 
pozyskały kontakty biznesowe, jako efekt działań pracowników inkubatora 

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora, które 
pozyskały dodatkowe zlecenia, jako efekt działań pracowników inkubatora  

• odsetek przedsiębiorstw, które po opuszczeniu inkubatora korzystają z usług 
oferowanych przez inkubator (np. udział szkoleniach) 

• stopień wykorzystania oferty inkubatora mierzony odsetkiem wykorzystanej 
infrastruktury (powierzchni biurowej, laboratoryjnej, magazynowo-
produkcyjnej) 

• stopień zadowolenia klientów z usług świadczonych przez inkubator 
• zgodność oferty inkubatora z potrzebami rynku 
• zasięg oddziaływania ośrodka (na podstawie liczby i lokalizacji 

przedsiębiorstw, które skorzystały z oferty inkubatora) 
Ośrodek 
szkoleniowo-
doradczy 

• wielkość i dynamika zmian przychodów ośrodka 
• liczba zrealizowanych usług, w tym usług szkoleniowych, doradczych, 

informacyjnych 
• dynamika zmian liczby zrealizowanych usług, w tym usług szkoleniowych, 

doradczych, informacyjnych 
• liczba uczestników szkoleń 
• dynamika zmian liczby uczestników szkoleń 
• struktura klientów usług szkoleniowych i doradczych, w tym mikro-, małe  

i średnie przedsiębiorstwa, osoby bezrobotne, osoby podejmujące działalność 
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gospodarczą 
• struktura klientów usług informacyjnych, w tym osoby bezrobotne, osoby 

nieaktywne zawodowo, osoby zatrudnione, mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

• liczba przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu ośrodka 
• liczba i wartość zrealizowanych projektów mających na celu wspieranie 

przedsiębiorczości, w tym projektów informacyjno-doradczych, finansowych, 
szkoleniowych 

• liczba i wartość udzielonych pożyczek 
• liczba i wartość udzielonych dotacji inwestycyjnych i pomostowych 
• stopień zadowolenia klientów z usług świadczonych przez ośrodek 
• zgodność oferty ośrodka z potrzebami rynku 
• zasięg oddziaływania ośrodka (na podstawie liczby i lokalizacji 

przedsiębiorstw, które skorzystały z oferty ośrodka)  
Centrum innowacji  • wielkość i dynamika zmian przychodów centrum 

• liczba zrealizowanych usług, w tym usług o charakterze proinnowacyjnym  
• dynamika zmian liczby zrealizowanych usług, w tym usług o charakterze 

proinnowacyjnym  
• liczba uczestników szkoleń 
• dynamika zmian liczby uczestników szkoleń 
• liczba przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu centrum 
• liczba projektów związanych z komercjalizacją wiedzy zrealizowanych  

we współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi 
• liczba przedsiębiorstw, które podjęły współpracę z instytucjami B+R 
• liczba i struktura innowacji wprowadzonych przez przedsiębiorstwa  
• stopień zadowolenia klientów z usług świadczonych przez centrum 
• zgodność oferty centrum z potrzebami rynku 
• zasięg oddziaływania centrum (na podstawie liczby i lokalizacji 

przedsiębiorstw, które skorzystały z oferty centrum) 
Centrum transferu 
technologii 

• wielkość i dynamika zmian przychodów centrum 
• struktura i dynamika zmian liczby zrealizowanych usług, w tym udział usług 

obejmujących analizy rynkowe, testowanie, opracowywanie prototypów 
technologii, zarządzanie biznesem 

• wielkość przychodów uzyskanych z komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych 

• wartość usług sprzedanych przez centrum 
• liczba nowych technologii wdrożonych w przedsiębiorstwach przy wsparciu 

centrum 
• liczba pozyskanych zleceń do komercjalizacji, w tym zamówienia zgłoszone 

przez firmy zewnętrzne  
• liczba zgłoszeń patentowych 
• liczba uzyskanych patentów 
• liczba podpisanych umów licencyjnych 
• liczba zainicjowanych kontaktów środowiska akademickiego z biznesem 
• liczba utworzonych firm spin-out. 
• stopień zadowolenia klientów z usług świadczonych przez centrum  
• zgodność oferty centrum z potrzebami rynku 
• zasięg oddziaływania centrum (na podstawie liczby i lokalizacji 

przedsiębiorstw, które skorzystały z oferty ośrodka) 
Inkubator 
technologiczny 

• wielkość i dynamika zmian przychodów inkubatora 
• wartość usług świadczonych na zasadach komercyjnych (bez usług 

dofinansowanych ze środków UE) 
• wartość wsparcia finansowego udzielonego przedsiębiorstwom 
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• liczba utworzonych firm technologicznych, w tym firm inkubowanych, 
technostarterów 

• dynamika zmian zatrudnienia w przedsiębiorstwach zlokalizowanych  
w obiektach inkubatora 

• dynamika zmian przychodów przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach 
inkubatora 

• wartość sprzedaży eksportowej lub procentowy udział sprzedaży eksportowej 
w sprzedaży ogółem przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora 

• dynamika nakładów przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora 
na działalność innowacyjną, w tym na działalność badawczo-rozwojową 

• liczba innowacji wprowadzonych przez przedsiębiorstwa zlokalizowane  
w obiektach inkubatora 

• struktura branżowa przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora 
• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora, które wzięły 

udział w organizowanych przez inkubator warsztatach, szkoleniach, 
spotkaniach, konferencjach 

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora 
współpracujących z innym przedsiębiorstwem zlokalizowanym w inkubatorze 

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora 
współpracujących z innym przedsiębiorstwem zlokalizowanym w inkubatorze 
jako efekt działań pracowników inkubatora (seminaria, warsztaty, spotkania 
networkingowe, przedstawienie firm)  

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora, które 
pozyskały kontakty biznesowe, jako efekt działań pracowników inkubatora 

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach inkubatora, które 
pozyskały dodatkowe zlecenia, jako efekt działań pracowników inkubatora  

• odsetek przedsiębiorstw, które po opuszczeniu inkubatora korzystają z usług 
oferowanych przez inkubator (np. udział w szkoleniach) 

• stopień wykorzystania oferty inkubatora mierzony odsetkiem wykorzystanej 
infrastruktury (powierzchni biurowej, laboratoryjnej, magazynowo-
produkcyjnej) 

• stopień zadowolenia klientów z usług świadczonych przez inkubator 
• zgodność oferty inkubatora z potrzebami rynku 
• zasięg oddziaływania inkubatora (na podstawie liczby i lokalizacji 

przedsiębiorstw, które skorzystały z oferty inkubatora) 
Park 
technologiczny 

• wielkość i dynamika zmian przychodów parku 
• wartość usług świadczonych na zasadach komercyjnych (bez usług 

dofinansowanych ze środków UE) 
• wartość wsparcia finansowego udzielonego przedsiębiorstwom  
• liczba projektów zrealizowanych/realizowanych w partnerstwie z jednostkami 

naukowymi i innymi instytucjami otoczenia biznesu 
• liczba zgłoszeń patentowych 
• liczba uzyskanych patentów 
• liczba podpisanych umów licencyjnych  
• liczba lokatorów, w tym przedsiębiorstw technologicznych  
• dynamika zmian zatrudnienia w przedsiębiorstwach zlokalizowanych  

w obiektach parku 
• dynamika zmian przychodów przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach 

parku 
• wartość sprzedaży eksportowej lub procentowy udział sprzedaży eksportowej 

w sprzedaży ogółem przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach parku 
• dynamika nakładów lokatorów parku na działalność innowacyjną, w tym  

na działalność B+R 
• liczba pracowników sektora B+R zatrudnionych przez przedsiębiorstwa 
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zlokalizowane w obiektach parku  
• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach parku realizujących 

projekty finansowane z programów wspierających rozwój innowacji 
• liczba innowacji wprowadzonych przez przedsiębiorstwa zlokalizowane  

w obiektach parku 
• struktura branżowa przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach parku 
• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach parku, które wzięły 

udział w organizowanych przez park szkoleniach, warsztatach, spotkaniach, 
konferencjach 

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach parku współpracujących 
z co najmniej jednym uniwersytetem 

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach parku współpracujących 
z co najmniej jednym uniwersytetem jako efekt działań pracowników parku 

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach parku współpracujących 
z innym przedsiębiorstwem zlokalizowanym w parku 

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach parku współpracujących 
z innym przedsiębiorstwem zlokalizowanym w parku jako efekt działań 
pracowników parku (seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe, 
przedstawienie firm)  

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach parku, które pozyskały 
kontakty biznesowe, jako efekt działań pracowników parku 

• odsetek przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach parku, które pozyskały 
dodatkowe zlecenia, jako efekt działań pracowników parku 

• odsetek przedsiębiorstw, które po opuszczeniu parku korzystają z usług 
oferowanych przez park (np. udział w szkoleniach) 

• stopień wykorzystania oferty parku mierzony odsetkiem wykorzystanej 
infrastruktury, w szczególności laboratoriów i aparatury badawczej 

• stopień zadowolenia klientów z usług świadczonych przez park 
• zgodność oferty parku z potrzebami rynku 
• zasięg oddziaływania parku (na podstawie liczby i lokalizacji przedsiębiorstw, 

które skorzystały z oferty parku) 
 

Źródło : opracowanie własne na podstawie wywiadów oraz: www.sooipp.org.pl/audyty-oiip, doświadczeń IASP - 
International Association of Science Parks and Areas of Innovation: www.iasp.ws, R.S. Kaplan, D.P. Norton (2001), 
J. Dąbrowska (2012). 

 
Źródła finansowania realizacji powyższych celów powinny obejmować przede 

wszystkim środki finansowe w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020, a także środki 
w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do innych źródeł finansowania należy 
zaliczyć budżety JST oraz prywatnych przedsiębiorstw. Planowanie dystrybucji środków 
finansowych z funduszy Unii Europejskiej powinno uwzględniać efektywność instytucji  
w realizacji misji i celów strategicznych. 

Odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, określone dla województwa wielkopolskiego  
w głównych dokumentach strategicznych (rozdział 1.3), istotny w kontekście problematyki 
niniejszej ekspertyzy jest w szczególności zakres Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-20209091. W dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

                                                      
90 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), dostępny: 
www.wrpo.wielkopolskie.pl/attachments/article/3158/projekt%20WRPO%202014+%2010.0.pdf [data dostępu: 
28.08.2015]. 
91 Por.: PRIORYTET INWESTYCYJNY 1a Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności  
do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności 
tych, które leżą w interesie Europy; PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw  
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Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-202092 w ramach Osi 
Priorytetowej 1 INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA szczególne 
znaczenie dla rozwoju instytucji otoczenia biznesu posiada Działanie 1.3 Wsparcie 
przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (tabela 19), w tym: 

• Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw,  
• Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw,  
• Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego,  
• Poddziałanie 1.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju 

gospodarczego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz 
Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI). 

Wsparciu otoczenia biznesu służą również działania: 1.1. Wsparcie infrastruktury 
B+R w sektorze nauki, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw 
Wielkopolski, 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.5 Wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw (tabela 19). 

 
Tabela 19. Instytucje otoczenia biznesu a Wielkopol ski Regionalny Program Operacyjny na lata 

2014-2020 – Oś Priorytetowa 1 INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODA RKA 

Działanie Cel szczegółowy 
działania Typy projektów - przykłady Typ beneficjenta 

Działanie 1.1 
Wsparcie 
infrastruktury B+R 
w sektorze nauki 

Zwiększone 
urynkowienie 
działalności 
badawczo-
rozwojowej poprzez 
wsparcie 
infrastruktury B+R 
wraz z urządzeniami  
i materiałami 
badawczymi  
w jednostkach 
naukowych, 
skoncentrowanej na 
realizacji kluczowych 
potrzeb w zakresie 
działalności B+R  
w regionie 

• Wsparcie infrastruktury 
badawczej w jednostkach 
naukowych w obszarach 
zidentyfikowanych w procesie 
przedsiębiorczego odkrywania 
jako regionalne inteligentne 
specjalizacje polegające na:  
1) budowie, rozbudowie i/lub 
adaptacji obiektów pod 
infrastrukturę B+R; 2) zakupie 
i/lub modernizacji infrastruktury 
badawczej zgodnie z definicją 
„infrastruktury badawczej”  
z Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 

• Jednostki 
naukowe i ich 
konsorcja  

• Uczelnie wyższe 
• Konsorcja 

naukowo-
przemysłowe 
(rolę lidera pełni 
jednostka 
naukowa) 

                                                                                                                                                       
w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-
rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju 
produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług 
publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, 
oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji 
produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie 
kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu; 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez 
inkubatory przedsiębiorczości; PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b  Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 
biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia; PRIORYTET INWESTYCYJNY 3c  
Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. 
92 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (Uszczegółowienie WRPO 2014+), Poznań 2015, 
dostępny: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/4554/uszczegolowienie_wrpo_2014_2020.pdf [data 
dostępu: 25.08.2015]. 
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wchodzących  
w zakres 
regionalnych 
inteligentnych 
specjalizacji 

Działanie 1.2 
Wzmocnienie 
potencjału 
innowacyjnego 
przedsi ębiorstw 
Wielkopolski 

