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streszczenie

W artykule, na podstawie dostępnych polskich informacji, przedstawiono 
podstawowe dane statystyczne, regulacje prawne i  sfery działalności start-
-upów, ich perspektywy rozwoju z udziałem dofinansowania z budżetu pań-
stwa, funduszy UE i firm prywatnych. Przy czym wielokrotnie zaznaczono, iż 
powstanie i rozwój start-upów, ich skład, podmiotowość prawna, klasyfikacje 
do grona MSP oraz zakres współpracy z firmami dużymi, to wciąż sprawy do 
merytorycznego i prawnego wyjaśnienia, albowiem w przypadku Polski jest to 
zjawisko stosunkowo nowe i nie w pełni rozpoznane.

Słowa kluczowe: start-upy, innowacje, nowe technologie, wynalazki, 
wspieranie finansowe, konkurencyjność.

Kody JEL: G3

wstęp
Innowacyjność w  gospodarce kojarzona jest najczęściej z  tworzeniem 

i wdrażaniem nowych technologii w układzie globalnym i regionalnym. Rozwój 
innowacyjności przedsiębiorstw to wymóg współczesności związany głównie 
z konkurencyjnością ich wyrobów i usług. Ważne są także takie współczesne 
zjawiska, jak kurczące się zasoby bogactw naturalnych oraz rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego (wymiana informacji).

Z  tych (i  innych jeszcze) względów Unia Europejska w  strategii Europa 
2020 przyjęła, jako jeden z priorytetowych celów, wzrost wydatków na badania 
naukowe i rozwój do 3% PKB państw członkowskich. Jednym z tych celów jest 
wspieranie innowacyjnych projektów rozwojowych podejmowanych przez 
start-upy.

Zagadnienia te są ważne dla Polski, która w różnych ocenach UE i publika-
cjach jest opóźniona w rozwoju innowacyjności swoich firm, zwłaszcza małych 
i średnich oraz start-upów (Siudaj 2013; Furmańczyk 2014; Buchler 2015).

Rozwój nowoczesnych technologii zmienia wiele dziedzin produkcji i usług, 
życie konsumentów i sytuację na rynku pracy. Dotyczy to w coraz większym 
stopniu wykształcenia i  podejmowania pracy przez absolwentów szkół wyż-
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szych, w tym otwierania własnego biznesu w postaci start-upów. Ich urucha-
mianie staje się coraz liczniejsze (Farreli 2006).

Nie ma jednoznacznej, powszechnie przyjętej definicji start-upów. Najczę-
ściej mianem start-upów określa się osobę lub grupę osób, które mają określone 
pomysły innowacyjne i szukają sposobów ich realizacji. Mogą one przyjmować 
formę mikroprzedsiębiorstw i zaczynać zarabiać na realizacji swoich innowa-
cyjnych pomysłów.

W tym ujęciu, według PARP, w Polsce w 2015 roku funkcjonował ponad 
1 mln mikrofirm. Są to jednak dane ogólne o mikrofirmach i nie zawsze odpo-
wiadające charakterystyce start-upów.

Natomiast według szacunków Fundacji Startup Polska, było ich tylko 2,5 
tys., lecz i te dane wymagają dokładnych badań, gdyż nie każdy z tych start-
-upów wiedział i wykorzystywał dotacje na badania i ich wdrażanie.

Z badań wynika też, że większość tak rozumianych start-upów upada z bra-
ku odpowiedniego wsparcia finansowego, przedłużającego się czasu w pozy-
skaniu prywatnego inwestora, błędnego określenia potencjalnego nabywcy 
danego pomysłu innowacyjnego itp. Zdarza się też, że w start-upach dochodzi 
do rozbieżności co do dalszego ich rozwoju.

W obiegowej opinii najbardziej innowacyjne są duże korporacje, co niejako 
ogranicza (zawęża) pole dla rozwoju start-upów, że trudno między nimi o owoc-
ną współpracę. Występują też oceny odwrotne, a mianowicie, że współpraca 
korporacji ze start-upami może przynosić obopólne korzyści.

