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Wprowadzenie 

Wzrost gospodarczy państw członkowskich Unii Europejskiej uzależ-

niony jest w dużym stopniu od rozwoju przedsiębiorstw i dlatego odgrywają 

one priorytetową rolę w polityce UE1. 

Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej stwarza możliwości 

skorzystania z pomocy unijnej, która polega na współfinansowaniu projektów2. 

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji Programu Operacyjnego Innowa-

cyjna Gospodarka (PO IG) wykorzystane zostało przy przygotowaniu Progra-

mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój3. 

W perspektywie finansowej 2014-2020 istotną rolę odgrywa Program 

Operacyjny Inteligentny Rozwój. Jest to program, w ramach którego przedsię-

biorcy mogą ubiegać się m.in. o dofinansowanie badań i rozwoju. Ważne jest, 

aby przedsiębiorstwa prowadziły badania we współpracy z jednostkami nau-

kowymi. Rezultatem współdziałania ma być podniesienie poziomu komercjali-

zacji wyników prac badawczych jednak obydwie strony muszą wykazać się 

zainteresowaniem współpracą. Świadomość korzyści wynikających z koopera-

cji przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi zmienia ich podejście i motywuje 

do działania. Potwierdza to trafność podjętego tematu artykułu, którego celem 

                                                 
 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Ekonomiczny. 
1  W. Leoński, Wpływ Unii Europejskiej na rozwój polskich przedsiębiorstw, (w:) Handel  

wewnętrzny. Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing. Zachowania konsumenckie  

w wybranych sektorach gospodarki, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, War-

szawa 2015, s. 120. 
2  T. Jabłoński, Procesy projektów UE jako źródło innowacji ICT dla instytucji pomocy społecznej, 

„Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne”, Tom 1 nr 3/2015. 
3  Polska Innowacyjna. Projekty realizowane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Departament Konkurencyjności i Innowacyjności, 

Warszawa, lipiec 2015, s. 9. 
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jest wskazanie roli i znaczenia współpracy biznesu z nauką oraz możliwości 

uzyskania wsparcia finansowego w tej dziedzinie. W artykule zaprezentowano 

wyniki badań ankietowych w zakresie zainteresowania przedsiębiorców koope-

racją z jednostkami naukowymi oraz pozyskiwania środków finansowych  

na badania. 

 

Działalność badawczo-rozwojowa i innowacje 
Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) to systematycznie prowadzo-

ne prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy  

o człowieku, kulturze i społeczeństwie, a także dla znalezienia nowych zasto-

sowań dla tej wiedzy. Działalność taką odróżnia od innych rodzajów działalno-

ści widoczny element nowości i wykluczenie niepewności naukowej i/lub 

technicznej, czyli rozwiązanie problemu niewypływające w sposób oczywisty 

z dotychczasowego stanu wiedzy. Działalność badawcza obejmuje badania 

naukowe i prace rozwojowe4. Do badań naukowych zalicza się: badania pod-

stawowe, stosowane oraz przemysłowe5. 

Przedsiębiorcy coraz częściej zauważają konieczność wprowadzania  

w swojej firmie innowacyjnych rozwiązań. Innowacje są rozumiane jako rezul-

tat, a także jako proces. Proces innowacyjny z kolei należy interpretować jako 

działanie kreatywne polegające na tworzeniu, projektowaniu i realizacji inno-

wacji. Proces ten można więc określić jako całokształt czynności koniecznych 

do powstania i praktycznego zastosowania nowych rozwiązań technicznych, 

które obejmują swym zakresem nowe lub zmodyfikowane wyroby, procesy 

wytwórcze oraz zmiany organizacyjne6. 

Organizacje z dużym wyprzedzeniem powinny reagować na występują-

ce w otoczeniu szanse i zagrożenia, które mogą wpływać na podejmowanie 

optymalnych decyzji dotyczących wprowadzania w przedsiębiorstwie nowych 

rozwiązań. Ważne jest przy tym, aby innowacje mogły zostać skomercjalizo-

wane, tj. przekształcone w towary lub usługi, które będą odpowiadać zapotrze-

bowaniom nabywców7. Skuteczne konkurowanie na globalnym rynku w coraz 

                                                 
4 A. Bąkowski, Działalność badawcza i rozwojowa – B+R [Reserch and Technology Deve-

lopment – RTD], (w:) Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, 

PARP, Warszawa 2008, s. 66. 
5  https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-

publicznej/76,pojecie.html  (stan na dzień 26 marca 2018). 
6  E. Stawasz, G. Niedbalska, Działalność innowacyjna [Innovation Activity], (w:) Innowacje  

i transfer technologii…, op. cit., s. 67-68. 
7  R. Tylżanowski, Koncepcja Open Innovation jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsię-

biorstwa, „Handel wewnętrzny” nr 4/2015, s. 17. 

