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Podziękowanie

Bydgoski Klaster Przemysłowy składa serdeczne podziękowania dla Ambasadora 
RP w Lublanie JE Cezarego Króla i Eksperta Wydziału Polityczno-Ekonomicznego 
Ambasady RP w Lublanie Pani Bogumile Płachtej Pavlin za udzielone wsparcie  
w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych ze słoweńskim klastrem GIZ Plasttehnika  
i jego członkami.





Wprowadzenie

Uwarunkowania gospodarcze, a także zmieniające się ustawodawstwo dotyczące m.in. 
nauki i szkolnictwa wyższego, wskazują na potrzebę przystosowywania się podmiotów 
systemu „gospodarka – nauka” do nowych wyzwań. Oczekuje się, że działania te pozwolą 
na osiągnięcie wyższej efektywności i wzrostu konkurencyjności gospodarki kraju. Doty-
czy to również instytucji otoczenia gospodarczego i organizacji okołobiznesowych. Należy 
podkreślić również ważną rolę umiędzynarodowienia tych działań, które mogą zdecydo-
wanie przyspieszyć wzrost efektywności poprzez współdziałanie  stron. 
Rola uczelni wyższych na rzecz gospodarki, w ostatnim czasie została zmodyfikowa-
na m.in. w nowych zapisach Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Stwarza  to możliwość 
przemian na Uniwersytetach, dzięki którym oprócz badań naukowych podstawowych, za 
przykładem uczelni amerykańskich i azjatyckich ważne działania przypisano współpracy  
z szeroko pojętym otoczeniem gospodarczym. Dotyczy to zarówno strategicznych wyz-
wań w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, żywienia jak również uczestniczenia  
w rozwiązywaniu bieżących i perspektywicznych problemów. Celem tych działań jest pod-
niesienie efektywności gospodarki kraju i jej konkurencyjności w skali Europy i świata. 
Pozwoli to na pełniejsze wykorzystanie i konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyczną 
pochodzącą z przemysłu. 
Aktualnie należy dążyć do precyzyjnego zdefiniowania zadań Uniwersytetów i wypraco- 
wania modelu lub/i modeli współpracy z otoczeniem gospodarczym. Dobrze sformuło-
wane podstawy formalno-prawne, powinny uwzględniać specyfikę poszczególnych 
podmiotów, a jednocześnie gwarancje dotyczące wypracowanych dóbr materialnych 
i niematerialnych. Zaproponowane relacje muszą mieć charakter biznesowy i powinny 
dotyczyć głównych celów (produktów) poszczególnych podmiotów. W przypadku uczelni 
tym „produktem” są  absolwenci,  nowe technologie, usługi dydaktyczno-edukacyjne,  
a także działania badawcze i eksperckie. Gospodarka polska, po przekształceniach lat 
90-tych opiera się głównie na firmach z grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Jest 
to odmienny model gospodarki, aniżeli ten który charakteryzuje dawno już ustabilizo-
wany rynek  zachodni, na którym duże firmy, w tym międzynarodowe koncerny, w swoich 
laboratoriach intensywnie rozwiązują wszystkie bieżące i przyszłe wyzwania. Połączenie 
często rozbieżnych interesów przemysłu i uczelni wymaga więc bezpiecznej dla stron 
płaszczyzny na zasadach wzajemnego zaufania, które buduje się przecież na przestrzeni 
wielu lat. Stwarza to możliwość uzyskania dotychczas niespotykanych i nieosiągalnych 
efektów.



Szereg działań wspomagających rozwój powiązanych biznesowo podmiotów, zależy jest 
od udziału funduszy pomocowych, których rola niestety nie zawsze jest dokładnie zro-
zumiana i „konsumowana” zarówno w  gospodarce jak i na uczelniach. Stąd coraz większe 
zrozumienie i uzasadnienie w osiąganiu ważnych celów przypisuje się współdziałaniu  
z instytucjami około biznesowymi. Dotychczasowe słabości wynikają często z negatyw-
nych doświadczeń, w których projekty mające wspomagać innowacyjność gospodarki, 
nadmiernie obciążone były formalno-wskaźnikowym charakterem oceny przydzielania. 
Zdecydowanie ogranicza to zainteresowanie beneficjentów rzeczywistymi efektami. 
Działa to zatem odstraszająco i zniechęcająco na strony w układzie nauka-gospodarka. Pro-
jekty te jak wiadomo, mają szczególną rolę wspomagającą w wypracowaniu dość mocno 
zapóźnionych mechanizmów w relacji nauki i biznesu, w celu zwiększania efektywności 
naszej gospodarki i podniesienie innowacyjności w szerokim spektrum dziedzin gospo-
darczych kraju. To, że Polscy uczeni i uczelnie rozliczają się z ilości i jakości publikacji 
(głównie w obszarze nauk podstawowych) powoduje, że są one doskonałym źródłem 
wiedzy dla znacznie bogatszych krajów (USA, Japonia, Chiny). Bez przeszkód wdrażane są 
tam wyniki naszych badań finansowanych przez struktury rządowe i unijne. 
Dominująca rola sektora MŚP, który jest związany najczęściej z obszarem wytwarza-
nia (często odtwarzania) i usług przy braku własnych produktów, ogranicza istotnie 
możliwości pozyskiwania dofinansowywania działań w zakresie badań i rozwoju (inno- 
wacji). Pojawiające się różnice w zrozumieniu sytuacji i roli poszczególnych „graczy”, 
często dotyczą zarówno celów działania jak i ram czasowych, w której należałoby 
rozwiązywać pojawiające się problemy. Brak zaplecza badawczego i struktur B+R, w fir-
mach z obszaru MŚP, wskazuje jednoznacznie, na konieczność współpracy z uczelniami, 
które z kolei w ramach działań statutowych taką działalność powinny prowadzić. 
Szereg działań, które na przestrzeni ostatnich lat realizowano w środowisku Uniwer-
sytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, dobrze wpisuje się w aktualne 
i  rozwojowe trendy rozwoju krajowej i regionalnej gospodarki. Działania te mogą więc 
wspomagać zasygnalizowane uwarunkowania i pozwalają na omijanie ewentualnych 
zagrożeń. Tworzenie wspólnie z innymi instytucjami otoczenia biznesowego i społecznego 
(samorządowego) struktur i działań w zakresie współpracy nauki i gospodarki to przede 
wszystkim Bydgoski Klaster Przemysłowy, ale także działania w ramach projektów ta-
kich jak Regionalne Centrum Innowacyjności (I i II etap),  Brooker Innowacji, Animator 
Innowacji, Inkubator Przedsiębiorczości, Dydaktyka a Praktyka, Shopa Design Thinking,  
a także szeregu innych projektów finansowanych centralnie i regionalnie mających na 
celu wzmacnianie tego sposobu wzajemnego oddziaływania.
Pozytywne efekty uzyskane na dobrze ugruntowanych podstawach działania Bydgo- 
skiego Klastra Przemysłowego, można wzmocnić poprzez wymianę doświadczeń pomię-
dzy strukturami klastrowymi w kraju i zagranicą. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, 
że nie ma jednej słusznej drogi czy modelu najlepiej opisującego rozwiązania współpracy 



nauka-gospodarka. Przygotowane opracowanie jest głosem w dyskusji wynikającym  
z jednej strony z wieloletnich już doświadczeń Klastra (funkcjonującego nie bez przesz-
kód od 2006 roku), a także doświadczeń wynikających z wielu kontaktów zagranicznych 
z klastrami merytorycznie związanymi ze specyfiką Bydgoskiego Klastra Przemysłowego 
(Austria, Czechy, Słowenia, Niemcy). Mamy nadzieję, że efekty już osiągnięte jak również 
te potencjalne, opisane w opracowaniu będą stanowić dobre podstawy do dalszego po-
prawiania i wytyczania celów jak i osiągania wyższej efektywności działania.

Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński





Wstęp

Publikacja pt. „Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym” powstała 
w wyniku realizacji projektu pn. „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat”. 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach dofi-
nansowania Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii Europejskiej przyzna-
nego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt wdrażają 
w partnerstwie dwie instytucje: Bydgoski Klaster Przemysłowy i Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Bydgoski Klaster Przemysłowy (BKP) skupia 43 firmy z branży narzędziowej i przetwór-
stwa tworzyw polimerowych oraz szereg instytucji okołobiznesowych, uczelnie, jednostki 
badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców, fundusze poręczeniowe. 
Działalność Klastra ma na celu integrację środowiska przetwórców i narzędziowców 
i reprezentację ich interesów na zewnątrz, jak również stworzenie sieci powiązań bi-
znesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny  
i zwiększenie innowacyjności produkcji. Klaster powstał z inicjatywy Urzędu Miasta Byd-
goszczy, „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców oraz Uniwersytetu Te-
chnologiczno-Przyrodniczego. W dniu 28.09.2006 roku 28 podmiotów gospodarczych i in-
stytucjonalnych działających na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisało 
stosowne porozumienie intencyjne. Rok później podjęto decyzję o powołaniu stowa-
rzyszenia o nazwie Bydgoski Klaster Przemysłowy. Bydgoski Klaster Przemysłowy powstał 
jako odpowiedź na konkretne potrzeby przedsiębiorców. Działalność Klastra skupia się 
wokół działań wspierających przedsiębiorstwa w nim zrzeszone poprzez ich promocję 
podczas udziału w targach i misjach gospodarczych; współpracę w zakresie pozyskiwania 
odpowiednio wykwalifikowanej kadry; podnoszenie ich innowacyjności przez inicjowanie 
wspólnych projektów badawczych i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu me-
tod produkcji i samego produktu. Lobbowanie na rzecz stwarzania lepszych warunków do 
rozwoju przedsiębiorstw skupionych w Klastrze oraz pozyskiwanie funduszy ze środków 
unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników i doposażanie w sprzęt badawczy  
i laboratoryjny są również ważnymi filarami działalności Klastra.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest niezależnym, profesjonalnym stowarzyszeniem 
ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do 
tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. Samodzielny 



Oddział w Bydgoszczy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego działa od 1962 r. Działal-
ność Stowarzyszenia w Bydgoszczy koncentruje się głównie na upowszechnianiu wiedzy 
ekonomicznej, integrowaniu środowiska ekonomistów, prowadzeniu działalności szko-
leniowej, ekspercko – doradczej i konsultacyjnej. W ostatnich latach szczególnego zna-
czenia nabrała działalność projektowa, obejmująca przygotowanie i wdrażanie projektów, 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, samorządu terytorialnego i budżetu 
państwa. PTE posiada również bogate doświadczenie w realizacji projektów, których 
celem jest transfer wiedzy i współpraca uczelni wyższych z przedsiębiorstwami. W zakre-
sie tym zrealizowanych zostało 5 dużych projektów m.in.: „Przedsiębiorczość akademi-
cka – skuteczny transfer wiedzy” i „inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki  
i biznesu”. W ramach tych projektów PTE współpracowała ze wszystkimi ważnymi uczel-
niami wyższymi z regionu, a także z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami.

Projekt pn. „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat” to wspólna inicja-
tywa Bydgoskiego Klastra Przemysłowego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. PTE 
wniosło do projektu bogate doświadczenie projektowe, w tym w zakresie transferowania 
wiedzy, a BKP znajomość branży „Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztu-
cznych”. Dzięki połączeniu potencjałów tych instytucji powstał projekt, który uzyskał 
dofinansowanie i przyczynił się do zwiększenia transferu wiedzy pomiędzy sektorem 
nauki a przedsiębiorstwami skupionymi w BKP. 
Projekt adresowany był do przedsiębiorstw zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze 
Przemysłowym. W ramach projektu zrealizowanych zostało szereg działań.
Przede wszystkim zorganizowano 23 specjalistyczne szkolenia techniczne dla pra-
cowników przedsiębiorstw skupionych w Klastrze. Szkolenia prowadzone były przez 
pracowników naukowych – przede wszystkim z Uniwersytetu Technologiczno-Przyro-
dniczego w Bydgoszczy, ale również z innych znaczących jednostek naukowych z kraju ta-
kich jak: Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Poznańska.   
Szkolenia miały charakter teoretyczno-praktyczny. W czasie każdego szkolenia mini- 
mum 3 godziny zajęć odbywały się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach 
znajdujących się na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym.
Tematyka szkoleń była następująca:

• Właściwości metali;

• Techniki polerowania;

• Systemy gorącokanałowe;

• Odmiany technologii wtrysk;

• Materiałoznawstwo polimerów i jego właściwości;

• Właściwości przetwórcze tworzyw polimerowych;



• Właściwości mechaniczne i użytkowe tworzyw polimerowych;

• Dokładność wymiarowa wyprasek;

• Znaczenie skurczu przetwórstwa;

• Parametry przetwórcze, a krystaliczność polimerów;

• Wpływ parametrów przetwórczych na jakość -wyprasek;

• Deformacja wyprasek;

• Wady wyprasek w procesie wtryskiwania;

• Monitorowanie zjawisk zachodzących w gnieździe formy;

• Automatyzacja procesu wtrysk;

• Procesy przygotowawcze w procesie wtryskiwania tworzyw konstrukcyjnych;

• Przetwórstwo tworzyw konstrukcyjnych.

Zorganizowane szkolenia były bardzo wysoko oceniane zarówno przez uczestników 
szkoleń, jak i kadrę zarządzającą przedsiębiorstw delegujących pracowników na szko-
lenia. Duże zainteresowanie zaproponowanymi w projekcie szkoleniami wskazało na 
rosnącą potrzebę przedsiębiorstw na doszkalanie kadry w zakresie wysoko specjalisty-
cznych umiejętności technicznych oraz na dużą konieczność współpracy przedsiębiorstw 
ze sferą nauki, co jest warunkiem koniecznym do wzrostu ich innowacyjności. 
Drugim ważnym działaniem realizowanym w ramach projektu było doradztwo indywidu-
alne dla uczestników projektu, w ramach którego pracownicy naukowi wspólnie z pra-
cownikami opracowywali propozycje rozwiązań innowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw. 
Propozycje dotyczyły nowych bądź udoskonalonych produktów lub metod produkcji.  
W wyniku realizacji projektu powstało 13 takich koncepcji dla 11 przedsiębiorstw.  
W ramach tego działania pracownicy naukowi wraz z uczestnikami projektu dokładnie 
analizowali zdiagnozowany w przedsiębiorstwie problem i wspólnie wypracowywali 
rozwiązanie, które ma przynieść poprawę efektywności produkcyjnej w danej jednostce 
gospodarczej oraz wzrost jej innowacyjności, konkurencyjności. 
W trakcie implementacji projektu pojawiła się koncepcja nawiązania współpracy z Kla-
strami z zagranicy, które posiadają bogate doświadczenia w zakresie realizacji projektów 
badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw. Realizatorzy projektu wystąpili do 
Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o rozszerzenie projektu o tzw. komponent ponad- 
narodowy i przyznanie na ten cel dodatkowych środków. Przedstawione uzasdnienie 
i bardzo duże doświadczenie partnerów z zagranicy, z którymi planowano nawią-
zać współpracę przekonało Urząd Marszałkowski, który wyraził zgodę na nawiązanie 
współpracy projektowej z podmiotami z Czech (Klaster Tworzyw Sztucznych  
„Plastikarsky klastr” ze Zlina) i Słowenii (Słoweński Klaster Tworzyw Sztucznych „GIZ 



Plasttehnika” z Celje). Obydwa Klastry działają w obszarze przetwórstwa tworzyw sztu-
cznych. Zarówno Klaster z Czech jak i ze Słowenii mają wypracowane modele współpracy 
z uczelniami wyższymi, dzięki czemu zrzeszone w ramach Klastra przedsiębiorstwa ma- 
ją ułatwiony dostęp do najnowszych technologii i transferu wiedzy. Dzięki uzyskaniu do-
datkowych środków można było podjąć działania, które pozwoliły wypracować efektywne 
metody transferowania wiedzy z uczelni do zrzeszonych przedsiębiorstw. Model, który 
powstał w ramach projektu stanowi adaptację rozwiązań stosowanych w Klastrach GIZ 
Plasttehnika i Plastikarsky klastr do warunków województwa kujawsko-pomorskiego.
W celu wypracowania modelu dla Bydgoskiego Klastra Przemysłowego zorganizowano 
wizytę studyjną 8 pracowników i współpracowników Bydgoskiego Klastra Przemysłowego 
i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Klastrach w Czechach i Słowenii. Celem 
wizyty było dokładne zapoznanie się z modelami transferu wiedzy, które funkcjonują 
w Klastrach Plastikarsky klastr i GIZ Plasttehnika. Uczestnicy wizyty spotykali się  
z osobami zarządzającymi Klastrami, pracownikami odpowiedzialnymi za współpracę  
z przedsiębiorstwami i uczelniami, a także z pracownikami naukowymi współpracującymi 
z Klastrami i przedsiębiorstwami, dla których zrealizowane zostały projekty B+R. Po 
odbyciu wizyty powołany został zespół składający się z przedstawicieli BKP i PTE oraz 
pracowników Klastrów z Czech i Słowenii, którego zadaniem było opracowanie modelu 
transferowania wiedzy w BKP. Model ten wzoruje się na rozwiązaniach stosowanych  
u zagranicznych partnerów.
Niewątpliwie podjęte działania w ramach realizacji projektu przyczyniły się do zwiększania 
dynamiki współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu. Wypracowane rozwiązania innowa-
cyjne dla przedsiębiorstw powstały dzięki zastosowaniu eksperckiej wiedzy pracowników 
na-ukowych do technologicznych problemów występujących w trakcie produkcji lub 
tworzenia nowego produktu. Są one konkretnym wskazaniem dla przedsiębiorstwa, co 
zrobić aby uzyskiwać lepsze efekty produkcji i podnieść innowacyjność przedsiębiorstwa. 
Dodatkowo, przedsiębiorstwa uświadomiły sobie konieczność podnoszenia kwalifikacji 
swojej kadry w zakresie specjalistycznej wiedzy technicznej. Rezultatem działań projek-
towych jest również nawiązanie długoterminowej współpracy między przedsiębiorstwami 
a naukowcami, którzy specjalizują się w konkretnych metodach wytwarzania. Rosnąca 
potrzeba współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klastrze, które dzia- 
łają w szybko rozwijającej się branży, ze sferą nauki stawia przed Klastrem trudne zadanie. 
Dynamiczny rynek wymusza na przedsiębiorstwach wprowadzanie innowacji w meto-
dach produkcji a rolą Bydgoskiego Klastra Przemysłowego jest wsparcie tych działań. 
Przedstawiony w publikacji model transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu za 
pośrednictwem Klastra jest próbą wyjścia naprzeciw rosnącym potrzebom przedsiębiorstw 
zrzeszonych w Klastrze.

Joanna Grześkiewicz
Kierownik projektu

„Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat”
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1. Innowacyjność jako klucz do sukcesu
 
Polska gospodarka przechodzi w ostatnich latach swoistą metamorfozę. Atrakcyjność bi-
znesowa naszego kraju, opierała się do tej pory głównie na niskich kosztach produkcji, je-
dnak od czasu agresywnego wzrostu gospodarki chińskiej, gdzie koszty produkcji są znacz-
nie niższe niż w Polsce, ten atut się mocno zdewaluował. Aby utrzymać konkurencyjność, 
przy nadal nieco niższych kosztach, niż w krajach Europy Zachodniej, należało postawić na 
jakość i innowacyjność. Polskie firmy, choć posiadają odpowiedni know how i w ostatnich 
latach sporo zainwestowały w nowe technologie i unowocześnienie parku maszynowego, 
na tle innych krajów niestety nie wypadają najlepiej. Mamy niskie nakłady na działalność 
badawczo-rozwojową, bardzo niewielką ilość rejestrowanych patentów, słabo rozwinięty 
transfer z nauki do biznesu.
Według corocznego opracowania Komisji Europejskiej „Innovation Union Scoreboard”  
w 2014 roku indeks innowacyjności plasuje nas na czwartym miejscu od końca wśród kra-
jów Unii Europejskiej, przy czym nie zarejestrowano szczególnego wzrostu od 2006 roku.
Nie nadążamy za wzrostem reszty krajów, niemal wszystkie wskaźniki innowacyjności 
mamy poniżej średniej. Wyjątek stanową wydatki na innowacje nie związane z działal-
nością badawczo-rozwojową oraz odsetek osób z ukończonym wyższym wykształceniem.
Wskaźnik ten jest jednak mylący, jako że większość młodych ludzi kończy kierunki huma-
nistyczne, nieprzydatne dla przemysłu, zasilając grono bezrobotnych. W ostatnim rapor-
cie zwrócono szczególną uwagę na spadek innowacji wdrażanych w przedsiębiorstwach 
MŚP.
Według danych Eurostatu w 2012 roku na badania 
i rozwój wydaliśmy zaledwie 0,9% PKB. Średnia 
unijna to 2%, a największy udział ma Finlandia 
– 3,87% PKB. Udział przedsiębiorstw w tych na-
kładach to niecałe 30%, podczas gdy w krajach 
rozwiniętych odsetek ten wynosi ok. 60%. Zgod-
nie z wytycznymi UE w 2020 r. Polska powinna 
przeznaczać na badania i rozwój 1,7% swojego 
PKB, cel dla całej Unii to 3%. Wskaźnik liczby wynalazków zgłoszonych przez obywateli 
Polski na 1 mln mieszkańców wynosił w roku 2010 zaledwie 84, podczas gdy w wskaźnik 
ten wyniósł 576 patentów,  a w rekordowej Korei Południowej 2697.
Przez lata w Polsce nie było zwyczaju patentowania wynalazków, czego efektem jest nie 
tylko niski wskaźnik na tle Europy, ale również brak zabezpieczenia własności intelek-
tualnej polskich wynalazków i brak kontroli nad wdrożonymi patentami innych firm,  
szczególnie z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Związane z tym problemy, kary 
finansowe i naruszenia zaskakują często polskich przedsiębiorców.

Zgodnie z wytycznymi 

UE w 2020 r. Polska 

powinna przeznaczać 

na badania i rozwój 1,7% 

swojego PKB.
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2. Kujawsko – Pomorskie na tle kraju

Województwo kujawsko – pomorskie w skali całej Polski, pod względem syntetycz-
nego wskaźnika innowacyjności gospodarki plasuje się poniżej średniej krajowej.  
W badaniu przeprowadzonym w 2010 r. przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego, 
innowacyjność przedsiębiorstw naszego województwa jest oceniana jako niska lub bardzo 
niska. Analiza porównawcza przeprowadzona w oparciu o metodykę  European Innova-
tion Scoreboard również plasuje nas na dalszych pozycjach, przy czym najwyższe miejsce 
(4) zajęło w ramach kategorii nakłady na działalność innowacyjną w procentach obrotu. 
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Wysoka pozycja regionu w tej kategorii wiąże się z wysokim udziałem przedsiębiorstw  
w finansowaniu działalności B+R w regionie. Najniższe (ostatnie, 16, miejsce) woje-
wództwo kujawsko-pomorskie zajmuje w dwóch kategoriach: nowe wnioski patentowe 
zgłaszane do Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office – EPO) w prze-
liczeniu na 1 milion ludności oraz zasoby ludzkie w nauce i technice (Human Resources in 
Science and Technology – HRST) jako procent ludności. Również bardzo niskie, 14 miejsce 
województwo zajmuje w kategorii zatrudnienie w usługach wysokiej techniki jako pro-
cent ogółu zatrudnionych. Zgodnie z tą analizą region kujawsko-pomorski pod względem 
innowacyjności znalazł się na odległym 13 miejscu wśród wszystkich regionów Polski 
(TARR S.A. 2010).
Istotnym miernikiem innowacyjnego potencjału województwa jest ocena jego pozio-
mu atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności zaawansowanej technologicznie. Wy-
niki badań realizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prowadzą 
do wniosku, iż przy generalnie niskiej pozycji województwa, wysoką pozycję zajmuje 
podregion bydgosko-toruński, o relatywnie wysokiej koncentracji firm sektora ICT  
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Raporty niewiele mówią o branży narzędziowo-
przetwórczej, która choć najsilniejsza w regionie, jest słabo widoczna.
W ujęciu branży przetwórczo – narzędziowej nasze województwo również nie prezen-
tuje się najlepiej. Spora część przedsiębiorstw nie ma własnych produktów, a jedynie 
produkuje wyroby innych firm, pod ich brandem. Pod tym kątem ważniejsze jest utrzy-
manie nowoczesnego parku maszynowego, niż prace badawczo – rozwojowe.  Większość 
przedsiębiorców ma świadomość zagrożeń płynących z produkcji kontraktowej, jed-
nak często nie mają pomysłu jak stworzyć własny produkt. Firmy narzędziowe zwykle 
borykają się z brakiem wykwalifikowanych kadr produkcyjnych, tym bardziej trudne jest 
stworzenie działów B+R, gdzie kwalifikacje powinny być nawet wyższe. 
Wg badań benchmarkingowych, pomimo, że region kujawsko – pomorski jest najwięk-
szym skupiskiem firm z branży, inne ośrodki przebijają nas pod kątem innowacyjności 
i nakładów na działalność B+R. Jest to sygnał, że należy dołożyć wszelkich starań, by tą 
sytuację poprawić. Najwięcej firm skupionych jest w Bydgoszczy i przyległych gminach. 
Niekorzystne warunki infrastrukturalne (brak autostrady czy drogi ekspresowej) obniżają 
atrakcyjność firm, tym bardziej istotne jest, aby firmy wybijały się ponad przeciętną w in-
nych obszarach. 
Zarówno firmy narzędziowe jaki i przetwórcze chętnie korzystają z pomocy jednostek  
naukowych w zakresie badań i technologii. Zwykle odbywa się to przy wsparciu progra-
mów pomocowych, jako że trudno finansować badania z własnych środków, a nie ma w re- 
gionie innych źródeł finansowania działalności innowacyjnej i badawczo – rozwojowej.
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3. Przyczyny i skutki