Ogólnie biorąc różnice w tych ocenach wynikają głównie z ich podejścia do 
rozwoju biznesu. Start-upy, ze względu na swoją strukturę, są bardziej elastycz-
ne, szybciej decydują się na wprowadzenie swojej usługi czy produktu na rynek. 
Reagują na potrzeby klientów niemal natychmiast. Natomiast w korporacjach 
jest to proces bardziej długotrwały.

W polskich warunkach jako przykład pozytywnej działalności innowacyjnej 
start-upów wskazuje się T-Mobile, w którym od 2013 roku w Krakowie dzia-
ła założone przez operatora centrum wspierania innowacyjności hub:raum. 
W  jego działalności chodzi głównie o podzielenie się wiedzą ze start-upową 
społecznością, wybranie najciekawszych pomysłów i pomoc w ich rozwoju.

Z dostępnych danych wynika, że rocznie centrum to otrzymuje od 1500 do 
2000 zgłoszeń innowacyjnych od start-upów. Jednak po weryfikacji opłacalno-
ści tych zgłoszeń (projektów) T-Mobile przyjął do realizacji tylko 8 projektów. 
Wynika to ze złożoności procedury wdrożeniowej, tj. kiedy T-Mobile sam jest 
inwestorem danego projektu lub znajdzie pośrednika, czy będzie mógł sprze-
dawać go w pakiecie usług abonenckich, czy nie, itp.

Technologię, którą przyjął od start-upa do bezpośredniego wdrożenia to 
tzw. Koala Metrica umożliwiająca stworzenie profilu psychograficznego użyt-
kownika na podstawie danych o tym, jakie aplikacje ma zainstalowane w tele-
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fonie. Technologia ta pozwala skutecznie optymalizować proces przygotowania 
ofert i działań marketingowych operatorów telekomunikacyjnych. Ma na tym 
skorzystać i klient, bo technologia ta pozwala na wygodne użytkowanie smart-
fonu lub tabletu bez natrętnych reklam.

Zarazem T-Mobile dostarcza start-upom wiedzę ekspercką w określonych 
dziedzinach, która może ukierunkować ich działalność wynalazczą, w tym i do-
finansowaniu ze środków UE (Mobile łączy… 2015; Probola 2015).

Zasadne jest stwierdzenie, że wiele start-upów w swej działalności wynalaz-
czej nie posiada dostatecznej wiedzy co do opłacalności ich wdrażania i zysków 
dla siebie z tego tytułu.

W innym ujęciu i ocenie start-upów, tj. w ramach konkursu Orzeł Innowacji 
– Start Up wyróżniono kilka z nich za pomysły dotyczące m.in. projektowania 
paneli słonecznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców prą-
du. Wdrożenia tego pomysłu podjęła się spółka EasySolar.

Kolejne wyróżnienie dostał start-up Social Wi-Fi, który opracował rozwią-
zanie pozwalające wykorzystywać tradycyjne Wi-Fi jako narzędzie analityczno-
-marketingowe. Rozwiązanie to pozwala m.in. na identyfikację klientów hoteli 
i restauracji oraz dalszą interakcje z nimi, np. wysyłkę mailingu, wyświetlanie 
promocji, prowadzenie ankiet, itp.

Wśród wyróżnionych były też start-upy Carbon Worksop i  Sherly. Ten 
pierwszy to spółka założona przez inżynierów. Stworzyli oni m.in. wykona-
ny z włókna węglowego portfel uniemożliwiający zdalny odczyt i ewentualną 
kradzież danych zapisanych na kartach płatniczych wyposażonych w system 
Paypass.

Start-up Sherly specjalizuje się w wykorzystywaniu technologii chmurowych 
do eksportu i  przetwarzania danych. Ma własne urządzenie pozwalające na 
zwiększenie bezpieczeństwa danych (Duszczyk 2015).