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/76,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/76,pojecie.html
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większej mierze zależy od stopnia innowacyjności przedsiębiorstw, a ta z kolei 

związana jest z ponoszeniem wysokich nakładów finansowych8. Ponadto istot-

na stała się też wiedza o korzyściach wynikających ze współpracy przedsię-

biorcy z jednostkami naukowymi. Współpraca powinna dotyczyć kooperacji 

przedsiębiorców z instytucjami naukowymi i środowiskiem akademickim. 

Przedsiębiorcy dzięki współpracy mają ułatwiony dostęp do wiedzy, laborato-

riów naukowych i co z tego wynika również do nowoczesnych technologii9.  

Według badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego (w listopadzie 2006 roku) korzyści dla przedsiębiorców  

ze współpracy z naukowcami to m.in.10:  

 możliwość wdrożenia rozwiązań innowacyjnych (61%), 

 dostęp do najnowszej wiedzy (51%), 

 wzrost konkurencyjności (43%), 

 wyższa jakość produktu (38%), 

 wzrost prestiżu firmy (21%), 

 zdobycie nowych klientów i/lub rynków (12%), 

 zdobycie/zwiększenie możliwości eksportowych (10%).  

Jak wynika z przeprowadzonych badań, największych korzyści ze współpracy 

z naukowcami przedsiębiorcy upatrują w zakresie wdrożenia innowacyjnych 

rozwiązań w firmie. W dużym stopniu liczą również na dostęp do najnowszej 

wiedzy oraz na wzrost konkurencyjności. W znacznie mniejszym stopniu spo-

dziewają się zwiększenia możliwości eksportowych. 

Środki finansowe z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

miały pozytywny wpływ m.in. na udział nakładów na badania i rozwój w PKB11. 

Polska koncentruje się na budowaniu gospodarki opartej na wiedzy i dlatego 

uczestnictwo w tym procesie podmiotów naukowych oraz jednostek badaw-

czo-rozwojowych jest siłą napędową przemian gospodarczych. Z roku na rok 

przewidywane są coraz większe nakłady na działalność sfery B+R12. 

                                                 
8  A. Szuszakiewicz-Idziaszek, Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej MŚP, „Biuletyn 

Euro Info”, Enterprise Europe Network przy PARP, Warszawa 2016, s. 6. 
9  A. Szuszakiewicz-Idziaszek, Finansowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsię-

biorstw z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, (w:) Stu-

dia i Prace Wydziału Ekonomicznego. Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, red. 

Z. Głodek, A. Kuciński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzo-

wie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 205. 
10  Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, PARP, Warszawa 

2013, s. 25-26. 
11  www.poig.parp.gov.pl/index/more/46293 (stan na dzień 25 kwietnia 2018). 
12  Współpraca nauki i biznesu…, op. cit., s. 25. 
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Za sprawą dofinansowania unijnego naukowcy i przedsiębiorcy mają 

wiele możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojo- 

wych, których wyniki mogą być wykorzystywane w praktyce. Na wspólne pro-

jekty mogą otrzymać środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego  

Inteligentny Rozwój.  

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) jest traktowane  

jako priorytet pomocy publicznej. Projekty B+R mają za zadanie opracowanie 

nowego/ulepszonego produktu, usługi lub technologii w celu osiągnięcia  

zakładanych efektów i wskaźników13.  Dopuszczalna intensywność wsparcia 

na działalność badawczo-rozwojową jest jednolita dla całego kraju i zależy  

od rodzaju prac, które podlegają dofinansowaniu, tj. badania przemysłowe lub 

prace rozwojowe, a także od rozmiarów przedsiębiorstwa. Dostępne instru-

menty wsparcia nie przewidują jednak finansowania badań podstawowych14.  

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na badania i rozwój 

Projekty finansowane z PO IR można podzielić na dwie grupy. Pierwszą 

stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących 

je podmiotów. Dotyczy to m.in. przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, 

opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług czy współpracę 

z jednostkami badawczo-rozwojowymi wchodzą na nowe rynki i ulepszają 

swoje produkty. Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy 

pełnią tylko funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych 

rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Przykładem mogą być projekty rea-

lizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące bezpłatne lub czę-

ściowo dofinansowane usługi doradcze czy też podmioty wdrażające instru-

menty finansowe udzielające wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź 

wejść kapitałowych15. 

