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Bariery innowacyjności przedsiębiorstw w świetle założeń 
i realizacji wybranych priorytetów PO IG

Streszczenie

W artykule podjęto temat innowacyjności polskich przedsiębiorstw rozpatry-
wanej przez pryzmat szans, które stwarzają krajowe strategie stymulowania inno-
wacji w biznesie i fundusze unijne, a w szczególności PO IG. Celem rozważań jest 
rozpoznanie zmian w podejściu firm do innowacyjności dzięki dofinansowaniu ze 
środków unijnych, w tym odpowiedź na pytanie, czy projekty finansowane w ra-
mach wybranych działań PO IG są na tyle innowacyjne, by wpłynąć na stopień 
konkurencyjności polskich sektorów i polskiej gospodarki. Podstawą artykułu są 
analizy typu desk research wybranych dokumentów strategicznych i zestawień od-
noszących się do stopnia realizacji PO IG oraz informacje uzyskane w wywiadach 
z beneficjentami PO IG. Przeprowadzone analizy pokazują, że podejście instytucji 
publicznych do zapewniania sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, 
a zwłaszcza do stymulowania ich innowacyjności, która może przełożyć się na 
większą konkurencyjność sektorów i gospodarki, ulega dużym zmianom. Tym nie-
mniej, poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw wydaje się wciąż nie-
proporcjonalna w stosunku do podejmowanych wysiłków, a przedsiębiorcy nadal 
borykają się z wieloma barierami w tym zakresie. 
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Wstęp

Innowacyjność stanowi słabą stronę polskiej gospodarki, co bezpośrednio wiąże się z ni-
skim poziomem innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wskazują na to porównania mię-
dzynarodowe. Według rankingu Innovation Union Scoreboard, Polska znajduje się w grupie 
przeciętnych innowatorów, osiągając wyniki na poziomie ok 50% poziomu średniej unijnej 
(Innovation Union Scoreboard 2014 2014). Według niektórych kryteriów, Polska osiąga wy-
niki czterokrotnie gorsze niż Hiszpania lub Grecja, które są liderami w grupie. To pokazu-
je, jak duże są różnice między państwami, jeśli chodzi o potencjał innowacyjny. Niestety, 
w okresie 2006-2013 poziom innowacyjności Polski poprawił się tylko nieznacznie (z po-
ziomu 0,26 w 2006 roku do poziomu 0,28 w 2013 roku) i nie miał wpływu na zmianę klima-
tu przedsiębiorczego ani też na pozycję konkurencyjną polskich przedsiębiorstw. 

Na tak niski poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw wpływa szereg czyn-
ników (Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020… 2014). Mają one zarówno 
charakter egzo-, jak i endogeniczny (Nowacki 2010, s. 192-195). Uwagę przyciąga przede 
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wszystkim niski poziom nakładów badawczo-rozwojowych i niska aplikowalność prowa-
dzonych badań. Przykładowo, udział nakładów na działalność B+R w PKB wynosił w 2012 
roku 0,9%, przy czym poziom inwestycji badawczo-rozwojowych sektora przedsiębiorstw 
wynosił 0,33%. Niewielki odsetek małych i średnich przedsiębiorstw, które zdecydowa-
nie ustępują podmiotom dużym pod względem aktywności innowacyjnej, wprowadza we-
wnątrzzakładowe innowacje lub współpracuje z innymi przedsiębiorstwami, a także roz-
wija współpracę transgraniczną i międzynarodową. Słabe powiązania występują również 
między środowiskiem naukowym i przedsiębiorstwami, a niedoinwestowanie sfery badań 
i innowacji w sektorze prywatnym nie poprawia tej sytuacji. Istniejące zachęty do tworzenia 
publiczno-prywatnych klastrów innowacyjnych są niewystarczające. W tym miejscu należy 
wspomnieć również o słabości zasobów ludzkich w generowaniu innowacji i wspieraniu 
inicjatyw proinnowacyjnych. Nie jest to tylko kwestia rozwiniętej świadomości, ale rów-
nież poziomu przygotowania kadr do realizacji przedsięwzięć́ innowacyjnych. Dotyczy to 
w szczególności dominującego w gospodarce sektora MSP, zarówno w odniesieniu do sfery 
produkcyjnej, jak i usługowej (Nowacki, Staniewski 2012, s. 755-773).