Bardzo słabe wyniki, zarówno Polski na tle Europu, jak i województwa kujawsko-pomor-
skiego na tle Polski mają kilka przyczyn. Podstawowym problemem jest brak środków 
finansowych na działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorstwa, szczególnie te 
z sektora MŚP skupiają się na unowocześnianiu linii produkcyjnej i utrzymywaniu 
wykwalifikowanych kadr, których niedobór jest szczególnie odczuwalny. Środki na in-
nowacje i działalność B+R powinny płynąć z funduszy unijnych, jednak programy na te 
cele pojawiały się w ostatnim okresie finansowania niezbyt często, ich regulaminy były 
trudne do spełnienia, a procedury ubiegania się o finansowanie skutecznie odstraszały  
i nadal odstraszają większość przedsiębiorców. Największym problemem programów 
pomocowych jest domniemanie sukcesu – projekty muszą przynosić oczekiwane efek-
ty, co w realiach biznesowych nie zawsze się udaje. Przykładem dobrego programu  
z niezbyt sensownymi założeniami było budowanie Regionalnego Centrum Innowacyj-
ności przy Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy. W ramach 
projektu powstały nowoczesne i doskonale wyposażone laboratoria, jednak przez okres 
5 lat uczelnia nie może czerpać zysków z ich działalności. Wyniki badań prowadzonych 
nieodpłatnie pozostają własnością UTP, zamiast przechodzić na własność zleceniodaw-
ców.
Przy braku możliwości finansowania własnych działów B+R, zarówno ze względu na 
brak środków jaki i niedobór kadr, firmy powinny korzystać z pomocy instytucji nauko-
wych. Współpraca ta jednak również przebiega opornie. Powodów takiego stanu rzeczy 
jest kilka. Po pierwsze koszt zlecenia badań na uczelni jest bardzo wysoki. Wynika to  
z konieczności wnoszenia różnych opłat na rzecz wydziałów, opłacenia składek ZUS  
i podatków za zaangażowanych pracowników, prowadzenia szczegółowej dokumentacji 
itd., co powoduje, że oferta uczelni i instytutów w tym zakresie jest mało atrakcyjna. Drugim 
powodem jest czas pracy nad projektem. Przedsiębiorcy zwykle nie chcą i nie mogą czekać 
zbyt długo na wyniki badań, podczas gdy naukowcy pracują własnym trybem, zajmując 
się, co zrozumiałe, głównie działalnością dydaktyczną. Należy pamiętać, że naukowcy 
za swoją pracę oceniani są według różnych kryteriów, wśród których nie uwzględnia się 
zupełnie współpracy z gospodarką. Podstawowym kryterium są publikacje i cytowania. 
Powoduje to, że część naukowców nie odczuwa potrzeby współpracy z przedsiębiorcami. 
Zakładają, że bycie naukowcem daje wolność prowadzenia badań, wyboru tematyki i celu. 
Efekt jest taki, że prace badawcze na uczelniach rozmijają się z potrzebami gospodarki  
i zwykle ich wyniki nie są wdrażane.
Sporą przeszkodą we współpracy są uczelniane procedury, długotrwałe i skomplikowane, 
dla wielu przedsiębiorców niezrozumiałe i obarczone zbyt wieloma obostrzeniami. Skut-
kiem takich procedur jest dość częsta praktyka współpracy bezpośrednio z naukowcami 
w ramach umów cywilno – prawnych. Dla firm taka współpraca jest prostsza, ale wyniki 
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nie mogą być poparte autorytetem uczelni. Uczelnia z kolei nie czerpie wówczas żad- 
nych zysków.
W niektórych przypadkach próbuje się uprościć procedury i nadać współpracy charakter 
stały, jednak nie zawsze to co wydaje się uproszczone na uczelni jest proste dla przed-
siębiorcy. 
Częściowo winni słabej współpracy są też przedsiębiorcy. Zwykle zwracają się do jedno-
stek naukowych z problemem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać, a nie mogąc liczyć 
na krótki czas realizacji zlecenia, szybko rezygnują. Często słyszy się głosy, że uczelnie 
nie wychodzą do przedsiębiorców ze swoją ofertą, choć często działa to w obie strony –
przedsiębiorcy nie interesują się tym co się dzieje na uczelni i nad czym pracują naukowcy. 
Wszystko to wskazuje na brak koordynacji i barierę komunikacyjną.
Największym problemem we wdrażaniu innowacji i prowadzeniu działalności badaw-
czo – rozwojowych zdaje sie jednak być brak systemowych rozwiązań ze strony Państwa. 
Pomimo tworzenia kolejnych instytucji mających wspierać innowacyjność i kolejnych 
dokumentów strategicznych, system praktycznie nie istnieje. Ogłaszane projekty są 
często nietrafione, zbyt kosztowne i zbyt ryzykowne. Konieczność ponoszenia sporych 
nakładów na przygotowywanie wniosków, planowania skutków długoterminowych, które 
z założenia muszą być pozytywne, a później rozliczania się z zaplanowanych wskaźników 
powoduje, że spora część przedsiębiorców nie decyduje się na korzystanie ze wsparcia.  
Kuriozalne regulaminy i wielostronicowe wnioski w niczym nie przypominają zwykle 
prostych dokumentów funkcjonujących w programach finansowanych bezpośrednio  
z Brukseli czy w innych krajach UE. Aplikując o środki unijne trzeba pamiętać o okresie 
trwałości projektów – powinny one utrzymywać się również po zakończeniu projektu, 
co nie zawsze jest możliwe. Nie ma możliwości pozyskania finansowania z innych źródeł, 
gdyż system wspierania B+R poza funduszami unijnymi praktycznie nie istnieje.
Nakłady na działalność badawczo – rozwojową z budżetu są niewielkie, tylko dzięki pro-
gramom pomocowym uczelnie i instytuty mogły wyposażyć pracownie we w miarę no- 
woczesny sprzęt, bowiem do niedawna młodzież pracowała na przestarzałych urządze-
niach sprzed 30 lat, lub robionych na uczelniach własnym sumptem. W takich warunkach 
trudno o przygotowanie wykwalifikowanej kadry. 
Sami wykładowcy często nie podążają za rozwojem technologii, programy nauczania są 
przestarzałe i nieadekwatne do rozwiązań stosowanych w firmach. Zdarzają się wyjątki, 
ale z reguły absolwentom brakuje kwalifikacji odpowiednich dla poziomu technologi- 
cznego przedsiębiorstw.
Doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej pokazują, że sprawne zarządzanie za 
pośrednictwem odpowiednio zorganizowanych instytucji przynosi doskonałe efekty. 
W krajach takich jak Finlandia, Irlandia, czy Niemcy funkcjonują instytucje stanowiące 
prawdziwe centra transferu technologii, dbające o zrównoważony rozwój firm i roz-
dysponowujące środki na innowacje. Pomoc obejmuje również opłaty patentowe, podczas 
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gdy w Polsce w najlepszym wypadku można liczyć na dofinansowanie doradztwa. Jest to 
tymczasem bardzo duże obciążenie dla budżetów firm z sektora MŚP, stąd za najbardziej 
innowacyjne uważa się duże przedsiębiorstwa. Rozdrobnienie przemysłu jest jednak na 
tyle duże, że firm małych, mikro i średnich jest najwięcej i stanowią one siłę napędową 
polskiej gospodarki. 
Podsumowując konsekwencjami klasycznego modelu współpracy uczelnia – biznes są:

• niewykorzystany potencjał (ludzki, aparatura badawcza i naukowa),

• niska efektywność nakładów na badania – zbyt niskie efekty (brak zwrotu  
z nakładów),

• pogorszenie jakości kształcenia, zbyt teoretyczne programy, mało przydatne dla 
potrzeb praktyki,

• ograniczone możliwości rozwoju uczelni ze względu na ograniczenia budżetowe.

Oczywiście jest to ogólny obraz współpracy między jednostkami naukowymi i gospodarką, 
od której zdarzają się wyjątki. Ponadto powoli naukowcy dostrzegają potrzebę komercjali-
zacji swoich badań, a firmy potencjał prac prowadzonych na uczelniach. Powoli dostrzega 
się również konieczność lepszego przygotowywania kadr do pracy w firmach, czego nie da 
się osiągnąć bez ścisłej współpracy obu stron.
Na razie brak jest koordynacji wspólnych działań i rzetelnej wymiany informacji. Powstają 
centra transferu wiedzy i technologii, jednak są one w fazie zalążkowej i nie mają jeszcze 
opracowanych strategii działania. Z założenia naturalnym punktem styku powinny być 
klastry, jednak do połowy 2014 roku, jedynym funkcjonującym klastrem w województwie 
kujawsko - pomorskim był Bydgoski Klaster Przemysłowy.

4. Doświadczenia Bydgoskiego Klastra Przemysłowego 

Bydgoski Klaster Przemysłowy, reprezentujący branżę narzędziową i przetwórczą woje-
wództwa kujawsko – pomorskiego, od początku działalności, czyli od 2006 roku, za jeden 
z głównych celów postawił sobie zacieśnienie współpracy z jednostkami naukowymi 
i szkołami. Głównym powodem są problemy kadrowe, niedobór specjalistów niższego  
i wyższego szczebla i słabe przygotowanie absolwentów, ale również konieczność podno- 
szenia innowacyjności zrzeszonych przedsiębiorstw. Naturalnym partnerem do 
współpracy jest Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przy- 
rodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.  Dzięki zaangażowaniu praco- 
wników naukowych i otwartości przedsiębiorców stopniowo poszerza się zakres współ-
pracy, od utworzenia kierunku Mechaniczna Inżynieria Tworzyw na potrzeby branży, 
przez utworzenie dobrze wyposażonego laboratorium w ramach Regionalnego Cen-
trum Innowacyjności oraz laboratorium pomiarowego we współpracy z jedną z firm  
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zrzeszonych w BKP, konferencje, seminaria po wspólny projekt realizowany przez 
BKP wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym finansowany w ramach programu  
8.2.1. POKL, którego jednym z efektów jest niniejsza publikacja. Projekt poza szkoleniami 
spe-cjalistycznymi prowadzonymi przez naukowców z całej Polski, w ramach usług do-
rad-czych pozwalał na rozwiązywanie problemów technologicznych i opracowywanie in-
nowacyjnych rozwiązań w firmach.
W województwie realizowanych jest kilka projektów nastawionych na transfer wiedzy  
z nauki do biznesu, w których udział biorą zrzeszeni w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym 
przedsiębiorcy. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców organizują drugą 
edycję programu Voucher Badawczy, w ramach którego naukowcy prowadzą badania na 
potrzeby przedsiębiorców. Pierwsza edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, 
stąd uruchomiono drugą edycję skierowaną do konsorcjów przedsiębiorców i uczelni.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest także projekt inLAB 
– Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu. Realizowany na terenie całego 
województwa, zakłada stworzenie uniwersalnego modelu transferu wiedzy i współpracy 
uczelni z przedsiębiorstwami. 
Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy organizuje natomiast projekt „Razem dla  
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Biznesu – Połączeni Wiedzą Więcej – II etap RCI”, w ramach którego można zlecać bada- 
nia i wdrożenia w nowoczesnych laboratoriach Regionalnego Centrum Innowacyjności.
W Toruniu powstała niedawno Kujawsko – Pomorska Agencja Innowacji, której celem ma 
być realizacja programów pomocowych na innowacje w przedsiębiorstwach i uczelniach, 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na razie realizuje ona pierwszy projekt 
pilotażowy.
Szczególnie godnym uwagi jest projekt realizowany na Uniwersytecie Technologiczno – 
Przyrodniczym pod nazwą SHOPA – Design Thinking Workspace – Pracownia Szybkiego 
Prototypowania. Jest to miejsce, gdzie naukowcy, ale przede wszystkim studenci tworzą 
interdyscyplinarny zespół rozwiązujący problemy technologiczne firm, opracowujący no-
watorskie rozwiązania i innowacyjne projekty pod konkretne potrzeby. Projekt czerpie  
z potencjału młodych ludzi w oparciu o wiedzę i doświadczenie ich wykładowców. 

5. Obszary współpracy

Postępujące zmiany w krajowej gospodarce, oraz zmieniająca się mentalność, zarówno 
naukowców, jak i przedsiębiorców, powoduje, że konieczne staje się wypracowanie mode-
lu współpracy nauki z biznesem. Polskie firmy stają się coraz bardziej innowacyjne, wzrost 
ten musi być jednak zauważalny.
Technologie i wiedza mogą być transferowane na wiele sposobów. Są to m.in.:

• przygotowanie kadr do pracy w przemyśle, 

• podejmowanie pracy w przemyśle przez naukowców,

• realizacja prac badawczo - rozwojowych,

• prowadzenie badań w laboratoriach uczelnianych,

• badania stosowane,

• kursy i szkolenia,

• seminaria,

• zakupy licencji i patentów, 

• wspólne projekty w ramach konsorcjów,

• realizacja projektów typu SHOPA.

Aby taką współpracę rozpocząć konieczne jest kilka czynników:

• zmiana mentalności władz uczelni i pracowników naukowych,

• zmiana mentalności przedsiębiorców, prowadzenie stałej działalności B+R za-
miast doraźnych, pilnych projektów,
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• wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów przez firmy,

• finansowanie ze środków pomocowych i uproszczenie procedur ubiegania się  
o środki,

• poprawa komunikacji na linii jednostki naukowe – przedsiębiorcy,

• organizacja współpracy zarówno ze strony biznesu jak i uczelni,

• zmiany systemowe pozwalające na ominięcie kłopotliwych procedur  
i niepotrzebnych kosztów,

• uznawanie wpływu współpracy z biznesem na prestiż naukowców,

• patentowanie wyników prac,

• zwiększenie atrakcyjności uczelni technicznych dla przyszłych studentów.

Obecnie nad łączeniem ośrodków badawczych z przedsiębiorcami pracuje Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja będzie pośrednikiem dystrybuującym środki w naj- 
większym programie operacyjnym poświęconym innowacyjności, a także badaniom  
i rozwojowi na lata 2014-20 “Inteligentny Rozwój”. NCBR będzie dysponowało większą 
częścią budżetu tego programu - ponad 5 miliardami euro na lata 2014-2020. Wraz z fun-
duszami, które na konkretne przedsięwzięcia będą wykładać firmy prywatne, wydatki na 
B+R w najbliższych latach tylko poprzez NCBR mogą sięgnąć 10 mld euro. 
Zbliża się nowa unijna perspektywa finansowa, w której szczególny nacisk będzie się 
kładło na działalność innowacyjną oraz transfer wiedzy i współpracę nauki z biznesem. 
Należy się przygotować na tę perspektywę i maksymalnie wykorzystać płynące środki na 
podnoszenie potencjału innowacyjnego firm, gdyż będzie to główny motor rozwoju kra-
jowego przemysłu. 
Potencjał do doskonalenia jest ogromny, dotyczy bowiem każdego aspektu innowacyjności 
– zarówno kadr naukowych, poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów, wyposażenia 
laboratoriów, komunikacji i zarządzania projektami, finansowania również po zakończeniu 
projektów współfinansowanych ze środków unijnych, ale przede wszystkim rozwiązań 
systemowych.
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1. Geneza powstania czeskiego klastra 

Plastikarsky klastr i słoweńskiego klastra GIZ  

Plasttehnika

Plastikarsky klastr

Klaster tworzyw sztucznych Plastikarsky klastr w miejscowości Zlin w Czechach funk-
cjonuje od lutego 2006 r., jako stowarzyszenie osób prawnych zrzeszające producentów 
wyrobów z tworzyw sztucznych. Przesłankami powstania klastra były: historycznie sil-
na pozycja przemysłu tworzyw sztucznych w regionie Zlin, niedobór wykwalifikowanej 
kadry, podupadające zaplecze badawcze oraz 
potrzeba budowy odpowiedniej pozycji negocja-
cyjnej i dbanie o interesy branży. Lokalizacja Klas-
tra związanego z branżą przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, właśnie w Zlinie, nie była przypad-
kowa. W latach 1945-1989 to właśnie tutaj mieściło 
się największe centrum badawczo-rozwojowe 
przemysłu przetwórczego i gumowego w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Obecnie około 30% pro-
dukcji Czech w branży przetwórstwa tworzyw  
i gumy wytwarzanych jest w regionie Zlin.
Zlin, zamieszkiwany przez około 80 000 mieszkańców, jest stolicą zlinskiego kraju – 
odpowiednika polskich województw. Oprócz przetwórstwa tworzyw, region ten znany był 
głównie z przemysłu obuwniczego – zakładów obuwniczych Tomasa Baty, które w szczy- 
towym momencie rozwoju zatrudniały ponad 65 000 pracowników na całym świecie,  
z czego ponad 40 000 w Czechosłowacji1. 

Od początku swojego funkcjonowania działalność klastra Plastikarsky klastr skupia się na 
czterech głównych celach, które wynikają bezpośrednio z przesłanek jego utworzenia: 

• rozwoju edukacji i zasobów ludzkich,

• podnoszeniu innowacyjności (działania badawczo-rozwojowe),

• wspólnych zakupach produktów i usług (współpraca członków),

• prezentacji i promocji klastra i podmiotów w nim zrzeszonych.

Powyższe cele realizowane są wspólnie z Partnerami Klastra. We współpracy z Uni- 
wersytetem Tomasa Baty w Zlinie realizowane są projekty badawczo-rozwojowe oraz 

1   www.zlin.eu 
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38

prowadzone są studia na kierunkach poszukiwanych przez branżowe firmy. W zakresie 
tematyki związanej z szeroko rozumianą edukacją Klaster współpracuje także ze szkołami 
uczestnicząc w modyfikacji programów nauczania przedmiotów zawodowych i promu-
je sektor tworzyw sztucznych zarówno wśród młodzieży jak i ich rodziców. Ponadto 
samodzielnie realizuje różnego rodzaju szkolenia podnoszące wiedzę pracowników firm 
– Członków Klastra. 
Z władzami Regionu Zlin Klaster prowadzi lobbing na rzecz branży. Ponadto Klaster ucze-
stniczy w opracowywaniu dokumentów strategicznych dla rozwoju regionu, takich jak: 
Regionalna Strategia Innowacji oraz Strategia Rozwoju Regionu. Również z administracją 
regionalną Klaster współpracuje w zakresie rozwoju edukacji technicznej, co ma niezwy-
kle duże znaczenie dla przyszłości i rozwoju firm. Partnerem Klastra są również: Stowa-
rzyszenie na rzecz Rozwoju Regionu Zlin, z którym odbywają się wspólne prace nad doku-
mentami strategicznymi dla rozwoju Regionu oraz Centrum Innowacji Technologicznej. 
Klaster prowadzi również działalność w zakresie wspólnych zakupów dla swoich członków. 
W ich ramach prowadzone są obecnie projekty dotyczące zakupu energii elektrycznej (od 
2008 r.) i gazu (od 2010 r.). W fazie przygotowania znajdują się również projekty wspól-
nych zakupów surowców i innych usług. Wszystkie powyższe działania przynoszą zna-
czne oszczędności dla członków Klastra. 
Nadrzędna zasada realizowana przez Klaster polega na bezpośrednim kontakcie z każdym 
z członków Klastra, co przekłada się na wzrost zaufania i rozwój wzajemnej współpracy. 
Efektem wcielania w życie wspomnianego podejścia jest fakt, iż obecnie to Członkowie 
Klastra sami zgłaszają się z propozycjami wspólnych projektów, nie czekając na inicjatywy 
osób nim zarządzających.

Powstanie Klastra poprzedzone było analizami 
przeprowadzonymi w 2005 r., w ramach pro-
jektu „Identyfikacja możliwości w Plastikarsky 
klastr”, opracowanego przez Centrum Innowacji 
Technologicznej, finansowanego przez Minister- 
stwo Przemysłu i Handlu Czech w ramach środków 
UE. Również w tym samym roku przeprowadzony 
został projekt „Metody mapowania klastra two-
rzyw sztucznych w Regionie Zlin”. W lutym 2006 
roku odbyło się Walne Zgromadzenia Członków 
powołujące do życia „Plastikarsky klastr”. W tym 
samym roku Klaster otrzymał dofinansowanie ze 
środków UE na realizacje projektu „Utworzenie  
i rozwój Plastikarsky klastr”. 

Plastikarsky klastr jest przykładem klastra tzw. poziomego (satelitarnego, wertykalne-
go), który charakteryzuje się tym, że składa się z wielu równoważnych członków, którzy 
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działają m.in.: w celu uzyskania korzystniejszych ofert przy zakupie produktów i usług, 
wspólnej promocji czy lepszego lobbingu branży. Ponadto, inicjuje się wspólne projekty 
badawcze, zmierzające do pozyskania nowych technologii przetwarzania innowacyjnych 
materiałów.
W obowiązującym statucie za misję Klastra przyjęto stworzenie forum komunikacji dla 
jego członków. Jako wizję określono stworzenie z Regionu Zlin innowacyjnego centrum 
przetwórstwa tworzyw sztucznych w Czechach. Jako działania wspierające wypełnianie 
misji i wizji wskazano na: 

• promowanie interesów swoich członków w zakresie przedsiębiorczości,  
innowacji i edukacji,

• promowanie sektora tworzyw sztucznych,

• budowanie wsparcia technicznego dla przetwórstwa tworzyw sztucznych,

• dostarczenie określonych usług dla członków Klastra.

Przyjęta struktura organizacyjna Klastra zakłada obecność następujących władz:

• Walnego Zgromadzenia,

• Dyrektora,

• Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Prawo do uczestnictwa  
w nim przysługuje każdemu członkowi stowarzyszenia, dzięki możliwości reprezento-
wania przez przedstawiciela ustawowego lub osobę do tego upoważnioną. Kompetencje 
Walnego Zgromadzenia określone są w Statucie Klastra. Walne Zgromadzenie odbywa się 
w miarę potrzeb, ale co najmniej dwa razy w roku.
Dyrektor jest organem Stowarzyszenia, który zarządza nim i działa w jego imieniu. Jego 
kompetencje uregulowane są przez Statut i uchwały Walnego Zgromadzenia, pod warun-
kiem, że są zgodne z przepisami prawa i statutem.
Rada Nadzorcza to organ nadzorczy Stowarzyszenia, który kontroluje jego działalność.
Członkowie powoływani są przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza składa się z sied-
miu członków, a w jej skład wchodzą przedstawiciele największych firm branżowych  
z całych Czech.
Obecnie Klaster zrzesza 49 członków – firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw  
sztucznych. Jest on również obecny na arenie międzynarodowej jako Członek sieci EuPC 
(Eurpean Plastics Converter) oraz współpracuje z platformą Portal Plastik (www.plastic-
portal.sk). Współdziała także z dwoma klastrami zagranicznymi: Morawsko-Śląskim Kla-
strem Motoryzacyjnym oraz Klastrem Motoryzacyjnym – Zachodnia Słowacja.
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GIZ Plasttehnika

Słoweński Klaster Przemysłowy funkcjonujący 
pod nazwą GIZ Plasttehnika został utworzony  
w 2002 roku w miejscowości Celje. Celem insty-
tucji jest wsparcie we wdrażaniu nowoczesnych 
technologii produkcyjnych, opracowywanych 
w oparciu o wyniki badań naukowych. Stowa-
rzyszenie zrzesza instytuty naukowe, firmy  
z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz 
przedstawicieli sfery otoczenia biznesu.
Idea przyświecająca działaniu słoweńskiego GIZ 
Plasttehnika to ciągłe udoskonalanie i unowo-
cześnianie technik produkcji wyrobów z tworzyw 

sztucznych, tak aby jak najpełniej mogły sprostać oczekiwaniom klientów zarówno ryn-
ku europejskiego, jak i światowego. W celu jak najpełniejszej realizacji założonego celu,  
współpracę firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i otoczenia biznesu 
z ośrodkami naukowymi zrzeszonymi w Klastrze, stowarzyszenie musi wyróżniać 
sprawny przepływ informacji, pełne współdziałanie oraz regularne inwestycje w prowa- 
dzenie badań naukowych z zakresu produkcji i przetwórstwa. Dzięki spełnieniu ostat-
niego z wymienionych warunków, członkowie GIZ Plasttehnika mogą poszczycić się za-
stosowaniem oryginalnych technologii w dziedzinach samego przetwórstwa tworzyw  
sztucznych, użycia laserowych technologii obróbki, produkcji i budowy narzędzi, CAE 
oraz rozwoju usług z związanych z branżą przetwórczą. 
Model działalności Klastra słoweńskiego jest inny niż bydgoski. Słoweńska organizacja 
funkcjonuje w oparciu o biuro, które realizuje projekty, a członkowie dobierani 
są do konkretnych działań, zarówno tych związanych z projektami europejskimi, 
jak również bieżącą pracą organizacji. Warty zaznaczenia jest fakt, iż bardzo mocną 
pozycję lidera pełni Prezes Janez Navodnik. Większość projektów jest realizowanych 
z jego inicjatywy przy współpracy członków organizacji oraz pracowników biura 
Klastra. Warto wspomnieć, iż ważną funkcją GIZ Plasttehnika jest rola doradcza – 
oznacza to, iż bardzo często członkowie Klastra kontaktują się z biurem w celu uzy-
skania informacji wsparcia zarówno w kwestiach technicznych, jak również w sytu- 
acjach gdy konieczne jest nawiązanie kontaktów z firmami z zagranicy. 
Polityka rozwoju Klastra oparta jest na współpracy w dziedzinie szeroko pojętego pro-
cesu unowocześniania produktów oraz technologii ich produkcji. W zakresie działań  
GIZ Plasttehnika wyróżnić można m.in.:

• przeprowadzenie badań, opracowanie wstępnych projektów oraz strategii ich 
realizacji,
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• unowocześnianie produktów już istniejących oraz urządzeń i narzędzi  
potrzebnych do ich wytworzenia,

• prace nad CAE w technologii laserowej,

• konstrukcję i produkcję narzędzi,

• prace nad rozwojem technologii wtryskiwania wspomaganym gazem GIT, 
wtryskiwania wielokomponentowego 2K, 3K… itp.

• unowocześnianie metod współwytłaczania profili, rur, płyt i folii,

• prace nad produktami złożonymi, w tym wytwarzanie kompozytów CFC lub GFC 
metodą RTM, oraz w technologii prasowania ciągłego.

Produkty oraz metody produkcji opracowane i unowocześnione przez Słoweński Klaster 
Przemysłowy wykorzystywane są do m.in.: produkcji części samochodowych, rur  
przesyłowych, sprzętu gospodarstwa domowego oraz sprzętu medycznego i rekreacyjno-
sportowego. 
Swoje sukcesywne działanie GIZ Plasttehnika zawdzięcza kooperacji ośrodków nauko-
wych z prężnie działającymi firmami z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
W skład kadry naukowej Słoweńskiego Klastra Przemysłowego wchodzą specjaliści  
w dziedzinach techniki, inżynierii mechanicznej czy chemii, pracownicy prestiżowych 
słoweńskich uczelni takich jak: Uniwersytet Lublański czy Uniwersytet w Mariborze oraz 
instytucji otoczenia biznesu, świadczące usługi marketingowe czy konsultingowe. 
Przedsiębiorstwa zrzeszone w GIZ Plasttehnika specjalizują się w zakresie technik wy-
twarzania oraz udoskonalania narzędzi i urządzeń pomocniczych służących przetwarza-
niu polimerów metodami wtryskiwania, wytłaczania i prasowania.

2. Dotychczasowa i obecna działalność klastrów  

Plastikarsky klastr i GIZ Plasttehnika, w tym realizacja 

projektów B+R według stosowanych modeli.