PO IR to krajowy program operacyjny, który finansuje badania, rozwój 

oraz innowacje. Głównym jego celem jest wzrost innowacyjności polskiej  

gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie 

nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Najważniejszym zało-

żeniem PO IR jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych 

przez przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych 

                                                 
13  Fundusze Europejskie na innowacje, Przewodnik po ofercie Funduszy Europejskich dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2015, s. 6.  
14  Ibidem, s. 6. 
15  www.poir.gov.pl/strony/o-programie/zasady/dla-kogo-jest-program/ (stan na dzień 29 marca 

2018). 
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oraz wprowadzenie wyników tych projektów na rynek16. Dofinansowanie będzie 

zatem udzielane począwszy od fazy tworzenia się pomysłu, przez etap prac badaw- 

czo-rozwojowych, a kończyć na etapie komercjalizacji wyników prac B+R17. 

Instytucje pośredniczące w PO IR to: Narodowe Centrum Badań i Roz-

woju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa 

Krajowego. W umowie lub porozumieniu wskazany jest zakres obowiązków 

instytucji pośredniczącej. Mogą to być m.in. zadania dotyczące zarządzania  

i wdrażania części programu z tematyki, w której specjalizuje się dana instytu-

cja18. W ramach PO IR realizowanych jest pięć osi priorytetowych.  

Na rysunku 1 zaprezentowano osie priorytetowe w Programie Operacyj-

nym Inteligentny Rozwój. 

Rys. 1. Osie priorytetowe w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Warszawa, lipiec 2017. 

                                                 
16  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, 16 lutego 2018 r., s. 3-4. 
17  A. Szuszakiewicz-Idziaszek, Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu nowej per-

spektywy finansowej 2014-2020, „Handel wewnętrzny” nr 3/2015, s. 297. 
18  A. Szuszakiewicz-Idziaszek, Współpraca nauki z biznesem jest możliwa dzięki funduszom 

europejskim, (w:) Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, Wydanie specjalne, nr 15, 

Wyd. Wiedza i Praktyka, s. 6. 
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Działania z PO IR wspierające B+R 

W ramach programów operacyjnych wyróżnia się działania. Z kolei 

działanie stanowi etap pośredni pomiędzy priorytetem a projektem19. 

Tabela 1. Działania w ramach osi priorytetowej IV. Zwiększenie potencjału 

naukowo-badawczego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie 

w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok 

(wersja nr II z 1 lutego 2018 r.), www.funduszeeuropejskie.gov.pl. (stan na dzień 25 marca 

2018). 

 

Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez sektor nauki  

we współpracy z przedsiębiorcami można sfinansować przede wszystkim  

w ramach osi priorytetowej IV PO IR. W osi tej zaprojektowane zostały także 

instrumenty służące konsolidacji potencjału naukowego i zwiększanie poten-

cjału kadrowego sektora B+R. Wsparcie w ramach osi otrzymać można na infra-

strukturę badawczą. Najważniejsze znaczenie w tym przypadku przypisane jest 

projektom strategicznym. Dotyczy projektów wpisanych na tzw. Polską Mapę 

Drogową Infrastruktury Badawczej, która stanowi propozycje przedsięwzięć, 

                                                 
19  J. Uryga, W. Magielski, I. Bienias, Środki unijne. Klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja  

i rozliczanie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007, s. 358. 

Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe 

 
1. 

 

Poddziałanie 4.1.1 

Strategiczne programy badawcze 

dla gospodarki. 

Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych 

prac rozwojowych o tematyce określonej w programach 

strategicznych w ramach Wspólnych Przedsięwzięć, reali-

zowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsor-

cjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych. 

 
2. 

Poddziałanie 4.1.2 

Regionalne agendy naukowo-

badawcze 

Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub ekspery-

mentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja 

złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem 

konsorcjum powinna być jednostka naukowa. 

 
3. 

Poddziałanie 4.1.4 

Projekty aplikacyjne 

Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemy-

słowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane 

przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsię-

biorców). 

Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 

 
1. 

Działanie 4.2 

Rozwój nowoczesnej infrastruk-

tury badawczej sektora nauki 

Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury ba-

dawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynaro-

dowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej In-

frastruktury Badawczej. 
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których potencjał naukowy może być kluczowy z punktu widzenia gospodarki 

zarówno kraju, jak i Europy20. 