Polskie przedsiębiorstwa zdają się również w niewystarczającym stopniu wykorzysty-
wać możliwości wynikające z zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(Bachnik 2011; Bachnik 2013). Choć nikt nie przeczy znaczeniu sektora technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw, to jednak stan zaawansowania technologicznego organizacji jest niższy niż 
wynosi średnia UE. Dotyczy to poziomu faktycznego wykorzystywania rozwiązań infor-
macyjno-komunikacyjnych i stopnia gotowości do jego poszerzania (Global Information 
Technology Report 2015). Co więcej, podejmowane przez przedsiębiorstwa inwestycje 
w technologie informacyjno-komunikacyjne odnoszą się przede wszystkim do doskonalenia 
dotychczasowych, sprawdzonych technologii, rzadziej dotyczą prawdziwie innowacyjnych, 
czyli przełomowych rozwiązań.

Wzmiankowane czynniki stanowią bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw 
i jako takie mogą skutecznie ograniczać podejmowane wysiłki na rzecz zmiany pozycjo-
nowania tych podmiotów i ich oceny w świetle oferowanych produktów, usług i rozwiązań. 
Celem rozważań jest rozpoznanie, czy podejście firm w zakresie innowacyjności uległo 
zmianie pod wpływem otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych, a mówiąc do-
kładniej, czy projekty finansowane w ramach wybranych działań PO IG są na tyle innowa-
cyjne, by wpłynąć na stopień konkurencyjności polskich sektorów i polskiej gospodarki. 
Podstawą artykułu jest analiza typu desk research wybranych dokumentów strategicznych 
i zestawień odnoszących się do stopnia realizacji PO IG oraz informacje uzyskane w wywia-
dach z beneficjentami PO IG.

Zapisy krajowych strategii stymulowania innowacji w biznesie

Patrząc na europejskie wskaźniki innowacyjności i bardzo niską pozycję Polski na tle 
innych krajów (znacznie poniżej średniej unijnej), oraz zakładając, że zaawansowanie pod 
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względem technologii informacyjnych i komunikacyjnych może stać się jednym z funda-
mentów przyszłego rozwoju kraju, nie dziwi fakt, że w wielu unijnych i polskich dokumen-
tach strategicznych zwraca się uwagę na konieczność stymulowania szeroko rozumianej 
innowacyjności przedsiębiorstw. Pewne priorytety rozwojowe i cele nadrzędne dla wszyst-
kich państw członkowskich UE narzuca odgórnie strategia EUROPA 2020 (2010), której 
podporządkowane są takie dokumenty krajowe, jak Krajowy Program Reform, Raport 
Polska 2030 (2009), Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013 (SRSI). 
(2008) i Strategia Rozwoju Kraju (SRK). Jeśli chodzi o aspekt innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw kluczowy wydaje się Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 
jeden z sześciu krajowych programów operacyjnych stanowiących narzędzie realizacji 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), które stanowią narzędzie realizacji 
założeń SRK.

Wartość PO IG polega na tym, że innowacyjność stanowi punkt odniesienia dla oceny 
wszystkich zgłaszanych projektów i finansowanych przedsięwzięć. Jest też postrzegana jako 
zmienna determinująca − do pewnego stopnia – rozwój polskiego biznesu. Program ten pod-
chodzi kompleksowo do realizacji celu, gdyż jest nastawiony na wspieranie „innowacyjno-
ści produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni 
lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw”. 
Program zakłada, że na skutek wspierania inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia, przed-
siębiorcy będą bardziej skłonni do podejmowania wysiłków i ryzyka towarzyszącego reali-
zacji projektów mających na celu opracowanie i wdrożenie nowych technologii i produktów 
(Program Operacyjny Innowacyjna… 2013).