Z bieżących informacji wynika, że inspirujące dla start-upów propozycje 
zgłosiły samorządy Gdańska, Gdyni i Sopotu. Chodzi o wykorzystanie przez 
nie tzw. otwartych danych, które polega na udostępnianiu danych publicznych, 
w tym informacji zawartych w Systemie Informacji Przestrzennej, co dla wielu 
start-upów może być cennym źródłem inspiracji badawczych i przekształceniem 
się w sprawnie funkcjonujące małe przedsiębiorstwa. Z tej inicjatywy (propo-
zycji) skorzystały m.in. takie start-upy, jak: Alten Worm, Blue Dot, Salutions, 
Inqub, Ivona Quantum Lab i Nokbe (Duszczyk 2015a; 2015b; 2015c).

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter przeznaczył po 30 tys. zł dla 
sześciu najbardziej innowacyjnych start-upów. Z tym, że najlepszy projekt może 
otrzymać nawet 180 tys. zł od startera i możliwość uzyskania nawet 800 tys. zł 
od polskich i zagranicznych inwestorów.

O  zdobycie tych funduszy walczą: Art. Home, Hospilare, Go For Sport, 
iWisher, Footsteps oraz Neosyste.
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W  nazwanej kolejności zajmują się one: nowoczesnymi technologiami 
projektowania wnętrz; projektowaniem tzw. spersonalizowanych tras turystycz-
nych miast; oprogramowaniem CRM umożliwiającym nowoczesne zarządzanie 
obiektami sportowymi; monitorowaniem codziennej pracy opiekunów dzie-
cięcych domów hospitacyjnych; tworzeniem dostępnych dziennych raportów 
budowlanych; aplikacja pozwalającą racjonalnie zbierać fundusze (pieniądze) 
na zakup określonych produktów.

Podkreśla się, że wymienione projekty (pomysły) powstały na podstawie 
realnych problemów i mają szansę wpłynąć na zmiany w poszczególnych dzie-
dzinach (branżach) (Duszczyk 2016a; 2016b; 2016c; 2016d).

W aspekcie powyższych danych należy uzupełnić wcześniejszą próbę de-
finicji start-upów o stwierdzenie, że wiele z nich to już przedsiębiorstwa lub 
tymczasowe organizacje stworzone by poszukiwać innowacyjnego modelu 
biznesu, który gwarantowałby ich rozwój (Łukaszewicz 2016). Wyróżniają się 
niskimi kosztami rozpoczęcia działalności, dużym ryzykiem, ale i  wyższym 
zwrotem z inwestycji.

Te zalety start-upów (jak się ocenia) docenili m.in. przedsiębiorcy z Pod-
karpacia. Ma o  tym świadczyć liczba nowych napływających z  tego regionu 
pomysłów i wniosków o ich realizację. Chodzi zwłaszcza o pomysły (projekty) 
dotyczące rozwoju tzw. niszy rynkowej, a m.in. wspomnianych już opracowań 
(projektów) zarządzania komunikacją miejską (Łukaszewicz, 2016).

Podobne oceny formułuje się w odniesieniu do krakowskich start-upów. 
Zwłaszcza w przypadku SALESmango, który za projekt pod nazwą „marketing 
automation” dostał w 2016 roku od funduszu Venture Capital 3TS 25 mln zł 
wsparcia. Wymieniony start-up oferuje kompletny zestaw narzędzi potrzebnych 
marketingowcom – od identyfikacji i monitoringu osób odwiedzających stronę 
www po automatyzację i personalizację komunikacji w czasie rzeczywistym we 
wszystkich kanałach marketingowo-sprzedażowych. To ten start-up w  2015 
roku jako jeden z pierwszych na świecie zaoferował dodatkowe rozwiązanie 
w zakresie tzw. Mobile Marketing Automation, czyli APP-mango.

Obecnie z usług tego start-upu korzysta prawie 5 tys. firm na całym świecie 
(Duszczyk 2016).

W  tym ujęciu zaznaczmy warto zaznaczyć, że coraz więcej dużych firm 
handlowych (ujęcie globalne) zaczyna doceniać wkład start-upów w unowo-
cześnienie technik i technologii produkcji i usług. 

