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Wykorzystanie funduszy strukturalnych a stymulowanie 
innowacyjności w ujęciu regionalnym

Streszczenie

Celem rozważań jest zbadanie, jak alokacja środków z funduszy unijnych 
w perspektywie finansowej 2007-2013 wpływa na realizację celów związanych 
z podnoszeniem stopnia innowacyjności w ujęciu regionalnym, tj. w poszczegól-
nych województwach. Analiza obejmuje wybrane wskaźniki i dane odnoszące się 
do realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Jak z niej 
wynika, choć poziom wykorzystania alokacji środków na lata 2007-2013 jest bar-
dzo wysoki, to jednak stan innowacyjności regionów może ulegać stopniowej po-
prawie w dość przewidywalnym zakresie, tj. w największym dotyczy regionów naj-
lepiej rozwiniętych, z silnymi ośrodkami miejskimi i aktywnymi przedsiębiorcami. 
Regiony najsłabiej rozwinięte i najmniej innowacyjne w zdecydowanie mniejszym 
stopniu wykorzystają alokację na PO IG. 
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Wstęp

Dla wielu przedsiębiorstw innowacyjność jest źródłem przewagi konkurencyjnej. 
Konieczność dostosowywania się do niezwykle zmiennego, wręcz turbulentnego oto-
czenia sprawia, że firmy dostrzegają wartość w wypracowywaniu zdolności do adaptacji 
i elastycznego reagowania w obliczu zmian. Potencjał innowacyjny postrzegany bardzo 
szeroko – w kontekście zasobów ludzkich, systemów badawczych i zasobów intelektu-
alnych, instrumentów finansowych i wsparcia materialnego, inwestycji o charakterze 
techniczno-technologicznym, sieci powiązań i przedsiębiorczości – pozwala im lepiej 
zaspokajać zmienne potrzeby konsumentów i skuteczniej bronić się przed posunięciami 
konkurentów. 

Niestety, poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw wciąż pozostaje bolączką 
polskiej gospodarki i polskich regionów i być może dlatego został również uznany za jeden 
z priorytetów rozwojowych kraju. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pyta-
nie, czy i jak alokacja środków z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 
wpływa na realizację celów związanych z podnoszeniem stopnia innowacyjności w ujęciu 
regionalnym, tj. w poszczególnych województwach. Analiza obejmuje wybrane wskaź-
niki i dane odnoszące się do realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  
(PO IG).
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Innowacyjność regionów

Sytuacja regionów jest odzwierciedleniem klimatu makroekonomicznego. Przyjmując 
perspektywę regionalną i odnosząc poziom innowacyjności wyłącznie do obszaru funduszy 
strukturalnych i pomocy finansowej uzyskiwanej przez polskich interesariuszy w ramach 
działania 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” PO IG, można po-
wiedzieć, że pojedyncze projekty zostały ocenione jako innowacyjne, przy czym kryteria do 
oceny poziomu innowacyjności projektów zostały określone szeroko jako:
1. kryterium nowości produktu,
2. kryterium wzrostu użyteczności produktu dla odbiorcy-klienta, 
3. kryterium możliwości wprowadzenia produktu na rynek docelowy (wdrożenia) połączo-

ny z analiza opłacalności (Pomiar ogólnego… 2009, s. 16 i nast.).
Najlepiej w tym zakresie wypadły województwa: mazowieckie (57 projektów, co stano-

wi 18,16% wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, które zostały uznane za innowa-
cyjne), śląskie (48 projektów – 15,29%) i małopolskie (36 projektów – 11,47%). Najmniej 
projektów innowacyjnych w odniesieniu do działania 4.4. złożono w województwach: opol-
skim (6 projektów – 1,91%), świętokrzyskim (4 projekty – 1,27%) i zachodniopomorskim 
(4 projekty – 1,27%) (Pomiar ogólnego… 2009, s. 59).

W czym należy upatrywać tak niskiego stopnia innowacyjności projektów? Podstawową 
barierą pozostają kwestie administracyjno-organizacyjne – duża część projektów nie spełnia 
warunków, które leżały u podstaw utworzenia działania, tzn. pobudzenia innowacyjności 
gospodarki w skali większej niż tylko w skali innowacyjności firmy. Nie mając rzeczywiście 
charakteru innowacyjnego, często stanowią co najwyżej innowację w skali firmy będącą 
często na pograniczu modernizacji lub rozszerzenia parku maszynowego (Pomiar ogólne-
go… 2009, s. 57).