Realizacja celów PO IG następuje w podziale na tzw. osie priorytetowe (priorytety), 
których w perspektywie 2007-2013 wskazano dziewięć: osiem priorytetów merytorycznych 
oraz priorytet Pomocy Technicznej. Dla każdego z nich sformułowano węziej zakrojony cel 
indywidualny i zbudowano zestaw działań służących jego realizacji. Tym niemniej, z punktu 
widzenia przedsiębiorców najistotniejsze są dwie osie: oś 3. Kapitał dla innowacji i oś 4. 
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Na realizację celów osi 3., określonych jako 
zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz 
zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, 
przypada 3,0% środków publicznych przeznaczonych na PO IG (wartość wnioskowanego 
dofinansowania w ramach tej osi na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 653,1 mln euro). 
Z kolei na oś 4. przeznaczono 36,4% budżetu PO IG (wartość wnioskowanego dofinan-
sowania w ramach tej osi na koniec grudnia 2013 roku to 10 265,6 mln euro, co stanowi 
największą wartość spośród wszystkich osi PO IG). Przedsięwzięcia finansowane z tej osi 
są nakierowane na podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymu-
lowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach (Sprawozdanie 
roczne z wdrażania… 2014, s. 9; Szczegółowy opis priorytetów… 2013). Dodatkowo warto 
zwrócić uwagę na oś 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, której zadaniem było 
ukierunkowanie badań naukowych i stymulowanie szerszej współpracy między sektorem 
nauki i biznesu. Realizowane przez NCBR w ramach działania 1.5. projekty systemowe 
(Demonstrator+, Innolot, Innomed, Innotech) pokazują, że stworzenie odpowiednich bodź-
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ców może przełożyć się na intensyfikację relacji między tymi dwoma środowiskami i za-
owocować prawdziwie przełomowymi rozwiązaniami. W odniesieniu do ukierunkowanego 
na sektor medyczny i farmaceutyczny projektu Innomed tę współpracę wymuszały niejako 
warunki formalne, tj. typ beneficjenta (przedsiębiorstwo lub konsorcjum). Ośrodki naukowe 
musiały więc uzgodnić plan badań i harmonogram poszczególnych etapów z co najmniej 
jednym przedsiębiorstwem, by móc złożyć wniosek w konkursie (INNOMED 2015).

Na koniec 2013 roku przedsiębiorcy stanowili dominującą grupę beneficjentów PO IG. 
Jeśli uwzględnić wartość dofinansowania, to można powiedzieć, że do przedsiębiorców 
trafiło 59% całości dofinansowania udzielonego w ramach PO IG. Jeśli przyjąć liczbę za-
wartych umów, przedsiębiorcy realizują łącznie niemal 89% projektów w ramach PO IG. 
(Sprawozdanie roczne z wdrażania… 2014, s. 9). Zważywszy, że łączna wielkość publicz-
nych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG w latach 2007-2013 wynosi 
10,2 mld euro, mogłoby się wydawać, że taki zastrzyk finansowy wzmocni innowacyjność 
podmiotów gospodarczych. Warto dodać, że zainteresowanie, jakim się cieszył ten program, 
było naprawdę duże. Pod względem liczby wniosków o dofinansowanie i umów o dofinan-
sowanie, na dzień 31 grudnia 2013 roku ustępuje on jedynie Programowi Operacyjnemu 
Kapitał Ludzki (PO KL). Należy dodać, że wartość wydatków kwalifikowalnych certyfiko-
wanych do Komisji Europejskiej w 2013 r. była wyższa niż zakładano (104,2% realizacji 
celu) (Sprawozdanie z realizacji w 2013… 2014, s. 110-112).