Zwiększona 
aktywność B+R 
przedsiębiorstw  
w wyniku wzrostu 
nakładów prywatnych 
na innowacje  
w zakresie 
zidentyfikowanych 
regionalnych 
inteligentnych 
specjalizacji 

• Wsparcie infrastruktury B+R 
poprzez stworzenie lub rozwój 
istniejącego zaplecza 
badawczo-rozwojowego  
w postaci działów B+R  
w przedsiębiorstwach (w tym 
laboratoriów) oraz tworzenie 
centrów badawczo-
rozwojowych 

• Prowadzenie badań  
w przedsiębiorstwach, w tym 
badań przemysłowych i/lub 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych po stworzenie linii 
demonstracyjnej 

• Wsparcie przygotowania  
do wdrożenia własnych lub 
zakupionych wyników badań 
naukowych/technologii oraz 
praw do własności 
intelektualnej (w tym zakup 
wyników prac B+R) 

• Przedsiębiorstwa 
lub ich grupy 

• Konsorcja 
przedsiębiorstw  
i jednostek 
naukowych, 
uczelni (w tym 
spółek celowych 
uczelni) lub 
organizacji 
pozarządowych 
(wiodącą rolę 
pełni 
przedsiębior-
stwo) 

• Podmioty 
wdrażające 
instrumenty 
finansowe 

Działanie 1.3  
Wsparcie 
przedsi ębiorczo ści 
i infrastruktury na 
rzecz rozwoju 
gospodarczego 

Osiągnięcie lepszych 
warunków do rozwoju 
MSP w regionie 
poprzez: 
1) wsparcie usług 

skierowanych do 
nowo powstałych 
przedsiębiorstw  
w początkowym 
etapie rozwoju 
działalności 
gospodarczej 

2) tworzenie 
warunków 
rozwoju 
przedsiębiorczo-
ści dzięki 
kompleksowemu 
przygotowaniu 
infrastruktury 
rozwoju 
gospodarczego 
oraz wsparciu 
instytucji 
otoczenia biznesu 

• Zapewnienie 
przedsiębiorstwom  
w początkowej fazie 
działalności usług potrzebnych 
do funkcjonowania 
przedsiębiorstwa (w tym np.: 
udostępnienie infrastruktury, 
usługi prawne i księgowe, 
doradztwo) oraz wsparcie 
inwestycyjne na zakup środków 
trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych 

• Rozwój potencjału i poprawa 
jakości specjalistycznych usług 
oraz infrastruktury instytucji 
otoczenia biznesu na rzecz 
inkubacji przedsiębiorstw,  
w tym dla regionalnych 
inteligentnych specjalizacji 

• Kompleksowe tworzenie nowej 
i rozwój istniejącej infrastruktury 
na rzecz rozwoju 
gospodarczego (w tym dla 
regionalnych specjalizacji),  
w szczególności na 
nieużytkach, zlokalizowanych  
w pobliżu inwestycji 
transportowych (autostrady, 

• Instytucje 
otoczenia 
biznesu 

• Jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
ich związki, 
stowarzyszenia 
oraz jednostki 
organizacyjne 
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drogi szybkiego ruchu, linie 
kolejowe), terenach 
zdegradowanych, 
wymagających rewitalizacji 

Działanie 1.4 
Internacjonalizacja 
gospodarki 
regionalnej 

Zwiększenie poziomu 
handlu 
zagranicznego MSP 
w regionie 
przekładające się  
na większe 
umiędzynarodowienie 
regionalnej 
gospodarki 
prowadzące  
do wzrostu 
konkurencyjności 
wielkopolskich 
przedsiębiorstw 

• Wdrożenie planu rozwoju 
eksportu będzie polegać na 
realizacji co najmniej dwóch 
działań z poniższej listy, w tym 
minimum jednego działania 
obowiązkowego:  
1) Działania obowiązkowe: 

doradztwo i opracowania  
w zakresie wdrożenia 
nowych modeli 
biznesowych; poszukiwanie 
partnerów na rynkach 
docelowych (analizy, 
opracowania); uzyskanie 
dokumentów niezbędnych 
do wprowadzenia 
produktów lub usług 
przedsiębiorcy na wybrane 
rynki docelowe (doradztwo, 
zakup); doradztwo  
w zakresie strategii 
finansowania przedsięwzięć 
eksportowych i działalności 
eksportowej; doradztwo  
w zakresie opracowania 
koncepcji wizerunku 
przedsiębiorcy na 
wybranych rynkach; 
wsparcie inwestycyjne  
w zakresie dostosowania 
produktów/usług do 
wymogów na rynkach 
docelowych 

2) Działania dodatkowe: udział 
w zagranicznych imprezach 
targowo-wystawienniczych  
w charakterze wystawcy; 
organizacja i udział  
w misjach gospodarczych 
za granicą; udział  
w międzynarodowych 
imprezach targowo-
wystawienniczych 
odbywających się w Polsce  
w charakterze wystawcy; 
organizacja misji 
gospodarczych 
przedsiębiorców 
zagranicznych  
u przedsiębiorcy 

• Rozwój kompleksowego 
systemu zarządzania promocją 

• Mikro, małe  
i średnie 
przedsiębiorstwa 
spełniające 
warunki  
w załączniku nr 
1 do 
Rozporządzenia 
Komisji UE 
651/2014 z dnia 
17.06.2014r. 
oraz ich sieci  
i grupy 

• Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

• Fundusz 
Rozwoju  
i Promocji 
Województwa 
Wielkopolskiego 
S.A. 

• Wielkopolska 
Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczoś
ci Sp. z o.o. 

• Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów 
Wielkopolski 
występujące  
w partnerstwie  
z Samorządem 
Województwa 
Wielkopolskiego 
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gospodarczą i inwestycyjną 
regionu oraz wzmocnienie 
konkurencyjności 
wielkopolskich przedsiębiorstw 
poprzez wsparcie ich 
działalności na rynkach 
międzynarodowych 
(internacjonalizacja) poprzez 
m.in.: system komunikacji  
w postaci platformy 
internetowej, aktualizację bazy 
ofert inwestycyjnych, udział  
w międzynarodowych 
imprezach gospodarczych, 
budowę marki „Wielkopolska” 

Działanie 1.5  
Wzmocnienie 
konkurencyjno ści 
przedsi ębiorstw 

Zwiększenie 
zastosowania 
innowacji  
w przedsiębiorstwach 
sektora MSP poprzez 
wzmocnienie 
aktywności 
inwestycyjnej. 
Wsparcie sektora 
będzie uwzględniać 
podniesienie poziomu 
innowacyjności, eko-
innowacje, 
efektywność 
energetyczną  
i rozpowszechnianie 
wykorzystania 
technik informacyjno-
komunikacyjnych 

Instrumenty finansowe 
podnoszące konkurencyjność 
MSP 
Wsparcie wysoko innowacyjnych 
przedsiębiorstw (wdrażających 
innowacje technologiczne, 
procesowe, produktowe) poprzez 
inwestycje w: a) środki trwałe;  
b) wartości niematerialne  
i prawne (inwestycje w transfer 
technologii poprzez nabycie praw 
patentowych, licencji, know-how 
lub nieopatentowanej wiedzy 
technicznej). 
Efektywność energetyczna  
w przedsiębiorstwach 

• Podmioty 
wdrażające 
instrumenty 
finansowe 

• Mikro, małe  
i średnie 
przedsiębiorstwa  

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (Uszczegółowienie WRPP+), Poznań 2015, 
dostępny: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/4554/uszczegolowienie_wrpo_2014_2020.pdf [data 
dostępu: 25.08.2015]. 

 
W ramach programów na nową perspektywę, w większym stopniu niż w poprzednich 

latach, przedsiębiorcy będą mogli korzystać z ich funduszy zarówno jako beneficjenci 
wsparcia oraz jako wykonawcy zadań związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych 
ze środków Unii Europejskiej. Na realizację dwóch celów tematycznych skierowanych 
bezpośrednio do firm, obejmujących: Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje 
oraz Podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, sektora 
rolnego oraz sektora rybołówstwa przewidziano w ramach trzech programów – Inteligentny 
Rozwój (PO IR)93, Polska Wschodnia (PO PW) oraz programów regionalnych – prawie  
16 mld euro, z czego 80% – na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi to szansę 

                                                      
93 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  
(PO IG), realizowanego w latach 2007-2013. Jest drugim pod względem budżetu programem w ramach nowej 
perspektywy. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro. W ramach PO IP będą wspierane m.in. projekty 
polegające na prowadzeniu prac B+R, realizowane przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. 
Szczególne znaczenie mają przedsięwzięcia w ramach procesu inteligentnej specjalizacji. 
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dla dalszego rozwoju instytucji otoczenia biznesu, pod warunkiem uwzględnienia w ofercie 
usług specjalistycznych dostosowanych do potrzeb rynku oraz zagwarantowania ich wysokiej 
jakości.  
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Wykaz instytucji otoczenia biznesu oraz przedsi ębiorstw 

uczestnicz ących w badaniu 

1. Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Piła 
 
INWEST-PARK Sp. z o.o., Piła  
Philips Lighting Poland S.A, Piła  
Zakład Obróbki Drewna ZODAN, Wysoka 
Exalo Drilling S.A., Piła 
Pracownia Ochrony Środowiska BIOTOP, Piła 
 

2. Leszczy ńskie Centrum Biznesu, Leszno 
 
ably. agencja interaktywna, Leszno 
Sanchez, Leszno 
Q-SYSTEMS Sp. z o.o., Leszno  
Wytwórnia Lodów i Artykułów Spożywczych Młynarczyk, Leszno 
Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu Frąckowiak s.j., Granowo  
 

3. Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsi ębiorczo ści, Ostrzeszów 
 
Biuro Rachunkowe Katarzyna Wnuk, Ostrzeszów  
Firma Handlowo-Usługowa, Mikstat  
GFM RUSZTOWANIA Sp. z o.o., sp. komandytowa, Grabów n. Prosną  
PHU STRUKPOL, Ostrzeszów  
Pracownia Optyczna, Nowy Tomyśl  
 

4. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski O środek Wspierania Małej 
Przedsi ębiorczo ści, Śrem 
 
Agencja Reklamowa ZIELONY MELON, Śrem 
ALFAPANEL INVEST Sp. z o.o., Śrem 
LIDER-SYSTEM S.C, Kościan 
Niepubliczne Przedszkole „Leśna Polanka”, Mechlin  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “POLIN” Sp.z o.o., Książ Wlkp.  
 

5. Turecki Inkubator Przedsi ębiorczo ści, Turek 
 
INTERCNC s.c. Marcin Mosiagin, Wojciech Żyła, Turek 
LucBel Sp. z o.o. Turek,  
MP Production Sp. z o.o., Chorzów  
Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu”, Turek 
"Woto" S.C.Wojciech Wiatrowski & Magdalena Wiatrowska, Turek 
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6. Centrum Innowacji NUVARRO, Kazimierz Biskupi  
 
Agencja "SECURA-SECURITY" Wiesław Bartkowiak, Wiesław Święcichowski S.J., 
Gniezno 
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ART-ROL, Biała Panieńska k. Rychwała 
Konińska Wytwórnia Prefabrykatów KON-BET Sp. z o.o., Konin, 
WYDAWNICTWO IBIS i Konińska Drukarnia Dziełowa, Tuliszków  
Zakład Aktywności Zawodowej „Posada”, Konin 
 

7. Kaliski Inkubator Przedsi ębiorczo ści, Kalisz 
 
CM Group, Kalisz 
PPHU „KAJA” Krzysztof Pokornowski, Kalisz 
KONMIND Maciej Brzeziński, Kalisz 
Pink Elephant, Kalisz  
Tebim.pl, Kalisz 
 

8. Park technologiczny YouNick, Złotniki 
 
MedVentures Sp. z o.o., Poznań,  
Nxtdata Group Sp. z o.o., Poznań,  
PozLab Sp. z o.o., Złotniki,  
SmartPharma Sp. z o.o., Złotniki,  
Trecom Poznań Sp. z o.o., Złotniki,  
 

9. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Pozna ń 
 
AGROM Przemysław Pruchnowski, Łubowo 
Airoptic Sp. z o.o., Poznań  
ENVI-PRO, Poznań 
Finor Sp. z o.o., Oborniki 
INSOGLAS Andrzej i Karol Woźniak Sp.J., Wysogotowo 
 

10. Wielkopolski Instytut Jako ści, Pozna ń  
 
AGROBIOS Elżbieta Halasz, Poznań 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TIP-TOPOL Sp. z o.o., Pobiedziska 
PPHU LISMAR Sp. z o.o., Rzegnowo 
ECOR PRODUCT Sp. z o.o., Stęszew 
EKOFLEX Sp. z o.o., Chodzież 
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ANEKS 

I. Oferta instytucji wsparcia przedsi ębiorczo ści 

Inkubatory 
przedsi ębiorczo ści Oferta 

Fundacja  
Kaliski Inkubator 
Przedsi ębiorczo ści  

• Atrakcyjne cenowo warunki lokalowe przystosowane do rozwoju 
działalności gospodarczej 

• Doradztwo w zakresie: 
o założenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą, 
o stworzenia modelu biznesowego, który może być strategią wdrożoną  

w ramach struktur, procesów i systemów organizacji 
o przeprowadzenia audytu innowacyjności, pozwalającego określić m.in. 

stan innowacyjności firmy 
o optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa lub opracowania 

kosztorysu przedsięwzięcia, tj. kosztów, przychodów i źródeł 
finansowania 

o spełniania wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia 
działalności gospodarczej 

o dostępnych źródeł finansowania, zasad aplikowania o środki unijne 
o kwestii dostosowania polskich firm do norm i przepisów 

obowiązujących na terenie UE (znakowanie żywności, oznakowanie 
CE, ochrona środowiska, certyfikacja produktów/usług) 

o zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach 
międzynarodowych 

o analizy rynków krajowych i zagranicznych 
o opracowania lub/i pisemnego opiniowania międzynarodowych umów 

handlowych w języku angielskim 
o udzielania w języku polskim porad prawnych dotyczących 

międzynarodowych umów współpracy 
o wsparcia prawnego podczas negocjacji umów międzynarodowych 
o porad i doradztwa prawnego w zakresie ochrony własności 

intelektualnej i/lub nadużywania/naruszania cudzej własności 
intelektualnej 

o przygotowania strategii marketingowej 
o organizacji pracy przedsiębiorcy 

• Dotacje 
• Internacjonalizacja  

Sieć Enterprise Europe Network oferuje małym i średnim 
przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni 
rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe 
Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom UE 
pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw 

• Pożyczki dla firm i rozpoczynających działalność 
• Wynajem sal szkoleniowo-konferencyjnych 

Leszczyńskie Centrum 
Biznesu Sp. z o.o. 