Znajomość funduszy strukturalnych jako źródła finansowania 
projektów innowacyjnych 

Zważywszy na niski poziom innowacyjności, tym bardziej mogłoby się wydawać, że 
popyt na dofinansowanie projektów nakierowanych na stymulowanie innowacji i finanso-
wanych ze środków unijnych powinien być ogromny. I taki jest, choć nadal ta forma finan-
sowania zewnętrznego wydaje się słabo rozpoznana przez przedsiębiorców.

Badania pokazują, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w niewystarczają-
cym stopniu korzysta z funduszy unijnych. Z tej formy zewnętrznego finansowania korzysta 
zaledwie 5% mikro, 9% małych i 18% średnich podmiotów. Aż 71% małych i średnich firm 
nigdy nie starało się o pozyskanie dodatkowych środków z funduszy unijnych czy między-
narodowych instytucji finansowych (MŚP pod lupą… 2011, s. 17 i nast.).

Analizując te dane w rozbiciu regionalnym, można zaobserwować duże dysproporcje. 
Najwyższy odsetek wskazań na finansowanie ze środków unijnych odnotowano w woje-
wództwie zachodniopomorskim (18%), nieco mniej w podkarpackim (17%) i dolnośląskim 
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(15%), zerowe wykorzystanie zanotowano w województwie lubuskim. Województwa pod-
laskie (7%) i śląskie (12%) plasują się mniej więcej w połowie zestawienia. Bardzo słabe 
wyniki notuje województwo mazowieckie (4%) (MŚP pod lupą… 2011, s. 17 i nast.).

Dane te potwierdzają również zapisy projektu Stan dostępu do finansowania zewnętrznego 
i potrzeby MŚP w Polsce zrealizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
w 2010 roku. Z tego opracowania wynika, że zaledwie 13,6% podmiotów z grupy MŚP ko-
rzystało z funduszy strukturalnych jako zewnętrznego źródła finansowania.

Stopień realizacji PO IG pod kątem skali i zakresu stymulowania 
innowacyjności

Wśród tych podmiotów, które mają wiedzę na temat dostępnych możliwości pozyskiwa-
nia środków unijnych i które mają umiejętności występowania o to dofinansowanie, PO IG, 
z celem głównym określonym jako: „rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne 
przedsiębiorstwa”, zdecydowanie przyciąga uwagę przedsiębiorców. Pod względem liczby 
wniosków o dofinansowanie i umów o dofinansowanie ustępuje jedynie PO KL (stan na 
dzień 31 grudnia 2013 r.). Należy również dodać, że wartość wydatków kwalifikowalnych 
certyfikowanych do Komisji Europejskiej w 2013 roku przekroczyła zakładany cel na ten 
rok (104,2% realizacji celu) (Sprawozdanie z realizacji w 2013… 2014, s. 110-112).

Na koniec 2013 roku dominującą grupę beneficjentów PO IG – według kryterium war-
tości dofinansowania - stanowili przedsiębiorcy (59% całości dofinansowania udzielonego 
w ramach PO IG). Jeśli przyjąć liczbę zawartych umów, sytuacja prezentuje się jeszcze 
korzystniej: przedsiębiorcy realizują łącznie niemal 89% projektów w ramach PO IG. Taki 
rozdział pieniędzy pozwala domniemywać, że innowacyjność podmiotów gospodarczych 
powinna zostać rzeczywiście wzmocniona. Zwłaszcza, że łączna wielkość publicznych 
środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG w latach 2007-2013 wynosi 
10 186 030 644 euro (Sprawozdanie roczne z realizacji… 2014, s. 9).

Stan wykorzystania środków z tego programu na koniec grudnia 2013 roku przedstawia 
tabela 1.

Tabela 1
Stan wykorzystania środków z programu PO IG na 31 grudnia 2013 roku  

Wyszczególnienie Liczba
Wartość (dofinansowanie 

unijne i krajowe)  
(w mln PLN)

Poziom wykorzystania 
alokacji na lata 2007-2013 

(w %)

Wnioski o dofinansowanie po ocenie 
formalnej i merytorycznej 45 001 109 970,6 257,41
Umowy o dofinansowanie 15 430 42 300,9 99,01

Źródło: Sprawozdanie roczne z realizacji... (2014, s. 20-30).
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Z danych PARP wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa pozyskały ponad 8 miliar-
dów złotych z dwóch programów operacyjnych, nakierowanych w pierwszej kolejności na 
przedsiębiorstwa: Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki, od początku ich funkcjono-
wania. Ponad 90% tej kwoty przypada na POIG (MŚP pod lupą… 2011, s. 17). Analizując 
wielkość środków pozyskanych przez MŚP z tych dwóch programów w ujęciu regionalnym, 
ponownie można zaobserwować duże dysproporcje. 