Efekty wdrażania programów wspierających innowacyjność 
przedsiębiorstw 

Stopień poprawy poziomu innowacyjności w związku z wykorzystywaniem środków 
z funduszy unijnych nie jest w sposób jednoznaczny rozpoznany. Z niektórych badań wy-
nika, że dotacje unijne przynoszą niewspółmiernie małe efekty we wspieraniu innowacyj-
ności polskich przedsiębiorstw w odniesieniu do nakładów (Kotowicz-Jawor 2012, s. 135). 
Należy przez to rozumieć, że najbardziej innowacyjne projekty byłyby przez firmy realizo-
wane niezależnie od otrzymania tego zewnętrznego finansowania, a wsparcie finansowe ze 
środków unijnych jest traktowane głównie jako źródło darmowego kapitału rozwojowego, 
wykorzystywane do realizacji różnego rodzaju inicjatyw prorozwojowych, ale niekoniecz-
nie o charakterze innowacyjnym. Może to być częściowo konsekwencją dopasowywania 
przez firmy przedmiotu projektu do stosowanych kryteriów przyznawania pomocy unijnej. 
W tym przypadku najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia są marginalizowane ze względu 
na podstawowe i dominujące kryterium wykonalności projektu − w ich przypadku ryzyko 
wykonalności jest większe. Beneficjenci wspomnianego już projektu Innomed wskazywali 
na to, że prowadzenie prac badawczych w sektorze medycznym z założenia jest obarczone 
bardzo wysokim ryzykiem i dobrą praktyką jest posiadanie w agendzie badawczej kilku 
równolegle prowadzonych projektów. Sukces prowadzonych prac może być determinowa-
ny przez koncentrację na wybranych specjalizacjach medycznych (by nie dochodziło do 
rozproszenia zasobów), tym niemniej, zważywszy wysoką kapitałochłonność i konieczność 
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„zamrożenia” inwestycji na okres kilku, kilkunastu lat (opracowanie innowacyjnego leku 
może potrwać nawet 10-16 lat), przedsiębiorstwa poszukują nie tylko jednego zewnętrznego 
źródła finansowania.

Na niski potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw, rozumiany jako zdolność 
kreowania własnych rozwiązań i absorbcji nowej wiedzy z zewnątrz, może wpływać nie-
dostateczne przygotowanie kadr badawczo-rozwojowych. Niezależnie od faktycznego 
stanu wiedzy polskich ośrodków naukowych, ich reputacja wśród przedsiębiorstw jest na 
tyle ugruntowana, co niejednoznaczna. Nawet jeśli ośrodek naukowy jest poważany jako 
kompetentny, na przeszkodzie współpracy może stać nieumiejętność przyjmowania biz-
nesowego podejścia w odniesieniu do wyników prac badawczych lub też niedopasowanie 
oczekiwań do realnych uwarunkowań innowacyjności. Na przykład, w sektorze medycznym 
opracowanie innowacyjnego leku może pochłonąć kilkuletni budżet na cały dział badawczo-
-rozwojowy największych polskich firm farmaceutycznych, co znacząco przewyższa pułapy 
dofinansowania, które są dostępne w ramach dotacji unijnych. Być może z tego powodu, 
obecnie prowadzona działalność innowacyjna firm ogranicza się przede wszystkim do zaku-
pu maszyn i urządzeń (czyli do inwestowania w park maszynowy i wyposażenie produkcyj-
ne). Postawienie na modyfikowanie i ulepszanie istniejących rozwiązań może być bardziej 
realnym celem. Tym bardziej, że w warunkach polskich międzysektorowa współpraca ba-
dawczo-rozwojowa nie jest rozwinięta. Jak wynika z badań, samorządy terytorialne nie są 
wielkim wsparciem dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw jeśli chodzi o ich rozwój 
(Matejun 2011, s. 40). Zaledwie 7% badanych przyznało, że samorządy prowadzą działania 
wspierające transfer technologii i innowacji. Z tego powodu należy docenić rozwój klastrów 
branżowych i platform technologicznych, które stanowią naturalne środowisko networkingu 
i kooperacji, mimo występującej w wielu sektorach intensywnej konkurencji. Na przykład, 
w branży medycznej funkcjonuje wiele klastrów (22), parków (8) i platform technologicz-
nych (5), zapewniających infrastrukturę niezbędną do rozwoju innowacyjnych usług me-
dycznych, sprzętu, produktów biotechnologicznych i farmaceutycznych. 