Przykładowe działania w ramach osi priorytetowej IV zaprezentowano 

w tabeli 1. 

 

Cel i metodyka badań 

Do celów niniejszego artykułu przeprowadzono badania ankietowe wśród 

przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie 

lubuskim. Za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłano 134 kwestionariu-

sze ankietowe. Dokonano analizy 56 kwestionariuszy. Celem badania było 

określenie zainteresowania przedsiębiorców współpracą z jednostkami nauko-

wymi oraz możliwościami skorzystania ze wsparcia w ramach Programu Opera-

cyjnego Inteligentny Rozwój. Badanie przeprowadzono w 2018 roku. Wnioski  

z przeprowadzonych badań zaprezentowano w niniejszym artykule. 

Respondentów zapytano, czy korzystali z dofinansowania w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na działalność badawczo-rozwojową.  

W tabeli 2 przedstawiono odpowiedź na pytanie dotyczące skorzystania 

z PO IR na działalność badawczo-rozwojową. 

Tabela 2. Czy korzystaliście Państwo z Programu Operacyjnego Inteli-

gentny Rozwój 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową? 

l. p. Odpowiedzi ilość struktura (%) 

1. tak 18 32,14 

2. nie 38 67,86 

3. razem 56 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

Jak wynika z zaprezentowanych w tabeli 2 danych ponad 32% przedsię-

biorców skorzystało z dofinansowania działalności badawczo-rozwojowej  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Niemal 68% respon-

dentów jeszcze nie ubiegało się o środki finansowe w ramach PO IR. Może  

to być spowodowane tym, że przedsiębiorcy z rezerwą i ostrożnością podcho-

dzą do finansowania swojej działalności ze środków zewnętrznych. Być może 

przyczyna tkwi w tym, że nie wszyscy przedsiębiorcy są przekonani, co do 

wpływu działalności innowacyjnej na wzrost konkurencyjności firmy. Powo-

                                                 
20  A. Szuszakiewicz-Idziaszek Współpraca nauki z biznesem jest możliwa dzięki funduszom  

europejskim, (w:) Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, Wydanie specjalne, nr 15, 

Wyd. Wiedza i Praktyka, s. 5. 
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dem może też być niski poziom współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki 

w dziedzinie innowacyjnej. 

Na rysunku 2 zaprezentowano graficznie wyniki przeprowadzonych badań. 

Rys. 2. Skorzystanie ze środków finansowych w ramach Programu Opera-

cyjnego Inteligentny Rozwój na działalność badawczo-rozwojową 

tak

33%

nie

67%

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w tabeli nr 2. 
 

Respondentów poproszono, aby wskazali, z jakiej osi priorytetowej ko-

rzystali, ubiegając się o środki finansowe w ramach PO IR. Wyniki badań 

przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Jeśli skorzystaliście Państwo z POIR proszę o wskazanie, z jakiej 

osi priorytetowej  

l. p. Odpowiedzi ilość 

1. oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 8 

2. oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do 

prowadzenia działalności B+R+I 
3 

3. oś priorytetowa III  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 5 

4. oś priorytetowa IV  Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 2 

5. oś priorytetowa V  Pomoc techniczna - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

Z przedstawionych w tabeli 3 danych wynika, że najwięcej responden-

tów, którzy korzystali z PO IR ubiegało się o środki w ramach osi prioryteto-

wej I, tj. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Z osi prio-

rytetowej II, tj. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I skorzystało trzech badanych przedsiębiorców. Ze wsparcia 



WSPARCIE NAUKI I BIZNESU … 

 

113 

w ramach osi III, tj. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach skorzystało pię-

ciu respondentów. Tylko dwóch przedsiębiorców zadeklarowało, że środki 

finansowe zostały pozyskane w ramach osi IV, tj. Zwiększenie potencjału nau-

kowo-badawczego.  

Przedsiębiorcom zadano również pytanie dotyczące ich planów tj. czy 

zamierzają w najbliższej przyszłości skorzystać z Programu Operacyjnego  

Inteligentny Rozwój. W tabeli 4 zaprezentowano strukturę badanych, w odnie-

sieniu do zamiaru skorzystania z PO IR. 