Środki płyną najsilniejszym strumieniem do województwa mazowieckiego (1646,1 mln zł), 
mimo iż stosunkowo niewielki procent firm w województwie wybiera tę formę finan-
sowania zewnętrznego, w dalszej kolejności plasuje się województwo małopolskie 
(871,4 mln zł) i śląskie (868,0 mln zł). Wielkość dofinansowania jest najmniejsza w wo-
jewództwach: zachodniopomorskim (93,9 mln zł) i opolskim (113,9 mln zł). Podlaskie 
(184,2 mln zł) cechuje średni poziom wartości pozyskanego dofinansowania (MŚP pod 
lupą… 2011, s. 22).

W ramach PO IG warto również zwrócić uwagę na sposób alokacji środków między po-
szczególne osie priorytetowe, którym przyporządkowano konkretne działania. Choć wszyst-
kie osie składają się na zapewnienie sprzyjających warunków rozwojowi innowacyjności 
gospodarki, to jednak z punktu widzenia podmiotów gospodarczych na uwagę zasługuje 
zwłaszcza:
 - oś 3. Kapitał dla innowacji – 3,0% środków publicznych przeznaczonych na PO IG, 

wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach tej osi na koniec grudnia 2013 roku 
to 653,05 mln euro – w ramach tej osi realizowane są instrumenty niezbędne z punk-
tu widzenia inicjowania działalności innowacyjnej MŚP oraz wsparcia jej w początko-
wych etapach wzrostu; przewidziane instrumenty są adresowane w szczególności do 
tych przedsiębiorców, których przedsięwzięcia charakteryzują się wysokim poziomem 
innowacyjności, stosunkowo niewielkim budżetem, dużym potencjałem rynkowym oraz 
wysokim ryzykiem;

 - oś 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia – 36,4% środków publicznych prze-
znaczonych na PO IG, wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach tej osi na 
koniec grudnia 2013 roku to 10 265,525 mln euro (największa wartość spośród wszyst-
kich osi PO IG) – w ramach tej osi dofinansowywane są przedsięwzięcia w zakresie 
wdrażania wyników prac B+R, projekty przedsiębiorców polegające na wdrażaniu wła-
snych lub nabytych nowych technologii, inwestycje w zakresie opracowywania wzorów 
przemysłowych i użytkowych stanowiących jedno ze źródeł przewagi konkurencyjnej, 
projekty przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i usługowego w zakresie realizacji 
nowych inwestycji obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych 
(w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko) lub 
organizacyjnych (Sprawozdanie roczne z realizacji… 2012, s. 10; Sprawozdanie roczne 
z realizacji… 2014, s. 9).
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Stopień realizacji PO IG ogółem w podziale wojewódzkim

Przejście do bardziej szczegółowej analizy alokacji środków w ramach PO IG na po-
szczególne województwa, musi poprzedzać jedna uwaga formalna. Warto zwrócić uwagę 
na różne mierniki „skuteczności” regionów pod względem aktywności w korzystaniu ze 
środków unijnych. Analizując alokację środków z poszczególnych programów operacyj-
nych, można brać pod uwagę np. liczbę beneficjentów programu, liczbę i wartość złożo-
nych wniosków o dofinansowanie, lub liczbę podpisanych umów o dofinansowanie i wiel-
kość przyznanego dofinansowania (wartość podpisanych umów). W zależności od przyjętej 
miary, inne województwa pełnią rolę „liderów”. Fakt, że z danego województwa niewiele 
przedsiębiorstw ubiega się o dofinansowanie nie przesądza o finalnej wielkości przyznane-
go dofinansowania. Może się zdarzyć, że w danym województwie będzie realizowanych 
dosłownie kilka projektów, ale za to o jednostkowej, ponadprzeciętnie dużej wartości. I od-
wrotnie, w niektórych regionach przedsiębiorcy mogą działać bardziej aktywnie na bardziej 
lokalną (tj. mniejszą) skalę, prowadząc projekty nastawione na modyfikacje i modernizacje 
niż budowę systemów, procesów, kompetencji itp. 

Biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów o dofinansowanie (por. wykres 1), zdecydo-
wanie prym wiedzie województwo mazowieckie (3412), w którym podpisano niemal dwu-
krotnie więcej umów niż w drugim, pod tym względem, regionie, tj. województwie wielko-

Wykres 1
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie od uruchomienia programu  
w podziale na województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie roczne … (2014, s. 39).
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Przechodząc do kolejnego kryterium należy zauważyć, że województwo mazowieckie 
charakteryzuje największa aktywność w ubieganiu się o środki z PO IG, jeśli przyjąć liczbę 
złożonych wniosków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (193,8), w porównaniu do 

polskim (1865). Wśród województw, w których liczba podpisanych umów przekracza 1000, 
należy województwo małopolskie (1579) i śląskie (1414). Najsłabiej wypadają wojewódz-
twa warmińsko-mazurskie, podlaskie, opolskie, lubuskie i świętokrzyskie, w których liczba 
umów nie przekracza 300. Ujmując te różnice procentowo można powiedzieć, że jeśli liczba 
umów podpisanych w województwie mazowieckim stanowi 22,1% wszystkich podpisanych 
umów o dofinansowanie od uruchomienia PO IG, to w województwie warmińsko-mazur-
skim jest ona ponad 15-krotnie mniejsza (stanowi zaledwie 1,5% wszystkich umów). 

Ten układ zasadniczo potwierdza zastosowanie kolejnego kryterium, jakim jest wartość 
podpisanych umów (por. wykres 2). Pozycję lidera zajmuje województwo mazowieckie, za 
nim plasuje się województwo śląskie i wielkopolskie, ale różnice między nimi nie są już tak 
znaczne jak w przypadku liczby podpisanych umów. Przypada na nie, odpowiednio, 12,4%, 
11,5%i 10,4% wartości wszystkich podpisanych umów. Sytuacja wygląda najgorzej dla 
województwa zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego 
i świętokrzyskiego, w których wartość podpisanych umów nie przekracza 300 mln zł.

Wykres 2
Wartość podpisanych umów o dofinansowanie od uruchomienia programu  
w podziale na województwa (mln EUR)

Źródło: jak w wykresie 1.
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najmniej aktywnego województwa warmińsko-mazurskiego, dla którego wskaźnik ten wy-
nosi 59,6 (Sprawozdanie roczne … 2014, s. 36). Dokonując analogicznych porównań innych 
województw, które cechuje najwyższa i najniższa aktywność tego rodzaju, można wysnuć 
wniosek, że jest ona skorelowana z lokalizacją najprężniej rozwijających się ośrodków miej-
skich i, co za tym idzie, tempem rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów.

Inny obraz regionów rysuje się, jeśli za kryterium porównawcze przyjąć skuteczność 
wnioskowania mierzoną stosunkiem liczby podpisanych umów do liczby złożonych wnio-
sków. Wskaźnik ten waha się od 26,1% w województwie warmińsko-mazurskim do 39,5% 
w województwie podkarpackim. Województwo mazowieckie zajmuje w tym układzie do-
piero piątą pozycję. Wyprzedza go również województwo opolskie, świętokrzyskie, wielko-
polskie i lubuskie (Sprawozdanie roczne z realizacji… 2014, s. 37).

Stopień realizacji PO IG według osi priorytetowych w podziale 
wojewódzkim

Pamiętając o tym, że spośród ośmiu merytorycznych osi priorytetowych PO IG dwie 
są nakierowane bezpośrednio na przedsiębiorstwa, warto przyjrzeć im się bliżej w ujęciu 
terytorialnym. 