Kompleksowe i profesjonalne usługi na rzecz przedsiębiorstw o dużym 
potencjale rozwoju na każdym etapie ich działalności: od idei  
do samodzielnej ekspansji rynkowej 
• Oferta dla firm do 3 roku 
• Oferta dla firm dojrzałych 
• Inkubacja - usługi podstawowe związane z infrastrukturą, tj.: świadczenie 

usług związanych z wynajmem częściowo wyposażonych powierzchni 
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biurowych, produkcyjnych i magazynowych, dostępem do linii 
telefonicznej, Internetu, obsługi pocztowej, bufetu, sali konferencyjnej, 
usług ksero itp. 

• Informacja: komunikacja wewnętrzna (newsletter, biblioteka, usługi 
informacyjne związane z utworzeniem działalności gospodarczej – 
rejestracja, zatrudnianie pracowników, podatki, wsparcie finansowe); 
komunikacja zewnętrzna (informacje na www, prasie itp.) 

• Doradztwo – opracowywanie biznesplanów, pozyskiwanie funduszy  
na rozwój, prawo, marketing, zarządzanie, transfer technologii 

• Szkolenia – dotyczą aspektów finansowych, umiejętności 
interpersonalnych, PR i marketingu, negocjacji, własności intelektualnej 

• Usługi proinnowacyjne – wstępny audyt technologiczny (ocena potrzeb 
technologicznych, konsultacje zw. z transferem technologii, nawiązanie 
kontaktów z ekspertami, współpraca z jednostkami BR, spotkania  
i szkolenia branżowe) 

• Usługi środowiskowe – organizacja konsultacji, seminariów m.in. na temat 
uzyskania decyzji środowiskowych, sporządzania raportu oddziaływania 
na środowisko 

• Usługi finansowe – przedstawienie oferty funduszy poręczeń 
kredytowych, pożyczkowych, oferty banków i innych instytucji, organizacja 
spotkań z ww. instytucjami 

• Wirtualne biuro – dla osób, które z uwagi na charakter prowadzonej 
działalności gospodarczej nie potrzebują dostępu do biura 24h na dobę, 
potrzebują prestiżowego adresu do rejestracji firmy 

• Konferencje i szkolenia – wynajem sal konferencyjnych, organizacja  
i prowadzenie konferencji i szkolenia, usługi doradcze, współpraca  
z najlepszymi firmami cateringowymi i restauracjami w regionie, promocja 
przedsięwzięcia, tłumaczenie symultaniczne, serwis fotograficzny, dostęp 
do ksero i innych usług biurowych, program integracyjny 

• 28 biur pod wynajem o różnej wielkości (12-24 m²), o całkowitej 
powierzchni ok. 560 m² w budynku z klimatyzacją, monitorowanym,  
z nowoczesnym zapleczem sanitarnym i socjalnym oraz dostosowanym 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 

• 16 hal produkcyjno-magazynowych o powierzchni od 34-90 m², każda  
z bramą wjazdową i możliwością za- i wyładunku z zewnątrz, z 
nowoczesnym zapleczem socjalnym. Łączna powierzchnia magazynowo-
produkcyjna wynosi ok. 990 m² 

• 198 miejsc parkingowych na ogrodzonym, monitorowanym i zadbanym 
terenie 

• dogodne położenie w strefie inwestycyjnej I.D.E.A., z bezpośrednim 
dojazdem z drogi krajowej nr 5 

Ostrzeszowskie 
Centrum 
Przedsi ębiorczo ści 
 

• Usługi doradcze 
o podstawowe doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą 
o specjalistyczne doradztwo – m.in.: pomoc w poszukiwaniu finansowania 

zewnętrznego, przygotowywanie biznes planów i wniosków 
kredytowych, analiza płynności finansowej przedsiębiorstw oraz kontroli 
kosztów, analiza koordynacji finansowej przedsiębiorstw, prawne 
aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, opracowanie planów 
promocji przedsiębiorstwa, produktu, strategie wychodzenia na nowy 
rynek 

• Usługi okołobiznesowe - usługi rachunkowe, usługi ksero, 
komputeropisanie, usługi fax i telefon, oprawa dokumentów, wynajem sali 
wykładowej, wypożyczanie narzędzi i sprzętu 

• Usługi szkoleniowe 
o Szkolenia otwarte – temat ustalony na podstawie popytu, jaki istnieje  
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na rynku 
o Szkolenia zamknięte – organizowane jest na konkretne zlecenie 
o Oferta szkoleń – szkolenia dla osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą, szkolenia specjalistyczne w zakresie: marketingu, 
finansów, zarządzania, kursy menedżerskie, prawo pracy, BHP, 
pozyskiwania dotacji ze środków UE, szkolenia ogólne: kursy 
komputerowe, kursy językowe, szkolenia dla absolwentów szkół 
średnich przygotowujących do wejścia na rynek pracy 

• Wynajem powierzchni 
Turecki Inkubator 
Przedsi ębiorczo ści 
 

Wspieranie firm nowo powstałych (firmy inkubowane). 
Dla firm, które funkcjonują na rynku krócej niż 12 miesięcy TIP pokrywa 
koszty obsługi księgowej (uproszczona księgowość) przez okres 12 
miesięcy. 
Zakres usług dostępnych dla lokatorów TIP i podmiotów zewnętrznych: 
• wynajem Biura na Godziny 
• wynajem sali szkoleniowej 
• korzystanie ze sprzętu technicznego (na terenie TIP) 
• wynajem sprzętu technicznego (poza terenem TIP) 
• wynajem sprzętu laboratoryjnego 
• usługi Laboratorium Oceny Energochłonności Budynków oraz 

Laboratorium Pomiarów Przestrzennych i Badan Nieniszczących 
• usługi kserograficzne 
• najem krótkoterminowy boksów do celów magazynowych 
• usługa informacyjna świadczona droga elektroniczna, telefoniczna lub  

w bezpośrednim kontakcie w oparciu o formularz usługi informacyjnej 
• Newsletter – wiadomości e-mail dotyczące szkoleń, spotkań  

dla przedsiębiorców lub innych projektów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 

• usługi konsultacyjne dotyczące Funduszy Pożyczkowych 
Firmie inkubowanej w ramach płaconego czynszu przysługuje prawo 
korzystania z: 
• zestawu meblowego (dot. wynajmu biura): 2 szafy, biurko kontener, fotel 

biurowy, krzesło 
• zestawu komputerowego z zainstalowanym pakietem biurowym Open 

Office: komputer stacjonarny, drukarka, aparat telefoniczny; (dot. 
wynajmu biura, bez materiałów eksploatacyjnych np. tonerów, papieru) 

• sanitariatów, szatni, zaplecza socjalnego 
• ogrzewania, energii elektrycznej (tylko w części biurowej) 
• urządzeń kuchennych 
• sali konferencyjnej lub szkoleniowej z wyposażeniem multimedialnym lub 

Biura na Godziny w wymiarze 4 godzin w miesiącu 
• miejsc parkingowych 
• usług wywozu odpadów, (nie dotyczy odpadów produkcyjnych) 
• przyjmowania poczty 
• Internetu 
• promocji na stronie internetowej TIP 
• pakietu darmowych szkoleń i usług 
• obsługi księgowej dla firm inkubowanych od poziomu I 
• bezpłatnego pakietu usług kserograficznych w wymiarze 25 sztuk A4 

Pilski Inkubator 
Przedsi ębiorczo ści 

• I strefa – start-up (dla najmłodszych stażem przedsiębiorców) 
• II strefa – seed (dla rozwijającego się biznesu) 
• III strefa – buisness (dla przedsiębiorców, którzy rozwinęli już swój 

biznes 
• Opłata za Usługę Preinkubacji obejmuje: 
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o dostęp do mediów, monitoringu i kącika socjalnego 
o dostęp do biblioteki 
o wliczone 4 godziny możliwości skorzystania z pokoju spotkań 

biznesowych oraz 8 godzin korzystania z pomieszczenia MindLab 
o dostęp do komputera/drukarki /Internetu 
o indywidualne subkonto bankowe 
o możliwość podania klientom adresu biura inkubatora, jako siedziby 

Twojej firmy 
o odbiór i rejestracja poczty 
o obsługa księgowa 
o promocja działalności na stronie www Inkubatora 
o dostęp do biurek na godziny w wymiarze 20h/m-c 
o godzina bezpłatnego doradztwa 

• Usługa E-biuro: 
o adres siedziby – usługa polegająca na umożliwieniu na podstawie 

umowy posługiwania się adresem e-biura dla celów rejestracji 
działalności gospodarczej 

o adres korespondencyjny – usługa polegająca na umożliwieniu  
na podstawie umowy posługiwania się adresem e-biura dla celów 
odbioru i nadawania korespondencji pocztowej 

o obsługa korespondencji przychodzącej – przyjmowanie w imieniu  
o prowadzenie ewidencji poczty przychodzącej 

• Doradztwo i szkolenia – m.in. w zakresu sporządzania planu biznesowego 
wniosku o dotację, marketingu 

Centrum Biznesu 
Rawicz 

• Wynajem powierzchni biurowych – dla lokatorów przeznaczone zostaną 
pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 851 m2  

• Wynajem sal konferencyjnych – na terenie Centrum dostępna będzie 
jedna sala konferencyjna o łącznej powierzchni 40 m2, z możliwością 
podziału na 2 mniejsze według zapotrzebowania 

• Organizacja szkoleń, biznesowych i konferencyjnych – Centrum będzie 
organizowało szkolenia biznesowe oraz konferencje, w których 
uczestniczyć będą lokatorzy parku oraz instytucje współpracujące 
(przedstawiciele katedr uczelni wyższych, fundacji, członkowie 
studenckich kół naukowych itp.) 

• Obsługa sekretariatu 
• Wirtualne biuro – to rozwiązanie dla firm chcących rozpocząć swoją 

działalność przy minimalnych kosztach; usługa ta polega na pełnym 
outsourcingu obsługi biurowej bez konieczności obecności firmy, jej 
pracowników, w danym miejscu 

• Preinkubacja dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą 
• Inkubacja dla młodych firm 
• Hosting – w osobnym pomieszczeniu Centrum zlokalizowana będzie 

serwerownia, wyposażona w nowoczesną technologię, zapewniającą 
bezpieczną oraz sprawną obsługę lokatorów Centrum w zakresie hostingu 
systemów informatycznych 

• Usługi okołobiznesowe (doradcze, proinnowacyjne, usługi informacyjne, 
usługi szkoleniowe, usługi środowiskowe) 

Inkubator 
przedsi ębiorczo ści 
„Biznes i Nauka”  
w Poznaniu  
 

Oferta dla nowo powstających, młodych i rozwijających się firm z branży 
marketingu i sprzedaży: 
• usługi proinnowacyjne, m.in. kompleksowe wdrożenie innowacji oraz 

transfer innowacji, program grantowy, staże i praktyki studenckie 
• usługi doradcze, w tym m.in. usługi prawne, księgowe, doradztwa 

finansowego, specjalistyczne 
• usługi szkoleniowe, m.in. szkolenia z zakresu prowadzenia działalności 

gospodarczej, wdrażania i zarządzania innowacjami, szkolenia 
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specjalistyczne 
• usługi finansowe – w Inkubatorze zlokalizowany będzie fundusz 

pożyczkowy oraz fundusz inwestycyjny 
• usługi informacyjne – Inkubator przekazywać będzie informacje z zakresu 

nowych trendów na rynku, nowych rozwiązań w stosowanych 
technologiach, eventów  

• usługi środowiskowe obejmujące m.in. usługi z zakresu zastosowania 
optymalnych rozwiązań z poszanowaniem ochrony środowiska 

• usługa wynajmu powierzchni biurowej oraz usługi administracyjne 
 
 

Ośrodki szkoleniowo-
doradcze Oferta 

Stowarzyszenie 
Wspierania 
Przedsi ębiorczo ści 
Powiatu Gosty ńskiego 
 
 

Usługi Stowarzyszenia kierowane są zarówno dla przedsiębiorców,  
jak i osób bezrobotnych planujących założyć własną firmę. 
• Usługi szkoleniowe  

Organizacja i prowadzenie szkoleń otwartych, za które nie są 
pobierane żadne opłaty, szkoleń zamkniętych na zamówienie 
klientów oraz szkoleń podnoszących kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych 

• Usługi doradcze: 
o pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zakładania 

oraz sprawnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
o specjalistyczne doradztwo obejmuje m.in. takie dziedziny, jak: 

marketing, finanse, planowanie, zarządzanie i innowacje 
• Punkt obsługi pożyczkowej 

Ułatwienie dotarcia do środków finansowych tym osobom, które mają 
utrudniony dostęp do kredytu bankowego. Pożyczki oferowane  
w ramach punktu mogą być przeznaczone na rozpoczęcie 
działalności, jej rozwój m.in. przedsięwzięcia inwestycyjne, remonty  
i modernizacje oraz działalność bieżącą (zakup materiałów itp.) 