Co więcej, należy dodać, że agendę badawczą projektu Innomed inicjowała Platforma 
Technologiczna Innowacyjnej Medycyny. Zaproszenie Platformy do współprojektowania od 
strony merytorycznej Innomedu było podyktowane chęcią stworzenia przedsięwzięcia ścisłe 
dopasowanego do potrzeb i specyfiki tego sektora, ale wydaje się również zbliżone do sku-
tecznych rozwiązań stosowanych za granicą (pomijając zakres i skalę, można doszukiwać 
się pewnych inspiracji programem Innovative Medicines Initiative, współtworzonym przez 
Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych) (Wspólne 
Przedsięwzięcie Inicjatywa… 2015).

Na podobnej zasadzie można zaobserwować dodatni wpływ funduszy strukturalnych 
na skalę współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi także w od-
niesieniu do projektów z działania 1.4., jak i 1.5. PO IG. Może to wynikać z przekonania 
o możliwości wypracowania efektów synergicznych między nauką i biznesem z uwagi na 
posiadanie komplementarnych kluczowych kompetencji. Tak jak przedsiębiorstwa często 
nie posiadają odpowiednio rozwiniętych działów B+R pozwalających prowadzić wszystkie 
fazy procesu badawczego na najwyższym poziomie (warto wziąć pod uwagę np. sekwencyj-
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ność prac i konieczność oddawania efektów cząstkowych w określonej jakości i w określo-
nym terminie, dwa uwarunkowania prac B+R w sektorze medycznym), tak ośrodki naukowe 
zazwyczaj nie mają doświadczenia we wprowadzaniu innowacji na rynek (komercjalizacja 
prac badawczych i nastawienie na „zysk”). 

Pomijając niską jakość współpracy międzysektorowej, na uwagę zasługują jeszcze dwie 
kwestie: po pierwsze, stopień innowacyjności wnioskowanych projektów i stopień przysta-
walności tych projektów do warunków panujących w otoczeniu zewnętrznym. Z niektórych 
badań wynika, że zaledwie 11% projektów zgłoszonych przez 102 przedsiębiorstwa z próby 
badawczej miało charakter twórczy (Kotowicz-Jawor 2012, s.159-160). Również wypowie-
dzi samych przedsiębiorców pokazują nieco skrzywiony obraz rzeczywistości. Realizowane 
projekty, które z założenia miały podnosić ich innowacyjność, przyczyniły się, ich zdaniem, 
głównie do poprawy jakości produkcji bądź usług, do poprawy struktury produkcji i wzro-
stu jej rentowności. Innymi słowy, fundusze unijne przyczyniły się do modernizacji baz 
produkcyjnych, ale nie wpłynęły na stan działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku 
projektów wpisujących się w działania 1.4 – 4.1. PO IG, część projektów odnosiła się do 
szeroko rozpowszechnionych rozwiązań organizacyjnych lub technologicznych, co również 
ograniczało nowatorski charakter dofinansowywanych projektów, a część wskazywała na 
konieczność prowadzenia prac badawczo-rozwojowych po to, by spełnić wymogi formalne 
niezbędne do otrzymania pełnego dofinansowania (Ewaluacja działania 1.4-4.1…, 2011). 
Przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej zgłaszali podobne wątpli-
wości co do zaawansowania technologicznego i innowacyjnego projektów w ramach dzia-
łania 8.1. PO IG. Tym bardziej na uwagę zasługują: działanie 8.2. (wspieranie wdrażania 
elektronicznego biznesu typu B2B) i poddziałanie 4.5.2. (wsparcie inwestycji w sektorze 
usług nowoczesnych) PO IG, w ramach których zgłaszano projekty bazujące na zaawan-
sowanych technologicznie rozwiązaniach w skali krajowej lub międzynarodowej (Ocena 
realizacji celu 6… 2010).

Inne badania podkreślają z kolei to, że w wielu przypadkach przedsiębiorcy zgłaszali we 
wnioskach rozwiązania i inwestycje, które nie były poparte rzetelną analizą rynku i czynni-
ków ryzyka dotyczących etapów badawczych i wdrożeniowych, i dla których nie sporządzo-
no prognoz finansowych dowodzących opłacalności projektu lub wpływu jego realizacji na 
pozycję rynkową przedsiębiorstwa. W ten sposób nowatorstwo wdrażanych rozwiązań i ich 
istotność dla rozwoju przedsiębiorstwa były szacowane na podstawie subiektywnych ocen 
wnioskodawców / beneficjentów (Ewaluacja działania 1.4-4.1… 2011). 