Ten krótko opisany wkład start-upów w unowocześnienie polskiej gospodarki 
został odpowiednio doceniony przez Kapitułę konkursu „Rzeczpospolitej”, która 
w grudniu 2015 roku, przy wsparciu PARP, dokonała wyboru 5 najbardziej in-
nowacyjnych start-upów: Geni Core, Sherley, Social Wi Fi, Easty Solar i Carbon 
Worksop. Zwrócono przy tym uwagę, że w Polsce działalność start-upów dopiero 
rozwija się, ale w imponującym tempie (Duszczyk 2015a; 2015b).
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Potwierdzają to w części oceny polskich start-upów na londyńskiej edycji 
Finnovate, gdzie wyróżniono kilka polskich start-upów, a m.in. Capitali.se., Dri-
ve-Wealth, Eye Verity, IDscan, Biometrica i Swipe Stax (Mazurkiewicz 2016).

Podsumowując te rozważania przytoczmy podstawowe dane dotyczące 
polskich start-upów. Obrazuje to wykres 1.

Wykres 1. Polskie start-upy w liczbach (w %)

Źródło: dane Fundacji Startup Poland.
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wsparcia finansowe dla rozwoju start-upów
Zaznaczmy na wstępie, że w Polsce liczba i działalność start-upów nie są 

jeszcze dobrze znane i oceniane, nie ma więc w pełni wiarygodnych źródeł ich 
rozwoju i działalności.

Uwzględniając powyższe warto odnotować, iż na Pomorzu z różnych źródeł 
(publicznych i prywatnych) w 2015 roku na wsparcie 160 start-upów przezna-
czono prawie 10 mln zł. Sumę tę planuje się zwiększyć do 12 mln zł (Duszczyk 
2015a; 2015b).

O dofinansowaniu start-upów ze środków budżetowych UE możemy mówić 
poczynając od 2004 roku, tj. od daty wstąpienia Polski do UE. Choć i ta data 
jest umowna, gdyż o  polskich wnioskach o dofinansowanie z UE w  ramach 
programu Innowacyjna gospodarka można realnie mówić od 2007 roku. Nie 
oznacza to, że w ramach polskich inicjatyw w tym zakresie nie podejmowano 
stosownych przedsięwzięć. Dotyczyło to głównie inicjatyw i  działań PARP 
(Jabłoński 2006). 

W latach 2007-2014 polskie firmy (głównie małe i średnie) otrzymały z fun-
duszy UE wsparcie na innowacje w wysokości ponad 8 mln zł. Dotyczyło to 
głównie firm o wysokiej efektywności działań dotyczących zwiększenia udziału 
w rynku produktów wysoko przetworzonych i wysokiej techniki (Ciślak-Wró-
blewska 2014).

Wnioskodawców i  realizację przyznanych środków przez UE obsługuje 
PARP. Zwłaszcza pod kątem rezultatów tego wsparcia dla realizacji danego 
projektu. W tym i dla poszerzenia rynku zbytu modernizowanych produktów 
handlowych (Ciślak-Wróblewska 2014).

Istotną sprawą dla rozwoju i działalności start-upów było wprowadzenie 
w Polsce od stycznia 2016 roku ulgi podatkowej na badania i rozwój. Zakłada 
ona, że wydatki na nabycie nowych technologii odlicza się od podstawy opo-
datkowania. Według tej ustawy, podatnik odlicza od podstawy opodatkowania 
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową 
(tzw. koszty kwalifikowane) (Zalewski 2015; Zachariasz 2013).

Przeprowadzono w tej sprawie konsultacje z działającymi start-upami w ra-
mach Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przyjętego przez Ministerstwo 
Rozwoju.