• Usługi informacyjne w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania 
ze środków Funduszy UE. Informacje, jakie można uzyskać, dotyczą 
w szczególności czterech programów pomocowych: 
o Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) 
o Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
o Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 
o Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 

Ośrodek Wspierania 
Przedsi ębiorczo ści, 
Enterprise Europe Network  
Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsi ębiorczo ści 
 

Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców,  
w tym: 
• organizacja spotkań kooperacyjnych podczas międzynarodowych  

i krajowych targów, mających na celu ułatwienie nawiązywania 
kontaktów biznesowych 

• usługi poszukiwania partnera gospodarczego poprzez bazę handlową 
i technologiczną 

• wspomaganie przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy unijnych 
• specjalistyczne usługi doradcze w zakresie ochrony własności 

intelektualnej, prowadzenia działalności na Jednolitym Rynku 
Europejskim, norm i standardów, rozpoznania potencjału firmy  
w kierunku transferu technologii oraz wdrożenia i komercjalizacji 
nowatorskich pomysłów i korzystania z programów badawczych UE 

• pośredniczenie w negocjacjach międzynarodowych umów 
handlowych 

• usługi doradcze w zakresie unijnych regulacji prawnych 
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Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A.  
w Koninie 
 

Centrum Wspierania Biznesu 
• Dotacje Z ZUS - dla pracodawców zainteresowanych poprawą 

bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) 
Typy projektów: 
o projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację 
oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej 
pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych  
w zakresie BHP 

o projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim  
do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji  
i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz 
systemów i środków ochronnych) 

o projekty doradczo-inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania 
• Dotacje na szkolenia – dofinansowanie do szkoleń dla pracowników 

45+; zakres szkoleń i wybór firmy szkoleniowej jest nieograniczony 
• Dotacje proinnowacyjne dla firm – każde mikro, małe lub średnie 

przedsiębiorstwo, które jest zainteresowane tematem innowacji  
w przedsiębiorstwie, w tym źródłach pozyskiwania i finansowania 
innowacji, może liczyć na profesjonalną analizę potrzeb 
technologicznych i potencjału innowacyjności, pomoc w znalezieniu 
środków na finansowanie innowacji oraz pomoc w procesie 
poszukiwania i wdrażania nowych technologii. Dzięki nowym 
technologiom firma przejdzie na wyższy poziom rozwoju oraz 
zwiększy swoją konkurencyjność zarówno na rynku krajowym,  
jak i na rynkach zagranicznych; zaproponowanie właściwego 
narzędzia finansowego, w tym programów dotacyjnych 
umożliwiających realizację projektów 

• Dotacje na inwestycje dla firm – dotacje na wsparcie wysoko 
innowacyjnych przedsiębiorstw wdrażających innowacje 
technologiczne, procesowe i/lub produktowe 

• Dotacje na wsparcie eksportu – dotacje będzie można pozyskać na: 
o doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli 

biznesowych 
o poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych 
o uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów 

lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe 
o doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć  

i działalności eksportowej oraz w zakresie opracowania koncepcji 
wizerunku firmy na wybranych rynkach 

o wsparcie inwestycyjne w dostosowaniu produktów/usług  
do wymogów rynków docelowych 

• Odnawialne źródła energii  
Rodzaje projektów: 
o budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących  

do wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii 
(inwestycje wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej), w tym z wykorzystaniem: energii 
słonecznej, energii wiatrowej, energii wodnej, energii geotermalnej, 
biomasy oraz biogazu 

o kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej (w oparciu o plany gospodarki niskoemisyjnej) 

o kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 

o zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego 
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• Modernizacja i rozwój rolnictwa 
Rodzaje projektów: 
o modernizacja gospodarstw rolnych 
o premie dla młodych rolników 
o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 
o przetwórstwo i marketing produktów rolnych 
o restrukturyzacja małych gospodarstw 
o rozwój usług rolniczych 
o tworzenie grup i organizacji producenckich 
o odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 

• E-usługi 
Rodzaje projektów: 
o zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający wprowadzenie 

nowej e-usługi 
o rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu 

zarządzania sprzedażą i usługami 
o uruchomienie portalu multimedialnego 
o rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu 

zarządzania sprzedażą i usługami 
o rozwój elektronicznych usług publicznych 
o rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli 
o wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych 

• Edukacja 
Rodzaje przedsięwzięć: 
o projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji 

przedszkolnej 
o przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych 

w szkołach, w tym tworzenie w szkołach i placówkach systemu 
oświaty warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii i TIK 

o wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji 
o wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie 

rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

o wsparcie uczniów pochodzących z rodzin najuboższych 
o wsparcie działań profilaktyki rówieśniczej i na rzecz uczniów 

• Rynek pracy 
o dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
o staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych 
o szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych 
o poradnictwo zawodowe, w tym m.in. mentoring 
o pośrednictwo pracy 
o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 
o aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na 

rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 
o wsparcie MSP znajdujących się w sytuacji kryzysowej  

na wdrażanie programów typu outplacementowego dla osób 
przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy 
lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników 

o wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne 

o programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek 
pracy; 

• Doradztwo w prowadzeniu księgowości 
o prowadzenie ewidencji ryczałtowej wraz z obowiązkową ewidencją 
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środków trwałych oraz wyposażenia 
o prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów wraz  

z obowiązującymi ewidencjami 
o prowadzenie ewidencji VAT dla sprzedaży i zakupów 
o weryfikacja dokumentów pod względem finansowym i podatkowym 
o naliczanie wysokości zobowiązań podatkowych i ZUS 
o przygotowywanie rozliczeń miesięcznych i rocznych względem US  

i ZUS 
o prowadzenie ksiąg handlowych 
o prowadzenie rozliczeń wszelkich dotacji 

• Obsługa kadrowa i BHP 
o obsługa kadrowo-płacowa – obejmuje pełny zakres:  

od zatrudnienia pracownika poprzez jego ścieżkę zawodową  
do rozwiązania zatrudnienia 

o doradzanie przy tworzeniu wszelkich regulaminów, m.in. pracy, 
wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

o prowadzenie aktów osobowych 
o naliczanie wynagrodzenia zarówno dla pracowników na umowę  

o pracę, jak i pracowników na umowach cywilno-prawnych 
o prowadzenie obsługi BHP – zapewnienie szkoleń BHP 
o dbanie o terminowość w badaniach lekarskich i w szkoleniach BHP 

• Fundusz Pożyczkowy 
• Mikropożyczki 
• Lokalny Fundusz Pożyczkowy 
• Internacjonalizacja 
• Agencja Pracy Tymczasowej 
• Enterprise Europe Network 

Ośrodek Wspierania 
Przedsi ębiorczo ści  
w Ko ścianie 
 

Usługi informacyjne z zakresu: 
• rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne,  

w tym absolwentów szkół 
• podstawowych aspektów prawnych związanych z rozpoczynaniem  

i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce a także w innych 
krajach UE 

• praktycznych aspektów ubiegania się o pomoc finansową z budżetu 
UE oraz z budżetu państwa na sfinansowanie przedsięwzięć 
inwestycyjnych, 

• pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności 
gospodarczej (fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeniowe) 

• ubiegania się o dotacje ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego 
Funduszu Społecznego przez osoby bezrobotne na podjęcie 
działalności gospodarczej 

• ubiegania się o pomoc finansową ze środków PFRON (Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) przez osoby 
bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Kościanie i posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

• składania przez przedsiębiorców wniosków do Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kościanie o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia 
stanowiska pracy 

Usługi szkoleniowe z zakresu: 
• rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

(źródła finansowania działalności gospodarczej, wypełnianie 
niezbędnych dokumentów, księgowość, finanse, podatki, 
ubezpieczenia społeczne, podstawowe aspekty prawne, marketing, 
reklama, obsługa klienta) 

• praktycznych aspektów poszukiwania pracy 
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• podstawowych elementów prawa pracy 
• praktycznych aspektów ubiegania się o pomoc finansową z budżetu 

UE na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 
Usługi doradztwa finansowego: 
• SWP w Kościanie podpisało porozumienie z Wielkopolską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu (WARP). Na mocy 
porozumienia, Stowarzyszenie pomaga przedsiębiorcom ubiegać się 
o korzystnie oprocentowane pożyczki z WARP 

• SWP w Kościanie wykupiło udziały w Samorządowym Funduszu 
Poręczeń Kredytowych w Gostyniu (SFPK). Dzięki temu, 
przedsiębiorcy m.in. z terenu Powiatu Kościańskiego mogą korzystać 
z udzielanych przez SFPK poręczeń kredytów i pożyczek 

• SWP w Kościanie jest Jednostką Certyfikowaną (JC 0024) Funduszu 
Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego z siedzibą  
w Poznaniu (FRiP)  

Krotoszy ńskie Centrum 
Przedsi ębiorczo ści 
 
 

Centrum Koordynacyjno-Informacyjne, w tym Biuro Projektowe – usługi 
dla instytucji i organizacji z terenu miasta i gminy Krotoszyn w zakresie: 
• doradztwa dla lokalnych przedstawicieli III i I sektora, związanego 

m.in. z aplikowaniem o dotacje, zarządzaniem projektem czy też 
tworzeniem i rejestracją stowarzyszeń 

• tworzenia Bazy Potrzeb lokalnych organizacji pozarządowych, 
jednostek organizacyjnych gminy oraz sołectw, w celu ich analizy  
i poszukiwania możliwości pozyskania dotacji na ich realizację 

• prowadzenia strony internetowej CKI (www.cki.krotoszyn.pl),  
za pomocą której na bieżąco przekazywane są informacje  
dla przedstawicieli III i I sektora, nt. aktualnie ogłaszanych programów 
i konkursów, do których można aplikować o dotacje 

• pomocy w wypełnianiu wniosków o dotacje 
• pomocy w realizacji dofinansowanych projektów 
• organizacji spotkań informacyjnych nt. możliwości aplikowania  

o dotacje do aktualnie ogłaszanych konkursów i programów 
• promowania współpracy wewnątrz i międzysektorowej w gminie 

Krotoszyn 
Wynajem sali konferencyjnej 

Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa  
w Lesznie 
 
 

Usługi szkoleniowe z zakresu: 
• finansów, księgowości, rachunkowości 
• podatków i ubezpieczeń 
• prawa, arbitrażu i mediacji 
• zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 
• ochrony środowiska 
• bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy 
• sprzedaży, obsługi klienta, marketingu 
• negocjacji i komunikacji 
• zarządzania zasobami ludzkimi 
• funduszy unijnych 
• prowadzenia prezentacji  
Usługi informacyjne: 
• założenie działalności gospodarczej 
• możliwości dofinansowania działalności firmy ze środków UE 
• bazy danych instytucji otoczenia biznesu wraz z ich charakterystyką  

i zakresem kompetencji 
Doradztwo w zakresie: 
• podatków  
• prawa  
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• tworzenia biznesplanu 
• sporządzania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności 

gospodarczej 
• przygotowywania wniosków kredytowych 
• przygotowywania wniosków aplikacyjnych w ramach konkursów, 

dokumentacji aplikacyjnej o udzielenie wsparcia w ramach 
programów regionalnych i centralnych w perspektywie budżetowej  
na lata 2014-2020  

Inne usługi: 
• organizacja spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji  

i urzędów (np. urzędów skarbowych, urzędów pracy, urzędów 
celnych, inspekcji pracy), spotkań informacyjnych z partnerami, 
seminariów i konferencji 

• wspieranie przedsiębiorstw w przygotowywaniu i przeprowadzaniu 
procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy (oferta stanowi 
alternatywę wobec standardowych usług rekrutacji i selekcji i zakłada 
czynny udział klienta na każdym etapie realizacji) 

• SPEED BUSINESS 
• legalizacja dokumentów handlowych 
• promocja firmy (targi) 

Wielkopolska Agen cja 
Rozwoju 
Przedsi ębiorczo ści  
Sp. z o.o.  
w Poznaniu 
 
Punkt Konsultacyjny  
w Nowym Tomy ślu 
 
Punkt Konsultacyjny  
w Pile 

Zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do: 
• pożyczek – poprzez prowadzenie Funduszu Pożyczkowego, który 

oferuje pożyczki w ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE 
• dotacji – poprzez prowadzenie Regionalnej Instytucji Finansującej, 

która spełnia funkcje regionalnego partnera PARP, uczestnicząc we 
wdrażaniu wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Do zadań RIF należy obsługa przedsiębiorstw 
aplikujących oraz realizujących projekty dofinansowane z części 
działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