Plastikarsky klastr posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji różnego rodzaju 
projektów, w tym badawczo-rozwojowych. Spośród szeregu zrealizowanych projektów 
poniżej zaprezentowane zostały szczegółowo trzy o zasięgu międzynarodowym.
W grudniu 2008 roku Klaster podpisał umowę z Komisją Europejską w sprawie 
międzynarodowego projektu “CLUSTERPLAST”. Miał on formę międzyklastrowej ini- 
cjatywy, ukierunkowanej na przyszłościowe wyzwania europejskiego przemysłu prze- 
twórstwa polimerów i był realizowany w ramach 7. Programu Ramowego UE. Wdrażanie 
projektu odbywało się w okresie od stycznia 2009 do czerwca 2010 r. Jego celem było  
wzmocnienie pozycji przemysłu tworzyw sztucznych w Europie, który konkuruje  
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zarówno z krajami o rozwiniętej technologii jak i z obszarami o niższych kosztach wy-
twarzania i świadczenia pracy (koszty osobowe). Projekt obejmował działania z zakresu  
przygotowania rozwoju strategii i stworzenia wspólnych planów dotyczących współdziele- 
nia zaplecza badawczo-rozwojowego, transferu wiedzy i najlepszych praktyk oraz  
promocji. Nakierowany był także na rozpowszechnianie informacji wśród małych  
i średnich przedsiębiorców, którzy odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce i rozwoju 
gospodarczym regionów. W skład konsorcjum projektu wchodziły trzy rozwinięte kla-
stry z branży przetwórczej, prowadzące szeroką działalność B+R: Plastopolis (Francja),  
Proplast (Włochy) i Clusterland (Austria), które zainicjowały prace badawcze w trzech 
kolejnych klastrach w Czechach (Plastikarsky klastr), Portugalii (CENTIMFE) oraz Hi- 
szpanii (AsociaciónValenciana de empresarios de plástico). Skład konsorcjum uzupełniały 
jednostki samorządowe oraz instytuty badawcze z sześciu państw.
Kolejnym międzynarodowym projektem realizowanym przez czeski Klaster był pro-
jekt AUTOPLAST. W czerwcu 2009 roku podpisane zostało “Porozumienie o współpracy  
w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Słowacka - Republika Czeska 2007-2013” – Projekt “Autoplast - tworzenie warunków do 
podnoszenia jakości zasobów ludzkich dla przemysłu motoryzacyjnego w zakresie two-
rzyw sztucznych”. Realizacja projektu odbywała się w okresie styczeń 2009 – grudzień 
2011. Projekt był ukierunkowany na wymianę doświadczeń i współpracę w zakresie ba- 
dań między klastrami w nim uczestniczącymi. Innym kluczowym obszarem było pod-
niesienie jakości przygotowania zawodowego potencjalnych pracowników dla sek-
tora przetwórstwa tworzyw sztucznych – za ten aspekt odpowiedzialne były uczelnie 
uczestniczące w projekcie: Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie (Wydział 
Inżynierii Materiałowej i Technologii w Trnavie) oraz Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie. 
W ramach projektu odbywały się również różnego rodzaju seminaria, konferencje oraz 
spotkania firm. Projekt był realizowany w oparciu o partnerskie działania następujących 
podmiotów: MiastoTrnava (lider), Plastikarsky klastr, Klaster Motoryzacyjny - Zacho-
dnia Słowacja oraz Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Technologii w Trnavie.
Trzecim międzynarodowym projektem, w którym uczestniczył Klaster był projekt rea-
lizowany w ramach 7 Programu Ramowego pt. CERADA – Centralna Europejska Przestrzeń 
Badań i Rozwoju. Realizowany był on w okresie marzec 2009 – kwiecień 2011 r. 
Konsorcjum projektu składało się z przedstawicieli przemysłu, instytucji badawczych 
i organów publicznych 4 regionów Europy Środkowej: Zlin i Moraw (Czechy), Żylina 
(Słowacja) i Katowic (Polska). Partnerem projektu była brytyjska firma konsultingowa 
Pera Innovation. Celem projektu było stworzenie efektywnej współpracy i komunikacji 
między przemysłem, instytucjami naukowo-badawczymi i władzami publicznymi. Główne 
rezultaty projektu to: przygotowanie planu działania, tworzenie katalogów współpracy  
z instytucjami naukowo-badawczymi we współpracy z brytyjskim partnerem, a także 
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przeszkolenie zespołów ekspertów w dziedzinie transferu technologii. Wśród licznych 
działań można wymienić m.in.: warsztaty i konferencje zawodowe.
Klaster nie posiada jednego uniwersalnego modelu, który obowiązuje przy opracowywaniu 
i wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych. W przypadku każdego przedsięwzięcia 
stosowane jest indywidualne podejście. Jednakże przyjętych jest kilka zasad, które są 
wykorzystywane przy tego typu działaniach. 
Generalnie wspólne projekty badawczo- 
rozwojowe realizowane są poprzez tworzone  
w ramach Klastra konsorcja – wybranych Człon-
ków zainteresowanych współpracą nad danym 
zagadnieniem. Projekty badawcze realizowane są 
głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
które nie posiadają własnych działów badaw- 
czych i laboratoriów. Zaletą jest również to, że 
przedsięwzięcia te są w znacznej części współ-
finansowane ze środków UE – zarówno krajowych 
jak i europejskich. 
Działania Klastra w zakresie badań koncentrują 
się przede wszystkim na badaniach materiału  
i rozwoju technologicznego, a także modelowaniu wyrobów z tworzyw sztucznych. 
Po zapoznaniu się z zagadnieniem i identyfikacją problemu przez pracowników biura 
klastra, rozpoczynają się prace mające na celu pozyskanie do projektu innych firm za-
interesowanych współpracą nad danym zagadnieniem oraz naukowców, którzy mogliby 
rozwiązać konkretną kwestię. Po wykonaniu powyższych czynności tworzony jest zespół 
pracujący nad rozwiązaniem danego tematu – odbywa się szereg spotkań, badań, testów 
itp. Równolegle pracownicy Klastra prowadzą działania mające na celu wyszukanie finan-
sowania lub dofinansowania prac badawczo-rozwojowych jakie muszą zostać przepro-
wadzone, aby dany problem rozwiązać. Przeszukiwane są zarówno źródła krajowe jak  
i międzynarodowe (np. środki UE).
W pierwszej kolejności do współpracy poszukiwani są pracownicy naukowi w ramach Uni-
wersytetu Tomasa Baty, z którym prowadzona jest ścisła współpraca, a dopiero w dalszej 
kolejności w innych ośrodkach naukowych z Czech i całej Europy (głównie z Francji, Włoch, 
Słowacji i Niemiec). Uniwersytet Tomasa Baty jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią 
składającą się z sześciu wydziałów oferujących studentom możliwość studiowania nauk 
humanistycznych, przyrodniczych, technicznych i sztuki. Jest to jeden z najważniejszych 
ośrodków badań w Czechach, a pod wieloma względami, także za granicą. Na Uniwersy-
tecie studiuje około 13 000 studentów. Współpraca Klastra odbywa się przede wszystkim 
z Wydziałem Technologicznym, w strukturze którego funkcjonuje Centrum Polimerów  
i Katedra Inżynierii Polimerów.
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W ramach tworzonych konsorcjów firm współpracujących w danym przedsięwzięciu 
podpisywana jest szczegółowa umowa regulująca wszelkie prawa i obowiązki stron. 
W trakcie prac często dokonuje się zakupu nowoczesnego sprzętu, służącego pracom 
B+R, który umiejscowiony zostaje w jednej z firm - podmiotów konsorcjum. Zakres  
korzystania z zakupionych urządzeń w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończe-
niu regulowany jest również każdorazowo przez umowę konsorcjum. 
Właścicielem zakupionego w ramach projektów sprzętu do prac badawczo-rozwojowych 
jest Klaster i to on dokonuje jego amortyzacji, napraw, ubezpieczenia, a także prowadzi 
swego rodzaju grafik użytkowania poszczególnych urządzeń. Obecnie, w wyniku zreali-
zowanych projektów, Klaster jest właścicielem 8 takich urządzeń.

Należy podkreślić, że projekty B+R realizowane są zarówno dla członków Klastra jak  
i przedsiębiorstw nie uczestniczących w nim, jednakże w takim przypadku rozróżnieniu 
podlegają prawa i obowiązki, a także koszty korzystania z urządzeń dla poszczególnych 
uczestników. Co do zasady, Uczestnicy – członkowie Klastra, użytkują sprzęt w trakcie 
projektu bezpłatnie, natomiast po jego zakończeniu na preferencyjnych warunkach. 
Pozostałe przedsiębiorstwa mogą korzystać z urządzeń na zasadach rynkowych, co stano-
wi dochód Klastra i przeznaczane jest na utrzymanie maszyn w jak najlepszym stanie.

FOT.1 Wizyta w Centrum Polimerów – Wydział Technologiczny Uniwersytetu Tomasa 

Baty w Zlinie
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Generalną rolą i naczelną zasadą Klastra jest funkcja pośrednika między światem na- 
uki a biznesu. Pełni on także rolę swego rodzaju „tłumacza” między powyższymi sfera-
mi aktywności branżowej. Funkcja ta jest bardzo trudna, ale jednocześnie niezbędna  
w rozwoju dzisiejszej gospodarki. Należy przyznać, iż swoją funkcję Plastikarsky klastr  
spełnia w sposób niezwykle skuteczny, czego przejawem jest rosnące zaufanie członków 
Klastra i wzrost realizowanych projektów. To pokazuje również, iż zasady i reguły  
stosowane w działalności badawczo-rozwojowej są korzystne i przejrzyste dla wszystkich 
uczestników projektów, a tym samym, po dostosowaniu ich do realiów polskich, warte 
wykorzystania na gruncie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

Działalność Słoweńskiego Klastra Przemysłowego oparta jest w głównej mierze na reali-
zacji projektów unijnych o charakterze B+R, czyli badawczo-rozwojowym. Przedsiębior-
stwa biorące udział w ich realizacji dobierane są względem specyfikacji spośród zrzeszo-
nych w Klastrze partnerów. Spośród realizowanych przez GIZ Plasttehnika projektów, 
poniżej przedstawiam kilka wybranych:
Projekt WHEYLAYER 2 realizowany w ramach kontynuacji zakończonego wielkim suk-
cesem projektu  WHEYLAYER, w ramach którego opracowany został biopolimer – powłoka 
na bazie białka serwatki dla folii z tworzyw sztucznych z potencjałem zastąpienia kosz-
townych powłok syntetycznych oraz zwiększenia skali recyklingu. Dzięki projektowi 
WHEYLAYER 2 wyprodukowano pilotażowe serie rur i puszek oraz tac, które z powodze-
niem poddano testom w różnych branżach: spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej.
Projekt COBOPACK, którego głównym celem było opracowanie nowego opakowania 
wysokobarierowego o długiej żywotności, szerokich możliwościach projektowania oraz 
niskich kosztach produkcji, z możliwością recyklingu, przeznaczonego do zastosowań  
w branży spożywczej.
Projekt BIOSTRUCT, którego celem było opracowanie nowej generacji kompozytów dre-
wna oraz wzmacniaczy celulozy (“wzmocnionych kompozytów drewnopochodnych”).  
Ulepszenie tych materiałów stworzyło warunki do optymalizacji możliwości standardo- 
wych kompozytów. Nowoopracowane materiały są stosowane w czterech różnych bran-
żach: motoryzacyjnej, budowlanej, elektronicznej i pakowania.
Projekt PRO4PLAST mający wpłynąć na skrócenie czasu wprowadzania produktów na 
rynek o 50%, poprzez wdrożenie nowego trybu rozwoju produktu w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. Redukcja kosztów produkcji wtryskarek i form MŚP dzięki zastoso-
waniu wzmocnionej, łatwej w użyciu techniki symulacji, produkcji miała ulec obniżeniu 
o 30%. Upowszechnienie nowoczesnej i wydajnej metody wtrysku tworzyw sztucznych 
oraz popularyzacji oprzyrządowania do produkcji części z niezwykle funkcjonalnych 
polimerów o niskich kosztach produkcji i krótkim czasie wprowadzenia na rynek, utrzy-
mana została europejska konkurencyjność MŚP względem krajów o niższych kosztach 
produkcji, zlokalizowanych poza Europą. Taki stan rzeczy był możliwy ze względu na 
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popularyzację nowej technologii: napędzania procesu rozwoju produktu, z pominięciem 
standardowego podejścia metodą prób i błędów.
Projekt BIOCOMP mający na celu opracowanie materiałów kompozytowych wykonywal-
nych w całości z surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych. Głównym elementem 
kompozytów są żywice zbrojone, których bazą są włókna naturalne, całkowicie przyjazne 
dla środowiska.
Projekt AIP - Platforma Kompetencji– celem była wymiana informacji na temat aktywnego 
i inteligentnego pakowania (AIP). Projekt adresowany był szczególnie do małych i średnich 
przedsiębiorstw, które nie mogły sobie pozwolić na wdrożenie nowych rozwiązań tego 
typu na własną rękę. Dzięki projektowi zaistniała możliwość zgromadzenia wiedzy te-
chnicznej oraz zwiększenia dostępności o skomercjalizowanych technikach API w branży 
spożywczej również dla mniejszych przedsiębiorców.

Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami, przedmiotem pracy GIZ Plasttehnika były:

• ulepszenie procesu rozwoju produktu oraz post-produkcja,

• badania nad rozwojem biopolimerów z biomasy odpadów drzewnych,

• zaawansowane metody symulacji oraz proces rozwoju form złożonych 
wtryskowo,

• organizacja laboratoriów dotyczących rozprzestrzeniania oraz stosowania  
innowacji w Inżynierii Materiałowej.

Jednym z ostatnich projektów B+R realizowanych przez Słoweński Klaster Przemysłowy 
jest projekt MARINE CLEAN. Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie zanieczyszczeń 
przemysłowych – odpadków z tworzyw sztucznych, zanieczyszczających słoweńskie 
wybrzeża i morze oraz poddanie ich procesowi recyklingu. 
Odpady usuwane są przy użyciu nowoczesnego i ekologicznego sprzętu do odławiania. 
Koszty samego oczyszczania są znikome, natomiast korzyści dla środowiska i przemysłu 
niezwykle wielkie. W wyniku procesu recyklingu śmieci, wykonane zostaną biodegrado-
walne opakowania spożywcze.
Ideę projektu ilustruje poniższy schemat:

W projekt zaangażowany jest nie tylko Słoweński Klaster Przemysłowy, ale również liczne 
organizacje z Litwy i Chorwacji, takie jak: Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie czy 
EcoCortec z Chorwacji.
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Model działania w przypadku projektu Marine Clean jak również przy innych projektach 
tego typu jest podobny. Słoweński Klaster Przemysłowy bazując na danych dotyczących 
danego problemu, zleca je do analizy swojej kadrze naukowej, która opracowuje innowa-
cyjne rozwiązanie. Dzięki kooperacji sfery naukowej ze sferą przemysłową oraz sferą oto-
czenia biznesowego, rozwiązanie może być wdrożone.

3. Wizyta studyjna przedstawicieli Bydgoskiego  

Klastra Przemysłowego w klastrach Plastikarsky klastr  

i GIZ Plasttehnika.

Promocja branży i potencjału Członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego jest jednym  
z jego głównych celów działalności. Realizacja tego celu odbywa się poprzez różnego 
rodzaju spotkania i wyjazdy o charakterze wizyt studyjnych, misji gospodarczych czy 
udziału w targach. W ostatnim czasie przedstawiciele Klastra gościli w takich krajach jak; 
Dania, Szwecja, Portugalia, Niemcy, Rosja, Czechy czy Słowenia.
Pierwszy kontakt Klastra z rynkiem słoweńskim miał miejsce w maju 2013 roku, kiedy to 
miała miejsce prezentacja Klastra i jego potencjału w miejscowości Izola.
Kolejnym etapem w rozwijaniu współpracy między Bydgoskim Klastrem Przemysłowym  
i GIZ Plasttehnika była wizyta reprezentacji Klastraw Słowenii we wrześniu 2013 roku. 
Wyjazd ten odbył się na zaproszenie Ambasadora RP w Słowenii p. Cezarego Króla. 

Podczas pobytu przedstawiciele Klastra uczestniczyli w Międzynarodowych Targach 
Przemysłu MOS w Celje (na stoisku Ambasady RP prezentowane były produkty firm 
zrzeszonych w Klastrze), odwiedzili Narodowy Instytut Chemii oraz Center of Excellence 
POLIMAT (Polymer Materials and Technologies). Ponadto delegacja Klastra zwiedziła 

FOT.2 Prezentacja Bydgoskiego Klastra 

Przemysłowego w Izoli (Słowenia)

FOT.3 Prezentacja Bydgoskiego Klastra 

Przemysłowego podczas konferencji  

w Celje
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fabrykę GORENJE. Podczas ww. Targów odbyła się również międzynarodowa konfe- 
rencja na temat słoweńskiego i polskiego rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych, ze  
szczególnym uwzględnieniem pozycji Bydgoszczy i okolic jako ważnego centrum narzę-
dziowo-przetwórczego w Europie.
Podczas konferencji podpisane zostało porozumienie o współpracy międzynarodowej 
pomiędzy Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, a słoweńskim klastrem GIZ Plasttehnika. 
Nawiązano także szereg kontaktów m.in. również z klastrem narzędziowym z Chorwacji, 
klastrem przetwórczym z Serbii oraz branżowymi firmami.

Następną fazą współpracy był wyjazd studyjny w ramach komponentu ponadnarodowe-
go realizowanego w ramach projektu pn. „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją 
za pan brat”. W dniach 10-14 czerwca 2014 roku przedstawiciele Bydgoskiego Klastra 
Przemysłowego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy,  
uczestniczyli w wyjeździe do Słowenii i Czech. Udział w nim wzięli członkowie zespołu 
powołanego do opracowania modelu transferu wiedzy w ramach Klastra: Prof. Marek 
Bieliński – Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą Uniwersytetu Techno-
logiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, członek Bydgoskiego Klastra Przemysłowego;  
Dr Dariusz Sykutera – pracownik naukowy Uniwersytetu Technologiczno-Przyro-
dniczego w Bydgoszczy, Wiceprezes Zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego;  

FOT.4 Spotkanie w Ambasadzie RP w Lublanie
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FOT.5 Spotkanie z przedstawicielami klastra GIZ Plasttehnik w Celje

FOT.6 Przedstawiciele obu klastrów przez Uniwersytetem Tomasza Baty w Zlinie
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Krzysztof Błażejczyk – Dyrektor Zakładu Narzędziowego EKOPLAST w Bydgoszczy, 
Wiceprezes Zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego; Grzegorz Kapka – Prezes 
Zarządu KAPLAST sp. z o.o., członek Bydgoskiego Klastra Przemysłowego; Grzegorz 
Grześkiewicz – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w By-
dgoszczy (Partner Projektu), ekspert w dziedzinie transferu wiedzy; Joanna Grześkiewicz 
– Kierownik Projektu, Bydgoski Klaster Przemysłowy; Paweł Kranc – właściciel firmy  
Green House, członek Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz Piotr Wojciechowski – 
Dyrektor Biura Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.
Podczas wizyty uczestnicy odbyli szereg spotkań z przedstawicielami klastrów branży 
przetwórstwa tworzyw sztucznych w Słowenii (GIZ GrozdPlasttehnika) i Czechach  
(Plastikarsky klastr), branżowych firm oraz jednostek naukowo-badawczych. 
Szczegółowy plan spotkań wyglądał następująco: Słowenia – Narodowy Instytut Chemii  
(Lublana), Lajovic Tuba Embalazad.o.o. (Lublana), SiboGroupd.o.o. (Skofja Loka), GIZ 
Grozd-Plasttehnika (Celje), TECOS – Centrum Rozwojowe Obróbki Narzędziowej Słowenii 
(Celje), EMO Orodjarnad.o.o. (Celje), Czechy - Plastikarsky klastr (Zlin), Uniwersytet  
Tomasa Baty (Zlin), SPUR a.s. (Zlin). Ponadto uczestnicy odbyli spotkanie z Ambasadorem 
RP w Słowenii p. Cezarym Królem.
Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z modelem współpracy sfery nauki z bizne- 
sem w klastrach słoweńskim i czeskim. Informacje i wiedza, którą pozyskano podczas 
wyjazdu wykorzystane zostały podczas prac Bydgoskiego Klastra Przemysłowego nad 
opracowaniem własnego modelu transferu wiedzy. Model ten uwzględniony został przy 
rozwiązywaniu dwóch problemów zidentyfikowanych w firmach w ramach realizacji 
przedmiotowego projektu, a także wykorzystywany będzie w dalszej działalności Byd-
goskiego Klastra Przemysłowego w zakresie transferu wiedzy.
Kontakty z przedstawicielami Klastra Plastikarsky klastr nawiązane zostały pod koniec 
2013 roku. U podstaw tej współpracy leżała wola nawiązania kolejnych kontaktów 
międzynarodowych przez oba klastry, a także analogiczne przesłanki i przyczyny 
powstania obu klastrów, co może w naturalny sposób skutkować realizacją wspólnych 
projektów. Opisywana wizyta studyjna z czerwca 2014 roku była pierwszym spotkaniem 
przedstawicieli Klastrów z Bydgoszczy i Zlina. 
Obecnie trwają prace mające na celu kontynuację współpracy z klastrami i realizację 
wspólnych projektów międzynarodowych.







Model transferu wiedzy pomiędzy 

jednostkami naukowymi  

a przedsiębiorstwami stosowany  

w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym

dr Inż. darIuSz SyKutera
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1. Założenia wstępne 
 
Opracowanie modelu współpracy naukowców ze sferą produkcji i organizacjami około-
biznesowymi nie ma charakteru uniwersalnego. Jest ukierunkowane przede wszystkim  
na potrzeby lokalnego, kluczowego przemysłu. Uwzględnia kierunki rozwoju badań na-
ukowych reprezentowanych w regionalnych uczelniach wyższych oraz bierze pod uwagę 
istnienie i potencjał organizacyjno-merytoryczny Bydgoskiego Klastra Przemysłowego  
(w dalszej części pracy będzie stosowany skrót nazwy - BKP). Uwzględnienie tego ostat-
niego podmiotu w konstruowaniu modelu współpracy nadaje mu znamiona oryginalnego, 
dedykowanego środowisku przemysłowo-naukowemu województwa kujawsko-pomor-
skiego. Jedną z niewątpliwych specjalizacji tego województwa jest branża przetwórstwa 
tworzyw polimerowych i wytwarzania narzędzi formujących, zwłaszcza form wtrysko-
wych. Warto zauważyć, że w skali regionu branża ta zajmuje 5. miejsce, jeśli chodzi  
o wartość produkcji sprzedanej, natomiast dla miasta Bydgoszczy, w której działa ponad  
200 firm o tej specjalności wytwarzania jest to najważniejszy sektor przemysłowy ze  
względu na wartość produkcji sprzedanej1. To właśnie firmy przetwarzające tworzywa po-
limerowe i wytwarzające narzędzia stanowią rdzeń BKP w obszarze firm produkcyjnych. 
Specyfika przyjętych założeń do modelu wynika także z oferty regionalnych uczel-
ni wyższych i ich wiodących specjalności przydatnych dla regionalnego przemysłu, 
zwłaszcza skupionego w BKP.

2. Charakterystyka regionalnych firm i jednostek  

naukowych

W województwie kujawsko-pomorskim tylko jedna trzecia firm deklaruje współpracę ze 
środowiskiem naukowym i otoczeniem biznesu. Około 20% przedsiębiorstw współdziała 
z uczelniami wyższymi, co jednak nie przekłada się na poziom innowacyjności ich wy-
tworów. Jedną z przesłanek potwierdzających tę diagnozę jest fakt, że tylko 10% firm 
regionu deklaruje posiadanie działu badań i rozwoju (w skrócie B+R). Fakt, że tak mało 
przedsiębiorstw uwzględnia w obecnej strategii rozwoju posiadanie własnej komórki 
innowacyjno-wdrożeniowej wynika z potencjału tych podmiotów gospodarczych, ich 
sposobu zarządzania, a przede wszystkim z powodu charakteru prowadzonej działalności, 
nastawionej raczej na świadczenie usług wobec partnerów zewnętrznych, bardzo często 
zagranicznych. Znajduje to odzwierciedlenie w dobrym poziomie posiadanego parku 
maszynowego, stosowaniu nowoczesnych technologii wytwarzania, ale równocześnie 
odczuwa się brak oferty firm w zakresie ciekawych produktów własnych o wysokim  

1    Dane GUS z 2011 roku
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poziomie know-how. Pion zarządzający zdaje sobie sprawę z tych uwarunkowań, ale  
z uwagi na zbyt mały potencjał własny nie angażuje się w tworzenie działu B+R, ponie-
waż stanowi to zbyt duże obciążenie finansowe dla tych, zwykle małych lub średnich 
przedsiębiorstw. Ponadto, często zauważalnym symptomem myślenia długofalowego 
właścicieli i prezesów firm jest wiara w kolejne sukcesy oparte o dotychczasową strate-
gię zarządzania, pomimo świadomości, że zyski firmy mogłyby być większe w sytuacji 
podjęcia ryzyka finansowego związanego z wprowadzeniem na rynek własnego wytwo- 
ru. Stąd, dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw dotychczasowa współpraca ze śro-
dowiskiem naukowym ma charakter doraźny i prowadzi zwykle do rozwiązania bieżących 
problemów produkcyjnych. 
Po drugiej stronie naszych założeń znajdują się uczelnie wyższe, które działają w oparciu 
o przepisy prawne, będące bardzo często dużym utrudnieniem w realizacji tzw. szybkich 
zleceń dla przemysłu. Największą wartością uczelni wyższej są jej pracownicy i studenci 
oraz wyposażenie laboratoriów badawczych. Ten olbrzymi potencjał intelektualny jest 
jednak bardzo słabo wykorzystywany w obszarze współpracy z przedsiębiorstwami. Po-
wodów takiego stanu jest wiele, jednak warto zwrócić uwagę, że obecny system oceny  
pracowników naukowych premiuje tych, którzy upowszechniają swoje wyniki w for-
mie publikacji (najlepiej w języku angielskim), w liczących się czasopismach o zasięgu 
światowym z tzw. listy filadelfijskiej. Przy okresowej ocenie pracownika naukowego bie-
rze się także pod uwagę liczbę cytowań jego publikacji. Oczywiście można także dostrzec 
w środowisku głosy wskazujące na konieczność podniesienia znaczenia współpracy  
z przemysłem, ale w bardzo wielu konkursach recenzenci przekładają znaczenie pu-
blikacji ponad inne składniki dorobku.  
Zatem biorąc pod uwagę najważniejsze uwarunkowania można dostrzec, że te nieko-
rzystne dane dotyczące poziomu innowacyjności polskiej gospodarki są pochodną wielu 
czynników, które wchodzą ze sobą w głęboką interakcję. 