Ze strony start-upów koordynowała je on-line Fundacja Startup Poland. 
Uczestniczący w tych konsultacjach start-upowcy postulowali by wielkość ka-
pitału założycielskiego dla rozpoczęcia ich działalności była symboliczna. A ulgi 
podatkowe powinny obowiązywać przez pierwsze dwa lata działalności. Do-
magano się także dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy (Duszczyk 
2016a; 2016b; 2016c; 2016d).
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Inną istotną formą wsparcia start-upów rozpoczynających działalność są 
inkubatory przedsiębiorczości, w których mogą one uzyskać bezpłatne porady 
prawne, określoną wiedzę merytoryczną i wsparcie finansowe w ramach pro-
ponowanej im współpracy z  dużymi firmami i  administracją samorządową. 
Przykładem może tu być choćby You Niek – pierwszy w Polsce prywatny park 
technologiczny w Złotnikach. W ostatnich pięciu latach wyinkubowano tam 21 
start-upów, w które zainwestowano 32 mln zł. W konsekwencji wygenerowano 
ponad 100 miejsc pracy. Do tych start-upów zalicza się m.in. Centrum Badań 
i Rozwoju PozLab, które świadczy usługi w zakresie B+R dla branży farmaceu-
tycznej i spożywczej.

Inny przykład to firma Lab Mation, wykorzystująca nowoczesne technologie 
do optymalizacji procesów biznesowych.

Zdaniem J. Nowaka z WARP, wymienione rodzaje i  formy wsparcia dla 
start-upów powodują, że w Wielkopolsce rozpoczęcie ich działalności jest sto-
sukowo łatwe. Przy czym inkubatory tego typu pomagają start-upom w pozy-
skaniu pożyczek niskoprocentowych.

W rezultacie w ciągu pięciu lat wielkopolskie start-upy otrzymały wsparcie 
w  wysokości ponad 30 mln zł. Stanowią one 13% ogólnej liczby start-upów 
w Polsce (Duszczyk 2016).

Nową pulę pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla start-
-upów, PARP ogłosiła na początku 2016 roku. Jej głównym celem jest przyspie-
szenie w tych przedsiębiorstwach procesów innowacyjnych, w celu optymalnego 
spożytkowania wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R). Zaznaczono, że 
do tego roku w wyniku efektywnej współpracy Agencji z funduszami UE po-
wstało ponad tysiąc nowych start-upów.

Podjęto decyzję, aby od 2016 roku dokapitalizować udzielanie pożyczek 
dla start-upów o ponad 100 mln zł. Założono, że minimalna kwota pożyczek 
wyniesie 200 tys. zł, a maksymalna 2 mln zł. Mają być one udzielane na mak-
symalnie 8 lat.

W  projekcie tym zwraca się uwagę, że chodzi głównie o  uruchomienie 
produkcji nowych towarów i usług z zachowaniem preferencji dla krajowych, 
inteligentnych specjalizacji.

Z zaplanowanych na ten cel prawie 1,3 mld zł, ponad 800 mln zł ma być 
przeznaczone na tzw. poddziałanie 3.2.1 – Badania na rynku. W jego ramach 
mają być wspierane przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na wdrażaniu 
wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Dodatkowo mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie 
wielu innych przedsięwzięć, jak np. zakup prac B+R od jednostek naukowych, 
ochronę praw własności, praw wynalazczych, itp. (Osiecki 2016; Witucki 2011).

W związku z tym w wymienionych (i innych jeszcze) projektach zakłada 
się zacieśnienie współpracy MSP (start-upów) z ośrodkami naukowo-wynalaz-
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czymi, albowiem w ocenie wielu analityków, współpraca ta nie jest optymalnie 
wykorzystywana.

Natomiast na ten aspekt zwraca się szczególną uwagę w projektach i de-
cyzjach instytucji UE. Współpraca ta, ich zdaniem, prowadzi najbardziej sku-
tecznie do rozwoju inteligentnych specjalizacji i gospodarki opartej na wiedzy. 
Dotyczy to zwłaszcza rozwoju działalności start-upów prowadzących do za-
stosowania ich pomysłów (wynalazków) w komercjalizacji (Girek 2015; 2016).

Podsumowując powyższe oceny i fakty stwierdźmy na podstawie rankingu 
sporządzonego przez firmę Doleitte, że do najbardziej rozwijających się tech-
nologicznie firm na świecie należą wymienione w tabelach 1 i 2.