• doradztwa – poprzez prowadzenie Punktów Konsultacyjnych, których 
celem jest zapewnienie przedsiębiorcom i osobom zamierzającym 
rozpocząć działalność gospodarczą wysokiego standardu usług 
informacyjnych i doradczych 

• szkoleń 
Nowotomyska Izba 
Gospodarcza 

Dla firm 
Usługi informacyjne i doradztwo w zakresie:  
• rozpoczynanie działalności gospodarczej 
• administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności 

gospodarczej 
• praktyczne aspekty ubiegania się o pomoc w ramach funduszy UE, 

Funduszy Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego 
• dostarczanie informacji teleadresowych firm w oparciu o posiadane 

bazy danych 
• kojarzenie partnerów gospodarczych 
• ogólne informacje prawne i ekonomiczne 
• pomoc w wypełnianiu formularzy, druków, pism 
Szkolenia: 
• rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej (podstawy 

prawa, podatki, źródła finansowania, ubezpieczenia społeczne, 
marketing, reklama) 

• prawo pracy 
• alternatywne formy rozstrzygania sporów  
• bezpieczeństwo i higiena pracy 
• zamówienia publiczne 
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• ubieganie się o pomoc finansową ze środków krajowych i budżetu UE 
• szkolenia podatkowe 
• szkolenia komputerowe (podstawowa obsługa komputera, pakiet 

programów biurowych jak Word, Excel, Access, Power Point, jak 
również inne dostosowane do potrzeb klienta) 

• inne szkolenia, tematyka dostosowana do potrzeb klientów 
PUNKT INFORMACYJNY WIELKOPOLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – informowanie o tym, kto może ubiegać się  
o pożyczkę, na co można przeznaczyć pożyczkę, zasady udzielania, 
wymagane dokumenty, rodzaje zabezpieczeń, wysokość 
oprocentowania, prowizji i opłat 
PUNKT INFORMACYJNY POLSKIEJ FUNDACJI 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – informowanie o tym, kto może ubiegać się  
o pożyczkę, na co można przeznaczyć pożyczkę, zasady udzielania, 
wymagane dokumenty, rodzaje zabezpieczeń, wysokość 
oprocentowania, prowizji i opłat 
DYŻURY PRAWNICZE – pełnione przez członków Kolegium Sądu 
Arbitrażowego 
Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 
Usługi informacyjne, doradcze oraz szkoleniowe: administracyjno-
prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej; podstawy 
marketingu, promocji i reklamy; obsługa klienta, sprzedaż, negocjacje; 
dokumentacja księgowa związana z prowadzeniem firmy; możliwości 
uzyskania dofinansowania na prowadzenie mikro i małej firmy. 
Wynajem salki konferencyjno-szkoleniowej 

Eurocentrum Innowacji  
i Przedsi ębiorczo ści 
Ostrów Wlkp.  

Usługi doradcze, szkoleniowe oraz informacyjne.  
Profesjonalne świadczenie usług szkoleniowych zapewnia akredytacja 
w Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

Izba Przemysłowo -
Handlowa Południowej 
Wielkopolski - Ostrów 
Wlkp. 

Usługi doradcze: 
• prowadzenie działalności gospodarczej, a w tym: finanse, 

księgowość, prawo podatkowe, prawo pracy, bhp itp. 
• pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania 
• tworzenie dokumentacji projektowej (wniosek aplikacyjny, biznesplan) 
• realizacja i rozliczanie projektów finansowanych z funduszy UE oraz 

budżetu państwa 
Usługi szkoleniowe: 
• realizacja szkoleń i warsztatów tematycznych i specjalistycznych, 

otwartych i zamkniętych 
• realizacja krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów  

z udziałem ekspertów 
Inne usługi: 
• monitoring i ewaluacja projektów 
• rozstrzyganie problemów i sporów z obszaru prawa gospodarczego, 

prawa pracy oraz prawa cywilnego w drodze mediacji, w ramach 
Ośrodka Mediacyjnego działającego przy Izbie 

• pomoc w uzyskaniu pożyczki lub poręczenia kredytu dla mikro  
i małych przedsiębiorców na przedsięwzięcia inwestycyjne i obrotowe 
oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 

• wydawanie świadectw pochodzenia oraz dokonywanie czynności 
legalizacyjnych dokumentów w obrocie międzynarodowym 

• opracowanie i wdrażanie planu marketingowego oraz planu rozwoju 
eksportu 

• poradnictwo dla inwestorów krajowych i zagranicznych, kojarzenie 
podmiotów gospodarczych 
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Stowarzyszenie 
Ostrowskie Centrum 
Wspierania 
Przedsi ębiorczo ści  
 

Usługi o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym  
i finansowym, skierowane do osób prowadzących małe i średnie 
przedsiębiorstwa, rozpoczynające działalność gospodarczą, osób 
bezrobotnych, młodzieży oraz osób pragnących podnosić swoje 
umiejętności i kwalifikacje. 
• Realizacja projektów unijnych 
• Ostrowski Fundusz Pożyczkowy – dla mikro i małych 

przedsiębiorstw, wspomaga rozwój działalności gospodarczej  
i tworzenie nowych miejsc pracy przez udzielanie pomocy przy 
tworzeniu nowych oraz budowie i modernizacji już istniejących 
podmiotów gospodarczych. Korzyści dla przedsiębiorców, jakie niesie 
za sobą Fundusz Pożyczkowy, to przede wszystkim uproszczona 
procedura, ułatwiony dostęp do niedrogich źródeł finansowania, 
możliwość uzyskania pożyczki przy krótkim okresie prowadzenia 
dzielności gospodarczej oraz elastyczne formy zabezpieczenia spłaty 
pożyczki 

• Ostrowska Akademia Wiedzy – niepubliczna placówka kształcenia 
ustawicznego, umożliwiająca uzyskanie i uzupełnienie wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Obok szkoleń 
finansowanych ze środków unijnych oferta obejmuje liczne szkolenia 
dla różnych grup społecznych i zawodowych w zakresie m.in.: 
komunikacji interpersonalnej, księgowości małej firmy, kadr i płac czy 
obsługi systemu SUBIEKT GT itp. 

Ostrzeszowskie Centrum 
Przedsi ębiorczo ści  
– Gminne Centrum 
Informacji 

Działalność GCI ma na celu łagodzenie problemów związanych  
z bezrobociem, a także poprzez stosowanie nowych technologii 
informatycznych pozwala na szybszy przepływ informacji istotnych dla 
poprawy konkurencyjności gmin oraz lokalnych przedsiębiorców 

Izba Gospodarcza 
Północnej Wielkopolski 

Usługi informacyjne: 
• dostarczanie informacji dotyczących aktualnych przepisów prawnych 
• przesyłanie informacji handlowych, ofert pracy, ogłoszeń  

o przetargach 
• przekazywanie ofert biznesowych napływających z ambasad, 

urzędów, innych izb itp. 
• opracowanie list adresowych firm w oparciu o posiadane zasoby 

informacyjne przygotowywane dla celów wysyłki przez firmy ofert  
i materiałów reklamowych 

• wyszukiwanie ofert (kojarzenie partnerów gospodarczych)  
dla zainteresowanych klientów) oraz rozpowszechnianie ofert 

• informacje dotyczące możliwości uzyskania raportów informacyjnych 
o firmach 

• przygotowywanie zestawów informacyjnych dotyczących wybranych 
przez klienta zagadnień m.in. spraw związanych z rozpoczynaniem  
i prowadzeniem działalności gospodarczej 

• dostarczanie informacji dotyczących imprez gospodarczych w kraju  
i za granicą (targi, wystawy, misje gospodarcze, sympozja, 
konferencje) 

• informacje dotyczące możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania działalności gospodarczej (w tym pomocy zagranicznej  
i krajowej – programy pomocowe) 

• udostępnianie dokumentacji aplikacyjnych dotyczących dotacji 
Usługi szkoleniowe: 
• szkolenia tematyczne i specjalistyczne 
• szkolenia otwarte i zamknięte o tematyce związanej  

z prowadzeniem działalności gospodarczej 
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• konferencje i seminaria 
Doradztwo: 
• porady prawne 
• sprawy informatyczne 
• sprawy BHP 
• administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności 

gospodarczej 
• doradztwo z zakresu możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł 

finansowania; w tym z zakresu programów pomocowych 
finansowanych z budżetu państwa i środków UE 

• indywidualne doradztwo i konsultacje w ramach cyklicznych spotkań  
z podmiotami zainteresowanymi pozyskiwaniem funduszy w ramach 
programów obowiązujących w obecnym okresie programowania 
(2014-2020); dotyczy m.in. wsparcia w ramach regionalnych  
i ogólnopolskich projektów EFS, RPO, POiG, POKL, PROW 

Legalizacja dokumentów 
Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane 
w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa 
wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych  
i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii 
dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie. 
Inne usługi: 
• organizacja spotkań w celu integracji pilskiego środowiska 

gospodarczego, z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw 
zrzeszonych w Izbie, przedstawiciele władz, lokalnych mediów 

• organizacja wyjazdowych misji gospodarczych 
Poznański Ośrode k 
Wspierania 
Przedsi ębiorczo ści 

• Usługi informacyjno-doradcze, konsultingowe i edukacyjne z zakresu 
przedsiębiorczości – tworzenia i rozwoju małych firm 

• Działania edukacyjne podejmowane przez Ośrodek, do których 
należą szkolenia, warsztaty i prelekcje, tematycznie obejmujące 
zagadnienia dotyczące różnych aspektów prowadzenia małej firmy. 
Warsztaty i prelekcje mają charakter otwarty – przykładowa tematyka 
spotkań: 
o „Obowiązki przedsiębiorcy związane z ewidencją obrotu za pomocą 

kasy rejestrującej (fiskalnej)" 
o „Budowanie konkurencyjnych ofert handlowych” 
o „Wybór formy opodatkowania przy rozpoczynaniu działalności 

gospodarczej” 
o „Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów” 
o „Budowanie trwałych relacji biznesowych z klientem. Badanie 

potrzeb klienta” 
o „Budowanie pozytywnego i konkurencyjnego wizerunku firmy” 
o „Podstawowe zagadnienia czasu pracy” 
o „Prawo autorskie dla przedsiębiorców” 
o „Przypadki kiedy warto być podatnikiem VAT, a kiedy nie” 

•  Cykliczne szkolenie „Pierwszy krok w biznesie” – zagadnienia: 
o  planowanie przedsięwzięcia 
o  tworzenie biznesplanu – plan marketingowy, analiza finansowa 
o  prawo podatkowe i podstawy księgowości 
o  procedura rejestracji firmy 

• Organizacja szkoleń biznesowych – zagadnienia: 
o  tworzenie biznesplanu 
o  prowadzenie księgowości 
o  tworzenie wizerunku firmy 
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o negocjacje i skuteczna komunikacja biznesowa 
o aspekty prawne 
o wykorzystanie narzędzi internetowych w promocji przedsiębiorstwa 

• Porady i konsultacje z zakresu: 
o prawa (cywilnego, gospodarczego, konsumenckiego, autorskiego, 

prawa pracy) 
o podatków, rachunkowości, w tym księgowości 
o metod finansowania działalności gospodarczej 
o marketingu 
o sprzedaży i pozyskiwania klientów 
o ubezpieczeń społecznych 
o porad dla osób niepełnosprawnych - rehabilitacja zawodowa  

i społeczna 
Polska Izba Gospodarcza 
Importerów, Eksporterów  
i Kooperacji 
 

Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 
realizację na ich rzecz kompleksowych usług informacyjnych 
szkoleniowych i doradczych, a także innych usług realizowanych 
zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zgłaszanymi przez klientów:  
• pomoc w rozwijaniu kontaktów handlowych w kraju i za granicą 
• wprowadzanie wyrobów i usług oferowanych przez naszych członków 

na różne, rynki zagraniczne  
• kompleksowa organizacja wyjazdów grupowych na międzynarodowe 

imprezy targowe 
• organizacja wyjazdów w ramach misji gospodarczych do państw,  

z którymi Izba prowadzi lub organizuje współpracę gospodarczą 
• wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby 
• informacje o możliwościach uzyskania środków pomocowych i dotacji 

na rozwój działalności gospodarczej 
• branżowa prezentacja firm członkowskich na spotkaniach  

z zagranicznymi kontrahentami 
• organizacja spotkań biznesowych dla firm zagranicznych, 

uczestniczących w targach 
Usługi doradcze proinnowacyjne 
Doradztwo dla nowych przedsiębiorców 
Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania 
Wspieranie rozwoju eksportu 
Obsługa inwestora zagranicznego 
Legalizacja dokumentów handlowych 
Szkolenia 
Sieciowanie przedsiębiorstw 
Elastyczne szkolenia BHP 

Wielkopolska Izba 
Rzemieślnicza w Poznaniu 
 

• Reprezentacja zrzeszonych rzemieślników i organizacji 
rzemieślniczych 

• Świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych  
dla mikro, małych i średnich firm 

• Przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich  
i sprawdzających 

• Wynajem pomieszczeń biurowo-magazynowych 
• Współpraca międzynarodowa w zakresie promocji rzemiosła, 

wymiany młodzieży, realizacji projektów unijnych 
Izba Rzemie ślnicza  
w Kaliszu 