Tabela 4. Czy zamierzacie Państwo skorzystać z Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020? 

l. p. Odpowiedzi ilość struktura (%) 

1. tak 21 37,50 

2. nie 12 21,43 

3. nie wiem 23 41,07 

4. razem 56 100,00 

Źródło: opracowanie własne na postawie badań ankietowych. 
 

W świetle badań własnych ponad 37% przedsiębiorców planuje skorzy-

stać z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ponad 21% respondentów 

nie ma zamiaru skorzystać z dofinansowania w ramach PO IR. Ponad 41% 

badanych jest niezdecydowanych, czy będą ubiegać się o środki finansowe  

w ramach programu. Można wnioskować, że wielu przedsiębiorców skorzysta 

jeszcze ze wsparcia PO IR. 

Na rysunku 3 zobrazowano wyniki badań. 

Rys. 3. Zamiar skorzystania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w tabeli nr 4. 
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Respondentów zapytano także, czy rozważają podjęcie współpracy  

z jednostkami naukowymi. Wyniki przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Podejmowanie współpracy z jednostkami naukowymi przez 

przedsiębiorców 

l. p. Odpowiedzi ilość struktura (%) 

1. tak 24 42,86 

2. nie 11 19,64 

3. nie wiem 21 37,50 

4. razem 56 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 

Z danych zaprezentowanych w tabeli 5 wynika, że przeszło 42% przed-

siębiorców rozważa podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi. Ponad 

37% respondentów nie jest jeszcze zdecydowanych na współpracę. Niespełna 

20% badanych nie jest zainteresowanych współpracą z jednostkami nauko- 

wymi w przyszłości. Wynikać to może z faktu, że nie mają potrzeby kooperacji 

z ośrodkami naukowymi. 

Przedsiębiorców zapytano również, jakich korzyści spodziewają się  

w związku ze współpracą z jednostkami naukowymi. Wyniki zaprezentowano 

w tabeli nr 6. 

Tabela 6. Spodziewane korzyści w związku ze współpracą z jednostkami 

naukowymi 

l. p. Odpowiedzi ilość struktura ( %) 
1. szansa na wprowadzenie nowych rozwiązań 

w przedsiębiorstwie 
19 33,93 

2. rozwój przedsiębiorstwa 21 37,50 
3. podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa 17 30,36 
4. zwiększenie prestiżu i uznania firmy 8 14,29 

5. inne korzyści, jakie? 4 7,14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych (respondenci 

mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi). 
 

Ankietowani mieli możliwość wybrania kilku odpowiedzi i dlatego war-

tości procentowe nie sumują się do 100. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań ponad 37% ankietowanych uważa, 

że dzięki współpracy nastąpi rozwój przedsiębiorstwa. Niemal 34% responden-

tów upatruje szansy na wprowadzenie nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie. 
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Ponad 30% badanych stwierdziło, że spodziewa się podniesienia innowacyjno-

ści przedsiębiorstwa. Przeszło 14% spodziewa się zwiększenia prestiżu swojej 

firmy. Ponad 7% badanych spodziewa się innych korzyści. Do innych korzyści 

respondenci zaliczali m.in. pozyskanie nowych klientów również poza grani-

cami kraju. Można zatem wnioskować, że przedsiębiorcy, nawiązując współ-

pracę, przede wszystkim spodziewają się, że ich firma będzie bardziej innowa-

cyjna, co wpłynie pozytywnie na rozwój w przyszłości. 

Przedsiębiorcom zadano także pytanie na temat barier przy nawiązywa-

niu współpracy z jednostkami naukowymi. Wyniki zaprezentowano w tabeli 7. 

Tabela 7. Bariery przy nawiązywaniu współpracy z jednostkami naukowymi 

l. p. Odpowiedzi ilość struktura ( %) 

1. brak przekonania i motywacji do współpracy 12 21,43 

2. zbyt mały dostęp do źródeł finansowania 15 26,79 

3. niski poziom wiedzy na temat korzyści z kooperacji 7 12,5 

4. skomplikowane procedury przy nawiązywaniu współpracy 19 33,93 

5. niechęć do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie 5 8,93 

6. mały przepływ informacji pomiędzy środowiskami 11 19,64 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (respondenci mogli zaznaczyć 

kilka odpowiedzi). 
 