Dodatkowo, problematyczne okazuje się założenie o dyfuzji innowacji. W odniesieniu 
do PO IG można wskazywać na trudności z komercjalizacją efektów prac badawczo-rozwo-
jowych, które z jednej strony mogły być skutkiem niedostatecznego ukierunkowania celów 
projektów na możliwości komercjalizacji, ale równocześnie mogły wynikać z kwestii natury 
prawnej i regulacyjnej.

Z pewnością dużym utrudnieniem jest skomplikowana procedura pozyskiwania środ-
ków w ramach programów pomocowych skierowanych do przedsiębiorców. Ale ci, którzy 
uczestniczą w tych programach, odczuwają wiele korzyści. Interwencja w ramach PO IG 
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przyjmowała postać instrumentów bezzwrotnych. W przypadku projektów o wysokim stop-
niu innowacyjności i ryzyka jest to w pełni uzasadniona strategia. W przypadku projektów 
innego rodzaju można się zastanawiać, czy skuteczniejsze w perspektywie długookresowej 
nie byłyby inne formy wsparcia (jak np. system ulg podatkowych lub system zwrotnych 
form pomocy) (Ocena wsparcia dla MSP… 2014, s. 5).

Analizując skuteczność wykorzystywania środków z funduszy unijnych w kontekście 
podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, istotną kwestią staje się okres, na jaki pod-
mioty otrzymują dofinansowanie. W zależności od branży i rodzaju wybranego rozwiązania, 
rozwój innowacji może trwać od 2 do nawet 5-6 lat (Ocena wsparcia dla MSP… 2014, s. 7). 
Z punktu widzenia efektywności tego procesu istotne jest zatem, by dofinansowanie również 
mogło dotyczyć tak długich okresów. W przeciwnym razie przedsiębiorcy mogą nie podej-
mować ryzyka biznesowego związanego z wysiłkami innowacyjnymi. 

Pozytywnie zatem należy ocenić to, że w perspektywie finansowej 2007-2013 firmy 
z sektora MSP miały dostęp do znacznie szerszego wachlarza programów i działań, w ramach 
których mogą otrzymać dofinansowanie, niż miało to miejsce w perspektywie 2004-2006. 
Tym bardziej, że, jak wskazują dane za lata 2004-2006, popyt na środki unijne (rozumia-
ny jako suma kwot wnioskowanych dotacji) przekraczał alokacje dostępne w ramach SPO 
WKP. Na przykład, dla działania 2.3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 
inwestycje, wartość wnioskowanej pomocy przekraczała dostępne środki 5,7-krotnie, a dla 
poddziałania 2.2.1. Poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw 
– 4,6-krotnie (Matejun 2011, s. 336). Analogiczna sytuacja powtórzyła się w perspektywie 
finansowej 2007-2013. Na koniec sierpnia 2014 roku wartość kontraktacji, rozumianej jako 
procent alokacji, w odniesieniu do PO IG wyniósł 108% i jest to najwyższa wartość spośród 
wszystkich programów operacyjnych (Kwieciński, Kalamon 2014, s. 27).

Warto również zauważyć, że wyznaczony przez Komisję Europejską próg określający, 
jaki procent środków przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorców zostanie przeznaczo-
nych dla sektora MSP został przekroczony: wartość ta wynosi 72% (zamiast minimalnego, 
w odniesieniu do PO IG, pułapu 65%) (Ocena wsparcia dla MSP… 2014, s. 4).

Przechodząc na niższy poziom analizy i uwzględniając zróżnicowanie merytoryczne po-
szczególnych osi priorytetowych, w przypadku osi 4. PO IG należy stwierdzić, że projekty 
które uzyskały wsparcie w ramach działań tej osi są w większości zbieżne z celem tej osi 
i celami poszczególnych działań. Wysoka „przystawalność” projektów do zakładanych ce-
lów odnosi się tak do wzrostu poziomu nowych inwestycji w przedsiębiorstwach, do wzro-
stu liczby przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym jak i do wzrostu nakładów na sferę 
badawczo-rozwojową (Ocena stanu realizacji 3, 4,… 2011, s. 83 i nast.).