• Oświata zawodowa 
• porady prawne 
• Ośrodek Szkolenia Rzemiosła 
o szkolenia BHP 
o kurs pedagogiczny – dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 
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o kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego (rachunkowość 
zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, zasady bhp 
oraz ochrona p.poż., podstawowe zasady ochrony środowiska, 
podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka 
prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem, 
przedmioty zawodowe) 

• badanie i ocena sytuacji rzemiosła w zakresie możliwości rozwoju 
stanu i kondycji zakładów rzemieślniczych, dokonywanie w tym 
zakresie analiz planów i programów oraz interwencji zewnętrznych 

• działalność marketingowa, prowadzenie banku danych o wyrobach  
i usługach oraz Centrum Doradztwa, Edukacji i Promocji 

• udzielanie członkom pomocy instruktażowo-doradczej, zwłaszcza  
w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym 
oraz finansowo-księgowym, organizowanie kursów, seminariów  
i szkoleń 

• nawiązywanie współpracy z zagranicą oraz inicjowanie  
i organizowanie promocji eksportowej 

• inicjowanie i organizowanie oraz udzielanie pomocy zrzeszonym 
podmiotom w urządzaniu wystaw, giełd, wzorcowni , targów 
konkursów itp. wyszukiwanie i inicjowanie dla rzemiosła porozumień 
gospodarczych 

Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego  
– Śremski O środek 
Wspierania Małej 
Przedsi ębiorczo ści 
 

Usługi w zakresie: 
• udzielania nieodpłatnie informacji o członkach stowarzyszenia (m.in. 

dane statystyczne, oferty terenów pod inwestycje, oferty turystyczne 
wypoczynku i pobytu w gminach, ważniejsze imprezy i wydarzenia  
w regionie) 

• udzielania administracyjno-prawnych porad w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz prostych i specjalistycznych usług 
doradczych w zakresie finansów i opracowania biznesplanów 

• sporządzania analizy finansowej działalności przedsiębiorstwa ze 
szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa 
oraz sporządzania analizy efektywności inwestycji metodami 
dyskontowymi; Stowarzyszenie przygotowuje i opracowuje analizę 
SWOT i analizę wrażliwości na zmiany gospodarcze 

• dostarczania danych teleadresowych o podmiotach gospodarczych  
z terenu powiatu śremskiego 

• dostarczania informacji o dostępnych programach pomocowych  
i źródłach finansowania oraz świadczenia pomocy w opiniowaniu  
i przygotowaniu wniosków aplikacyjnych 

• dostarczania informacji o możliwościach finansowania działalności 
gospodarczej poprzez fundusze pożyczkowe, w tym fundusz 
pożyczkowy bezpośrednio obsługiwany przez Stowarzyszenie  
w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

• prowadzenia warsztatów i doradztwa dla osób bezrobotnych  
i absolwentów szkół w ramach Ponadgminnego Centrum Informacji 

• prowadzenia działalności szkoleniowej w oparciu o własną ofertę 
szkoleń oraz organizowania szkoleń, seminariów i konferencji  
na zlecenie klientów, 

• wynajmu sali komputerowo-wykładowej do celów: szkoleniowych, 
spotkań, seminariów itp. 

• udzielania informacji z zakresu turystyki i rekreacji o powiecie 
śremskim i województwie wielkopolskim 

• prowadzenia sprzedaży wydawnictw własnych o treści promocyjno- 
informacyjnej 
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Turecka Izba Gospodarcza  Usługi informacyjne: 
• Jak założyć własną firmę? 
• Co zrobić, aby prężnie się rozwijała? 
• Skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na jej założenie  

i rozwój? 
• Jak rozwiązywać bieżące problemy, które pojawiają się w trakcie 

prowadzenia działalności? 
• „Opieka nad klientem”: Jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę 

– poradę związaną z finansowaniem działalności?  
Usługi szkoleniowe: 
• szkolenia otwarte – organizowane z udziałem przedstawicieli wielu 

firm 
• szkolenia zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnego podmiotu 

z uwzględnieniem specyfiki firmy i jej oczekiwań 
Oferta szkoleń obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy (szkolenia wstępne i okresowe), prawa, marketingu, 
zarządzania, podatków, rachunkowości, technik sprzedaży oraz innej 
problematyki związanej z prowadzeniem firmy 
Usługi doradcze: 
• profesjonalne doradztwo dla osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą 
• specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie: 
o marketingu – analiza i przygotowanie planów marketingowych – 

marketing mix 
o finansów: analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, 

ocena i ulepszanie systemów kosztów, pomoc w zarządzaniu 
płynnością, określanie zdolności kredytowej i inwestycyjnej, 
przygotowywanie dokumentacji stanowiących podstawę ubiegania 
się o kredyty lub pożyczki 

o prawa – w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, rejestracja 
spółek, obsługa prawna w trakcie funkcjonowania firm, 
kompleksowa pomoc przy ewentualnym zawieszaniu/likwidacji firm 

o planowania i zarządzania – zasobami ludzkimi, finansami, 
zarządzanie strategiczne 

o zarządzania jakością (w tym wprowadzania systemów zarządzania 
jakością 

o przygotowywania wniosku o dotacje oraz rozliczanie projektów 
dofinansowywanych ze środków UE 

o rekrutacji pracowników 
o wykonywania biznes planów na zlecenie 
o kojarzenia partnerów gospodarczych 

Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym 
• przeprowadzenie audytu technologicznego 
• obsługa procesu transferu technologii, w tym:  
o przygotowanie oferty lub zapytania o technologię 
o przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii 
o nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii 
o pomoc doradcza we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji  

i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą i dostawcą technologii 
o monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz 

inne aspekty pomocy powdrożeniowej. 
Pomoc prawna  
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II. Oferta instytucji wsparcia innowacji 

Centra innowacji Oferta 

Instytut Logistyki  
i Magazynowania 
 

Innowacyjne rozwiązania w logistyce i e-gospodarce 
Handel 
• Kody kreskowe GS1 i numery GLN 
• Wykorzystanie standardów GS1 
• Wdrażanie etykiety logistycznej 
• Program poprawy jakości kodów kreskowych 
• Wdrażanie kodów DataBar 
• Audyt traceability i recall 
• Wiarygodne dane o produktach 
• TSL 
• Audyt logistyczny – obszar transportu 
• Projektowanie centrów logistycznych 
• Grupowe zakupy usług transportowych – T-Scale 
• Globalny system track&trace – T-Traco 
• Optymalizacja procesów transportowych 
Produkcja 
• Optymalizacja procesów przedsiębiorstw 
• Audyt logistyczny przedsiębiorstwa 
• Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji 
• Zarządzanie zapasami – system MonZa 
• Tworzenie etykiet logistycznych – EtLog 
• Zarządzanie magazynem – system MaGS1.Q 
• Gospodarka paletami 
• Przegląd stanu regałów 
• Optymalizacja Procesów Biznesowych 
Administracja 
• Elektroniczna obsługa klienta urzędu 
• Upraszczanie procedur administracyjnych 
• Elektronizacja procedur administracyjnych – szkolenie 
• Elektroniczna wymiana danych EDI 
• Krajowy System Usług 
• ePUAP dla instytucji i obywatela 
Edukacja 
• Logistyczny pakiet edukacyjny 
• Seria wydawnicza „Biblioteka Logistyka” 
• Czasopismo „Logistyka” 
• Stacjonarne szkolenia otwarte 
• Studia logistyczne 

Wielkopolski Instytut  Jako ści  
 

Doradztwo inwestycyjne dla firm, w tym: 
• określanie źródeł finansowania inwestycji i przygotowywaniem 

dokumentacji projektowej 
• prowadzenie audytów projektów finansowanych ze środków 

unijnych 
• pomoc przy rozliczaniu projektów 
• monitoring i ewaluacja projektów 
• wsparcie przedsięwzięć eksportowych (np. zagranicznych misji, 

wystaw, targów, konferencji itp.) 
• poszukiwanie innowacji, technologii i potencjalnych dostawców 
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technologii 
• obsługa prawna i patentowa (wsparcie przy rejestracji patentów, 

know-how, znaków towarowych, wzorów przemysłowych) 
• poszukiwanie infrastruktury badawczej dla MŚP oraz 

odpowiedniej kadry 
Zarządzanie i certyfikacja, w tym: 
• wdrażanie systemów zarządzania zgodnie z normami ISO 9001, 

14001, OHSAS 18001 itd. 
• wdrażanie systemów dotyczących kontroli produkcji, 

zarządzania relacjami z personelem, bezpieczeństwem danych 
oraz innych opartych na koncepcji TQM, modelu EFQM i CAF 

• diagnozowanie organizacji w zakresie: przywództwa, polityki  
i strategii, zarządzania ludźmi, partnerstwa i zasobów, 
procesów, satysfakcji klientów, satysfakcji zatrudnionych, 
wpływu na otoczenie, efektów końcowych 

• przyznawanie certyfikatów „Wielkopolska Jakość” 
• organizacja konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości 
Doradztwo produktowe, w tym: 
• realizacja badań preferencji klientów (m.in. badań ankietowych, 

fokusowych) 
• określanie kosztów w cyklu życia produktów lub usług 
• określanie wpływu na środowisko produktów lub usług 
Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,  
w tym: 
• udzielanie informacji związanej z założeniem i prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz dostępnymi środkami 
finansowania działalności 

• pomoc w wypełnianiu dokumentacji (ZUS, Urząd Skarbowy, inne 
instytucje publiczne) 

• opracowywanie dokumentów marketingowych (planów 
marketingowych, materiałów promocyjnych, opisów produktów  
i usług) 

• opracowywanie dokumentów organizacyjnych (strategii rozwoju 
firmy, schematu organizacyjnego, zakresów obowiązków 
pracowników, regulaminu pracy) 

Doradztwo dla jednostek naukowych i badawczych, w tym: 
• przygotowywanie dokumentacji projektowej 
• poszukiwanie kooperantów 
• przeprowadzanie audytów projektów finansowanych z funduszy 

unijnych 
• monitoring i ewaluacja projektów 
• kompleksowe wsparcie prawne, ekonomiczne i finansowe 
• wycena własności intelektualnej (m.in. patenty, know-how, 

licencje) 
• wsparcie przy tworzeniu i rozwoju innowacyjnych firm, m.in. 

start-up, spin-off, spin-out 
• pomoc w zdobywaniu zewnętrznych źródeł finansowania 

Wielkopolski Klub Techniki  
i Racjonalizacji 
 
 

Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw: 
• usługi doradcze o charakterze ogólnym 
• usługi szkoleniowe 
• usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami  
i formami wsparcia MSP wraz z udzielaniem niezbędnych 
informacji, w tym: 
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o z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków itp. 
o na temat dostępnych programów pomocy, finansowanych  

z budżetu Państwa, funduszy strukturalnych UE, innych 
dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje 

o o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego 
przez banki oraz inne instytucje finansowe, np. fundusze 
pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych itp. 

o na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, 
odpłatnych usług dostępnych w sieci ośrodków Krajowego 
Systemu Usług oraz usług oferowanych przez instytucje spoza 
sieci KSU 

o z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

• usługi informacyjne dotyczące prezentacji i wyjaśnienia zasad 
przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach 
projektów pomocowych dostępnych dla MSP ze środków 
budżetu państwa, funduszy strukturalnych UE, innych 
programów i instrumentów wsparcia, w szczególności 
dostępnych w PARP: 
o właściwego programu jako źródła finansowania planowanego 

przedsięwzięcia 
o zakresu finansowania przedsięwzięcia z programu dotacji 
o zasad wypełniania wniosku o udzielenie dotacji 
o zasad przygotowania rozliczeń i wniosków o wypłaty wsparcia 
o warunków spełnienia kryteriów formalnych i administracyjnych 

przy ubieganiu się o wsparcie 
Fundacja Przedsi ębiorczo ści 
Akademickiej 

Profesjonalna preinkubacja innowacyjnego pomysłu naukowego, 
celem jego komercjalizacji 
Oferta dla innowacyjnych firm typu start-up: 
• Rzetelna ocena wartości intelektualnej projektu 
• Współudział na najwcześniejszych fazach rozwoju projektu 
• Początkowe finansowanie najlepszych projektów 
• Na etapie „po dokonaniu inwestycji”, Fundacja nadal może 

wspierać nowo powstałe mikroprzedsiębiorstwa m.in. poprzez 
wsparcie przy dalszym poszukiwaniu partnerów naukowych  
i biznesowych oraz wsparcie przy dalszym poszukiwaniu 
finansowania 

Wielkopolska I zba 
Przemysłowo-Handlowa 

• Legalizacja dokumentów 
Legalizacja umów, kontraktów, faktur handlowych, specyfikacji, 
listów przewozowych, świadectw pochodzenia, świadectw 
fitosanitarnych, świadectw weterynaryjnych, świadectw 
radioaktywności, pełnomocnictwa i innych dokumentów 

• Promocja firm członkowskich i budowanie relacji biznesowych 
Wspieranie firm członkowskich w nowoczesnych i skutecznych 
działaniach promocyjnych oraz relacjach z mediami, pomoc  
w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych 

• Działalność proinnowacyjna 
Wspieranie współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą  
a biznesem, wspieranie transferu technologii, tworzenie  
i koordynacja powiązań klastrowych 