Jak wynika z przeprowadzonych badań za największą barierę przy  

nawiązywaniu współpracy, przedsiębiorcy uznali skomplikowane procedury, 

barierę tę wskazało ponad 33% badanych. Ponad 26% przedsiębiorców jako 

barierę zaznaczyło zbyt mały dostęp do źródeł finansowania. Przeszło 21% 

respondentów określiło, że przeszkodą przy nawiązywaniu współpracy z jed-

nostkami naukowymi jest brak przekonania i motywacji do współpracy. Mały 

przepływ informacji pomiędzy środowiskami zadeklarowało ponad 19%  

respondentów. Niski poziom wiedzy na temat korzyści ze współpracy wska-

zało 12,5% ankietowanych. Niechęć do wdrażania innowacyjnych rozwiązań  

w przedsiębiorstwie zadeklarowało niespełna 9% badanych. 

Można wnioskować, że przedsiębiorcy przede wszystkim obawiają się 

skomplikowanych procedur przy nawiązywaniu współpracy. Zdają sobie spra-

wę, że jest to proces długotrwały i ta bariera wydaje się być bardzo istotna. 

Przedsiębiorcy coraz bardziej przekonują się o korzyściach i z większą odwagą 

przystępują do współpracy z ośrodkami naukowymi.  
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Podsumowanie 

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące zainteresowania 

przedsiębiorców w województwie lubuskim, współpracą z jednostkami nau-

kowymi oraz możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu Opera-

cyjnego Inteligentny Rozwój. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych ponad 40% przed-

siębiorców rozważa podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi. Przedsię-

biorcy we współpracy upatrują przede wszystkim szansy na wprowadzenie 

nowych rozwiązań w firmie i co z tego wynika również rozwoju przedsiębior-

stwa. Liczą także na zwiększenie innowacyjności, atrakcyjności i podniesienie 

prestiżu firmy. Przedsiębiorcy mają coraz większą wiedzę odnośnie możliwo-

ści, jakie stwarza kooperacja z instytucjami naukowymi. Motywacją i zachętą 

do współpracy jest fakt, że na działania badawczo-rozwojowe można otrzymać 

środki finansowe m.in. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jednak 

samo wsparcie finansowe nie jest wystarczające, gdyż konieczna jest również 

zmiana świadomości społecznej. 

Należy jednak zauważyć, że przy nawiązywaniu współpracy przedsię-

biorcy napotykali również na bariery. Najczęściej wskazywali na skompliko-

wane procedury oraz zbyt mały dostęp do źródeł finansowania. Nie zmienia  

to jednak faktu, że współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi jest 

właściwym kierunkiem w ich rozwoju. Stymulowanie działalności badawczo-

rozwojowej może przyczynić się do znacznego zwiększenia konkurencyjności 

przedsiębiorstwa i umocnienia jego pozycji na rynku. 

Analiza przeprowadzonych badań pozwoliła na sformułowanie wnio-

sków, które mogą okazać się cenne zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla jed-

nostek naukowych. Ranga tematyki związanej z działalnością badawczo-

rozwojową przedsiębiorstw skłania do dalszych badań i analiz z tego zakresu. 
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Streszczenie 
Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw odgrywa obecnie ważną rolę. Chcąc być 

konkurencyjnym na rynku, przedsiębiorstwa muszą stawiać na badania, rozwój oraz innowacje. 

W nowej perspektywie na lata 2014-2020 dostępne są środki finansowe m.in. z funduszy unij-

nych. Naukowcy i przedsiębiorcy dzięki dofinansowaniu mają szanse prowadzenia wspólnych 

przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw jest zdeter-

minowana współpracą z ośrodkami naukowymi.  

Celem artykułu było wskazanie możliwości finansowania działalności B+R w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W referacie zaprezentowano wyniki przeprowadzo-

nych badań ankietowych. Podjęto również próbę oceny zainteresowania przedsiębiorców współ-

pracą z jednostkami naukowymi. 

 

 

SUPPORT FOR THE SCIENCE AND BUSINESS 

 IN THE FRAME OF THE OPERATIONAL PROGRAM SMART DEVELOPMENT 

Summary 
The research and development activities of the enterprises plays the significant role. To be competitive 

on the market, the entity has to back on research, development and innovations. In the new financial 

perspective 2014-2020 the funds are available among other from European funds. Thanks to the 

financing the scientists and entrepreneurs have the chance to lead common research and development 
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activities. The development and competitiveness of the enterprises is determined by the cooperation 

with the scientific centers. 

The aim of the article is to indicate the possibility of financing R & D activities under the  

Intelligent Development Operational Program. The paper presents the results of the conducted 

surveys. Attempts have also been made to assess the interest of entrepreneurs in cooperation with 

scientific units. 

 

 

 

 