W odniesieniu do przedsiębiorstw, w ramach osi 1. PO IG na uwagę zasługuje działanie 
1.4., które było połączone z działaniem 4.1. (etapy badawcze są nierozerwalnie związane 
z fazą wdrożeniową, jeśli efektem końcowym mają być innowacje). Dzięki realizacji pro-
jektów z działania 1.4. przedsiębiorcy wdrażali innowacje, przy czym należy zauważyć, że 
w największym stopniu były to innowacje produktowe. Na uwagę zasługują następujące 
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trudności, które wystąpiły w trakcie alokacji środków (Ocena stanu realizacji 3, 4,… 2011, 
s. 90-93):
 - trudność w egzekwowaniu faktycznej innowacyjności projektów, które miały być zorien-

towane na część badawczą, ale w przypadku połączonych działań 1.4-4.1. finansowały 
też wdrożenie (prace inwestycyjne);

 - kierowanie pomocy w formie bezzwrotnej dotacji podczas gdy część przedsiębiorców 
sugerowało, że czasami lepsze byłoby wsparcie zwrotne (np. pożyczki);

 - zróżnicowanie poziomu intensywności wsparcia w zależności od fazy projektu i ryzyka 
przynależnego danej fazie. 

Podsumowanie

Stopień zainteresowania pozyskaniem środków z programu PO IG był bardzo duży, co 
może świadczyć o aktywnej postawie przedsiębiorców w zakresie poszukiwania szans na 
dalszy rozwój swojej działalności. Uwzględnienie priorytetu innowacyjnego w różnych do-
kumentach strategicznych dodatkowo zwraca uwagę na ten aspekt w kontekście budowy 
zrównoważonej i konkurencyjnej pozycji rynkowej. Pozwala również szerzej patrzeć na 
możliwości nawiązywania współpracy w zakresie budowy potencjału innowacyjnego. Tym 
niemniej, faktyczny wpływ alokacji wydaje się niewystarczający – po części z powodu ist-
nienia wielu barier, które stoją na drodze przedsiębiorców. 

Jednym z czynników osłabiających możliwy wpływ funduszy strukturalnych na rozwój 
innowacyjny przedsiębiorstw są trudności w pozyskiwaniu tych środków. Mimo upływu 
czasu i wzrostu zaawansowania realizacji programów operacyjnych, potencjalni beneficjen-
ci nadal muszą borykać się z wyzwaniami o charakterze administracyjnym i koordynacyj-
nym, na które nakłada się dodatkowo niesprzyjający klimat makroekonomiczny (kryzys). 
W przypadku priorytetu rozwojowego, jakim jest innowacyjność, na efekty końcowe aloka-
cji funduszy unijnych duży wpływ na również stosunkowo niski stopnień współpracy mię-
dzysektorowej i niski stopień innowacyjności wnioskowanych projektów. Analizując stan 
wykorzystania i tempo wydatkowania środków unijnych w ramach PO IG, należy również 
zauważyć, że okres rozliczania tej perspektywy finansowej nie został jeszcze zakończony. 
W realizacji pozostają jeszcze projekty, które być może najtrudniej było sfinalizować, lub 
w przypadku których wystąpiły niespodziewane trudności o charakterze implementacyj-
nym. Pewna fluktuacja w liczbie złożonych i zrealizowanych projektów może zaś wynikać 
z faktu, że część beneficjentów wycofuje się z realizacji części lub całości projektów, z róż-
nych przyczyn. 