Do tej niekorzystnej sytuacji w zakresie relacji 
przedsiębiorca-naukowiec warto dodać, że w Pol- 
sce kapitał w firmach buduje się dopiero od 25 
lat, stąd tak mało dostrzega się firm będących na 
znaczącym poziomie technologicznym i inno-
wacyjnym, w porównaniu do konkurencyjnych 
przedsiębiorstw na zachód od Odry. Natomiast 
kapitał obcy inwestujący w Polsce, badania ro-
zwojowe prowadzi w rodzimych centralach, także 
z wykorzystaniem rodzimych naukowców. Ta 
współpraca budowana jest znacznie dłużej i opiera 

się obecnie już na ugruntowanych relacjach i wielu wspólnie zrealizowanych projektach. 
Sukces projektu to zwykle sukces firmy i odczuwalne efekty ekonomiczne, co przekłada 
się w oczywisty sposób na dalsze współfinansowanie B+R. 

Dane dotyczące pozio-

mu innowacyjności 

polskiej gospodarki są 

pochodną wielu czyn-

ników, które wchodzą 

ze sobą w głęboką 

interakcję.
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W Polsce głównym inwestorem w innowacyj-
ne projekty rozwojowe jest państwo (około 60% 
wszystkich środków finansowych), natomiast 
firmy są skłonne zainwestować zaledwie co 
czwartą złotówkę przeznaczona na B+R.
W tej niekorzystnej strukturze inwestowania 
w rozwój i innowacyjne produkty warto podkre- 
ślić, że ponad 50% z tych środków wewnętrz- 
nych wyasygnowanych przez przemysł to finan- 
sowanie w dużych firmach, w których zatrudnia się ponad 250 osób.
Biorąc pod uwagę wszystkie środki wewnętrzne ich wartość nie przekracza 1%, podczas 
gdy średnia UE28 jest ponad dwa razy większa, nie wspominając o krajach przodujących 
w nakładach na B+R2 . Warto również dodać, że ilość patentów, nowych, polskich te-
chnologii, pomimo dobrego, intelektualnego kapitału ludzkiego jest znikoma. Dotych-
czasowa praktyka wskazuje, że w wielu wypadkach innowacja przedstawiana w opraco-
waniach końcowych projektów B+R nie przekłada się na obserwowane, realne wdrożenia 
przemysłowe, nowe produkty i patenty. 
Znakomitym przykładem opisującym to niekorzystne zjawisko są dane GUS dotyczące 
nakładów na działania innowacyjne w przemyśle. W 2011 roku wydano na ten cel po-
nad 20,8 mld złotych, z czego większą część stanowiły inwestycje w park maszynowy  
(12,3 mld złotych). W tym samym roku około 17% firm przemysłowych wdrażało innowa-
cje produktowe i procesowe, a udział z wdrażania nowych lub ulepszonych produktów 
był mniejszy niż 10% dochodów całkowitych firm przemysłowych. Warto zaznaczyć, że  
w skali Polski w roku 2011 na działalność B+R, w przemyśle, wyasygnowano zaledwie  
2,8 mld złotych. Według danych World Economic Forum za 2012, działania proinnowa- 
cyjne w Polsce plasują nas w drugiej 50-siątce klasyfikowanych państw (np. działania 
B+R w 2012 roku lokują nasz kraj na 88 miejscu wśród 140 poddanych badaniu). Dane te 
skłaniają do głębokiej refleksji zważywszy, że w ramach polityki spójności w latach 2007-
2013 Polska wydatkowała 9 mld EUR w ramach projektów POIG.  
Spoglądając na strukturę firm w branży przetwórstwa tworzyw polimerowych, a zwłasz-
cza w województwie kujawsko-pomorskim (zwykle małe i średnie przedsiębiorstwa)  
można dojść do konkluzji, że istotną rolę w intensyfikacji działań prorozwojowych i proin-
westycyjnych może odegrać dodatkowy podmiot jakim jest Bydgoski Klaster Przemysłowy 
i regionalne uczelnie wyższe. 
Propozycje modelowej współpracy biznes-nauka uwzględniają obecny stan przed-
siębiorstw w zakresie B+R i horyzont czasowy do 2020 roku, a więc okresu trwania finan-
sowania zewnętrznego firm w ramach projektów unijnych o różnym charakterze.

2    European Commission, Innovation Union Scoreboard, 2013
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3. Propozycje form współpracy przedsiębiorca – BKP – 

uczelnia wyższa

Współpraca na poziomie przedsiębiorstwo-jed- 
nostka naukowa może być realizowana w bar- 
dzo różny sposób. Ugruntowana pozycja Byd-
goskiego Klastra Przemysłowego w środowisku 
przemysłowym i społecznym regionu kujawsko-
pomorskiego stwarza dodatkowy instrument ak-
tywizacji struktur naukowych w działania B+R re-
alizowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych 
i usługowych. Jednocześnie, BKP może być kata-
lizatorem i wsparciem, dla planowanych zmian 
w zarządzaniu firmą w zakresie podejmowania 
działań i inwestycji dotyczących wdrażania no-
wych produktów i technologii (aktywność proin-
nowacyjna). Paleta rodzajów oddziaływań w tym 
zakresie jest bardzo szeroka i co najważniejsze 

będąca w ciągłym ewoluowaniu z uwagi na analizę doświadczeń praktycznych uzyskiwa-
nych we wcześniejszych formach aktywności. Z tego powodu, docelowo można wyróżnić 
kilka form współpracy:

A) Model oddziaływania pośredniego z wykorzystaniem struktury klastra branżowego

Model ten jest jednostkowy, ponieważ w swoich założeniach zakłada istnienie silnej orga-
nizacji branżowej, w tym przypadku Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Klaster w tym 
przypadku wydaje się bardzo przydatnym elementem składowym, ponieważ jest to or-
ganizacja skupiająca lokalnych, ale także krajowych przedsiębiorców działających w tej 
samej branży. Z jednej strony są to firmy konkurujące, ale z drugiej mające świadomość, 
że bez wsparcia zewnętrznego trudniej będzie osiągać dalszy dynamiczny wzrost. By-
dgoski Klaster Przemysłowy to inicjatywa oddolna, zainspirowana przez bydgoskie przed-
siębiorstwa w porozumieniu z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, Miastem 
Bydgoszcz i organizacjami około biznesowymi, przede wszystkim Kujawsko-Pomorskim 
Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców (obecna nazwa: Pracodawcy Pomorza i Ku-
jaw Związek Pracodawców). Inicjatywa ta, jakże dalekowzroczna, została podjęta w 2006 
roku. Wskazano bowiem na konieczność współpracy pomiędzy różnymi podmiotami ze 
świata nauki, biznesu i organizacji wspierających przedsiębiorczość, aby móc wspólnie 
realizować cele niemożliwe do osiągnięcia w ramach jednej firmy. Kierujący firmami 
uznali, że obecne sukcesy firmy chociaż często imponujące, w długofalowej strategii są 
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niewystarczające do dalszego dynamicznego rozwoju. Ponadto zbiegło się to z okresem 
znaczącego wsparcia finansowego Unii Europejskiej na pozyskiwanie i wdrażanie nowych, 
własnych technologii wytwarzania. 
W rozważanym modelu i z uwagi na opisaną wyżej sytuację w przedsiębiorstwach, bar-
dzo istotne znaczenie odgrywa instytucja klastrowa i uczelnie wyższe. Klaster występuje  
w nim jako struktura sieciująca i koordynująca wszelkie działania w obszarze B+R.
Jednocześnie, potencjał intelektualny i kompetencje pracowników i studentów uczelni 
wyższych stanowią wyraźną przesłankę do traktowania tej składowej modelu. jako ośrodka 
kreującego, inicjującego powstawanie nowych technologii i wytworów, budującego pewne 
strategie rozwoju lokalnego środowiska przemysłowego w konsultacji z zainteresowany-
mi,  a także jako najważniejsze źródło tworzenia pomysłów i patentowania. Polska uczelnia 
wyższa boryka się oczywiście z wieloma problemami natury organizacyjnej i administra-
cyjnej, ale należy pamiętać, że jest to w modelu największy podmiot, zatrudniający zwykle 
ponad 1000 osób przygotowanych do działania innowacyjnego i kreatywnego (na przykład 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy). Trzeba także pamiętać o bar-
dzo często niedocenianym potencjale studentów, który przy odpowiedniej organizacji 
systemu edukacji może prowadzić do wzrostu ich zaangażowania we współpracę nauki  
z firmami przemysłowymi i usługowymi. 
W pierwszej kolejności zostanie przedstawiony model współpracy długofalowej, bo 
ona z punktu widzenia dalszego rozwoju wszystkich podmiotów jest kluczowa. Trzeba  
bowiem zwrócić uwagę, że wszystkie elementy składowe modelu współpracy nauka-prze-
mysł mają stabilną i ugruntowaną pozycję na rynku, ale z uwagi na fakt, że są to pod-
mioty raczej o oddziaływaniu regionalnym ich dalsze działanie jest z pewnością pochodną 
wdrożenia oryginalnych, niespotykanych w innych regionach kraju, Europy a może  
i świata form wzajemnego oddziaływania, które katalizują ten dalszy wzrost. Doty-
czy to zwłaszcza regionalnych uczelni wyższych i organizacji Bydgoskiego Klastera 
Przemysłowego. Na podstawie analiz własnych można stwierdzić, że w sytuacji globalne-
go rozwoju branży tworzyw polimerowych i bliskości gospodarki niemieckiej, lokalni pro-
ducenci form wtryskowych i przetwórcy tworzyw polimerowych będą z pewnością dalej 
budować potencjał własny, ale w tempie niższym niż wynikałoby to z synergii działań 
wspólnych w ramach współpracy przemysł-BKP-uczelnie wyższe. Z tego powodu ten  
model ma tak istotne znaczenie dla wszystkich podmiotów znajdujących się w jego struk-
turze. 
Model pierwszy takiego wzajemnego oddziaływania dotyczy obecnej sytuacji, kiedy 
możliwości organizacyjne BKP są bardzo ograniczone, a największy potencjał w tej  
strukturze dotyczy koordynowania działań w zakresie szkoleń branżowych, pozyskiwania 
tańszej energii, organizacji stoiska na targach branżowych w Polsce i w Europie i misji 
gospodarczych dla podmiotów skupionych w strukturze (rys. 1).
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W związku z tym, BKP stanowi w tej propozycji ośrodek koordynacji działań, rozpoznający 
kolejne formy współpracy i wskazujący na źródła pozyskiwania funduszy na tego typu 
działalność. Duża część oddziaływań merytorycznych i realizacja potencjalnych projek-
tów jest w takim ujęciu po stronie uczelni wyższych, a w zasadzie zespołów roboczych 
poszczególnych jednostek naukowych powołanych do realizacji prac projektowych. 
W przedstawionym na rys. 1. modelu rolę lidera współpracy pomiędzy przedsiębiorstwa-
mi a nauką pełni Bydgoski Klaster Przemysłowy, ale przy obecnym stanie osobowym 
tej struktury, otrzymuje on wsparcie merytoryczne od Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy. W obecnie realizowanym projekcie w ramach POKL pt.: 

Bydgoski Klaster Przemysłowy
BKP

Przedsiębiorstwa

- członkowie klastra

Obszar współpracy:  

działalność szkoleniowa (organizacja szkoleń, kursów, itp.), w zakresie wskazanym przez 
firmy-członków BKP,

organizacja wspólnych stoisk targowych na targach branżowych,

organizacja misji gospodarczych, zwłaszcza zagranicznych w kierunkach wskazanych 
przez członków BKP, 

organizacja konferencji, seminariów branżowych – działania wizerunkowe,

organizacja grup zakupowych np. energii, paliwa, maszyn itp.,

pomoc w nawiązywaniu kontaktów przez przedsiębiorców w istotnych dla całej branży 
tematach,

wzajemne oddziaływanie z innymi organizacjami wsparcia przedsiębiorców,

pomoc organizacyjna dla firm w rozwiązywaniu bieżących problemów (pośrednictwo 
w kontaktach z ludźmi nauki),

lobbowanie na rzecz branży w strukturach samorządowych na poziomie miasta 
i regionu,

reprezentowanie branży na konferencjach krajowych dotyczących ważnej tematyki dla 
firm – członków klastra,

opracowywanie nowych i modyfikacja istniejących technologii wytwarzania,

dbałość o ciągłe kształcenie kadr dla przedsiębiorstw - członków klastra na wszystkich 
poziomach edukacji.

Regionalne uczelnie wyższe

Przedsiębiorstwa zewnętrzne Inne uczelnie wyższe

RYS.1 Model współpracy przedsiębiorstwo-nauka z aktywnym udziałem BKP, 

z uwzględnieniem jego obecnych możliwości organizacyjnych.
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„Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za 
pan brat”, część merytoryczną realizuje zespół 
naukowców z Zakładu Przetwórstwa i Recyklin-
gu Tworzyw, działający w strukturze Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej UTP, we współpracy 
z naukowcami z Politechnik: Częstochowskiej, 
Poznańskiej i Warszawskiej, natomiast zarzą-
dzaniem projektem zajmuje się Polskie Towa- 
rzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy 
oraz biuro BKP. W ramach podjętych działań 
zrealizowano 17 szkoleń tematycznych dotyczą- 
cych przetwórstwa tworzyw polimerowych  (o charakterze teoretyczno-doświadczalnym 
i udzielono wsparcia eksperckiego dla firm, w 13 zgłoszonych przez nie problemach. 
Oczywiście również struktura Zakładu Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw jest zbyt  
skromna, aby kreować i udźwignąć realizacyjnie znaczący zakres współpracy. Jednak sze- 
reg zrealizowanych przez ZPiRT prac zleconych dla firm (badania, opracowania, opinie, 
ekspertyzy) spowodowała, że działania w sferze współpracy nauka-przemysł 
odbywają się często bez pośrednictwa BKP. Dotyczy to choćby zgłoszenia wspólnego 
projektu ZPiRT z firmą ZELAN (członek klastra) w ramach konkursu PBS ogłoszonego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tego typu przedsięwzięcia budują wza- 
jemne relacje i są punktem wyjścia do realizacji przedsięwzięć długofalowych, 
które przedstawiono na rysunku 2 w postaci schematu. Jednak obecny potencjał ZPiRT, 
a także dodatkowe zadania związane z obowiązkami pracowników naukowych w ob-
szarze dydaktyki i nauki powodują, że nie można uznać tego nieformalnego liderowania 
jako trwałe. Wydaje się, że lider współpracy to nie tylko podmiot znający branżę i znany  
w środowisku, mający własne kontakty, kreatywny i inspirujący, atakujący pomysłami  
i zdolny do ich realizacji, ale przede wszystkim to podmiot merytorycznie przygotowany 
i skoncentrowany na realizacji zadań w ramach wspólnych projektów nauka-przemysł. 
W zamyśle autora, w modelu działań dalekosiężnych wskazuje się na podjęcie dzia-
łań zmierzających do wypracowania takiej wartości materialnej w branży, która 
spowodowałaby kolejny znaczący rozwój aktywnych w tych wspólnych działaniach firm 
– członków klastra. Wartość materialna to przede wszystkim potencjał ludzki w postaci 
kompetentnej kadry oraz nowoczesne technologie wytwarzania, pozwalające na tworzenie 
przewagi nad konkurencyjnymi firmami spoza regionu lub nie będącymi w strukturze 
klastrowej. Ponadto, współpraca oparta na długofalowym działaniu ma także polegać na 
opracowaniu strategii pozyskiwania środków zewnętrznych na działania wewnątrz kla-
stra, które pozwoliłoby pozyskiwać i tworzyć nowe technologie, a które ze względu na 
koszty są nieosiągalne indywidualnie dla firmy. Fundusze te pomogłyby uzyskać firmom 
klastrowym przewagę konkurencyjną na rynku, w stosunku do innych wytwórców kra-
jowych i zagranicznych. 

W ramach podjętych  

działań zrealizowano 17 

szkoleń tematycznych 

dotyczących przetwórstwa 

tworzyw polimerowych  

(o charakterze teoretyczno-

doświadczalnym).
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Stworzy się w ten sposób warunki bardziej stabilnego rozwoju dla uczestników, któ-
rzy podejmą długofalowe działania zgodnie z założeniami modelu. Warto wspomnieć, 
że jest to szczególnie uzasadnione z uwagi na nową perspektywę unijną wspierania in-
nowacyjnych działań prorozwojowych. W tych działaniach rola Bydgoskiego Klastra 

Bydgoski Klaster Przemysłowy
BKP

Przedsiębiorstwa

- członkowie klastra
Regionalne uczelnie wyższe

Przedsiębiorstwa zewnętrzne Inne uczelnie wyższe

Obszar współpracy:  

opracowanie strategii rozwoju dla firm działających w klastrze,

prace nad wdrożeniem na rynek własnych, innowacyjnych produktów, których 
współwłaścicielem byliby członkowie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego,

aplikowanie o środki na zakup maszyn i technologii niezbędnych dla rozwoju firm 
skupionych w BKP, których zakup w ramach jednej firmy jest ekonomicznie nieuzasa-
dniony, przewyższa możliwości inwestowania poszczególnych członków 
BKP lub z uwagi na wielkość firmy nieracjonalny,

organizacja składkowania celem wspólnego (grupowego) zakupu ważnych dla rozwoju 
branży technologii i maszyn, przy czym BKP byłby zobowiązany do opracowania 
regulaminu korzystania z tych innowacyjnych zasobów wytwarzania,

organizacja zespołów roboczych składających się z naukowców i ludzi przemysłu 
w celu realizacji wspólnych projektów prorozwojowych (np. własny wytwór, innowa-
cyjna technologia, nowe techniki wytwarzania, strategia sprzedażowa, strategia 
projakościowa, optymalizacja procesowa, minimalizacja odpadów itp.), 

organizacja regulaminu świadczenia usług przez BKP (zasady zlecania, pozyskiwanie 
ekspertów zewnętrznych, gospodarka finansami, koszty pośrednie itp.)

długofalowa polityka zatrudniania absolwentów uczelni wyższych w firmach-członkach 
BKP (opracowanie mechanizmu pozyskiwania absolwentów, wsparcie dla struktur 
uczelnianych ważnych z punktu widzenia kompetencji studentów-absolwentów przez 
nie promowanych,

formułowanie tematów projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE 
i krajowych, które byłby spójne co najmniej dla kilku członków klastra,

elastyczne reagowanie na zapotrzebowanie podmiotów spoza klastra, formułowane 
w postaci zapytań (mobilne budowanie zespół realizujących w oparciu o potencjał 
członków BKP, zwłaszcza zespoły mieszane naukowcy – kadry przemysłowe - ewentu-
alnie studenci kół naukowych.

RYS.2 Przyszłościowy model współpracy przedsiębiorstwo-jednostki naukowe, ze  

znaczącym udziałem BKP (lider współpracy). 
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Przemysłowego jest szczególnie pożądana w zakresie wskazania kierunków wspólnych 
działań i sieciowania współpracy podmiotów gospodarczych z zespołami naukowców, 
zwłaszcza z uczelni regionalnych. W modelu działań dalekosiężnych rolę lidera przejmuje 
Bydgoski Klaster Przemysłowy, oczywiście przy założeniu wzrostu ilości pracowników, 
zwłaszcza znających tematykę przetwórstwa tworzyw polimerowych i wykonywania 
form wtryskowych. To oni nadawaliby ton wspólnych działań nauka-przemysł i organi-
zowali odpowiednie zespoły do wykonywania konkretnych zadań. 
Biorąc pod uwagę specyfikę regionalnego przemysłu przetwórstwa tworzyw polimero-
wych i wykonywania form wtryskowych, w pierwszej kolejności działania lidera w modelu 
działań dalekosiężnych powinny polegać na realizacji prac zmierzających do wyłonienia 
tzw. innowacyjnych wytworów własnych, które mogłyby powstawać w oparciu o obecny, 
znaczący potencjał w firmach. 
Wydaje się, że ten temat jest najbardziej istotny w perspektywie działań długofalowych, 
a co ważne, może być zrealizowany wspólnymi siłami zainteresowanych przedsiębiorstw 
i zespołów naukowych uczelni wyższych. W strukturze UTP znajdują się takie jednostki 
organizacyjne jak wcześniej wspomniany ZPiRT, a także Zakład Wzornictwa. Nie bez zna-
czenia jest także obecność na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP przestrzeni projek-
towej SHOPA, opartej w swoim działaniu na metodologii Design Thinking (opracowanej 
w Uniwersytecie Stanforda w USA). Wzajemne przenikanie się tych nowych nurtów, 
znajomość technik wytwarzania, a także ugruntowana w świadomości regionalnych 
samorządowców pozycja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego może zaowocować sukce-
sami w tym zakresie. Jest to wyższa forma współpracy pomiędzy firmami i uczelniami 
wyższymi, opierająca się na wypracowanym wcześniej zaufaniu, w której wszystkie pod-
mioty muszą autentycznie współdziałać na rzecz dobra wspólnego. Trudność tych działań 
polega na potrzebie akceptacji wszystkich realizatorów, a także na podporządkowaniu się 
regulaminom opracowanym przez lidera, w których przedstawia się w sposób zrozumiały 
zasady współpracy partnerów projektu. W warunkach prowadzenia działalności gospo-
darczej w Polsce znalezienie wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza w dużej grupie podmio-
tów, jest trudne, a wręcz niemożliwe. Optymistycznie do tych założeń usposabia jedynie 
poczucie przynależności do wspólnej struktury klastrowej (co zobowiązuje) oraz histo-
ria wspólnych działań zrealizowanych we wcześniejszym okresie działania BKP. Ponadto, 
doświadczenia z dotychczasowej działalności każdej z form z osobna może przyczynić 
się do stworzenia kompetentnych i rzeczowych regulaminów współdziałania członków 
struktury klastrowej.  
Wydaje się, że zdobycie tych kompetencji prowadzi do stworzenia w sposób ewolucyjny 
(co stanowi wielką wartość dodaną) jednostki, zajmującej się transferem wiedzy i tech-
nologii. Jak zaznaczono jednak wcześniej wymaga to pozyskania doświadczeń lidera w tym 
modelu współpracy przemysł-nauka. 
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B) Model współpracy BKP z firmą zewnętrzną

Współpraca firm nie będących członkami Bydgoskiego Klastra Przemysłowego z regio- 
nalnymi jednostkami naukowymi, ma charakter doraźny, pojawia się w związku  
z konkretną potrzebą rozwiązania problemów własnych. W modelu tym zakłada się, że 
podmiot przemysłowy zajmujący się przetwórstwem tworzyw polimerowych nie zna 
środowiska naukowego i zgłasza się do biura klastra branżowego o udzielenie wsparcia 
w rozwiązaniu problemów własnych (rys. 3). Kierowanie zapytania do BKP wynika z fak-
tu ugruntowanej na rynku polskim pozycji tej organizacji lub/i zauważenia jej działania 
przez pryzmat branżowych targów przetwórstwa tworzyw, a także może wynikać  
z przeszukiwania zasobów Internetu. 
Rola biura klastra w wersji obecnej sprowadza się do zainicjowania kontaktu przedsię-
biorstwa z merytorycznie przygotowanym naukowcem lub zespołem naukowców (wiedzę 
co do kompetencji budują pracownicy biura BKP na podstawie zrealizowanych do tej 
pory wspólnych tematów). Można uznać, że tego typu działanie pośredniczące buduje 
dalszy pozytywny wizerunek BKP, ale nie ma charakteru biznesowego. Alternatywnym 
rozwiązaniem jest przyjęcia zlecenia na rzecz Bydgoskiego Klastra Przemysłowego i zapro-
szenie do współpracy stosowny zespół naukowców w formie podwykonawstwa. Jednak 
tego typu model relacji klastra-lidera z uczelnią jest niekorzystny finansowo dla uczelni. 
W tym miejscu warto zauważyć, że wszelkie formy współpracy biznesowej mają  
głębszy sens w dłuższym okresie czasu, jeśli jest ona korzystna dla wszystkich współ-
pracowników takiej relacji. Przede wszystkim musi znaleźć się w niej oprócz odpowie-
dniego poziomu merytorycznego miejsce na zadawalające wszystkich relacje finansowe. 
W tym względzie jest bardzo wiele do zrobienia zarówno po stronie przedsiębiorców jak  
i uczelni wyższych.

Bydgoski Klaster Przemysłowy
BKP

Regionalne uczelnie wyższePrzedsiębiorstwa zewnętrzne

Inne uczelnie wyższe

RYS.3 Model współpracy podmiotu gospodarczego niezrzeszonego w strukturze BKP

z regionalną uczelnią wyższą z udziałem BKP jako inicjatora relacji biznesowej.
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Dotychczasowe głosy wielu ludzi nauki, mających rozwinięte kontakty i nawiązaną 
współpracę z firmami produkcyjnymi, wskazują na dość powszechną praktykę prób 
pozyskiwania wiedzy z pominięciem ustalenia zasad jej pozyskania. Autor tego opraco-
wania spotkał się także osobiście z wieloma przykładami takiej nieetycznej praktyki 
wśród ludzi przemysłu różnego szczebla. W tym przypadku zadowolona jest tylko jed-
na strona tej inicjacji współpracy, ale sukces przedsiębiorcy jest pozorny, bo w kolejnym 
kontakcie pojawia się nieufność, która zużywa zalążek zaufania. Naukowcy bardzo często 
są postrzegani jako pasjonaci, zatroskani o swoje sukcesy badawcze i publikacyjne, nie 
znający do końca realiów życia. W takiej sytuacji największą satysfakcją zajęcia się kon- 
kretnym problemem firmy ma być opracowanie, wskazanie, doradzenie lub bezintere-
sowna pomoc. Wydaje się, że z tego powodu jest to bardzo ważne zadanie dla struktury kla-
strowej. To klaster w imieniu naukowców lub z ich udziałem negocjuje warunki realizacji 
wsparcia dla przedsiębiorstwa. Istotne jest także obudowanie takiego „pierwszego kon-
taktu” w odpowiednie ramy prawne. BKP staje się w takiej relacji brokerem współpracy, 
poszukującym najlepszego rozwiązania dla obu stron. 
Rozwijając temat zasygnalizowany w punkcie 2 można stwierdzić, że największym pro-
blemem po stronie uczelni wyższych jest gorset obowiązujących ustaw, zgodnie z którymi 
musi funkcjonować, a także rozbudowana biurokracja, zwykle nie rozumiejąca pozyty-
wnego związku pomiędzy pozyskaniem kolejnego zlecenia przez konkretnego naukowca,
a zachowaniem swojego miejsca pracy. Innymi słowy postrzega się to zwykle jako dodat-
kową pracę, którą trzeba wykonać. To pośrednio wpływa na decyzje samych naukowców 
do podejmowania pozytywnych decyzji dotyczących otwierania na problemy kolejnych 
firm, w dodatku nierozpoznanych. Trzeba mieć bowiem świadomość, że podjęcie kolej-
nego wyzwania to nie tylko zaangażowanie intelektualne, wymagające zaangażowania 
czasu, ale także zmaganie się z ograniczeniami biurokratycznymi systemu wewnątrz  
uczelni i niekorzystnym otoczeniem zewnętrznym (ustawy, rozporządzenia wykonawcze, 
skomplikowany system nadzoru formalnego prac, itd.). Czasami nadmiar tzw. roboty pa-
pierkowej może przyćmić cel główny współpracy z przedsiębiorcą. Skutkiem zbyt rozbu-
dowanej części administrowania projektami jest przeniesienie ciężkości z obszaru mery-
torycznego do sfery zarządzania i opracowania. Efektem takiego podejścia jest skupienie  
się nad osiąganiem wskaźników, a praca poznawcza schodzi na dalszy plan. W Polsce 
wszystkie projekty naukowe i badawczo-rozwojowe kończą się sukcesem, podczas gdy 
ogólnie wiadomo, że na włożone 10 jednostek środków płatniczych tylko jedna daje 
prawdziwy sukces w postaci nowego odkrycia czy opracowania nowego wytworu bądź 
technologii. Wiadomo także, że ten autentyczny sukces z nadmiarem rekompensuje 
pozostałe środki włożone na rozwój. Tego typu podejście powinno ulec radykalnej zmia-
nie. Ważne są także ograniczenia ludzkie, to znaczy nie każdy pracownik uczelni wyższej 
jest przygotowany do realizacji tego typu pracy, choćby ze względów cech osobowych czy 
też innego spojrzenia na procesy wytwarzania realizowane w przemyśle. Warto tu również 
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dodać, że w ocenie okresowej pracownika nauki dominują jego dokonania w sferze popu-
laryzacji wyników badań w postaci publikacji, najlepiej zamieszonych w czasopismach na 
liście filadelfijskiej. Jest to co najmniej dyskusyjne, bo misją uczelni jest także świadczenie 
usług dla podmiotów gospodarczych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w pozytywnej 
ocenie aktywności zawodowej pracowników, pozyskujących finanse z innych źródeł niż 
tylko środki budżetowe.
Zasygnalizowane trudności mogą często wzajemnie się jeszcze wzmacniać, uniemożliwiając 
realizację wspólnych działań. Dlatego tak ważne jest zaufanie i poszukiwanie rozwiązań 
satysfakcjonujących obie strony. Wypracowana w strukturze klastrowej procedura reali-
zacji współpracy biznesowej nauka-przemysł mogłaby istotnie zmienić wyżej wymienione 
niekorzystne uwarunkowania dotyczące tego typu działań. Przedsiębiorca zgłaszający się 
po raz pierwszy ze swoim problemem-tematem, nie znający lokalnego rynku, otrzymuje 
kompetentną obsługę. Jednocześnie,w tym przypadku postrzega BKP jako poważnego 
partnera w rozwiązaniu zagadnienia z którym do niego się zwrócił. BKP nakreśla scena-
riusz działania, wysyłając sygnał o konieczności umówienia się co do warunków na ja-
kich zostanie zrealizowany. Wydaje się, że w tym przypadku BKP może opracować kilka 
alternatywnych scenariuszy, elastycznie reagując na oczekiwania formułowane przez 
przedsiębiorcę. 
Oczywiście rozpatrywany przykład nie ujmuje innych form współpracy nauka-przemysł, 
na przykład takich jak organizacja szkoleń dla pracowników firmy, grupy zakupowe itd., 
ale z uwagi na częste przykłady tego typu relacji nauka-przemysł, został najszerzej omó-
wiony.