• Działalność proeksportowa 
Analiza rynków zagranicznych oraz potencjału eksportowego 
przedsiębiorstw, opracowywanie planów rozwoju eksportu 

• Obsługa inicjatyw europejskich 
Opracowywanie, realizacja oraz rozliczanie projektów unijnych 
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• Wywiadownia gospodarcza 
Zbieranie legalnych informacji na temat firm, ocena poziomu 
ryzyka handlowego 

• Misje gospodarcze 
Kompleksowa organizacja zagranicznych misji gospodarczych 

• Certyfikacja i standaryzacja 
Współpraca z Polskim Centrum Akredytacji 

• Szkolenia 
Organizacja szkoleń i kursów z zakresu podatków, ubezpieczeń, 
zarządzania, marketingu i handlu zagranicznego 

• Centrum informacji gospodarczej i usług 
Pomoc w prowadzeniu działalności na terenie UE 

• Punkt konsultacyjny 
Świadczenie bezpłatnych usług konsultacyjnych dla małych  
i średnich przedsiębiorstw 

• Usługi Sądu Arbitrażowego 
Prosty, szybki, skuteczny i tańszy sposób na dochodzenie 
swoich spraw w drodze najmniej konfliktowej – sądownictwa 
arbitrażowego 

Centrum Innowacji NUVARRO  
 

Ośrodek kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w zakresie 
wdrażania innowacji oraz nowych technologii 
Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej, zarządzania energią, odnawialnych źródeł energii 
(OZE), innowacji i ekoinnowacji. 
Samorządom pomaga w przygotowaniu projektów unijnych 
związanych z zarządzaniem środowiskiem, a w szczególności  
z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii. 
• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
• Audyt energetyczny budynku 
• Dotacje dla samorządu 2014-2020 
• Prosument 
• Oferta badawcza dla samorządu (badanie termowizyjne) 
• Ekspertyza ornitologiczna 
• Plan zaopatrzenia w energię 
Przedsiębiorcom udziela informacji, doradza, przeprowadza ocenę 
potrzeb technologicznych firm, audyty innowacyjności  
i technologiczne, rekomenduje wdrożenie nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych a także pomaga w ich 
finansowaniu. 
• Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa 
• Dotacje dla przedsiębiorstw 2014-2020 
• Oferta badawcza dla przedsiębiorstw (badanie termowizyjne) 
Z uczelniami współpracuje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 
akademickiej, promocji oferty naukowo-technologicznej, 
komercjalizacji oraz ochrony własności intelektualnej. 
• Laboratorium Pomiarowe OZE 

 
 

Centra transferu 
technologii  Oferta 

Dział Transferu 
Technologii Fundacji 
Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza 

Wspieranie kontaktów naukowo-biznesowych pomiędzy 
przedsiębiorstwami a instytucjami naukowymi.  
Wspieranie biznesu i nauki w komercjalizacji wyników badań, 
poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz partnerów do współpracy 
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naukowej i gospodarczej. 
Lokalne biuro Enterprise Europe Network (EEN) – międzynarodowej sieci 
finansowanej ze środków UE, której zadaniem jest wspieranie małych  
i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem funkcjonowania sieci EEN jest 
świadczenie zintegrowanych usług wspierających działalność gospodarczą 
i innowacje. 
Usługi w zakresie: 
• wsparcia międzynarodowej działalności handlowej 
• wsparcia rozwoju technologicznego poprzez krajowy i międzynarodowy 

transfer technologii 
• wsparcia działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 

Uczelniane Centrum 
Innowacji i Transferu 
Technologii 
Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza 

• Wsparcie merytoryczne w ramach funduszy strukturalnych 
• Udostępnianie przedsiębiorcom swojego dorobku naukowego i usług 

doradczych oraz wspieranie w pozyskiwaniu kadry spośród 
absolwentów uczelni. Platformą kontaktową UAM z gospodarką jest 
Rada Gospodarcza powołana przy Rektorze UAM. Dla koordynacji 
współpracy pomiędzy Uczelnią i przedsiębiorcami w zakresie 
komercjalizacji badań oraz wspierania przedsiębiorczości 
akademickiej powołane zostało Uczelniane Centrum Innowacji  
i Transferu Technologii UAM 

• Wielkopolska Platforma Innowacyjna – baza ofert Uczelni, 
stanowiących zaproszenia dla przedsiębiorców do współpracy  
w zakresie wykonywania usług analitycznych (pomiarowych) oraz 
badawczych, jak również w zakresie wykorzystania wyników tych 
prac w postaci gotowych rozwiązań 

• Przedsiębiorczość akademicka 
o Z transferem na Ty 
o Akademik Przedsiębiorczości 
o Preinkubator Akademicki UAM 
o Kreator Innowacyjności 
o Inkubator FAIP 
o Pierwszy krok we własny biznes 

Centrum Innowacji, 
Rozwoju i Transferu 
Technologii 
Politechniki 
Poznańskiej 

Patenty i własność intelektualna 
• doradztwo i szkolenia w zakresie własności intelektualnej i zasad jej 

ochrony wraz z możliwościami finansowania 
• pomoc rzecznika i specjalisty ds. własności intelektualnej  

w poszukiwaniach stanu techniki (przegląd publikacji, patentów i innej 
ogólnodostępnej dokumentacji technicznej z zakresu proponowanego 
rozwiązania) 

• usługi z zakresu informacji patentowej, które służą m.in. do śledzenia 
rozwoju techniki w obszarze własnej działalności i działalności 
konkurencji 

• Informacja Patentowa PP gromadzi i udostępniania zbiory w zakresie 
informacji patentowej i ochrony własności intelektualnej,  
w szczególności dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 
przemysłowych, znaków towarowych 

Wdrażanie wyników badań 
• obsługa procesu transferu technologii, w tym m.in. przygotowanie oferty 

lub zapytania o technologię, przegląd profili dostawców lub odbiorców 
technologii, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii 

• pomoc doradcza we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji  
i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii 

• monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne 
aspekty pomocy powdrożeniowej 

• pomoc w procesie wdrażania wyników badań m.in. poszukiwanie 
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partnerów gospodarczych, tworzenie struktur partnerskich 
• audyty technologiczne i analiza potrzeb przedsiębiorstw w zakresie 

nowych technologii i innowacji 
• przeprowadzanie analiz rynkowych 
• wyceny wartości intelektualnej  
• szkolenia w sprawach związanych z komercjalizacją 
• opinie o innowacyjności i certyfikaty innowacyjności 
NAUKA 
Patenty 
Zakres usług w ramach ochrony własności intelektualnej obejmuje: 
• doradztwo i szkolenia w zakresie własności intelektualnej i zasad jej 

ochrony 
• konsultacje specjalistów w przypadkach innowacyjnych rozwiązań 
• pomoc rzecznika i specjalistów ds. własności intelektualnej w ocenie 

innowacyjności rozwiązania 
• pomoc rzecznika i specjalistów ds. własności intelektualnej  

w poszukiwaniach stanu techniki (przegląd publikacji, patentów i innej 
ogólnodostępnej dokumentacji technicznej z zakresu proponowanego 
rozwiązania) 

• pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu dokumentacji patentowej 
• przekazanie chronionych wynalazków do komercjalizacji w celu 

poszukiwania partnerów gospodarczych 
Technologie 
• Wsparcie w procesie komercjalizacji powstałych rozwiązań 

technologicznych 
• Kompleksowa obsługa zleceń w obszarze poszukiwania partnerów 

handlowych, marketingu i obsługi prawnej 
Projekty 
Zespół Centrum oferuje naukowcom swoje know-how związane  
z poszukiwaniem dostępnych źródeł finansowania projektów na rzecz 
przedsiębiorstw, planowaniem wskaźników projektu (patenty, licencje, 
wdrożenia) oraz wykonywaniem usług brokerskich na poziomie 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym 
BIZNES 
Patenty 
Zakres usług w ramach ochrony własności intelektualnej obejmuje: 
• doradztwo i szkolenia w zakresie własności intelektualnej i zasad jej 

ochrony wraz z możliwościami finansowania 
• pomoc rzecznika i specjalistów ds. własności intelektualnej  

w poszukiwaniach stanu techniki (przegląd publikacji, patentów i innej 
ogólnodostępnej dokumentacji technicznej z zakresu proponowanego 
rozwiązania) 

• usługi z zakresu informacji patentowej, które służą m.in. do śledzenia 
rozwoju techniki w obszarze własnej działalności i działalności 
konkurencji 

Informacja Patentowa PP gromadzi i udostępniania zbiory w zakresie 
informacji patentowej i ochrony własności intelektualnej, w szczególności 
dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, 
znaków towarowych 
Technologie 
Prowadzone działania ukierunkowane są na wyszukiwanie skutecznych 
rozwiązań technologicznych, obsługę transferu technologii poprzez 
komercjalizację i wdrażanie wyników badań w przemyśle, redagowanie 
opracowań, ekspertyz i opinii o nowych technologiach, a także 
przeprowadzanie audytów technologicznych 
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Inkubatory technologiczne  Oferta 

InQbator  
 

InQbator to: 
• strefa przedsiębiorczego i kreatywnego myślenia 
• przestrzeń do prowadzenia biznesu 
• miejsce, gdzie spotyka się nauka, przemysł i przedsiębiorczość 
InQbacja 
Dla przedsiębiorstw technologicznych, przedsiębiorstw nowatorskich 
oraz przedsiębiorstw przydatnych dla sektora B+R lub dla innowacji 
technologicznych 
• dostęp do klimatyzowanych pomieszczeń biurowych 24/7 
• wspólne pomieszczenia (kuchnia, strefa relaksu, salka kreatywna) 
• współpraca z Opiekunem Firm 
• udział w wydarzeniach networkingowych organizowanych przez 

InQbator 
• udział w corocznej ewaluacji 
• możliwość umieszczenia podstawowych informacji o przedsiębiorcy 

na stronach internetowych InQbatora i PPNT Fundacji UAM 
• Biblioteka Przedsiębiorcy 
• dostęp do intranetu dla lokatorów PPNT Fundacji UAM 
• korzystanie z usługi ksero (bezpłatnie w ramach określonych  

w pakiecie) 
• korzystanie z salek szkoleniowych (j.w.) 
• korzystanie z usług doradczych (j.w.) 
• przedszkole 
• program zniżek do obiektów sportowych 
Doradztwo i opieka 
• Biznes na start, czyli usługi dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero 

zaczynają prowadzenie działalności gospodarczej i potrzebują 
pomocy przy ułożeniu lub zmianie modelu biznesowego czy 
określeniu podstawowych zasad funkcjonowania firmy 

• Rozwój i finanse, czyli przeprowadzenie oceny kondycji finansowej 
Twojej firmy i analizy jej pozycji na rynku, a także poszukiwanie 
źródeł finansowania i rozwiązań prawnych 

• Zarządzanie personelem, czyli jak budować kreatywny i efektywny 
zespół, pracujący na sukces Twojej firmy 

• Wizerunek firm, czyli wskazówki jakie działania należy podjąć, aby 
Twoja firma była postrzegana przez odbiorców zgodnie z Twoimi 
oczekiwaniami 

• Nauka i biznes, czyli jak nawiązać współpracę między 
przedsiębiorcami i naukowcami, a także jak pozyskać partnerów 
zagranicznych i wiele innych 

Warsztaty dla firm 
Wsparcie w obszarze rozwoju kreatywności pracowników oraz 
zwiększenia ich zaangażowania w pracę 
Sesja kreatywnego rozwoju pomysłów – kilkugodzinny warsztat 
prowadzony przez trenerów Poznańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Fundacji UAM. Podczas sesji członkowie zespołu 
uczą się różnych technik kreatywności oraz rozwiązują realne problemy 
dotyczące firmy. Sesja jest okazją do integracji oraz lepszego poznania 
się członków zespołu. Warsztat koncentruje się na zagadnieniach 
związanych z kreatywnością, funkcjonowaniem zespołów oraz 
komunikacją. Dobór technik, narzędzi oraz ćwiczeń uzależniony jest  
od wielkości zespołu, rodzaju wykonywanej działalności oraz wyzwań 
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stawianych w firmie jej pracownikom. W trakcie sesji uczestnicy poznają 
swoje predyspozycje do pełnienia określonych ról w zespole, a warsztat 
kończy się podsumowaniem w postaci raportu zawierającego wnioski  
z ćwiczeń oraz rekomendacje dla kierownictwa 
Soft-landing 
Dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy chcieliby założyć filię, 
przedstawicielstwo lub nawiązać kontakty w Polsce 
Wejście na rynki zagraniczne 
Oferta dla polskich firm – pomoc w wyborze odpowiedniego kierunku 
rozwoju międzynarodowego, wsparcie w pozyskiwaniu partnerów 
biznesowych za granicą oraz kontakt z instytucjami zagranicznymi, 
które umożliwią start takiego przedsięwzięcia na danym rynku. Warunki 
wejścia na rynki zagraniczne uzależnione są od oferty konkretnej 
instytucji zagranicznej 
Komercyjny wynajem biur 
Dla przedsiębiorstw technologicznych, przedsiębiorstw nowatorskich 
oraz przedsiębiorstw przydatnych dla sektora B+R lub dla innowacji 
technologicznych.  
• dostęp do pomieszczeń biurowych 24/7 
• wspólne pomieszczenia socjalne (kuchnia, strefa relaksu, salka 

kreatywna) 
• bezpłatny parking 
• możliwość umieszczenia podstawowych informacji o przedsiębiorcy 

na stronie internetowej InQbatora i PPNT Fundacji UAM 
• dostęp do intranetu dla lokatorów PPNT Fundacji UAM 
• współpraca z Opiekunem Firm 
• możliwość korzystania z sal szkoleniowych i sal konferencyjnych 
• dostęp do infrastruktury i oferty Poznańskiego Parku Naukowo-