W przypadku osi 3. jest to nieco utrudnione, gdyż zdecydowana większość projektów ma 
zasięg ponadregionalny, a stanowią one 26,5% ogólnej liczby projektów oraz aż 87% całko-
witej wartości dofinansowania w ramach zawartych umów. Tym niemniej, wśród projektów, 
które można przyporządkować do konkretnego województwa, liczebnie dominują projekty 
złożone przez podmioty z województwa dolnośląskiego mazowieckiego i małopolskiego – 
łącznie projekty realizowane w tych trzech regionach stanowią ok. 59% wszystkich projek-
tów w ramach osi 3. (por. wykres 3) (Sprawozdanie roczne z realizacji… 2014, s.140). Co 
istotniejsze, jeśli rozpatrywać alokację w ramach osi analogicznie do analizy prowadzonej 
całościowo dla PO IG i uwzględniać różne kryteria, należy stwierdzić, że te same regiony 
odpowiadają za największą łączną wartość dofinansowania. Można to odczytywać jako naj-
większe zainteresowanie przedsiębiorców uzyskaniem finansowego wsparcia zewnętrznego 
na projekty o charakterze innowacyjnym i jako największą skuteczność podejmowanych 
przez nich działań w tym kierunku. Niepokojąca sytuacja dotyczy województwa podlaskie-
go, w którym nie podpisano żadnej umowy i złożono zaledwie 3 wnioski o dofinansowa-
nie oraz warmińsko mazurskiego (1 umowa o dofinansowanie). Taki podział geograficzny 
w odniesieniu do osi 3. odzwierciedla stan wykorzystania środków w ramach całego PO IG 
(Sprawozdanie roczne z realizacji… 2014, s. 140).

Przechodząc do osi 4., należy w pierwszej kolejności zauważyć zdecydowanie mniej-
sze dysproporcje w regionalnym rozkładzie projektów, w porównaniu do większości pozo-
stałych osi priorytetowych PO IG. Beneficjenci z województwa mazowieckiego, małopol-
skiego, śląskiego i wielkopolskiego realizują 50% wszystkich projektów zrealizowanych 
w ramach osi 4. (Sprawozdanie roczne z realizacji… 2014, s. 151). Ta dominująca alokacja 
środków potwierdza potencjał tych regionów do wykorzystania pozyskanych środków na 
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wybrane cele i impet przedsiębiorstw do wprowadzania zmian. Można wobec tego oczeki-
wać pewnej poprawy innowacyjności tych regionów. Na uwagę zasługuje również bardzo 
korzystna sytuacja w województwie podkarpackim, które nie zajmowało w dotychczasowej 
analizie wysokich pozycji, a które w ramach osi 4. realizuje projekty w imponującej wyso-
kości 392,9 mln euro. Tym samym województwo podkarpackie plasuje się tuż za małopol-
skim i przed mazowieckim. Niestety, wpływ środków z osi 4. na stan innowacyjności w wo-
jewództwach, które wypadły słabo pod względem wykorzystania alokacji na oś 3., również 
jest nikły. Projekty z województwa warmińsko-mazurskiego stanowią zaledwie 2% ogólnej 
liczby projektów realizowanych w ramach osi 4., a wartość ich łącznego dofinansowania 
stanowi ok 1,7% ogólnej alokacji na tę oś (Sprawozdanie roczne z realizacji… 2014, s. 152). 
To oznacza, że wartość dofinansowania projektów realizowanych w województwie war-
mińsko-mazurskim jest niemal sześciokrotnie niższa niż w województwach przodującym 
według tego kryterium (tj. małopolskim i podkarpackim). 

W porównaniu z innymi programami operacyjnymi, PO IG wydaje się bardzo dobrze 
dopasowany do potrzeb polskich interesariuszy, o czym świadczy struktura liczby i wartości 
podpisanych umów o dofinansowanie projektów według obszarów wsparcia. 

Biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów, można powiedzieć, że za wyjątkiem wo-
jewództwa dolnośląskiego, obszar „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przed-
siębiorczość” był priorytetowy we wszystkich innych województwach. Liczebnie zdecy-

Wykres 3
Wartość dofinansowania projektów realizowanych w ramach 3. osi priorytetowej 
(w mln EUR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie roczne … (2014, s. 140).
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dowanie dominował inne cele. Co więcej, w odniesieniu do województwa dolnośląskiego, 
łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego, na 
drugim miejscu znalazł się obszar: społeczeństwo informacyjne. To może wskazywać na 
dwutorowe podchodzenie od problematyki innowacyjności i rozwoju technologicznego pod 
kątem możliwości komunikacyjnych i informacyjnych.Sytuacja jest nieco bardziej skompli-
kowana, jeśli porównywaćogólną wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów 
w obrębie PO IG ze względu na obszar wsparcia. Na pewno nie jest jednoznaczna. Obok 
tematu innowacyjności (nadal będącego solidnie dotowanym obszarem) i społeczeństwa in-
formacyjnego (które w tym ujęciu zostało zmarginalizowane), beneficjenci podejmowali 
działania o większej skali lub większym zakresie na rzecz obszaru: transport, ochrona środo-
wiska i zapobieganie zagrożeniom, oraz inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz 
społeczną (Przegląd regionalny 2010, s. 21, 25).