4. Alternatywny model oddziaływania bezpośredniego 

w relacji przedsiębiorstwo-jednostka naukowa

Model ten jest najprostszym i funkcjonującym przykładem wzajemnego oddziaływania 
przedsiębiorcy i naukowca (-ów). W tym przypadku współpraca przybiera najróżniejsze 
formy od prostych zleceń, dotyczących rozwiązywania doraźnych problemów, aż po 
tematy długofalowe, zwykle związane z dalszym rozwojem firmy. Ta forma wzajem-
nego oddziaływania jest możliwa do realizacji w sytuacji wzajemnego zaufania, które 
zostało ugruntowane poprzez wieloletnią historię wspólnie dokonanych przedsięwzięć. 
Jest to bowiem podstawowy warunek kontynuowania wspólnych zamierzeń. Nie doty- 
czy to tylko wywiązywania się z umów i płatności, ale także dochowywania przez stronę 
naukową tajemnicy dotyczącej technologii stosowanych i rozwijanych w firmie.  Wzajem- 
ne zaufanie buduje się w dłuższej perspektywie czasowej, zdobywanie wiedzy o pro- 
cesach produkcyjnych i systemie pracy naukowców odbywa się również w dłuższej per-
spektywie czasowej i tylko zrozumienie wzajemnej specyfiki funkcjonowania i zaufanie 
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zbudowane na fundamencie dotychczas zrealizowanych prac, daje podstawę do efekty-
wnego rozwiązywania kolejnych zamierzeń, które niekoniecznie w takiej sytuacji muszą 
wypływać jedynie ze strony przedsiębiorstwa. Nie ma bowiem nic cenniejszego jak 
przeprowadzenie eksperymentu przemysłowego potwierdzającego słuszność przyjętych 
teoretycznie założeń technologicznych i badań laboratoryjnych przeprowadzonych na 
uczelniach wyższych.

Uczelnia wyższaPrzedsiębiorstwo

Zlecenia doraźne: 

ekspertyzy, opinie,

pomoc merytoryczna-
konsultacje,

wykonanie badań 
doraźnych,

szkolenia pracowników,

symulacje i optymalizacja 
procesów technolo-
gicznych.

a)

b)

Zlecenia doraźne z nauki: 

weryfikacja wyników 
laboratoryjnych i założeń 
teoretycznych w warunkach 
eksperymentu technolo-
gicznego,

wykonanie niezbędnych 
narzędzi, uchwytów itp. 
potrzebnych do wykony-
wania eksperymentów.

Uczelnia wyższaPrzedsiębiorstwo

Obszar współpracy: 

opracowanie i realizacja wspólnych projektów naukowych, wdrożeniowych itp.,

opracowywanie nowych konstrukcji wytworów,

opracowywanie nowych i modyfikacja istniejących technologii wytwarzania,

zarządzanie produkcją według nowoczesnych standardów, 

opracowywanie systemu identyfikacji i likwidacji wad wytworów,

opracowanie własnych strategii wdrażania produktów na rynek,

kształcenie kadr dla przedsiębiorstw, z którymi współpracuje jednostka naukowa.

RYS.4 Model doraźnej  (a) i długofalowej (b) współpracy w relacji przedsiębiorstwo 

-uczelnia wyższa.
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5. Opis szczegółowy form współpracy 

przedsiębiorstwo-uczelnia wyższa

Przedstawione warianty w rozdziale 3 modeli współpracy przedsiębiorstwo-jednostka 
naukowa wymagają szczegółowych wyjaśnień z uwagi na udział w nich Bydgoskiego Kla-
stra Przemysłowego. Można uznać, że zwłaszcza z powodu uwarunkowań organizacyjno- 
prawnych jakim podlegają uczelnie, udział i rola BKP stanowi szansę wypracowania 
wielowariantowej i oryginalnej, znamiennej dla regionu kujawsko-pomorskiego formy 
współpracy nauka-przemysł. Jest to także swoista szansa rozwojowa struktury regional-
nego klastra branżowego, który poprzez tego typu formy współpracy będzie rozwijał się  
w kierunku osiągnięcia dojrzałej formy organizacyjnej, a w dłuższej perspektywie również 
merytorycznej. Warto także zauważyć, że otoczenie około biznesowe i potencjał naukowy 
jaki funkcjonuje w strukturze BKP jest na tyle duży, aby uznać, że tego typu zamierzenia 
są realne. 
Przechodząc do szczegółowego opisu roli i znaczenia BKP w relacjach biznesowych 
przemysł-nauka wydaje się, że biuro klastrowe w obecnym kształcie mogłoby przejąć 
rolę organizatora współpracy, z pełną obsługą dokumentów (umów, rachunków, zakupów 
itd.) niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań. Czuwałoby także nad dotrzymywa- 
niem zapisów umów, zwłaszcza w zakresie terminów i realizacji usług. Ponadto, równole-
gle powinno zająć się tworzeniem czytelnych zasad współpracy w postaci regulaminów, 
procedur i zasad rozliczania. Jednak w tym przypadku wymaga to uzgodnień z władzami 
uczelni, będących członkami BKP. Aby ten proces przebiegał ewolucyjnie (największa 
wartość tego typu działania), wydaje się, że w pierwszym okresie dyrektor biura BKP po-
winien nawiązać kontakt (jeśli jeszcze nie ma takich relacji) z przedstawicielem potencjal-
nych zespołów badawczych potrzebnych do realizacji współpracy, według schematu poka-
zanego na rysunku 4. Powinni być to ludzie nauki otwarci na tego typu formy współpracy, 
jednocześnie merytorycznie przygotowani do kompetentnej realizacji głównego nurtu 
tematyki zgłaszanej do realizacji przez przedsiębiorstwa. Nie będzie w tym nic odkryw-
czego, jeśli wskaże się tu zespoły naukowe jakie od wielu lat funkcjonują w strukturze 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uni-
wersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Ponadto, grupy naukowców 
zajmujących się przetwarzaniem i badaniem polimerów pracują także na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK nie 
jest członkiem BKP) i w Instytucie Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. 
Można zatem uznać, że to zaplecze do realizacji prac dla przemysłu jest ponadprzeciętne. 
Znalezienie organizatora badań po stronie naukowej jest nieodzowne w obecnej struk-
turze biura klastra i daje gwarancje merytorycznego podejścia do każdego zlecenia. Po-
nadto osoby te mogą być pośrednim ogniwem do znajdowania kolejnych naukowców do 
realizacji nieco odmiennych zleceń z obszaru np. kontroli jakości, metrologii, zarządzania,  
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obróbki skrawaniem i cieplnej metali itp. W ten sposób można dopracować się bardzo 
profesjonalnej, eksperckiej siatki wykonawczej po stronie nauki. Ponadto, dyrektor BKP  
w ramach swoich zadań, kontaktuje się co jakiś czas (np. raz w miesiącu) z firmami  
z zapytaniem o potrzebę wsparcia w konkretnych tematach, stanowiących problem natu-
ry technicznej lub organizacyjnej w bieżącej działalności produkcyjnej. Po zebraniu infor-
macji kontaktuje się z naukowcem lub zespołem naukowców i uczestniczy w pierwszym, 
inicjowanym przez niego spotkaniu dotyczącym rozpoznania szczegółowego problemu do 
rozwiązania. Mając w tym względzie zdobyte doświadczenie moderuje tę dyskusję dążąc 
do wypracowania kolejnych etapów realizacji tematu. Schemat wykonawczy takiego 
planu działania przedstawiono na rysunku 5. Dotyczy on możliwych do realizacji działań 
przy obecnym potencjale biura klastra. Docelowo to przedstawiciel BKP może być osobą 
merytorycznie odpowiedzialną za budowanie zespołu realizacyjnego. Wymaga to jednak 
wzrostu ilości osób działających w BKP i doświadczenia w organizacji współpracy nauka-
przemysł. Można zatem stwierdzić, że docelowo w tym akurat aspekcie współpracy, rola 
BKP będzie przypominała strukturę branżowego klastra w Słowenii.

Podmiot zlecający 
– jednostka gospodarcza

Regionalne uczelnie wyższe 
w BKP

Uczelnie wyższe, instytuty 
badawcze

Biuro BKP 
– organizator zlecenia 

Zadania do realizacji: 
opracowanie zapytania, 
ocena tematyki i zdolności 
realizacyjnej, rozmowy ze 
zleceniodawcą, ustalenie 
programu realizacji zlecenia, 
nadzór organizacyjny 
i merytoryczny, wnioski 
końcowe.

Naukowiec– organizator 
zespołu naukowego do 
realizacji zadania

Merytoryczna ocena 
możliwości realizacji zadania, 
określenie czasu, zakresu 
i kosztów jego realizacji, 
formowanie zespołu wykonaw-
czego, ustalenie lidera tematu.

zapytanie inicjujące

przekazanie wyników pracy

zaproszenie do 
współpracy ze strony 
BKP do przedstawiciela nauki

przekazanie wyników w formie sprawozdania

konsultacje, formowanie zespołu 

RYS.5 Model doraźnej  (a) i długofalowej (b) współpracy w relacji przedsiębiorstwo 

-uczelnia wyższa.
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Pojawienie się w klastrze branżowym osób o przygotowaniu technicznym, z doś-
wiadczeniem w realizacji działalności B+R w przemyśle mogłoby zmienić zakres zadań 
realizowanych przez poszczególne jednostki współpracujące w kierunku przesunięcia 
organizacji zespołu badawczego, czy szerzej realizatorów z uczelni wyższej do struktury 
klastrowej. W takim przypadku rola uczelni sprowadzałaby się do podwykonania kon-
kretnego zakresu badań lub sporządzenia odpowiedniego opracowania, ale kierownictwo 
merytoryczne mogłoby podlegać bezpośrednio na poziomie struktury BKP. W ten sposób 
kierownikiem projektu byłaby osoba działająca w strukturze klastrowej, zwykle powinna 
to być ogólnie znana i ceniona przez przemysł przetwórstwa tworzyw polimerowych, 
osoba niezależna, zatrudniona w BKP. W tym schemacie rola BKP jest bardziej znacząca,  
a jego pracownicy odpowiadają merytorycznie za jakość przeprowadzonych prac. Sche-
mat przedstawiony na rys. 6 może ulec dalszej modyfikacji polegającej na inicjującej roli 
biura klastra w celu przedstawiania istotnych dla całego środowiska klastrowego pro- 
blemów badawczych, co pozwoliłoby na sformułowanie istotnych dla rozwoju firm 
tematów badawczo-rozwojowych.

Podmiot zlecający 
– jednostka gospodarcza

Uczelnie wyższe instytuty 
badawcze

Regionalne uczelnie wyższe 
w BKP

Biuro BKP – Koordynator 
i lider projektu 

zadania do realizacji: opracowanie 
zapytania, ocena tematyki i zdolności 
realizacyjnej, rozmowy ze zleceniodawcą, 
nadzór organizacyjny i merytoryczny, 
formowanie zespołu wykonawców, także 
spośród naukowców uczelni wyższych,

przy  realizacji zadań długofalowych – 
formowanie tematyki, zakresu realizacji, 
udział w opracowaniu wniosku konkur-
sowego, nadzór merytoryczny, kiero-
wanie projektem

Regionalne firmy branżowe 
- członkowie BKP  

merytorycznie przygotowanie 
do realizacji w zakresie projektu

Przedsiębiorstwa

konsorcjanci projektu spoza BKP

zapytanie
inicjujące

przekazanie pracy

Dobór zespołu realizacyjnego 
– umowa z uczelnią 

Dobór zespołu realizacyjnego – umowa z firmą

RYS.6 Schemat oddziaływań i zakresu obowiązków w ramach współpracy bieżącej i dłu-

gofalowej pomiędzy nauką i przemysłem z udziałem BKP jako lidera i kreatora współpra-

cy (dotyczy zleceń o charakterze badawczym lub formowaniem projektów badawczych).
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Naturalną konsekwencją działania BKP,  jako inicjatora obszaru współpracy nauka-przemysł 
jest kolejnym krokiem w kierunku znaczącego kreowania wzajemnego oddziaływania lu-
dzi nauki i biznesu. Wydaje się, że jest to jedna z najważniejszych form funkcjonowania 
tego typu stowarzyszeń. Wiedza na temat bieżących trudności i zamierzeń długofalowych 
firm (członków BKP), zdefiniowanie zagrożeń w ich funkcjonowaniu, pozwala na opra-
cowywanie ważnych dla środowiska projektów, o dofinansowanie których BKP wspólnie  
z wybranymi zespołami naukowymi i przedsiębiorstwami, mógłby aplikować w konkur-
sach krajowych i europejskich (rys. 7). W takiej konfiguracji podmiotów aplikujących, 
bardzo istotne jest także wsparcie merytoryczne instytucji około biznesowych takich 
jak firmy doradcze, „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców itp. W obec-
nej perspektywie dofinansowania przez UE jest to bardzo ważna rola BKP, pozwalająca na 
jego szybszy rozwój i pozyskanie znaczących funduszy na działalność. Jednak z uwagi na 
dużą konkurencję na poziomie krajowym i europejskim, aplikowanie o te środki wymaga 
dojrzałych projektów, znacznie większego zaangażowania ludzi przemysłu i nauki, wspól-
nych uzgodnień i konsekwencji w działaniu. 

Przedsiębiorstwa produkcyjne 
zrzeszone w klastrze  

Uczelnie wyższe zrzeszone 
w klastrze – konsultant 

wsparcie w pisaniu projektu

Biuro BKP – Inicjator działań

zadania długofalowe do realizacji: 
określenie wspólnej dla firm problematyki 
spełniającej kryteria B+R, sformułowanie 
tematów wspólnych projektów,
opracowanie wniosków aplikacyjnych 
w uzgodnionych z firmami zakresach 
problemowych, poszukiwanie finanso-
wania.

Koordynowanie działań realizatorów 
projektów. 

Firmy konsultacyjne, nadzorujące 
realizację projektów UE  

konsultacje na poziomie pisania 
wniosku.

Diagnozowanie problemów przemysłu

Konsultacje z podmiotami naukowymi  i finansowymi

RYS.7 Graficzne przedstawienie modelu współpracy nauka-przemysł z kreatywną rolą 

BKP, inicjującego działania zmierzające do opracowania i pozyskania finansowania pro-

jektów, dotyczących ważnych dla firm problemów produkcyjno-organizacyjnych.
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Kolejnym przykładem szczegółowego rozpisania roli BKP w modelu współpracy nauki 
z przemysłem jest kreowanie przez biuro BKP działalności szkoleniowej dla kadry firm 
przemysłowych z udziałem wykładowców uczelni wyższych (rys. 8). Nie jest to jednak ty-
powe działanie, jakie można spotkać, głównie poprzez projekty w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. W tym przypadku BKP przesyła zapytania do firm – członków 
klastra – dotyczące tematyki i formy prowadzonych szkoleń. Chodzi przede wszystkim  
o takie warunki prowadzenia zajęć, aby nie kolidowały one z bieżącą działalnością firmy, 
a proponowany zakres tematyki odpowiadał na oczekiwania zainteresowanych. W tym 
względzie BKP ma już własne doświadczenie w organizacji tego typu form współpracy 
nauka-przemysł i co najważniejsze, również kadra naukowa UTP rozumie coraz lepiej 
potrzeby przedsiębiorstw, gdyż w ramach struktury WIM Zakład Przetwórstwa i Recyklin-
gu Tworzyw zrealizowano około 400 godzin szkoleniowych z przeznaczeniem dla kadry 
inżynieryjno-technicznej firm skupionych w BKP. Najważniejszą różnicą tego typu szkoleń 
od powszechnie znanych jest bardzo staranne przygotowanie tematyki spotkań, którą 

Przedsiębiorstwa produkcyjne 
zrzeszone w klastrze 

Uczelnie wyższe zrzeszone 
i spoza klastra

– konsultant-naukowiec 
z uczelni będącej w klastrze 
pomagający dobrać odpo-
wiedni zespół wykładowców.

Podmioty okołobiznesowe

wspierające działanie jako 
partner w projektach finanso-
wanych środkami krajowymi 
i UE

Biuro BKP – Inicjator działań

Zadania długofalowe do realizacji: 
- określenie wspólnej dla firm 
problematyki szkoleń, 
- sformułowanie tematów szkoleń,
- organizacja szkolenia,
- określenie zakresu szkolenia,
- poszukiwanie sposobów finansowania,
- określenie miejsca szkolenia,
- sporządzenie ewentualnych wniosków 
aplikacyjnych
- koordynowanie działań szkoleniowych.

Zapytania co do potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie tematyki, formy i zakresu szkoleń

Pomoc w prowadzeniu administracyjnym i organizacyjnym projektów szkoleniowych

RYS.6 Graficzne przedstawienie modelu współpracy nauka-przemysł z kreatywną rolą 

BKP, inicjującego działania zmierzające do opracowania i pozyskania finansowania pro-

jektów szkoleniowych dla kadry technicznej i zarządzającej w firmach produkcyjnych  

z branży przetwórstwa tworzyw i wytwarzania narzędzi- członków BKP.
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przygotowuje się w oparciu o oczekiwania pionu kierowniczego w przedsiębiorstwach,  
a jednocześnie przykłada się dużej staranności do doboru wykładowców-trenerów, którzy 
mają także doświadczenia praktyczne. W ten sposób szkolenia te wpisują się w zasadę 
ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji w tej bardzo innowacyjnej branży produk-
cyjnej. Sprzężenie kompetentnej kadry i tematyki interesującej dla firm buduje nową 
jakość kształcenia ustawicznego, celowanego w oczekiwania środowiska przemysłowego. 
W takim przypadku można liczyć, że te formy aktywności będą rozwijane również po 
zakończeniu fazy finansowania. Wydaje się, że rozwój tego typu współpracy, która jest 
mniej wymierna i trudniej mierzalna wskaźnikami efektywnościowymi, powinna odbywać 
w sposób ciągły, a nie jedynie od projektu do projektu.
W tym przypadku liderem projektu może zostać regionalna uczelnia wyższa z Bydgoszczy, 
na przykład zespoły naukowców UTP, które mają dobre doświadczenia w świadczeniu ta-
kiej formy współpracy dla przemysłu, a więc Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw  
z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Zakład Technologii Polimerów z Wydziału Tech-
nologii i Inżynierii Chemicznej. W przypadku dużego zakresu programu szkoleniowe-
go lub z uwagi na interesującą firmy tematykę, siły obu jednostek naukowych mogą 
ulec połączeniu. Szkolenia te mogą mieć charakter doraźnych spotkań, ale także mogą 
przybrać bardziej zaawansowaną formę, jaką są studia podyplomowe. Z uwagi na posia- 
danie pełnych praw akademickich kształcenie indywidualne osób z przemysłu może 
dotyczyć najwyższego poziomu kształcenia jakim jest realizacja pracy doktorskiej. Tego 
typu praktyki są często spotykane w gospodarce niemieckiej. Dobrym przykładem w tym 
względzie jest bydgoska firma Hanplast Sp. z o. o. (znany przetwórca tworzyw polime-
rowych- członek BKP), gdzie kierownik produkcji uzyskał w roku 2013 stopień naukowy 
doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. 
Bydgoski Klaster Przemysłowy może wraz z uczelnią wyższą inicjować także konkursy 
popularyzujące branżę przetwórstwa tworzyw, ale te wszystkie rodzaje aktywności są 
uzależnione od potencjału ludzkiego BKP. Mnogość tego typu działań, które przekładają 
się na jakość kadry technicznej przedsiębiorstw, wiążą się z nakładami czasu i środków, 
a to przy ograniczonej sile organizacyjnej tych podmiotów nie daje gwarancji sukcesu 
jakościowego takich przedsięwzięć.

6. Podsumowanie

Bydgoski Klaster Przemysłowy jako stowarzyszenie zawiązane w ramach inicjatywy od-
dolnej jest strukturą wpisującą się już obecnie w mapę gospodarczą regionu kujawsko- 
pomorskiego. Jest postrzegane przez otoczenie jako organizacja z pewnym, ugrunto-
wanym dorobkiem, potencjałem rozwojowym. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju 
i przed kolejnymi programami wsparcia gospodarki lokalnej funduszami spójności UE, 
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może odegrać bardzo ważną rolę w intensyfikowaniu wspólnych projektów w obszarze  
nauka-biznes. Perspektywa finansowa 2014-2020 sprzyja umocowaniu BKP jako znaczą-
cego podmiotu w kreowaniu dobrych relacji i dobrych praktyk w zakresie współpracy 
podmiotów przemysłowych z instytucjami naukowymi. Optymizm jest tym większy, że do 
BKP wstępują ciągle nowe przedsiębiorstwa przemysłowe i instytucje z otoczenia biznesu. 
Biorąc pod uwagę fakt, że strukturę BKP zdominowały firmy z sektora przetwórstwa two- 
rzyw i wytwarzania narzędzi (są w niej także 3 jednostki naukowe) oraz obecną koniun-
kturę w sektorze przetwórstwa tworzyw polimerowych, pojawiła się niepowtarzalna 
okazja do realizacji poważnych projektów badawczo-rozwojowych finansowanych z róż-
nych źródeł, których wspólnym mianownikiem będzie kreowanie nowych wytworów, 
technik wytwarzania, nowoczesnych metod szkolenia itd. W ten sposób w regionalnej 
branży przetwórstwa tworzyw polimerowych może dojść do zauważalnego wzrostu 
innowacyjności produkcji, który przełoży się na rozwój firm, zatrudnienia, poziomu tech-
nicznego. Bowiem o sukcesie każdego projektu nie decyduje poziom nakładów, ale auten-
tyczne efekty wypracowane w trakcie jego realizowania. 
Aby uzyskać trwałe, pozytywne efekty współpracy nauka-przemysł należy dokonać ra-
dykalnego przemodelowania systemu dystrybucji środków, w tym środków unijnych,  
a także dokonać reorganizacji systemu prawnego na poziomie ustawowym w zakre-
sie uczestnictwa uczelni wyższych w życiu gospodarczym, jako podmiotu, który 
będzie podlegał regulacjom prawnym podobnym jak podmioty gospodarcze. Dopiero 
uwolnienie aktywności twórczej od niepotrzebnego, a czasami absurdalnego gorsetu 
obowiązków formalnych, urzędniczych wskaźników, nakazów, zakazów może przyczynić 
się do zauważalnego wzrostu autentycznych wskaźników innowacyjnej aktywności  
w postaci nowych wytworów, technologii, zgłoszeń patentowych, czy wręcz podniesie-
nia świadomości w zakresie innowacyjnego myślenia. Z pewnością znalezienie się Byd- 
goskiego Klastra Przemysłowego w roli kluczowego partnera w kreowaniu nowych postaw  
i innowacyjnego myślenia o gospodarce może dać nowy impuls do autentycznych  
zmian jakościowych w zakresie wspierania innowacyjnego wytwarzania i nowoczesnego 
świadczenia usług. 
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1. Finansowanie działalności B+R – Polska,  

województwo kujawsko-pomorskie a inne kraje
 
Opracowanie wydane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  
i Eurostat pt. „Podręcznik Oslo - Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących  
innowacji” definiuje innowację jako wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie 
nowego lub znacznie ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub 
usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wprowadzenie nowości 
do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go 
na rynku. Wykorzystanie nowych procesów, metod marketingowych lub nowej organi-
zacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Wprowadzane innowacje odzwierciedlają poziom innowacyjności gospodarki, od któ-
rych zależy konkurencyjność danego kraju. Innowacje powstają przede wszystkim dzięki 
realizacji projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Na wprowadzaniu rozwiązań pop-
rzez realizację projektów B+R zależy przede wszystkim przedsiębiorstwom, których 
sukces na rynku zależy od uzyskania przewagi konkurencyjnej. W naturalny sposób two- 
rzeniem innowacyjnych rozwiązań zainteresowane są uczelnie wyższe i praco-
wnicy naukowi, którzy w ten sposób mogą praktycznie wykorzystać wiedzę z ob-
szaru, który stanowi ich zainteresowanie naukowe. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że również każdemu państwu (rządowi i samorządom) powinno zależeć na ro-
zwijaniu sfery badawczo-rozwojowej poprzez ułatwienie przedsiębiorstwom,  
uczelniom wyższym i jednostkom badawczo-rozwojowym pozyskiwania środków na 
działalność w zakresie wypracowywania innowacji.