Część wyzwań, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorstwa wnioskując o środki z PO 
IG i – w przypadku uzyskania dofinansowania − wywiązując się ze złożonych obietnic, 
pozostaje poza kontrolą tak samych przedsiębiorców, jak i instytucji zaangażowanych w re-
alizację programów operacyjnych. Tym niemniej, doświadczenia związane z tą perspek-
tywą finansową powinny zaowocować wypracowaniem najlepszych praktyk i rozwiązań, 
które pozwolą wejść w nową perspektywę 2014-2020 z mniejszym poziomem niepewności 
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i większą gwarancją osiągnięcia zakładanych celów. Ma to o tyle duże znaczenie, że je-
den z programów operacyjnych perspektywy 2014-2020, Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój (PO IR), jest nakierowany na „wspieranie innowacyjności i konkurencyjności pol-
skiej gospodarki, przez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalno-
ści badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych 
i prac rozwojowych, oraz zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia 
badań naukowych i prac rozwojowych” (Wsparcie dla MSP w ramach… 2014). To sprawia, 
że choć poziom innowacyjności przedsiębiorstw jest nadal niezadowalający, prace nad jego 
podwyższeniem będą kontynuowane. Co więcej, część projektów realizowanych w ramach 
PO IG (np. Innomed) zakłada monitoring projektów beneficjentów w kolejnych pięciu la-
tach po ich zakończeniu – a to pozwala wnioskować o większej dyfuzji wiedzy, większym 
prawdopodobieństwie na kontynuowanie współpracy miedzy konsorcjantami i na wprowa-
dzenie opracowanych innowacji na rynek.
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Barriers for Enterprises’ Innovativeness in the Light of Assumptions 
and Implementation of the Selected Priorities of the OP IE

Summary

In her article, the author undertook the issue of innovativeness of Polish enter-
prises seen through the prism of opportunities created by the national strategies of 
stimulating innovations in business and EU funds, and particularly the Operational 
Programme Innovative Economy (OP IE). An aim of considerations is to recognise 
changes in the companies’ approach to innovativeness owing to financial support 
by EU funds, including an answer to the question if the projects financed within the 
framework of the selected activities carried out by the OP IE are enough innovative 
to affect the degree of competitiveness of the Polish sectors and Polish economy. 
The basis for the article is analyses of the type of desk research of the selected stra-
tegic documents and statements relating to the degree of OP IE implementation as 
well as the information obtained in interviews with OP IE beneficiaries. The carried 
out analyses show that the approach demonstrated by public institutions to ensuring 
favourable conditions for enterprise development, and particularly to stimulating 
their innovativeness, which may be translated into greater competitiveness of the 
sectors and economy, undergoes great changes. Nevertheless, improvement of the 
level of enterprise innovativeness seems to be still disproportionate to the efforts 
made, and entrepreneurs have still been tackling many barriers in this respect. 

Key words: structural funds, innovativeness.
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Барьеры инновационности предприятий в свете предпосылок  
и осуществления избранных приоритетов ОП ИЭ

Резюме

В статье рассматривается тема инновационности польских предприятий, 
обсуждаемой сквозь призму шансов, какие создают национальные стратегии 
стимулирования инноваций в бизнесе, и фонды ЕС, в особенности же Опера-
ционная программа Инновационная экономика, ОП ИЭ. Цель рассуждений – 
изучить изменения в подходе фирм к инновационности благодаря финансовой 
помощи за счет средств ЕС, в том числе ответить на вопрос, являются ли про-
екты, финансируемые в рамках избранных действий ОП ИЭ, настолько ин-
новационными, чтобы повлиять на степень конкурентоспособности польских 
секторов и польской экономики. Основу для статьи составили анализы типа 
desk research избранных стратегических документов и сводок, касающихся 
степени выполнения ОП ИЭ, а также информация, полученная в интервью 
с бенефициарами ОП ИЭ. Проведенные анализы показывают, что подход пу-
бличных учреждений в обеспечению условий, благоприятных для развития 
предприятий, в особенности же для стимулирования их инновационности, 
которая может способствовать большей конкурентоспособности секторов  
и экономики в целом, претерпевает большие изменения. Тем не менее, улуч-
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шение уровня инновационности предприятий кажется по-прежнему непро-
порциональным по сравнению с прилагаемыми усилиями, а предприниматели 
по-прежнему сталкиваются со многими препятствиями в этом отношении. 

Ключевые слова: структурные фонды, инновационность.

Коды JEL: O3, O5
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