Technologicznego, 
• przedszkole 
• program zniżek do obiektów sportowych 
Sale szkoleniowe i konferencyjne 
Inicjatywa „InQbator Seed"  
Pomysłodawcy i firmy, działające w branżach: biotechnologicznej, 
chemicznej i IT, mają szansę na pozyskanie kapitału niezbędnego  
do rozwoju 
TechnoInQbacja 
Kurs przedsiębiorczego myślenia dla studentów, absolwentów  
(do siedmiu lat od ukończenia studiów), doktorantów i pracowników 
naukowych; w programie szkoleń m.in.: kreatywne rozwiązywanie 
problemów i innowatyka, modele biznesowe, marketing dla 
przedsiębiorczych, mind maping, „Jak chronić swój pomysł?”, sztuka 
pitchingu, „Dlaczego czasem warto przegrać?” 
Program „Pierwszy Krok We Własny Biznes” 
• zajęcia dostosowane do potrzeb klienta (łatwość pogodzenia  

z codzienną pracą - weekendowe) 
• rozwój umiejętności biznesowych 
• wsparcie doświadczonych ekspertów 
• udział w start-up’owych wydarzeniach 
• okazja do poznania ciekawych, kreatywnych osób 
• możliwość stworzenia własnego start-up’u 
Projekt Erasmus dla młodych przedsiębiorców – dla: 
• osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą bądź 

młodych przedsiębiorców („NE” – New Entrepreneurs), którzy 



 
ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
222 

prowadzą swoją firmę nie dłużej niż 3 lata 
• doświadczonych przedsiębiorców („HE” – Host Entrepreneurs), 

prowadzących firmy mikro, małe i średnie, z jednego z państw 
członkowskich UE, którzy zadeklarują chęć współpracy z młodym 
przedsiębiorcą 

EU-XCEL (European Virtual Accelerator) 
Program skierowany do grupy anglojęzycznych studentów  
i absolwentów posiadających pomysł z obszaru IT 
Zajęcia na uczelniach – Moja firma od podstaw 
Dla osób będących na studiach I stopnia (ostatni rok) lub II stopnia,  
Dzięki semestralnym zajęciom „Moja firma od podstaw” (30h), można 
efektywnie połączyć studiowanie ze zdobywaniem praktycznych 
biznesowych umiejętności i punktów ECTS. W programie m.in. modele 
biznesowe, formalne aspekty prowadzenia firmy, prezentacja pomysłu 
przed inwestorem, spotkanie z przedsiębiorcami i wiele innych 

 
 

Parki 
technologiczne Oferta 

Poznański Park 
Naukowo-
Technologiczny 
Fundacji UAM 
 

• Podnoszenie innowacyjności 
PPNT tworzy idealne warunki dla osób poszukujących innowacyjnych 
rozwiązań. Współpraca z naukowcami sprawia, że jest to doskonały partner 
w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych  
w gospodarce 

• Mały i duży biznes 
PPNT to również miejsce świadczące szeroki zakres usług dla małego  
i dużego biznesu. Funkcjonowanie takich działów Parku jak InQbator czy 
Centrum Wspierania Innowacji, pozwala na kompleksową pomoc dotyczącą 
zarówno wsparcia merytorycznego, zapewnienia miejsca dla działalności 
początkującym przedsiębiorstwom, jak i pozyskiwania środków unijnych, 
nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi czy wprowadzania 
nowych rozwiązań technologicznych lub innowacyjnych 

• Wynajem powierzchni 
Ofertę uzupełniają nowoczesne, świetnie wyposażone powierzchnie 
laboratoryjne i biurowe, zaplecze IT, a także wysoko specjalistyczna 
aparatura badawcza 

Oferta skierowana do: 
• firm typu start-up 
• przedsiębiorców 
• jednostek badawczo-rozwojowych 
• pracowników naukowych uczelni wyższych 
• przedstawicieli jednostek samorządowych 
• Badania i Rozwój 
o finansowanie 
o zarządzanie projektem 
o usługi badawcze 
o aparatura badawcza 
o laboratoria 

• Wdrażanie Innowacji 
o opinia o innowacyjności 
o wycena technologii 
o diagnoza potencjału i potrzeb 
o analiza konkurencji i trendów 
o strategia komercjalizacji 
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o zarządzanie własnością intelektualną 
o transfer technologii 
o wdrażanie technologii 

• Tworzenie firmy 
o rozwój pomysłu na biznes 
o edukacja 
o finansowanie 
o powierzchnia biurowa i laboratoryjna z dostępem do infrastruktury dla 

młodych firm 
• Rozwój Firmy 
o analiza rynku 
o audyt innowacji 
o strategie rozwoju 
o finansowanie 
o poszukiwanie partnerów w kraju i za granicą 
o dostęp do infrastruktury i wsparcia partnerskich parków 
o Erasmus dla młodych przedsiębiorców 
o soft-landing 

• Infrastruktura 
o laboratoria i aparatura badawcza 
o pracownia genomowa 
o Laboratorium Nadkrytycznego CO2 
o biura 
o serwerownia 
o sale konferencyjne 
o przyjazne otoczenie 

Usługi badawcze w dziedzinie chemii i technologii chemicznej, archeologii, 
informatyki, fizyki, geologii, ochrony środowiska, nauk ekonomicznych oraz 
społeczno-kulturowych 

Centrum 
Zaawansowanych 
Technologii Nobel 
Tower 
 

Oferta ściśle dopasowana do potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw: 
• usługi wirtualne (wirtualne biuro, wirtualny sekretariat) 
• doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
• pomoc w organizacji szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje 
• zapewnienie infrastruktury naukowo-badawczej 
• możliwość korzystania z infrastruktury parku 
• pomoc w komercjalizacji opracowanych rozwiązań 
• pomoc w uzyskaniu finansowania działalności 
• pomoc w zakresie promocji i marketingu 
• pomoc i rozwiązywanie problemów IT – usługa HelpDesk IT 
• proekologiczne warsztaty dla najmłodszych – Eko-szlak 

Poznański Park 
Technologiczno-
Przemysłowy 
 

Część technologiczna 
• przeznaczona dla firm znajdujących się w dojrzałej fazie rozwoju, 

kształtujących swoją strategię oraz przewagę konkurencyjną w oparciu  
o działania innowacyjne 

• przeznaczona dla firm z branż najbardziej perspektywicznych  
dla województwa wielkopolskiego 

Inkubator przedsiębiorczości 
Umożliwia nowopowstającym przedsiębiorstwom dogodne warunki rozwoju 
poprzez: 
• bardzo atrakcyjne koszty najmu powierzchni 
• wyposażenie w niezbędną infrastrukturę 
• dostęp do Internetu i sekretariatu 
• szkolenia, konsulting, pomoc w pozyskiwaniu partnerów biznesowych 
Infrastruktura 
OPTYMALNE WARUNKI DO POWSTAWANIA I ROZWOJU 
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PRZEDSIĘBIORSTW 
• dostęp do podstawowych urządzeń biurowych (np. ksero, drukarka, skaner 

itp.) 
• dostęp do nowoczesnej infrastruktury (szeroko-pasmowy Internet, sieć 

telefoniczna) 
• organizacja i pośrednictwo w kontaktach z uczelniami i instytucjami 

naukowymi 
• usługi wspierające biznes - bezpłatne usługi przede wszystkim w zakresie 

ogólnego doradztwa podatkowego i prawnego 
• usługi ogólnego doradztwa podatkowego i prawnego 

Eureka Technology 
Park 
 

• Infrastruktura IT i zaplecze usług B2B - profesjonalne wsparcie w obszarze 
stymulowania innowacyjności, wzmacniania efektywności biznesowej, 
zarządzania talentami.  

• Łączna powierzchnia serwerowni to 420 m2 
• Wirtualne serwery, kolokacja, eBackup oraz rozwiązanie hybrydowe z pełną 

obsługą serwisową w modelu outsourcingu 
• Kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji 

unijnych 
• Doradztwo strategiczne 
• Organizacja konferencji, seminariów i webinariów na terenie ETP 
• Uczestnictwo w projektach realizowanych przez rezydentów ETP 
• Organizacja wyjazdów na targi i konferencje zagraniczne 
• Inkubacja i akceleracja przedsiębiorstw 
• Strefa preinkubacji – pomoc w stworzeniu realnego biznesplanu, ocena 

szans i zdefiniowanie zagrożeń 
• Strefa inkubacji – pełne wsparcie projektowe, doradcze, finansowe, 

marketingowe oraz technologiczne Ekspertów i Partnerów ETP 
• Strefa coworkingu - wiedza i doświadczenia mentorów i praktyków biznesu, 

którzy od lat działają na rynku i odnoszą sukcesy; współpraca z firmami, 
które mogą wesprzeć biznes na każdym etapie rozwoju 

Park 
Technologiczny  
w Zakrzewie 
Fundacji Edukacji, 
Innowacji  
i Wdra żania 
Nowoczesnych  

• Nowoczesna powierzchnia biurowa 
• Kompleksowe wsparcie w zakresie świadczenia usług około biznesowych 
• Promocja przedsiębiorczości wśród pracowników naukowych 
• Umożliwienie dogodnych warunków współpracy nauki i biznesu 
• Stworzenie sprzyjających warunków rozwojowych dla firm technologicznych 
• Wsparcie procesów komercjalizacji wiedzy 
• Udostępnienie nowoczesnego Data Center oraz e-platformy mającej na celu 

rozwój współpracy środowisk naukowych i biznesowych 
Park technologiczny 
YouNick  

• Doradztwo inwestycyjne 
• Finansowanie innowacyjnych pomysłów, głównie w branżach ICT i BIO 
• Przestrzenie biurowe (Open/Classic), specjalistyczne laboratoria, magazyny 
• Komercjalizacja innowacyjnych przedsięwzięć i wyników badań w branży 

biotechnologicznej, medycznej, IT, chemicznej, ochrony środowiska oraz 
odnawialnych źródeł energii 

• Nickel Inkubator  
• Nickel BioCentrum – nowoczesny ośrodek usług biomedycznych, 

mieszczący powierzchnie laboratoryjne, powierzchnie biurowe, 
wyspecjalizowane powierzchnie wspólne (zmywalnia, chłodnia, 
sterylizatornia, pokój wirówek, magazyn), pracowni mikrobiologicznych 

• Nowoczesne Centrum Konferencyjne o łącznej powierzchni 190 m2, 
mieszczące jednorazowo do 130 osób, składające się z trzech łatwo 
łączonych ze sobą sal, w tym sali warsztatowej do kreatywnej pracy, 
wyposażone w sprzęt pozwalający na przeprowadzenie wideokonferencji  
z nawet 10 osobami z całego świata, 
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• Udogodnienia dla biznesu 
o Data Center 
o Przedszkole Zaczarowany Park 
o Usługi gastronomiczne 
o Obsługa powierzchni 
o Myjnia 

Park Przemysłowy 
LUVENA, Lubo ń 

Oferta skierowana przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw 
handlowych i produkcyjnych z terenu województwa wielkopolskiego oraz 
leżących w jego najbliższym otoczeniu. 
Specjalizował się w obsłudze logistycznej sektora chemicznego 
Park dysponować będzie przy pełnym rozwinięciu nowoczesnymi magazynami 
i halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 75 000 m2, a także powierzchnią 
biurową w trzech budynkach klasy A o łącznej powierzchni 15 000 m2 
Wynajem i kompleksowa obsługa logistyczna (usługi przechowywania, 
konfekcjonowania, rozładunku, ważenia, transportu kolejowego itd.) 
Specjalistyczne usługi doradcze i projektowe: 
• Projekt technologiczny zagospodarowania magazynu 
• Audyt logistyczny wybranych trzech obszarów 
• Projekt optymalizacji wykorzystania zasobów transportowych 
• Usługi doradcze w zakresie logistyki 
• Kurs nauczania na odległość (e-learning) z wybranego zakresu logistyki 
• Usługi prawne – kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, 

prowadzanie spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego  
i pracy. Bieżące doradztwo prawne 

• Usługi księgowe 
• Usługi kadrowe 
• Doradztwo finansowe - w szczególności pozyskiwanie środków UE 

(funduszy strukturalnych oraz programów ramowych) na rozwój, współpracę 
z nauką oraz szkolenia personelu 

• Usługi z zakresu PR, promocji i reklamy 
• Doradztwo środowiskowe – aktualizacja aktów prawnych z zakresu ochrony 
środowiska, ocena zgodności działania z przepisami ochrony środowiska, 
nadzorowanie ewidencji wytwarzanych odpadów, cykliczne sporządzanie 
informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych 
opłat, pomoc we wdrażaniu i certyfikacji systemu zarządzania zgodnego  
z normą ISO 14001, reprezentowanie firm przed organami 
administracyjnymi w tym podczas kontroli WIOŚ w ramach zagadnień 
związanych z ochroną środowiska 

 