O poziomie innowacyjności świadczy wiele czyn- 
ników, jednym z nich jest poziom wydatków prze-
znaczanych na działalność badawczo-rozwojową. 
Wydatki w Polsce na ten cel należą niestety do 
jednych z niższych w Europie. Strategia Lizbońska 
przyjęta w 2000 r. zakładała, że w 2010 r. wydat-
ki na badania i rozwój osiągną poziom 3% PKB  
w Unii Europejskiej. Polsce niestety nie udało się 
osiągnąć tego celu (w 2010 r. wydatki na B+R w sto- 
sunku do PKB wyniosły 0,74%). Europejskimi liderami w zakresie wydatków przezna-
czanych na innowacyjność są Finlandia i Szwecja (jako jedyne w UE osiągnęły założony 
w Strategii Lizbońskiej wskaźnik 3%). Dalsze miejsca zajmują Dania, Niemcy oraz Austria.  
Przywołane dane statystyczne pokazują, że Polska ma bardzo dużo do nadrobienia. Ra-
port Komisji Europejskiej „Innovation Union Scoreboard 2014” określa Polskę mia-
nem umiarkowanego innowatora. Polska uzyskuje wyniki poniżej średniej krajów Unii  

Europejskimi liderami  

w zakresie wydatków 

przeznaczanych na 

innowacyjność są  

Finlandia i Szwecja.
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Europejskiej, co w świetle wyzwań stojących przed współczesną gospodarką zdecydo-
wanie nie stanowi satysfakcjonującego wyniku.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wydatki na badania i rozwój  
w 2012 r. stanowiły zaledwie 0,9% PKB (Rysunek nr 1). Jeszcze gorzej, w stosunku do in-
nych krajów, wyglądają wskaźniki jeśli przeanalizujemy wydatki na B+R w przeliczeniu na 
mieszkańca (Rysunek nr 2).
Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego zawarte w opracowaniu pt. „Nauka, 
technika, innowacje i społeczeństwo informacyjne w Polsce” wskazują, że suma krajowych 
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nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową w 2012 r. wyniosła  
14 352,9 mln zł i w stosunku do 2011 r. wzrosła o 22,8 %. Udział nakładów wewnętrznych 
poniesionych na badania naukowe i prace rozwojowe w PKB osiągnął w 2012 r. 0,90 %  
i wzrósł o 0,14 p. proc. w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast w 2008 r. wskaźnik  
ten wynosił 0,60 %. Dane te wskazują na pozytywną tendencję w zakresie wzrostu wydat-
ków przeznaczanych w Polsce na innowacje, co daje optymistyczne rokowania.
Wielkość nakładów na działalność B+R w poszczególnych województwach Polski 
charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem. Największy udział nakładów na B+R  
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osiągnął w 2011 roku wartość 1,37% w woje- 
wództwie mazowieckim, natomiast najniższy 
w województwie lubuskim 0,17%. Jak wskazują 
przedstawione w opracowaniu zestawienia  
(rysunek nr 3 i 4) udział wydatków na B+R  
w kujawsko-pomorskim należy do najniższych  
w kraju. W roku 2010 nakłady poniesione na ten 
cel w tym województwie wyniosły zaledwie  
204,2 mln zł, co stanowiło 2% sumy ogólnokra-
jowej. Natomiast wartość wydatków na B+R 
lokowała województwo na 10. pozycji w kraju. 

Rysunek 5 przedstawia strukturę źródeł finansowania działalności badawczo-rozwojowej 
w Polsce na tle innych krajów i średniej dla Unii Europejskiej. W Polsce w przeciwieństwie 
do krajów bardziej rozwiniętych dominuje udział wydatków ponoszonych przez sek-
tor szkolnictwa wyższego. Przy czym wydatki rządowe i wydatki przedsiębiorstw są na 
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zbliżonym poziomie. Jeszcze w 2009 r. wydatki rządowe na B+R w Polsce dominowały - 
60,4% wydatkowanych na ten cel środków pochodziła ze środków państwa. W Finlandii, 
Szwecji, USA odnotować można znaczną przewagę wydatków na B+R ponoszoną przez 
przedsiębiorstwa. To, który z sektorów dominuje w finansowaniu projektów badawczo- 
rozwojowych ma istotny wpływ na gospodarkę. Można zauważyć, że inwestycje w in-
nowacyjność finansowane ze środków pochodzących od przedsiębiorstw są bardziej na-
kierowane na sukces rynkowy (efekt komercyjny). Dlatego też strukturę wydatków na 
B+R, która występuje np. w Finlandii, Szwecji czy USA można uznać za bardziej korzystną 
dla gospodarki.

Analizując szczegółowo rozkład wydatków na poszczególne rodzaje badań i projektów 
B+R w 2011 r. w Polsce można stwierdzić, że 36,4% nakładów bieżących na badania na-
ukowe i prace rozwojowe kierowane były na badania podstawowe, 24% na badania sto-
sowane i 39,6% na prace rozwojowe. W Wielkiej Brytanii było to odpowiednio: 15%, 48%  
i 37%. W perspektywie ostatnich kilku lat zauważa się w Polsce nieznaczny wzrost udziału 
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84

nakładów na badania stosowane i prace rozwojowe w stosunku do badań podstawowych. 
Jest to pozytywna tendencja, jednak w dalszym ciągu daleko nam do najbardziej innowa-
cyjnych państw.

Z raportu Deloitte pt. „Badania i rozwój w Polsce. Raport 2014” wynika, że duży odsetek 
firm spodziewa się znaczącego wzrostu wydatków na B+R w perspektywie najbliższych 
pięciu lat. Wynika to przede wszystkim z tego, że przedsiębiorstwa przygotowują się na 
uruchomienie konkursów finansowanych z funduszy strukturalnych z nowej perspekty-
wy finansowej Unii Europejskiej (lata 2014-2020).
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ŹRÓDŁO Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 2011.
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2. Potencjalne źródła finansowania innowacji

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych prowadzących do powstania i wdrożenia 
innowacji wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów finansowych. Podmiot, który 
zainteresowany jest działalnością B+R ma co do zasady możliwość wyboru trzech źródeł 
finansowania:

• środki własne (przedsiębiorstwa lub właścicieli), 

• kapitał zewnętrzny (komercyjny),

• środki publiczne.

W przypadku wykorzystania kapitału własnego środki niezbędne do wdrażania inno-
wacji (realizacji projektów B+R) pochodzą przede wszystkim z reinwestowanych zysków  
i udziałów właścicieli. Start up’y, a także firmy małe nie posiadają zwykle wystarczają-
cych zasobów, by inwestować w B+R. Stąd też zwykle zainteresowane są pozyskaniem ze-
wnętrznych źródeł finansowania.
Katalog zewnętrznych, komercyjnych źródeł finansowania jest bogaty. Wymienić można 
tu takie źródła jak: kredyt bankowy, leasing, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze 
pożyczkowe, fundusze Private Equity, fundusze wysokiego ryzyka (Venture Capital), 
Anioły biznesu, factoring, forfaiting. Część z tych źródeł może być jednak bardzo trudno 
osiągalna dla realizacji projektów B+R. 
W Polsce w ostatnich latach coraz bardziej istotnym źródeł finansowania innowa- 
cji są środki publiczne, pochodzące przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii  
Europejskiej. W ten sposób jednostki zainteresowane prowadzeniem działalności B+R 
mogą uzyskać dotacje, vouchery czy kredyty technologiczne, które znacznie ograniczają 
ryzyko podejmowanych działań, a także pozwalają znacząco rozszerzyć ich skalę.

W niniejszym rozdziale autor skupia się przede wszystkim na omówieniu wybranych 
zewnętrznych źródeł finansowania projektów B+R.

Z przywołanego powyżej raportu Deloitte pt. 
„Badania i rozwój w Polsce. Raport 2014” wynika, 
że dotacje na działalność badawczo-rozwojową  
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej sta-
nowią w Polsce najbardziej popularną formę fi-
nansowania. Wśród badanych przedsiębiorstw 
i jednostek badawczych zwiększa się również 
wiedza na temat dotacji przyznawanych przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Raport  
Deloitte wskazuje również, że w niewielkim  
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zakresie wykorzystywane są granty rządowe przyznawane za pośrednictwem Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Kryterium Podział Przykłady metod finansowania

własność publiczna dofinansowanie

prywatna kredyty, pożyczki, venture capital

zaangażowanie bezpośrednie kredyty, poręczenie, kapitał własny

pośrednie inkubatory przedsiębiorczości, 
parki technologiczne

źródła finansowania kapitał własny udziały właścicieli,  
reinwestowane zyski

kapitał obcy kredyty, pożyczki,  
bony komercyjne, obligacje,  
faktoring, forfaiting

Dotychczas zaledwie 2,8% przedsiębiorstw skorzystało z programu Horizon 2020, głównie 
dlatego, że został on uruchomiony dopiero na początku 2014 r.
Dość popularne są Bony na innowacje przyznawane przez Polską Agencję Ro-
zwoju Przedsiębiorczości, a w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego 
dużym zainteresowaniem cieszą się Vouchery badawcze, których udziela Związek 
Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” we współpracy z Polskim Towarzy-
stwem Ekonomicznym w Bydgoszczy, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., 
Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu i Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przed-
siębiorczości w Bydgoszczy.

3. Wybór optymalnego źródła finansowania

Planując realizację projektu badawczo-rozwojowego kluczową kwestią jest decyzja o spo-
sobie finansowania przedsięwzięcia. Jak wskazano wyżej rozważyć należy trzy rodzaje 
źródeł finansowania: środki własne przedsiębiorstwa lub jednostki realizującej projekt 
B+R; komercyjny kapitał zewnętrzny; środki publiczne (w tym dotacje). Każde z tych 

TAB. Podział źródeł finansowania działalności B+R ze względu na własność 

i zaangażowanie 

ŹRÓDŁO Opracowanie własne na podstawie Gurbiel R., „Finansowanie transferu  

technologii w procesie transformacji”, materiały konferencyjne, Warszawa 1997
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źródeł ma zarówno zalety jak i wady. W związku z tym do każdego projektu B+R trzeba 
podejść indywidualnie, by wybrać optymalny wariant finansowania.
W przypadku realizacji projektu B+R przez Bydgoski Klaster Przemysłowy na rzecz zrze-
szonych w Klastrze przedsiębiorstw do wyboru pozostają dwa warianty:

• I wariant: finansowanie ze środków przedsiębiorstwa – odbiorcy efektów  
projektu B+R,

• II wariant: finansowanie ze środków publicznych, w tym z dotacji.

Pracownik BKP odpowiedzialny za działalność B+R w trakcie spotkania z przedsiębior-
stwem, które ma być odbiorcą projektu powinien przeprowadzić wywiad na temat 
skłonności przedsiębiorstwa do zaangażowania własnych środków lub pozyskania do-
tacji, czy też innej formy dofinansowania. W trakcie takiego spotkania pracownik BKP 
przedstawia przedsiębiorstwu szereg informacji na temat uwarunkowań pozyskania 

Finansowanie wewnętrzne

samofinansowanie 
skumulowanego zysku

odpisy amortyzacyjne

ciche rezerwy

inne

Kapitał własny

Finansowanie zewnętrzne

podwyższenie kapitału 
zakładowego

fundusze pożyczkowe 
i poręczeń kredytowych

emisja akcji/obligacji

Venture Capital i Private 
Equity

Anioły biznesu 

subwencje i dotacje

inne

kredyty i pożyczki instytucji 
bankowych i niebankowych

kredyty dostawców

kredyty odbiorców

inne

Kapitał obcy

RYS.6 Podział źródeł finansowania działalności B+R ze względu na źródło kapitału.

ŹRÓDŁO Sosnowska A. i inni, Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w kra-

jach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003.
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zewnętrznego finansowania. Informacje te mają pomóc w wyborze właściwego sposobu 
finansowania przedsięwzięcia.
Jak wynika ze wskazanego schematu finansowanie ze środków własnych przed-
siębiorstwa daje przede wszystkim większą elastyczność w zakresie przygotowania 
i wdrażania projektu B+R. Niewątpliwie główną wadą jest konieczność wydatkowa-
nia zazwyczaj znacznych środków na projekt B+R, którego efekt jest zawsze obar- 
czony ryzykiem. Decydując się na pozyskiwanie środków zewnętrznych (dotacji) trze-
ba być świadomym, że korzystanie ze środków publicznych przysparza wiele trudności 
i zobowiązuje beneficjenta takich środków do przestrzegania szeregu regulacji  
i zasad. Jednym z ważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę są terminy i har-
monogramy narzucane przez instytucje finansujące (udzielające dofinansowania), któ- 
re mogą znacząco opóźnić realizację przedsięwzięć, gdyż:

• często konieczne jest długie oczekiwanie na ogłoszenie konkursu, który pozwoli 
sfinansować zaplanowane działania,

• proces oceny złożonego wniosku trwa zazwyczaj ok. 6 miesięcy a może się ten 
okres znacznie wydłużyć; rozpoczęcie realizacji projektu przed ogłoszeniem 
wyników jest dużym ryzykiem dla beneficjenta,

• każda istotna zmiana, która ma być wprowadzona w już realizowanym projekcie 
wymaga modyfikacji wniosku o dofinansowanie i zgody instytucji finansującej, 
co również zajmuje ok. miesiąca a często znacznie dłużej.

Możliwy poziom 
procentowy 
dofinansowania

Środki własne (ŚWł): przedsiębiorstwo w 100% 
finansuje realizację projektu B+R

Dotacja (D): w zależności od konkursu możliwe 
jest uzyskanie nawet do 100% dofinansowania

Kwestia wielkości 
środków 
przeznaczonych 
na projekt B+R

ŚWł: w zależności od możliwości finansowych 
przedsiębiorstwa 

D: w zależności od konkursu; dofinansowanie 
może wynosić od kilku tysięcy do kilkunastu 
milionów złotych. Niezbędne jest zabezpieczenie 
dotacji.

Kwestia terminu 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 
B+R

Kwestia zakresu 
i rodzaju 
realizowanych 
prac B+R

Kwestia 
elastyczności 
w trakcie realizacji 
projektu, nadzoru 
i kontroli

Czynniki decydujące o wyborze źródła finansowania

Kwestia pomocy 
publicznej 
i procedur wyboru 
wykonawców

ŚWł: przedsiębiorstwo wspólnie z pracownikiem 
naukowym decyduje o optymalnym terminie 
rozpoczęcia prac nad innowacją

D: konieczne jest dostosowane się do terminu 
naboru wniosków oraz oczekiwanie na decyzję 
o przyznaniu dofinansowania (proces oceny 
zwykle trwa 6 m-cy)

ŚWł: przedsiębiorstwo wspólnie z pracownikiem 
naukowym decyduje o zakresie realizacji prac 
B+R, brak ograniczeń

D: konieczność dostosowania się do warunków 
konkursowych, które mogą wprowadzać 
ograniczenia, rodzaje działań, które mogą 
uzyskać dofinansowanie, itp.

ŚWł: przedsiębiorstwo nadzoruje wdrażanie 
projektu B+R; przedsiębiorstwo i wykonawca 
podejmują decyzję o modyfikacji założeń 
projektu B+R

D: na zmiany w stosunku do planu musi wyrazić 
zgodę instytucja finansująca; projekt jest 
nadzorowany i kontrolowany pod względem 
prawidłowości stosowanych procedur i osiągania 
wskaźników

ŚWł: pomoc publiczna nie występuje; 

D: występuje pomoc publiczna lub pomoc de 
miminis co przysparza dodatkowe trudności 
proceduralne przy pozyskiwaniu dotacji; przy 
wyborze wykonawców trzeba stosować Prawo 
Zamówień Publicznych lub analogiczne zasady
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Możliwy poziom 
procentowy 
dofinansowania

Środki własne (ŚWł): przedsiębiorstwo w 100% 
finansuje realizację projektu B+R

Dotacja (D): w zależności od konkursu możliwe 
jest uzyskanie nawet do 100% dofinansowania

Kwestia wielkości 
środków 
przeznaczonych 
na projekt B+R

ŚWł: w zależności od możliwości finansowych 
przedsiębiorstwa 

D: w zależności od konkursu; dofinansowanie 
może wynosić od kilku tysięcy do kilkunastu 
milionów złotych. Niezbędne jest zabezpieczenie 
dotacji.

Kwestia terminu 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 
B+R

Kwestia zakresu 
i rodzaju 
realizowanych 
prac B+R

Kwestia 
elastyczności 
w trakcie realizacji 
projektu, nadzoru 
i kontroli

Czynniki decydujące o wyborze źródła finansowania

Kwestia pomocy 
publicznej 
i procedur wyboru 
wykonawców

ŚWł: przedsiębiorstwo wspólnie z pracownikiem 
naukowym decyduje o optymalnym terminie 
rozpoczęcia prac nad innowacją

D: konieczne jest dostosowane się do terminu 
naboru wniosków oraz oczekiwanie na decyzję 
o przyznaniu dofinansowania (proces oceny 
zwykle trwa 6 m-cy)

ŚWł: przedsiębiorstwo wspólnie z pracownikiem 
naukowym decyduje o zakresie realizacji prac 
B+R, brak ograniczeń

D: konieczność dostosowania się do warunków 
konkursowych, które mogą wprowadzać 
ograniczenia, rodzaje działań, które mogą 
uzyskać dofinansowanie, itp.

ŚWł: przedsiębiorstwo nadzoruje wdrażanie 
projektu B+R; przedsiębiorstwo i wykonawca 
podejmują decyzję o modyfikacji założeń 
projektu B+R

D: na zmiany w stosunku do planu musi wyrazić 
zgodę instytucja finansująca; projekt jest 
nadzorowany i kontrolowany pod względem 
prawidłowości stosowanych procedur i osiągania 
wskaźników

ŚWł: pomoc publiczna nie występuje; 

D: występuje pomoc publiczna lub pomoc de 
miminis co przysparza dodatkowe trudności 
proceduralne przy pozyskiwaniu dotacji; przy 
wyborze wykonawców trzeba stosować Prawo 
Zamówień Publicznych lub analogiczne zasady

RYS.7 Wykaz najważniejszych czynników wpływających na podjęcie decyzji o sposobie 

finansowania projektu B+R

ŹRÓDŁO Opracowanie własne
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Niewątpliwie istotnym czynnikiem, który należy 
wziąć pod uwagę wybierając dotację jako źródło 
finansowania projektu B+R jest konieczność sto-
sowania przez beneficjenta szczegółowych za-
sad i przepisów określających sposób wdrażania 
projektów i wydatkowania środków. Popełnienie 
błędów lub niezrealizowanie celów projektu może 
skutkować koniecznością zwracania przyznanej 
dotacji.

Kwestią, którą koniecznie należy rozważyć przy aplikowaniu o środki (dotację) jest 
wybór instytucji, która formalnie będzie wnioskowała o dofinansowanie. W zależności 
od kryteriów konkursowych w jednym przypadku może się okazać, że wnioskodawcą 
może być wyłącznie Klaster, w innym, że wnioskodawcą może być wyłącznie przed-
siębiorstwo, w kolejnej sytuacji kryteria konkursowe mogą zakładać, że wnioskować 
o dofinansowanie mogą tylko uczelnie lub też partnerstwa (konsorcja) składające się  
z Klastra, uczelni, przedsiębiorstw.

Każdorazowo konieczne jest ustalenie zasad współpracy Klastra z przedsiębiorstwem  
i/lub uczelnią wyższą na etapie wnioskowania o dofinansowanie oraz realizacji projek-
tu. W szczególności należy ustalić, która instytucja ponosi koszty opracowania wniosku  
o dofinansowanie (jeśli takie występują), jaki jest podział zadań na etapie wdrażania pro-
jektu, w tym która instytucja odpowiada za sprawozdawczość i rozliczenia finansowe. 
Konieczne jest również określenie odpowiedzialności za niezrealizowanie wskaźników 
określonych we wniosku o dofinansowanie.

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Uczelnia wyższa

Przedsiębiorstwo (lub grupa przedsiębiorstw)

Bydgoski Klaster Przemysłowy 
w partnerstwie z przedsiębiorstwem

Wnioskodawca

RYS.8 Warianty realizacji projektu B+R ze względu na wnioskodawcę.

ŹRÓDŁO Opracowanie własne

Popełnienie błędów  

lub niezrealizowanie 

celów projektu może 

skutkować konie-

cznością zwracania 

przyznanej dotacji.
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Analizując istotę funkcjonowania Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, zdobyte już  
doświadczenia, posiadany potencjał finansowy i kadrowy oraz proces pozyskiwania 
środków zewnętrznych zauważyć należy, że pośród wielu wariatów najbardziej korzyst-
nym jest, gdy wnioskodawcą jest Klaster. Zaleca się w związku z tym, by w miarę możliwości  
Bydgoski Klaster Przemysłowy był wnioskodawcą lub liderem konsorcjum aplikującym  
o środki. 
Klaster powinien we własnym zakresie opracowywać wniosek o dofinansowanie. Przed-
siębiorstwo będące odbiorcą projektu B+R na etapie przygotowania wniosku o dofinanso-
wanie nie powinno być obciążane kosztami przygotowania aplikacji, chyba że konieczne 
jest sporządzenie np. dokumentacji technicznej, której we własnym zakresie pracownicy 
Klastra nie są w stanie opracować. W sytuacji modelowej Klaster powinien być podmiotem 
zarządzającym projektem, który uzyska dofinansowanie, dzięki czemu możliwe będzie 
utrzymanie fachowej kadry, która będzie w stanie z sukcesem pozyskiwać kolejne dofi-
nansowania dla przedsiębiorstw zrzeszonych w BKP.

W przypadku realizacji projektu B+R, który zostanie sfinansowany ze środków przedsię-
biorstwa konieczne będzie szczegółowe ustalenie budżetu projektu i zasad jego finan-
sowania. Docelowo w takim przypadku Klaster powinien w pełni zrealizować projekt 
na rzecz przedsiębiorstwa, natomiast przedsiębiorstwo powinno sfinansować realizację 
projektu przekazując niezbędne środki Klastrowi na podstawie przygotowanej i za- 
twierdzonej przez obie strony kalkulacji. W kalkulacji takiej należy uwzględnić wszystkie  
koszty bezpośrednie wynikające z realizacji projektu (m.in. wynagrodzenia ekspertów, 
pracowników naukowych, koszty wynajmu laboratoriów), a także wynagrodzenie dla 
Klastra za zarządzanie projektem i nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem. Rozli-
czenia finansowe powinny zostać określone w umowie na realizację projektu B+R przez 
Klaster na rzecz przedsiębiorstwa.

4. Potencjalne źródła finansowania projektów B+R,  

w tym nowa perspektywa finansowania  

Unii Europejskiej w latach 2014-2020

Istotnym źródłem finansowania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce są fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja jest tworzona w czasie, w którym 
programy operacyjne nie są jeszcze zatwierdzone a ich kolejne wersje są przedmiotem 
negocjacji z Komisją Europejską. Z tego powodu nie jest możliwie przedstawienie bardzo 
szczegółowych zasad i możliwości korzystania z funduszy strukturalnych przewidzianych 
dla Polski na lata 2014-2020.
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Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska ma otrzymać ponad 111 mld euro, 
w tym na politykę spójności ponad 82,5 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mln euro. 
Z otrzymanych środków znacząca część przeznaczona zostanie na badania naukowe 
i ich komercjalizację. Elementem, który znacząco odróżniać będzie sposób wykorzy-
stania przez Polskę funduszu w latach 2014-2010 od perspektywy 2007-2013 to sposób 
zarządzania środkami. W nowej perspektywie finansowej nastąpi decentralizacja w tym 
zakresie. 31 mld euro (ok. 40% budżetu przekazanego Polsce przed Unię Europejską) 
będzie bezpośrednio w dyspozycji samorządów 16 województw. 
W nowej perspektywie finansowej zaplanowanych zostało sześć programów krajowych:

• Infrastruktura i Środowisko (budżet 27 513,9 mln euro),

• Inteligentny Rozwój (budżet 8 614,1 mln euro),

• Wiedza Edukacja Rozwój (budżet 4 419,3 mln euro),

• Polska Wschodnia (budżet 2 117,2 mln euro),

• Polska Cyfrowa (budżet 2 255,6 mln euro),

• Pomoc Techniczna (budżet 700,1 mln euro).

oraz 16 programów regionalnych opracowanych przez województwa. Regionalny Pro-
gram Województwa Kujawsko-Pomorskie dysponować będzie kwotą 1 903,5 mln euro.

40,67%
Programy Regionalne

0,91%
Pomoc Techniczna

35,78%
Infrastruktura i Środowisko

11,20%
Inteligentny Rozwój

5,75%
Wiedza Edukacja Rozwój

2,93%
Polska Wschodnia

2,75%
Polska Cyfrowa

RYS. 9 Podział środków unijnych na programy krajowe i regionalne w latach 2014-2020.

ŹRÓDŁO Opracowanie własne na podstawie http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_

europejskie_2014_2020/strony/start.aspx
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Środki przeznaczone na innowacje, z których potencjalnie korzystać będą mogły 
przedsiębiorstwa zrzeszone w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym dostępne będą przede 
wszystkim w następujących programach: 

• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR),

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 (RPO).

Na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych i innowacji przewidziano w nowej 
perspektywie finansowej prawie 10 mld euro. Środki te mają się przyczynić do zwiększenia 
zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie i finansowanie działalności B+R, silniej-
szej współpracy firm i uczelni, lepsze dopasowanie wyników badań do potrzeb gospodarki 
i późniejsze wykorzystanie ich w praktyce rynkowej. 

Program Inteligentny Rozwój zakłada wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw oraz 
wspólnych przedsięwzięć biznesu i nauki prowadzonych na zasadzie „od pomysłu do 
rynku”. Oznacza to, że o fundusze będzie można starać się na każdym etapie takiego 
projektu – poczynając od koncepcji, poprzez prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie ich 
wyników w gospodarce, po wyjście z nimi na rynki zagraniczne. Finansowanie z PO IR ma 
być skoncentrowane na tzw. krajowych inteligentnych specjalizacjach, czyli wskazanych 
w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. obszarach o najwyższym potencjale 
rozwojowym. Z PO IR skorzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa (zwłaszcza małe 
i średnie), jednostki naukowe i uczelnie oraz podmioty zrzeszające dwie ww. grupy, np. 
klastry, konsorcja, platformy technologiczne.

Z programów regionalnych fundusze trafią np. na tworzenie i rozwój zaplecza firm do 
tworzenia innowacji, rozwój infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych oraz 
projekty B+R przedsiębiorstw, które będą zgodne z inteligentnymi specjalizacjami na po-
ziomie regionalnym.