Tabela 1. Technology Fast 50 – Top 10 zestawienia
Lp. Nazwa firmy Kraj Sektor Wzrost (%)
1 Vola.ro Student Adventure S.R.L. Rumunia Internet 6 219
2 LiveSports s.t.o Czechy Internet 5 820
3 Internet Shop s.t.o Czechy Internet 3 995
4 Netmedia S.A. Polska Internet 3 640
5 Inwestycje.pl S.A. Polska Internet 2 719
6 Teamnet International S.A. Rumunia Oprogramowania 2 136
7 Datera S.A. Polska Telekomunikacja/sieci 

telekomunikacyjne
2 011

8 Kompani.pl Sp. z o.o. Polska Internet
9 Technitel Polska S.J. Polska Telekomunikacja/sieci 

telekomunikacyjne
1 526

10 Ideo Sp. z o.o. Polska Internet 1 423

 
Źródło: Deloitte Technology Fast 50 Central Europe.

Tabela 2. „Wschodzące gwiazdy”
Lp. Nazwa firmy Kraj Sektor Wzrost (%)
1 Selvita S.A. Polska Biotechnologia 2 623
2 Prezi.com Kft Węgry Internet 1 380
3 Tequila Mobile S.A. Polska Oprogramowanie  938
4 Focus Telecom Polska Sp. z o.o. Polska Telekomunikacja/sieci 

telekomunikacyjne
 929

5 Redefine Sp. z o.o. Polska Internet  857
6 FRU.PL S.A. Polska Internet  796
7 i3D S.A. Polska Oprogramowanie  794
8 Incube Sp. z o.o. Polska Oprogramowanie  412
9 Elephant Orchestra a.s. Czechy Internet  389

10 Biygear Wireless Design Services 
d.o.o.

Serbia Półprzewodniki/Elektronika  387

Źródło: jak w tabeli 1.
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Udział polskich spółek w tym rankingu jest wysoki, jest to związane m.in. 
z otrzymywanym wsparciem finansowym z UE i coraz lepszą współpracą biz-
nesu z ośrodkami naukowymi i start-upami.

Analitycy Deloitte’a przy tworzeniu rankingu brali pod uwagę m.in. czy 
dana spółka opracowuje lub wytwarza autorskie technologie i/lub ponosi istotne 
nakłady na prace badawczo-rozwojowe.

Fundusze unijne na rozwój innowacyjnych firm w polsce
Fundusze unijne wspierające rozwój innowacyjny firm cieszą się w Polsce 

coraz większą popularnością i stanowią dla nich jedno z ważnych źródeł ze-
wnętrznego finansowania. Ta możliwość została potwierdzona w  przyjętych 
przez Komisję Europejską w 2005 roku nowych regułach, które mają obowią-
zywać w tym zakresie.

Mają one dotyczyć zwłaszcza start-upów, dla których ta pomoc finansowa 
miała stać się zgodna z prawem unijnym, z pewnymi zastrzeżeniami i wtedy, 
gdy brakuje sprawnie działających mechanizmów rynkowych udzielających 
podobnego wsparcia (kredyt bankowy uznano za nie ten mechanizm). Wystę-
puje związek pomocy publicznej z innowacyjnością (tylko nowe technologie).

Zgodzono się, aby pomoc publiczna była udzielana w postaci bezpośrednich 
dotacji lub ulg podatkowych. Jej limit określono na 1 mln euro w ciągu trzech 
lat.

W odniesieniu do działalności państw członkowskich w tym zakresie przyję-
to, że rządy dawałyby „czeki innowacyjne” w wysokości 200 tys. euro, z przezna-
czeniem na sfinansowanie zakupu wyspecjalizowanych usług (Niklewicz 2005).

Była to jedna z  podstaw wspierania przez UE działalności MSP na lata 
2007–2013.