Podsumowanie 

Analiza danych dotyczących alokacji i wykorzystania środków w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pozwala stwierdzić duże zainteresowanie przedsię-
biorców tym programem i jego priorytetami innowacyjnymi. Świadczy o tym poziom wyko-

Wykres 4
Wartość dofinansowania projektów realizowanych w ramach 4. osi priorytetowej 
(w mln EUR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie roczne z realizacji… (2014, s. 15).
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rzystania środków przeznaczonych na perspektywę 2007-2013, który sugeruje nawet pewien 
deficyt. Jednocześnie można zaobserwować duże zróżnicowanie regionalne w zakresie licz-
by i wartości podpisanych umów o dofinansowanie. Dotyczy to tak ogólnoprogramowych 
alokacji, jak i rozdziału środków między poszczególne osie priorytetowe. Z punktu widzenia 
przedsiębiorstw, oś 3. i 4. były najatrakcyjniejsze, gdyż odnosiły się do inicjowania działal-
ności innowacyjnej MŚP i realizowania inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia. Z tego 
względu przytoczono dane mające na celu porównanie regionów w zakresie wykorzystania 
środków przypisanych tym dwóm osiom (według kryterium liczby i wartości podpisanych 
umów o dofinansowanie). Jak wynika z analizy, choć poziom wykorzystania alokacji środ-
ków na lata 2007-2013 jest bardzo wysoki, to jednak stan innowacyjności regionów może 
ulegać stopniowej poprawie w dość przewidywalnym zakresie, tj. w największym dotyczy 
regionów najlepiej rozwiniętych, z silnymi ośrodkami miejskimi i aktywnymi przedsiębior-
cami. Regiony najsłabiej rozwinięte i najmniej innowacyjne w zdecydowanie mniejszym 
stopniu wykorzystują alokację na PO IG. Na taki rozdział zainteresowania PO IG, skutecz-
ności w aplikowaniu o środki i faktycznej wartości podpisanych umów o dofinansowanie 
wpłynęły makroekonomiczne czynniki, takie jak liczba mieszkańców województw, liczba 
aktywnych przedsiębiorstw i ogólny poziom rozwoju województw. 
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Use of the Structural Funds and Stimulating Innovativeness  
in the Regional Approach

Summary

An aim of considerations is to survey how allocation of means from the EU 
funds in the 2007-2013 financial perspective affects fulfilment of the objectives 
related to raising the degree of innovativeness in the regional approach, i.e. in in-
dividual provinces. The analysis covers the selected indices and data related to im-
plementation of the Innovative Economy Operational Programme (IE OP). As it 
shows, albeit the level of use of allocation of means for the years 2007-2013 is very 
high, nevertheless the state of innovativeness of regions may be gradually improved 
in quite a foreseeable extent, i.e. in the highest degree it concerns the best developed 
regions, with strong urban centres and active entrepreneurs. The least developed 
and the least innovative regions make use of allocation on IE OP in the definitely 
least degree. 

Key words: structural funds, regional analysis, innovativeness.

JEL codes: O3, O5

Использование структурных фондов и стимулирование 
инновационности в региональном подходе

Резюме

Цель рассуждений – изучить, как распределение средств из фондов Ев-
росоюза в финансовой перспективе 2007-2013 гг. влияет на осуществление 
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целей, связанных с повышением уровня инновационности в региональном 
подходе, т.е. в отдельных воеводствах. Анализ охватывает избранные показа-
тели и данные, касающиеся выполнения Оперативной программы «Иннова-
ционная экономика» (ОП ИЭ). Как показывает анализ, хотя уровень исполь-
зования распределяемых средств на период 2007-2013 гг. весьма высокий, то 
все же состояние инновационности регионов может постепенно улучшаться  
в довольно предвидимом диапазоне, т.е. в самой высокой степени это касается 
лучше всего развитых регионов, с сильными городскими центрами и актив-
ными предпринимателями. Регионы, слабее всего развитые и наименее инно-
вационные, в решительно меньшей степени используют средства на ОП ИЭ. 

Ключевые слова: структурные фонды, региональный анализ, инновацион-
ность.

Коды JEL: O3, O5
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