Regionalny Program Operacyjny Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP)1

RPO WKP podzielony będzie na 12 Osi priorytetowych. Z punktu widzenia możliwości 
transferu wiedzy i realizacji projektów B+R na rzecz przedsiębiorstw zrzeszonych  
w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym najważniejsza będzie Oś priorytetowa nr 1 „Wzmo-
cnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”. Realizacja przedsięwzięć 

1    Opracowano na podstawie wersji nr 4 Programu z kwietnia 2014 r.
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w ramach tej Osi przyczyniać się będzie do osiągania celu tematycznego nr 1 „Wzma- 
cnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” oraz celu tema- 
tycznego nr 3 „Wzmacnianie konkurencyjności MŚP”. Połączenie dwóch celów tematy-
cznych w ramach jednej Osi wynika ze ścisłego powiązania między wsparciem badań nauko- 
wych, rozwoju technologii i innowacji a wzrostem konkurencyjności sektora MŚP. 
W ramach celu tematycznego nr 1 realizowane będą projekty z zakresu B+R (w tym rów-
nież tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza B+R) i związane z wdrożeniem prac B+R 
w działalności przedsiębiorstwa, natomiast w ramach celu tematycznego nr 3 projekty 
inwestycyjne skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/
usług, w tym będących wynikiem prac B+R. Powodem połączenia celów jest również ich 
główny adresat – przedsiębiorcy, a także zakres tematyczny związany z inteligentnymi 
specjalizacjami regionu kujawsko-pomorskiego.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawione zostały najważniejsze informacje na te-
mat różnych możliwości uzyskania dofinansowania w ramach RPO WKP 2014-2020 na 
realizację projektów B+R. Za wdrażanie Programu i wybór projektów odpowiedzialny 
będzie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach RPO będą udzielane bez-
zwrotne dotacje, bierze się również pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów 
zwrotnych. Ostateczne rozstrzygnięcie o poziomie dofinansowania, zakresie i formie  
wsparcia zostanie podjęte po wydaniu niniejszej publikacji.

Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel tematyczny 1: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologi-
cznego i innowacji

Priorytet inwestycyjny (PI) 1.1. Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji (…)

Cel szczegółowy Wzmocnienie powiązań między badaniami, innowacjami 
i przemysłem

Spodziewane typy  
i przykłady przedsięwzięć

Wsparciem objęte zostaną wybrane przedsięwzięcia 
infrastrukturalne dotyczące infrastruktury B+R ujęte  
w Kontrakcie Terytorialnym, które mają kluczowe zna-
czenie dla realizacji regionalnych inteligentnych spe-
cjalizacji oraz dla rozwoju nauki i gospodarki w regionie.

Potencjalni beneficjenci/
grupy docelowe

Jednostki naukowe, konsorcja naukowe

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.kujawsko-pomorskie.pl
www.mojregion.eu
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Wsparcie UE na wszystkie 
projekty z tego priorytetu 
inwestycyjnego

32 912 269 €

Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel tematyczny 1: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologi-
cznego i innowacji

Priorytet inwestycyjny 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania  
i innowacje (…)

Cel szczegółowy Wzrost nakładów przedsiębiorstw na badania  
i innowacje.

Spodziewane typy  
i przykłady przedsięwzięć

Z punktu widzenia regionu istotne jest wsparcie na  
rzecz badań i innowacji w przedsiębiorstwach rozpoczy-
nających lub rozwijających działalność B+R. Wsparcie to 
będzie obejmować cały cykl innowacji. Począwszy od fa- 
zy badań (stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza 
badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, koszty pro-
wadzenia lub zakupu badań), poprzez etap prac rozwo-
jowych, do wdrożenia rozumianego jako uruchomienie 
pilotażowej (testowej) produkcji (np. stworzenie demon-
stracyjnej linii technologicznej), aż po etap polegający 
na komercyjnym wykorzystaniu nowego rozwiązania na 
skalę przemysłową.
Dopuszczalne będzie również finansowanie zakupu oraz 
wdrożenie wyników zakupionych od jednostek naukow-
ych prac B+R.
W ramach PI 1.2 przewiduje się również wsparcie działań 
pobudzających tworzenie długotrwałych powiązań 
między sektorem przedsiębiorstw oraz sektorem nauki 
(np. konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych).
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Potencjalni beneficjenci/
grupy docelowe

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz kon-
sorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych; JST, ich 
związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 
organizacyjne.

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.kujawsko-pomorskie.pl
www.mojregion.eu

Wsparcie UE na wszystkie 
projekty z tego priorytetu 
inwestycyjnego

97 365 461 €

Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel tematyczny 3: Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego 
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa  
i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)

Priorytet inwestycyjny 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 
biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 
umiędzynarodowienia

Cel szczegółowy Wzrost umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z regionu

Spodziewane typy  
i przykłady przedsięwzięć

W ramach PI będzie oferowane wsparcie doradcze dla 
przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu  
i zdobywanie nowych rynków zbytu, a także pomoc  
w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami 
zagranicznymi lub utworzeniu wspólnej oferty rynkowej. 
Udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji 
oraz warunkach inwestowania na określonych rynkach.
Pomoc będzie przeznaczona również na wsparcie 
inwestycyjne międzynarodowej współpracy gospodar-
czej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-
spożywczych). Wspierane będą również inne działania 
przygotowujące przedsiębiorstwa do eksportu, w tym
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potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie inter-
nacjonalizacji (np. dostosowanie produkcji do wymagań 
rynków zagranicznych, tworzenie działów obsługi eks-
portu czy certyfikację i logistykę).
Wsparcie obejmie także dofinansowanie wizyt  
studyjnych i misji gospodarczych, udziału w między-
narodowych imprezach targowo-wystawienniczych,  
w tym w targach branżowych za granicą. Komplemen-
tarnie realizowane będą działania ukierunkowane na 
wzmocnienie wizerunku regionu i jego gospodarki, 
obejmujące m.in. projekty związane z promocją 
gospodarczą, turystyczną i kulturalną regionu, w wymia-
rze zarówno krajowym jak i zagranicznym.

Potencjalni beneficjenci/
grupy docelowe

Przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw, instytucje 
otoczenia biznesu, JST, ich związki i stowarzyszenia oraz 
samorządowe jednostki organizacyjne.

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.kujawsko-pomorskie.pl
www.mojregion.eu

Wsparcie UE na wszystkie 
projekty z tego priorytetu 
inwestycyjnego

30 169 579 €

Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel tematyczny 3: Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego 
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa  
i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)

Priorytet inwestycyjny 3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawanso-
wanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Cel szczegółowy Zwiększenie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw  
(w tym w obszarze TIK - technologie informacyjno-
komunikacyjne)
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Spodziewane typy  
i przykłady przedsięwzięć

W ramach PI 3.3 szczególnie istotne będzie wsparcie  
innowacji produktowych, procesowych i organizacyj-
nych w przedsiębiorstwach z preferencją dla projektów 
zgodnych z regionalnymi specjalizacjami. Inwestycje 
rozwojowe przedsiębiorstw będą skutkować wprow-
adzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów 
i usług (w tym turystycznych i e-usług) oraz wzrostem 
wydajności pracy i efektywności produkcji. Realizacji 
celu szczegółowego priorytetu służyć będzie również 
wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w maszyny i sprzęt 
produkcyjny.
W ramach priorytetu rozwijane będą instrumenty 
inżynierii finansowej zapewniające dostęp do finanso-
wania na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstw 
(uzupełniająco w formie instrumentów dotacyjnych 
w wybranych branżach i na określonych obszarach 
geograficznych, na których występuje deficyt przed-
siębiorczości), umożliwiając tym samym realizację 
inwestycji rozwojowych przez przedsiębiorstwa.

Potencjalni beneficjenci/
grupy docelowe

Przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.kujawsko-pomorskie.pl
www.mojregion.eu

Wsparcie UE na wszystkie 
projekty z tego priorytetu 
inwestycyjnego

164 561 343 €
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Cel tematyczny 3: Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego 
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa  
i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)

Priorytet inwestycyjny 3.4. Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach 
regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do 
angażowania się w procesy innowacji

Cel szczegółowy Zwiększenie możliwości wsparcia procesów wzrostu 
i rozwoju przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia 
biznesu

Spodziewane typy  
i przykłady przedsięwzięć

W ramach PI 3.4 będą wspierane wspólne projekty  
i przedsięwzięcia instytucji otoczenia biznesu (np. siecio-
wanie IOB w ramach Regionalnych Systemów Innowacji)

Potencjalni beneficjenci/
grupy docelowe

MŚP, sieci przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, 
jednostki naukowe

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.kujawsko-pomorskie.pl
www.mojregion.eu

Wsparcie UE na wszystkie 
projekty z tego priorytetu 
inwestycyjnego

17 827 479 €

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014 – 2020 

(PO IR)2 

Program Innowacyjny Rozwój podzielony zostanie na 4 Osie priorytetowe. W ramach 
każdej z tych osi możliwa będzie realizacja projektów na rzecz przedsiębiorstw zrzeszo-
nych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym. 
Alokacja środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonego na 
Program wynosi 8 614 mln euro. W realizację PO IR zaangażowane będą również środki 
krajowe publiczne i prywatne. Wsparcie udzielane będzie zarówno w formie bezzwrotnej 
(dotacje) jak i w formie instrumentów finansowych (zwrotnych).

2    Opracowano na podstawie wersji Programu ze stycznia 2014 r.
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Funkcję Instytucji Zarządzającej pełnić będzie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 
Część zadań związanych z wdrażaniem programu przekazana zostanie Instytucjom 
Pośredniczym. Ich rola i funkcje określone zostaną po wydaniu niniejszej publikacji.

OSIE PRIORYTETOWE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 

OŚ PRIORYTETOWA I 
Wsparcie prowadzenia prac B+R  
przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja 
naukowo-przemysłowe 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

OŚ PRIORYTETOWA II 
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

Ministerstwo Gospodarki

OŚ PRIORYTETOWA III 
Wsparcie otoczenia i potencjału  
innowacyjnych przedsiębiorstw 

Ministerstwo Gospodarki

OŚ PRIORYTETOWA IV 
Zwiększenie potencjału  
naukowo-badawczego 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawione zostały przykładowe rodzaje przedsięwzięć, 
które będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach POIR wraz z najbardziej istotnymi 
informacjami.

Nazwa programu Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 
przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe

Priorytet inwestycyjny 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania 
i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między 
przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi 
i instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności 
w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu tech-
nologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji  
z dziedziny usług publicznych, tworzenia sieci, pobudza-
nia popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez 
inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań techno-
logicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań

TAB. Instytucje pośredniczące w ramach PO IR dla poszczególnych Osi priorytetowych
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w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowa-
nych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji  
w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających 
oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym 
przeznaczeniu.

Cel szczegółowy 1. Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie 
prowadzenia działalności B+R

Opis i uzasadnienie Wsparcie w ramach I osi priorytetowej skierowane 
będzie do przedsiębiorstw (zarówno dużych jak i MŚP), 
rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, 
które planują realizację projektów badawczo-rozwojo-
wych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi 
podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz 
jednostkami naukowymi. 
Celem osi jest finansowanie projektów B+R, począwszy 
od fazy badań do etapu prac rozwojowych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem fazy demonstracji. Efektem 
wdrażania osi powinien być transfer opracowanego 
innowacyjnego rozwiązania/technologii do działalności 
gospodarczej, rozumiany w szczególności jako komer-
cjalizacja wyników prac badawczych, prac rozwojowych 
(w tym działalności demonstracyjnej) lub zastosowanie 
tych wyników we własnej działalności komercyjnej.

Przykładowe typy  
projektów

1) Wsparcie projektów B+R 
Obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodziel-
nie lub jako lidera konsorcjum) badań naukowych (w tym 
badań podstawowych, stosowanych lub przemysłowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasa-
dach finansowania nauki) oraz prac konstrukcyjnych 
technologiczno-projektowych i doświadczalnych, 
polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, 
uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik 
doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych 
lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygo-
towaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji 
pilotażowych. 



102

Nazwa programu Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014-2020

W zakresie finansowania prac B+R przez przedsiębior-
stwa odrębnym schematem finansowania mogą 
zostać objęte projekty dotyczące realizacji (przez 
przedsiębiorstwo lub konsorcjum z udziałem 
przedsiębiorstwa) prac badawczo-rozwojowych związane 
z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. 
W ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie wery-
fikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do 
rzeczywistych i operacyjnych. 
Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace  
badawczo-rozwojowe samodzielnie przy wykorzy- 
staniu własnych zasobów lub może podjąć współpracę 
z podmiotem zewnętrznym (jednostką naukową, in-
nym przedsiębiorstwem, siecią naukową, konsorcjum 
naukowo-przemysłowym itp.). 
Realizacja przedmiotowego instrumentu zapewni 
przedsiębiorcy możliwość doprowadzenia projektu do 
etapu, kiedy będzie można go skomercjalizować 
w postaci produktu/usługi/technologii/procesu. 
Przewiduje się, że wsparcie zostanie udzielane w formie 
dotacji, a poziom zaangażowania środków publicznych 
będzie uzależniony od fazy prac B+R (poziomu ryzyka).

2) Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-
przemysłowe
Wsparcie udzielane będzie na realizacje prac B+R przez 
konsorcja naukowo-przemysłowe.
Programy sektorowe służą realizacji dużych 
przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, istotnych dla 
rozwoju konkretnych branż/sektorów gospodarki.  
W programach inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia 
jest grupa przedsiębiorstw, która występuje w imieniu 
branży (np. za pośrednictwem platformy technologi-
cznej lub inicjatywy klastrowej), przedstawiając zarys 
agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebo-
waniem sektora. W ramach programów sektorowych 
przedsiębiorstwa mogą współpracować z sektorem
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nauki (nie jest konieczna współpraca w ramach kon-
sorcjum). Programy sektorowe mogą służyć realizacji 
przedsięwzięć ważnych dla rozwoju regionalnych inteli-
gentnych specjalizacji. 
Projekty aplikacyjne polegają na finansowaniu badań 
przemysłowych lub prac rozwojowych, realizowanych 
przez organizacje badawcze we współpracy z konkret-
nym przedsiębiorstwem. Beneficjentami wsparcia są 
konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, co 
zwiększa szansę rynkowego wykorzystania wyników 
prac B+R realizowanych przez jednostki naukowe oraz 
reorientacji kierunków tych prac, na odpowiadające 
wymaganiom przedsiębiorstw. Tematy badawcze  
w projektach aplikacyjnych są określone przez jednostkę 
naukową, która jako lider konsorcjum musi także 
uwzględnić zapotrzebowanie przedsiębiorstw oraz 
potencjał komercjalizacyjny efektów projektu. Takie 
rozwiązanie umożliwia przyciągnięcie przedsiębiorstw 
do realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych. 
Zaangażowanie przedsiębiorstw w finansowanie  
projektów przyczyni się do zwiększenia transferu 
wyników prac B+R do gospodarki. 
Przedsiębiorstwo – beneficjent projektu w ramach 
tego instrumentu, może uzyskać wsparcie w zakre-
sie wdrożenia wyników prac B+R z instrumentów 
dostępnych w II osi priorytetowej programu.
Beneficjenci ww. typów projektów (w tym wszyscy 
członkowie konsorcjum, będącego beneficjentem wspar- 
cia) finansowanych w ramach I osi PO IR ze środków 
priorytetu inwestycyjnego 1.2 mogą ponosić wydatki, 
które wykraczają poza zakres prac B+R i stanowią ich 
niezbędne uzupełnienie, m.in. w zakresie:

• internacjonalizacji wyników działalności B+R, 
związanych z ich komercjalizacją na rynkach 
zagranicznych, 

• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-
rozwojowej, 
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• ochrony własności intelektualnej  
(poza granicami kraju), 

• wzornictwa, 

• rozwoju kadr (w ramach cross financingu). 

Instytucja, odpowiadająca za wdrożenie I osi  
priorytetowej, może realizować działania o charakterze 
pilotażowym oraz działania systemowe w celu testowania 
nowych rozwiązań oraz zapewnienia odpowiedniej koor-
dynacji wsparcia B+R w Polsce, w tym z uwzględnieniem 
potrzeb w zakresie inteligentnej specjalizacji.

Typy beneficjentów • przedsiębiorstwa, 

• konsorcja przedsiębiorstw, 

• konsorcja przedsiębiorstw i jednostek  
naukowych ,

• konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym 
spółek celowych uczelni), 

• jednostki administracji publicznej, w tym ich 
jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty 
odpowiadające za realizację działań o charak-
terze systemowym.

Strona internetowa  
z dodatkowymi  
informacjami

www.mir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.ncbr.gov.pl
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Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Priorytet inwestycyjny 1.2

Cel szczegółowy Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na 
działalność innowacyjną

Opis i uzasadnienie Wsparcie realizowane w ramach PI 1.2 w II osi  
priorytetowej skierowane będzie do przedsiębiorstw  
w celu finansowania wdrożeń wyników prac B+R, które 
stanowią kluczowy element przekształcania wiedzy  
w nowe produkty, usługi i technologie. W porównaniu  
do prac B+R, skuteczność wdrożenia jest związana  
z dużo mniejszym ryzykiem i uwarunkowana czynni-
kami o charakterze rynkowym, związanymi m.in. ze 
strategią realizowaną przez firmę, marketingiem nowych 
produktów i usług. Mając na uwadze charakter ryzyka 
występującego w projektach wdrożeniowych, uzasad-
nione jest ich wsparcie z wykorzystaniem zwrotnych 
instrumentów finansowych. W związku z tym  
w II osi priorytetowej PO IR przewiduje się ich wsparcie 
ww. typów projektów z wykorzystaniem instrumentów 
zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych). 
Ponadto w ramach PI 1.2 w II osi PO IR wspierane są 
inwestycje przedsiębiorstw w zakresie rozwoju bazy 
infrastrukturalnej do prowadzenia działalności B+R, 
która jest niezbędna dla realizacji zaplanowanych przez 
przedsiębiorcę projektów badawczo-rozwojowych.

Przykładowe typy  
projektów

1) Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 
służy zapełnieniu luki finansowej pomiędzy etapem 
prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac badawczo-
rozwojowych a wprowadzeniem nowego produktu na 
rynek. Wsparcie może być w szczególności przeznaczone 
na wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku 
realizacji projektów współfinansowanych ze środków  
I osi priorytetowej programu. 
Wsparcie ukierunkowane jest na projekty, obejmujące 
wdrożenie technologii opracowanej przez przedsiębiorcę 
lub nabytej (posiadającej postać wyników prac B+R) 
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oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów 
lub świadczenie usług. Elementem projektu może być 
przeprowadzenie prac rozwojowych w celu dostosowania 
technologii do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. 
Ponadto w ramach instrumentu wsparcia możliwe 
będzie dofinansowanie projektów, w których elementem 
niezbędnym dla wdrożenia jest przeprowadzenie prac 
rozwojowych. Wsparcie w takim zakresie jest przezna-
czone na współfinansowanie zakupu technologii i jej 
rozwój w celu zmiany lub dostosowania tej technologii 
do procesów i warunków przedsiębiorstwa/zastoso-
wania technologii w innej branży/w innym produkcie 
lub usłudze.
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R może być prowa-
dzone w formie Funduszu Pożyczkowego Innowacji, za 
pomocą którego inwestycja o charakterze innowacyjnym 
może być finansowana ze środków pożyczki oraz ze 
środków pochodzących z objęcia udziałów, akcji w spółce 
przez inwestora kapitałowego.

2) Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowa-
dzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa 
Wsparcie kierowane będzie do przedsiębiorstw,  
w tym do MŚP. Obejmuje tworzenie i rozwój usług B+R 
przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, 
technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy 
tworzeniu innowacyjnych produktów. 
Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania 
działów badawczo-rozwojowych i laboratoriów  
w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów  
badawczo-rozwojowych. 
Podstawą oceny projektu będzie agenda badawcza, którą 
przedsiębiorstwo będzie realizować z wykorzystaniem 
infrastruktury badawczej wybudowanej lub zmodyfiko-
wanej w ramach projektu. Czynnikami decydującymi  
o przyznaniu wsparcia będą m.in.: wartość nakładów na 
działalność badawczo-rozwojową, wielkość zatrudnienia
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pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-
rozwojową, wartość inwestycji. Premiowane będą pro-
jekty dotyczące inteligentnych specjalizacji. 
Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione 
o działania związane z zatrudnieniem wykwalifiko-
wanych kadr lub rozwojem umiejętności pracowników 
obsługujących nową aparaturę badawczą (w ramach 
cross financingu).

3) Kredyt na innowacje technologiczne 
Wsparcie będzie skierowane do MŚP i obejmuje projekty 
polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze 
 technologicznym. Wsparcie może być w szczególności 
przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów współ-
finansowanych ze środków I osi priorytetowej programu. 
Kredyt na innowacje technologiczne przyczyni się do 
zwiększenia dostępu przedsiębiorstw do komercyjnych 
źródeł finansowania – kredytów dystrybuowanych 
przez sieci banków komercyjnych, które finansują 
wdrożenie nowej technologii w działalności gospodar-
czej przedsiębiorstwa. Kredyt może zostać wykorzystany 
na zakup nowej technologii oraz na pokrycie kosztów 
wdrożenia nowej technologii, prowadzącego do wytwa-
rzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub 
usług. 
Preferowane do wsparcia będą projekty, w których 
przedsiębiorstwo zakupi oraz wdroży wyniki prac B+R 
oraz projekty, w których przedsiębiorstwo poniesie 
wydatki na B+R na określonym, minimalnym poziomie. 
Środki kredytu technologicznego mogą zostać wykorzy-
stane w dwojaki sposób: 

• jako wsparcie o charakterze dotacyjnym, udziela-
ne w celu częściowej spłaty kredytu inwestycyj-
nego, przyznanego przedsiębiorstwu przez bank 
komercyjny (tzw. premia technologiczna),
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• w formie wsparcia zwrotnego, finansującego 
częściowo koszty projektu inwestycyjnego.

W procesie udzielania wsparcia wykorzystywane będą 
doświadczenia związane z realizacją Kredytu Technolo-
gicznego w perspektywie finansowej 2007-2013.

Typy beneficjentów • przedsiębiorstwa 

• koordynatorzy klastrów (warunkiem przyznania 
wsparcia jest udział przedsiębiorstw w inicjaty-
wie klastrowej.)

• fundusz funduszy

Strona internetowa  
z dodatkowymi  
informacjami

www.mir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mg.gov.pl
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Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych 
przedsiębiorstw

Priorytet inwestycyjny 1.2

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadze-
nia działalności innowacyjnej

Przykładowe typy  
projektów

1) Wsparcie ochrony własności przemysłowej 
przedsiębiorstw 
Kierowane będzie na uzyskanie ochrony prawa własności 
przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wyna-
lazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego 
dotyczącego ochrony na terytorium Polski) oraz 
realizację ochrony własności przemysłowej, a także 
prowadzenie analiz czystości patentowej (freedom-to-
operate), które są niezbędnym elementem skutecznej 
komercjalizacji technologii. Wsparcie obejmuje
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również popularyzację korzyści wynikających z ochrony 
własności przemysłowej oraz działania zmierzające do 
wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw w spo- 
rach dotyczących ochrony własności przemysłowej 
prowadzonych w sądach międzynarodowych. 
Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw w zakresie 
wykorzystania instrumentów ochrony własności intelek-
tualnej będzie realizowane w trybie konkursowym.  
W ramach projektu systemowego realizowane są 
działania polegające na prowadzeniu analiz patento-
wych, mające na celu podniesienie poziomu świadomości 
przedsiębiorstw w zakresie korzyści płynących z uzyska-
nia ochrony prawa własności przemysłowej.

2) Stymulowanie współpracy nauki z biznesem  
– bony na innowacje 
Umożliwiają rozwijanie kontaktów MŚP prowadzących 
działalność produkcyjną lub usługową z jednostkami 
naukowymi. Przedmiotem wsparcia będzie zakup 
usługi związanej z opracowaniem nowego produktu, 
projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji 
albo znaczącym ulepsze-niem wyrobu lub technologii 
produkcji. 
Wsparcie obejmuje projekty: 

• dotyczące innowacji realizowanych przez firmy 
przemysłowe, 

• dotyczące innowacji w sektorze usług, o wysokim 
stopniu zaawansowania technologicznego, 

• dotyczące innowacji nietechnologicznych. 

Usługi nabywane z wykorzystaniem bonów na in-
nowacje powinny uwzględniać kontekst lokalny ob-
szaru funkcjonowania przedsiębiorstwa, specyfikę tego 
przedsiębiorstwa, w tym potencjał produkcyjny oraz 
uwarunkowania w jakich ono funkcjonuje (wsparcie 
„szyte na miarę”). Projekty realizowane w ramach tego 
instrumentu powinny umożliwiać włączanie w proces
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tworzenia nowych produktów i usług ich końcowych 
użytkowników, w celu zbadania odbioru  
projektowanych innowacji przez rynek.

3) Wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajo-
wych klastrów kluczowych 
W ramach PO IR zakłada się realizację działań systemo-
wych związanych z przygotowaniem systemu wyłaniania 
krajowych klastrów kluczowych, budową krajowego sys-
temu informacji o IOB oraz klastrach, ich monitoringiem 
i ewaluacją. Działania w tym zakresie są podejmowane 
z uwagi na wysoki potencjał innowacyjny krajowych 
klastrów kluczowych, co uzasadnia objęcie wsparciem 
projektów realizowanych przez ich koordynatorów  
w zakresie internacjonalizacji oraz rozwoju współpracy  
z podmiotami zewnętrznymi (w tym projekty związane  
z marketingiem, brandingiem, sieciowaniem krajowym  
i międzynarodowym).

4) Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych  
w przygotowaniu do udziału w programach 
międzynarodowych 
Celem instrumentu będzie zwiększenie partycypacji  
polskich MŚP oraz jednostek naukowych w między- 
narodowych programach na rzecz rozwoju inno-
wacyjności oraz wsparcia działalności B+R, takich  
jak Horyzont 2020, COSME. Instrument nakierowany 
jest na zwiększenie świadomości sektora nauki i biznesu  
w zakresie możliwości skorzystania ze wsparcia ofero-
wanego w ramach programów międzynarodowych. 
Działanie obejmuje stałą promocję programów 
międzynarodowych, monitoring udziału polskich 
beneficjentów w tych programach oraz finansowanie 
kosztów przygotowania i udziału w programach. 
Finansowanie obejmuje dwa rodzaje projektów: 

• projekty konkursowe – skierowane do 
przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz ich
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konsorcjów, inicjatyw klastrowych, w tym uczest-
ników polskich platform technologicznych.  
Wsparcie pokrywa koszty przygotowania 
aplikacji do programów międzynarodowych 
(„granty na granty”) oraz koszty współpracy  
z europejskimi platformami technologicznymi  
i innymi organizacjami europejskimi.