Stosownie do założeń UE w  Polsce Ministerstwo Rozwoju na początku 
maja 2006 roku opublikowało projekt Programu Operacyjnego Konkurencyjna 
gospodarka, w którym przewidziano udzielenie pomocy dla tych firm w latach 
2007–2013 na kwotę 7 mld euro, które miały trafić także do ośrodków nauko-
wych, inkubatorów przedsiębiorczości itp., w tym na rozpoczęcie działalności 
innowacyjnej (Kuźnicz 2006; Kołtuniak 2012).

Obrazowo przedstawia to tabela 3.
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Tabela 3. Na co pójdą pieniądze Unii dla przedsiębiorstw (dane w mln 
EUR)
Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 
Pieniądze na inwestycje firm w nowoczesne technologie 2 412,3
Badania i rozwój nowoczesnych technologii 
M.in. na wsparcie naukowców, inwestycje firm, w badania i rozwój 1 117,0
Infrastruktura sfery badania i rozwoju 
Pieniądze na rozwój ośrodków badawczych nie tylko państwowych 1 117,0
Kapitał dla innowacji 
M.in. pieniądze dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność 
w innowacyjnych branżach 

 342,6

Pomoc techniczna 
Promocja informacji o funduszach unijnych

 280,0

Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw 
Pomoc w informatyzacji ZUS i systemu podatkowego  700,0
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
Pieniądze na promocję Polski i naszego eksportu

 275,5

Dyfuzja innowacji 
M.in. pieniądze na zarządzanie własnością intelektualną  759,9

Źródło: dane MR.

W podsumowaniu krótkiego przeglądu wsparcia finansowego UE dla in-
nowacyjnych firm MSP zwróćmy uwagę na kilka ocen faktów tego wsparcia. 
W  wymienionym horyzoncie czasowym podpisano w  Polsce ponad 16 tys. 
umów z przedsiębiorstwami, z czego 48% z firmami mikro, a 27% z małymi 
w zakresie wsparcia finansowego.

Według założeń programowych dotyczących wsparcia finansowego, miało 
być one przeznaczone na przedsięwzięcia o wysokim potencjale innowacyjnym. 
W rzeczywistości beneficjenci programu pochodzili głównie z sektorów mniej 
zaawansowanych technologicznie. Wskazuje się, że ponad 40% z nich to firmy 
o średnioniskiej i niskiej nowoczesnej technologii (np. handel, transport).

Przy czym należy zaznaczyć, że wiele innowacyjnych rozwiązań wprowadza-
nych przez krajowe firmy polegało głównie na absorbcji technologii z zagranicy 
(Teresiński 2015; Tejchman 2016).

W nowej perspektywie finansowej UE w tym zakresie na lata 2014–2020 
najwięcej pieniędzy przewidziano na realizację Programu Operacyjnego Inteli-
gentny Rozwój – w sumie około 10 mld euro.

W ramach tego program, w tzw. poddziałaniu 1.1.3, warunkiem przyznania 
odpowiednich środków jest by powstała innowacja produktowa. Przy czym dla 
MSP i start-upów musi to być nowość przynajmniej w skali kraju. Dostępny 
budżet na te cele wynosi 1,6 mld zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowa-
nych projektu dofinansowania to 2 mln zł, a maksymalna nie może przekroczyć 
20 mln euro. Sprawy te nadzoruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Otto 
2015).
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Wykres 2. Wydatki na innowacje (w mld PLN)

Źródło: dane GUS.
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Start-ups’ contribution to economy’s 
modernisation

Summary

In his article, based on the accessible Polish information, the author 
presented the basic statistical data, legal regulations, and the spheres of start-
ups activities, their developmental perspectives with the share of financial 
support from the state’s budget, EU funds, and private firms, while he 
repeatedly pointed out that the emergence and development of start-ups, 
their composition, legal personality, inclusion into the group of SMEs, and 
the scope of cooperation with big firms are still the matters to be explained in 
terms of substance and legal issues, as in the case of Poland this is a relatively 
new and not fully recognised phenomenon.

Key words: start-ups, innovations, new technologies, inventions, financial 
support, competitiveness.
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