• projekty systemowe – realizowane przez 
 instytucje, w tym IOB, których zadaniem będzie 
promowanie programów międzynarodowych  
i wspieranie firm, jednostek naukowych oraz  
innych instytucji w przygotowaniu do udziału  
w tych programach. Pomoc może mieć formę 
specjalistycznych szkoleń dla personelu  
zatrudnionego w punktach kontaktowych,  
dofinansowania kampanii świadomościowych  
i promocyjnych skierowanych do przed-
siębiorstw, jednostek naukowych oraz IOB.

Typy beneficjentów • przedsiębiorstwa, 

• konsorcja przedsiębiorstw,

• jednostki naukowe ,

• uczelnie,

• instytucje otoczenia biznesu, 

• Specjalne Strefy Ekonomiczne,

• koordynatorzy klastrów, 

• jednostki administracji publicznej, w tym ich 
jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty 
odpowiadające za realizację działań o charak-
terze systemowym.

Strona internetowa  
z dodatkowymi  
informacjami

www.mir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mg.gov.pl
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Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Priorytet inwestycyjny 1.1 udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji  
i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości  
w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków 
kompetencji, w szczególności leżących w interesie  
Europy.

Cel szczegółowy 7. Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami 
naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem  
publicznym.

Przykładowe typy  
projektów

1) Finansowanie badań naukowych 
Wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadze-
niu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane 
przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe (przy 
czym liderem tych projektów jest zawsze jednostka na-
ukowa). Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do reali-
zacji projektów, zapewnione będzie wsparcie w zakresie 
komercjalizacji wyników badań. 
Wsparcie kierowane będzie na przedsięwzięcia realizo-
wane w ramach procesu inteligentnej specjalizacji na 
poziomie krajowym lub regionalnym. W przypadku 
specjalizacji wspólnych dla kilku województw, nacisk 
położony zostanie na tworzenie konsorcjów o charak-
terze ponadregionalnym (tzw. regionalne agendy 
naukowo-badawcze). Koncentracja środków na ob-
szarach tematycznych o najwyższym potencjale nauko-
wym i gospodarczym w skali kraju i regionów zwiększy 
efektywność publicznych i prywatnych nakładów na B+R.
Projekty powinny prowadzić do koncentracji potencjału 
najlepszych badaczy i zespołów badawczych  
(z jednostek naukowych i przedsiębiorstw) o uznanym 
dorobku naukowym w kraju i na świecie, a także osób  
o krótkim stażu badawczym – młodych naukowców, stu-
dentów i doktorantów – wokół najlepszych krajowych
ośrodków naukowo-dydaktycznych i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność naukową oraz B+R. Projekty 
powinny prowadzić do synergii oraz optymalizacji 
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działań poprzez powiązanie istniejącej infrastruktury 
oraz prowadzenie w oparciu o nią wspólnych badań  
naukowych i prac rozwojowych. 
Finansowanie obejmuje: 

• strategiczne programy badawcze dla gospodarki, 

• regionalne agendy naukowo-badawcze, wspólne 
dla kilku regionów, 

• programy badawcze wirtualnych instytutów. 

W ramach projektów możliwe będzie ponoszenie wydat-
ków na zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej. 
Ponadto możliwe jest finansowanie prac B+R prowadzo-
nych we współpracy z jednostkami naukowymi z innych 
państw oraz kosztów prac B+R wykonywanych poza 
granicami Polski, w przypadku, gdy stanowią one ele-
ment projektu prowadzonego w Polsce.

2) Rozwój kadr sektora B+R 
Wykwalifikowane kadry sektora B+R są niezbędne dla 
rozwijania innowacyjnego przemysłu oraz prowadzenia 
przełomowych badań naukowych i prac rozwojowych  
o dużym znaczeniu dla gospodarki. Instrument obejmuje 
realizację projektów polegających m.in. na: 

• rozwoju kadr B+R w projektach zespołowych 
prowadzonych w jednostkach naukowych lub  
przedsiębiorstwach w ramach międzynarodo-
wych programów badawczych lub w ramach 
współpracy strategicznej z wiodącym ośrodkiem 
naukowym na świecie,

• wsparciu projektów B+R realizowanych przez 
wybitnych uczonych z zagranicy w jednostkach 
naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, 
rozwoju kadr B+R poprzez umożliwienie młodym 
uczonym z całego świata tworzenia zespołów 
naukowych w jednostkach naukowych lub 
przedsiębiorstwach w Polsce, 
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pracujących w najbardziej innowacyjnych ob-
szarach, z udziałem partnera zagranicznego,

• rozwoju kadr B+R pod kierunkiem naukowca 
posiadającego znaczne doświadczenie we 
współpracy z gospodarką w projektach 
zespołowych, prowadzonych w zakresie rozwoju 
technologii lub świadczenia usług badawczo-
rozwojowych dla przedsiębiorstw, 

• rozwoju umiejętności w zakresie zarządzania 
projektami B+R oraz współpracy  
z przedsiębiorstwami, 

• rozwoju współpracy naukowej polskich  
i międzynarodowych jednostek naukowych,

• wspieraniu aktywności młodych naukowców 
i tworzeniu platformy wymiany doświadczeń 
poprzez szkolenia, kursy i warsztaty z cenionymi 
ekspertami z kraju i zagranicy.

Wsparcie w ramach tego instrumentu może być realizo-
wane poprzez granty tematyczne, adresowane do insty-
tucji, które przygotują szczegółową strategię działań  
w zakresie poszczególnych obszarów rozwoju kadr sek-
tora B+R.

Typy beneficjentów • jednostki naukowe i ich konsorcja 

• uczelnie i ich konsorcja 

• naukowcy

• studenci 

• doktoranci 

• konsorcja przedsiębiorstw i jednostek  
naukowych

• instytucje otoczenia biznesu 

• jednostki administracji publicznej, w tym ich jed-
nostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty
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odpowiadające za realizację działań o charak-
terze systemowym

Strona internetowa  
z dodatkowymi  
informacjami

www.mir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

Pozostałe źródła finansowania

Wydaje się, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój będą najlepszymi i najłatwiej dostępnymi 
źródłami finansowania działań badawczo-rozwojowych. Niemniej należy również 
zapoznać się i rozważyć inne dostępne programy, które mogą pozwolić skutecznie trans- 
ferować wiedzę z uczelni do przedsiębiorstw zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemy-
słowym. Poniżej w formie tabelarycznej przedstawione zostały informacje na temat in-
nych potencjalnych źródeł finansowania.

Nazwa programu Voucher badawczy

Instytucja odpowiedzialna 
za wybór projektów

‘’Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

Rodzaje działań, które 
mogą uzyskać  
dofinansowanie 

Przewidziane formy wsparcia:

• voucher badawczy indywidualny na zainicjo-
wanie współpracy z jednostką naukową, wsparcie 
do 40 000 zł, intensywność do 100%,

• voucher badawczy indywidualny na kontynuację 
współpracy, wsparcie do 80 000 zł, intensywność 
do 80%,

• voucher badawczy kooperacyjny, wsparcie  
do 400 000 zł, intensywność do 90%.

Wsparcie w postaci vouchera - bezzwrotnej dotacji - jest 
przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych 
dotyczących opracowania nowych lub ulepszonych 
produktów (w tym usług) lub procesów w mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie może dotyczyć 
zakupu usług: w zakresie badań przemysłowych lub
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prac rozwojowych w zakresie badań wyrobów na 
zgodność z obowiązującymi w danej branży oraz dane 
wyroby z wymaganiami normatywnymi.
Voucher będzie uprawniał MŚP do wykupienia  
w jednostce naukowej usługi badawczo-rozwojowej  
o określonej wartości. Program nie dotyczy wsparcia 
projektów celowych, w których znajduje się również 
część wdrożeniowa opracowanego rozwiązania.
Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie 
zakupu następujących usług:

• w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwo-
jowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki  
[Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615],

• w zakresie badań wyrobów na zgodność  
z obowiązującymi w danej branży i danych 
wyrobów z wymaganiami normatywnymi - tylko 
w przypadku opracowania przez Wnioskodawcę 
innowacji produktowej (kwalifikowane będą 
wyłącznie badania dotyczące modelu/prototypu 
nowego wyrobu).

Wykonawcą usługi/usług wskazanych do realizacji w ra-
mach Przedsięwzięcia Badawczego może być jednostka 
naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe 
lub prace rozwojowe, wymieniona w art. 2 pkt. 9 lit. a-e 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615] tj.:

• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni  
w rozumieniu statutów tych uczelni,

• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk  
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  
o Polskiej Akademii Nauk [Dz. U. Nr 96, poz. 619],

• instytuty badawcze,
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Nazwa programu Voucher badawczy

• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone 
na podstawie odrębnych przepisów, działające na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• Polska Akademia Umiejętności.

Typ beneficjentów Mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę 
lub oddział w województwie kujawsko–pomorskim

Poziom dofinansowania • w ramach Vouchera indywidualnego na zaini-
cjowanie współpracy z jednostką naukową do 
100% kosztów kwalifikowanych,

• w ramach Vouchera indywidualnego na 
kontynuację współpracy z jednostką naukową do 
80% kosztów kwalifikowanych.

• w ramach Vouchera badawczego kooperacyjnego 
do 90% kosztów kwalifikowanych.

Uwagi i inne ważne  
informacje

Program funkcjonował w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego w latach 2007-2014

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

pracodawcy.info.pl
www.voucherbadawczy.pl

Nazwa programu Pożyczka na innowację

Instytucja odpowiedzialna 
za wybór projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Rodzaje działań, które 
mogą uzyskać  
dofinansowanie 

Pożyczka na przeprowadzenie inwestycji o charakterze 
innowacyjnym obejmujących m.in.: 

• zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-
rozwojowych,
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Nazwa programu Pożyczka na innowację

• zakup licencji krajowych lub zagranicznych, 
polegający na nabyciu uprawnień do wykorzysty-
wania rozwiązań naukowych i technicznych oraz 
doświadczeń produkcyjnych,

• zakup i montaż maszyn lub urządzeń,

• budowę, rozbudowę lub modernizację budynków 
lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia 
rozwiązania innowacyjnego.

Typ beneficjentów Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Poziom dofinansowania Do 2.000.000,00 zł jednak wysokość pożyczki nie może 
przekroczyć poziomu 75% wydatków kwalifikujących się 
do objęcia pożyczką.  

Uwagi i inne ważne  
informacje

Pożyczka jest oprocentowana według stopy referencyjnej 
Komisji Europejskiej. 
Wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału 
i odsetek w okresie inwestycji, nie dłużej jednak niż  
w okresie 2 lat.
Maksymalny okres na jaki udzielana jest pożyczka 
wynosi 10 lat. 

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.parp.gov.pl

Nazwa programu Bon na innowacje

Instytucja odpowiedzialna 
za wybór projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Rodzaje działań, które 
mogą uzyskać  
dofinansowanie 

Zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produk-
tu lub technologii.

Typ beneficjentów Mikro i małe przedsiębiorstwa
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Nazwa programu Bon na innowacje

Poziom dofinansowania 100 % przy czym maksymalna kwota dofinansowania 
wynosi 15 000 zł.
Pozyskanie bonu o wartości 100% wydatków 
kwalifikujących się do objęcia jest możliwe, tylko gdy 
rzeczywisty koszt netto zrealizowanej usługi dotyczącej 
wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii wynosi 
maksymalnie 15 000 zł.

Uwagi i inne ważne  
informacje

Program jest skierowany do przedsiębiorców, którzy  
w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzo-
wych poprzedzających rok złożenia wniosku, nie korzy-
stali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia 
lub rozwoju produktu bądź technologii.
Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka na-
ukowa (określona wg. definicji Ustawy o zasadach finan-
sowania nauki), prowadząca w sposób ciągły badania na-
ukowe lub prace rozwojowe. W ramach Programu usługę 
może realizować wyłącznie jedna jednostka naukowa.
Budżet Programu na 2014 r. został już przekroczony.

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.parp.gov.pl

Nazwa programu Wsparcie w ramach dużego bonu

Instytucja odpowiedzialna 
za wybór projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Rodzaje działań, które 
mogą uzyskać  
dofinansowanie 

Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyro-
bu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji 
albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii 
produkcji.

Usługa obejmować może:

• opracowanie m.in.: prognozy rynku nowego 
wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ule-
pszonego wyrobu, oceny potencjału i otoczenia
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Nazwa programu Wsparcie w ramach dużego bonu

• funkcjonowania przedsiębiorcy, planu rozwoju 
przedsiębiorcy;

• wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzornicze-
go, nowej technologii produkcji albo znacząco 
ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Typ beneficjentów Mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
produkcyjną.

Poziom dofinansowania do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia  
wsparciem, przy czym wysokość dofinansowania  
nie może przekroczyć 50 000 zł.

Uwagi i inne ważne  
informacje

Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka nauko-
wa (określona wg. definicji Ustawy o zasadach finan-
sowania nauki) lub przedsiębiorca posiadający status 
centrum badawczo-rozwojowego i siedzibę na teryto-
rium RP.

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.parp.gov.pl

Nazwa programu Aniołowie biznesu

Instytucja odpowiedzialna 
za wybór projektów

Stowarzyszenie prywatnych inwestorów indywidualnych 
np. Lewiatan Business Angels.

Rodzaje działań, które 
mogą uzyskać  
dofinansowanie 

Brak ograniczeń co do branż i rodzaju inwestycji. 

Typ beneficjentów Przedsięwzięcia i pomysły we wczesnej fazie rozwoju 
niekoniecznie posiadające sformalizowaną osobowość 
prawną.

Poziom dofinansowania Poziom uzależniony od rodzaju inwestycji. 

Uwagi i inne ważne  
informacje

Aniołowie biznesu inwestują własne fundusze, z uwagi 
na duże ryzyko i brak stabilności inwestycji oczekują 
wysokiego zwrotu z inwestycji. 
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Nazwa programu Aniołowie biznesu

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

Baza sieci aniołów biznesu:
www.pi.gov.pl/parp/data/pdf_071112/index.html

Nazwa programu Leasing innowacyjny

Instytucja odpowiedzialna 
za wybór projektów

Banki komercyjne i stowarzyszenia np. Fundacja  
Innowacji i Rozwoju lub Agencja Rozwoju Innowacji

Rodzaje działań, które 
mogą uzyskać  
dofinansowanie 

Innowacyjne działania rozwojowe – brak ograniczeń co 
do rodzajów branż. 

Typ beneficjentów Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące 
działalność lub rozpoczynające działalność o wysokim 
stopniu innowacyjności.

Poziom dofinansowania Brak danych – uzależniony od indywidualnego leasingu 

Uwagi i inne ważne  
informacje

Przedsiębiorca uzyskuje korzyść w postaci dopłaty do 
marży udzielanej przez EBI oraz możliwości finanso-
wania przedsięwzięcia powszechnie uznawanego za 
ryzykowne przez instytucje finansowe.

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.arisa.com.pl/strona.php/20_leasing_innowacji.
html

Nazwa programu 7. Program Ramowy Unii Europejskiej*

Instytucja odpowiedzialna 
za wybór projektów

Komisja Europejska

Rodzaje działań, które 
mogą uzyskać  
dofinansowanie 

Finansowanie działalności badawczej i rozwoju tech-
nologii i innowacji, w tym m.in. infrastruktur badaw-
czych, regionalnych klastrów badawczych i badań na 
rzecz MŚP w 10 obszarach: zdrowie, żywność (rolnictwo, 
rybołówstwo i biotechnologia), technologie
informacyjne i komunikacyjne, nanonauki, energia, 
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Nazwa programu 7. Program Ramowy Unii Europejskiej*

środowisko, transport, nauki społeczno-ekonomiczne  
i humanistyczne, przestrzeń kosmiczna  
i bezpieczeństwo.

Typ beneficjentów Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki nau-
kowe oraz organizacje badawcze, indywidualni badacze, 
władze publiczne, organizacje pozarządowe.

Poziom dofinansowania Od 75% do 100% kosztów kwalifikowalnych. 

Uwagi i inne ważne  
informacje

Całkowity budżet 7. PR na lata 2007 - 2013 wynosił 50 521 
mln euro.

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html
www.kpk.gov.pl

* Program funkcjonujący do końca 2013 r. został zastąpiony Programem Horizon 2020

Nazwa programu Horizon 2020 - the Framework Programme for Research 
and Innovation
(Horyzont 2020 - Program Ramowy UE w zakresie badań 
naukowych i innowacji)

Instytucja odpowiedzialna 
za wybór projektów

Komisja Europejska

Rodzaje działań, które 
mogą uzyskać  
dofinansowanie 

Finansowanie przez MSP badań na wczesnym etapie, 
badań wysokiego ryzyka oraz innowacji jak również 
pobudzanie innowacji przełomowych. 
Działania podejmowane na rzecz innowacyjnej Unii  
Europejskiej i wzmocnienia jej konkurencyjności  
Europy. W tym działania wspomagające rozwój  
technologiczny przedsiębiorstw ukierunkowane na  
wytworzenie konkretnych produktów, które mają 
realny potencjał komercyjny.  Program promuje 
wspólne przedsięwzięcia  sektora prywatnego i państw 
członkowskich.
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Nazwa programu Horizon 2020 - the Framework Programme for Research 
and Innovation
(Horyzont 2020 - Program Ramowy UE w zakresie badań 
naukowych i innowacji)

Typ beneficjentów • uczelnie wyższe, 

• jednostki naukowe prowadzące badania  
i opracowujące nowe rozwiązania, 

• osoby fizyczne zainteresowane wyjazdami 
stypendialnymi,

• małe i średnie przedsiębiorstwa,

• ośrodki badawcze,

• partnerstwa publiczno-prywatne.

Poziom dofinansowania Koszty wczesnej fazy badawczej do 100%.  
Koszty fazy rozwojowej do 75%. 
Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o zwrot 25% wartości 
nakładów na uzasadnione koszty pośrednie realizacji 
projektu.

Uwagi i inne ważne  
informacje

Jest to nowy, siedmioletni Program Komisji Europejskiej, 
który zastąpił 7. Program Ramowy. 

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

http://ec.europa.eu/

Nazwa programu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finan-
sowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli tzw. 
Fundusze Norweskie  

Instytucja odpowiedzialna 
za wybór projektów

Za realizację poszczególnych programów odpowiadają 
tzw. Operatorzy. Są to instytucje, które specjalizującą się 
w danej dziedzinie np.:

• Fundusze na ochronę środowiska - Minister-
stwo Środowiska we współpracy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej,
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Nazwa programu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finan-
sowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli tzw. 
Fundusze Norweskie  

• Fundusze na badania naukowe - Narodowe  
Centrum Badań i Rozwoju

• Innowacje w zakresie zielonych technologii -  
Innovation Norway

Rodzaje działań, które 
mogą uzyskać  
dofinansowanie 

Projekty badawcze w różnych dziedzinach i dyscy-
plinach naukowych w tym m.in.: ochrona środowiska, 
energia odnawialna, kulturowe dziedzictwo oraz rozwój 
społeczny i regionalny.  Środki przeznaczane są także na 
prowadzenie badań oraz na wsparcie wymiany w zakre-
sie nauki i technologii między Polską, a innym krajami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Typ beneficjentów Wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego 
oraz organizacje pozarządowe zarejestrowane na teryto-
rium Polski (m.in. instytucje środowiskowe i branżowe, 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
instytucje naukowe i badawcze).

Poziom dofinansowania • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych  
w przypadku instytucji państwowych lub  
jednostek samorządu terytorialnego;

• 60% w przypadku projektów realizowanych przez 
podmioty prawne.

Minimalna wartość dofinansowania pojedynczego pro-
jektu wynosi 250 tys. euro.

Uwagi i inne ważne  
informacje

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się na pod-
stawie konkursów, ogłaszanych przez Operatorów  
w ramach poszczególnych programów, które odpowia-
dają poszczególnym dziedzinom. Fundusze Norweskie są 
formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Norwegię, 
Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. W zamian 
za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z 
dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć 
nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga 
edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 - 2014).
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Nazwa programu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finan-
sowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli tzw. 
Fundusze Norweskie  

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.eog.gov.pl

Nazwa programu Fundusz Kredytu Technologicznego

Instytucja odpowiedzialna 
za wybór projektów

Bank Gospodarstwa Krajowego. 
O środki ubiegać się można bezpośrednio w bankach, 
które podpisały umowy z BGK m.in. PKO BP, Pekao S.A., 
BRE Bank, Raiffeisen Bank Polska, BPH oraz Bank  
Polskiej Spółdzielczości.

Rodzaje działań, które 
mogą uzyskać  
dofinansowanie 

Zakup lub wdrożenie nowej technologii, zlecenie prac 
badawczo-rozwojowych lub samodzielne wykonanie  
prac B+R prowadzących do wytworzenia nowej  
technologii.

Typ beneficjentów Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania Do 2 mln euro. Firma jest zobowiązana posiadać wkład 
własny wynoszący 25% wartości inwestycji.

Uwagi i inne ważne  
informacje

Kredyt jest udzielany przez bank komercyjne na 
warunkach rynkowych. Wraz z przyznaniem kredytu 
przedsiębiorca uzyskuje gwarancję refundacji ze 
środków unijnych aż do 70% kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji, jako tzw. premię technologiczną 
przeznaczoną na spłatę rat. Środki dostępne do końca 
2015 r. 

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego
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Nazwa programu Fundusz Badań i Wdrożeń

Instytucja odpowiedzialna 
za wybór projektów

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji

Rodzaje działań, które 
mogą uzyskać  
dofinansowanie 

Instrument wsparcia realizacji przedsięwzięć 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnie-
nie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania  
5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i roz-
woju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach  
2007-2013 Schemat: fundusz badań i wdrożeń, utworzony 
przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
przeznaczony jest dla udzielania wsparcia w formie do-
tacji bezzwrotnych na dofinansowanie projektów badaw-
czych prowadzonych przez przedsiębiorców na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego oraz wdrożenie 
efektów realizacji przedsięwzięcia w działalności  
gospodarczej.
Celem FBiW jest wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko- 
pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki  
i biznesu oraz potencjału badań jednostek i przed-
siębiorstw dla rozwoju technologii. Operatorem projektu 
jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.  
z siedzibą w Toruniu.
Wnioskodawca ubiegając się o wsparcie będzie 
przedstawiał jedno przedsięwzięcie obejmujące zadania 
wpisujące się w dany moduł wsparcia, zawierający np. 
część badawczą lub wdrożeniową.

Typ beneficjentów W ramach FBiW wsparcie może być udzielone 
przedsiębiorcom, a także jednostkom naukowym i orga- 
nizacjom badawczym prowadzącym działalność  
i mającym siedzibę lub oddział na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, a w przypadku przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na 
terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. Dla 
konsorcjum lider konsorcjum musi być podmiotem 
prowadzącym działalność i mającym siedzibę lub
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Nazwa programu Fundusz Badań i Wdrożeń

oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
Niezbędne jest, aby uzyskane wyniki/efekty/produkty 
przedsięwzięcia były wdrożone na terytorium woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego.

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.kpai.pl

Nazwa programu BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje

Instytucja odpowiedzialna 
za wybór projektów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Rodzaje działań, które 
mogą uzyskać  
dofinansowanie 

BRIdge ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników 
prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testo-
wanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów 
interwencyjnych.
W ramach BRIdge identyfikowane będą specyficzne 
potrzeby młodych przedsiębiorców, zwłaszcza małych 
i średnich, w zakresie komercjalizacji prac B+R. Szcze-
gólny nacisk położony zostanie na identyfikację tych 
potrzeb, które nie wpisują się w aktualnie istniejące 
programy i schematy wsparcia. BRIdge pozwoli również 
na przetestowanie w praktyce nowych, niestosowanych 
dotychczas instrumentów i sposobów wspierania  
komercjalizacji wyników prac B+R. Zakładamy, że  
w efekcie funckjonowaniaBRIdge, rozpoznane zostaną 
niedoskonałości rynku (tzw. market failures) oraz 
zmapowane zostaną luki lub niedoskonałości w ofercie 
instytucji publicznych w zakresie wsparcia komercjali-
zacji wyników prac B+R. Pozyskanie tych informacji po-
zwoli z kolei na stworzenie podstawy, w postaci wiedzy 
opartej na faktach, do podjęcia decyzji o ewentualnym 
ustanowieniu nowego programu lub programów  
w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników B+R.
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Nazwa programu BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje

Typ beneficjentów BRIdge adresowany jest do:

• przedsiębiorców,

• uczelni,

• instytutów badawczych,

• instytutów naukowych PAN,

• osób fizycznych – indywidualnych innowatorów.

Preferencyjnie traktowani będą przedsiębiorcy  
mikro, mali i średni, w szczególności przedsiębiorstwa 
typu start-ups, które powstały w celu komercjalizacji 
wyników prac badawczych i rozwojowych.

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.ncbir.pl

Nazwa programu INNOTECH

Instytucja odpowiedzialna 
za wybór projektów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Rodzaje działań, które 
mogą uzyskać  
dofinansowanie 

INNOTECH jest programem wsparcia nauki i przed-
siębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych 
przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż 
przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczegól-
nym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii 
(ścieżka programowa Hi-Tech).
Program skierowany jest do podmiotów podejmujących 
działania badawcze i prace przygotowawcze do 
wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opraco-
wanie i wdrożenie innowacyjnych technologii,  
produktów lub usług.
INNOTECH obejmuje dwie ścieżki programowe: In-Tech  
i Hi-Tech, przeznaczone dla różnych typów Beneficjenów 
i wykorzystujące różne instrumenty wsparcia ze 
środków publicznych, zadań realizowanych w ramach 
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Nazwa programu INNOTECH

dofinansowywanych projektów.
Do głównych celów Programu INNOTECH zaliczyć 
należy:

• zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych 
innowacji technologicznych,

• zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na 
badania naukowe i prace rozwojowe służące 
gospodarce,

• wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw  
z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora 
publicznego.

Program INNOTECH ma służyć zachęceniu przedsię-
biorców do inwestowania w sferę B+R oraz wzmocnieniu 
współpracy pomiędzy nauką i biznesem.  
W pierwszej kolejności środki z budżetu nauki kierowane 
będą do przedsiębiorców mających zainteresowanych 
i posiadających zdolność do zastosowania uzyskanych 
wyników badań w gospodarce oraz jednostek nauko- 
wych.
Zamierzeniem Programu INNOTECH jest przyczynienie 
się do zwiększenie udziału produktów zaawansowanych 
technologii w strukturze przychodów przedsiębiorstw 
biorących udział w Programie, co w szerszej perspekty-
wie przekłada się na stworzenie podstaw dynamicznego 
wzrostu udziału produktów zaawansowanych technologii 
w Produkcie Narodowym Brutto polskiej gospodarki.

Strona internetowa z do-
datkowymi informacjami

www.ncbir.pl
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