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Wykaz skrótów 

Skrót Opis 

B+R Badania i rozwój 

B2B Business-to-Business 

B2C Business-to-Customer 

BDL Bank Danych Lokalnych 

CATI 
Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. Computer Assisted 
Telephone Interview) 

CAWI 
Wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW (ang. Computer-
Assisted Web Interview) 

CEiDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

CJM Mapa ścieżek klientów (ang. Customer Journey Map) 

CSR 
Społeczna odpowiedzialność biznesu (społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw) 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

EPC Ekwiwalent pełnego czasu pracy 

EUR Euro  

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IDI Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual In-depth Interview) 

IK Instytucja Koordynująca 

IOB Instytucje otoczenia biznesu 

IP Instytucja Pośrednicząca  

IP ZIT WOF 
Instytucja Pośrednicząca ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

IS Inteligentna Specjalizacja 

IZ Instytucja Zarządzająca 

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 
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MJWPU Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

MSODI Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji 

MŚP Mikro, małe I średnie przedsiębiorstwa 

OMW Obszar Metropolitalny Warszawy 

OP Oś priorytetowa 

PKB Produkt krajowy brutto 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności  

PO IR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

RK Raport końcowy 

RM Raport metodologiczny 

RIT Regionalne Inwestycje Terytorialne 

RODO 
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) 

RPO WM 2014-2020 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 
skrót RPO WM 2014-2020 w niniejszym opracowaniu będzie stosowany zamiennie 
ze słowem Program 

SL2014 Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

SZOOP Szczegółowy opis osi priorytetowych 

TBE Ewaluacja oparta na teorii (ang. Theory-Based Evaluation) 

TDI Telefoniczny wywiad pogłębiony (ang. Telephone id-Depth Interview) 

TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne 

UE Unia Europejska 

UoD Umowa o dofinansowanie 

UP Umowa Partnerstwa 

WoD Wniosek o dofinansowanie 

WOF Warszawski Obszar Funkcjonalny 

WoP Wniosek o płatność 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  
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Streszczenie 
Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na 
ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP” została przeprowadzona przez firmę Ecorys Polska Sp. z o.o. na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pomiędzy styczniem a lipcem 2020 roku. 
Głównym celem badania była weryfikacja założeń wsparcia MŚP w województwie mazowieckim 
z uwzględnieniem pierwszych doświadczeń wdrażania RPO WM 2014-2020. 

W trakcie badania analizowano działania podjęte w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowane na ulepszenie 
warunków dla rozwoju MŚP w odniesieniu do 3 kryteriów ewaluacyjnych:  

• użyteczność – pozwoliła ocenić rzeczywiste efekty interwencji oraz na ile wsparcie MŚP w ramach 

RPO WM 2014-2020 odpowiada na ich rzeczywiste problemy. Odpowiedziała na pytanie, czy zmiany 

wywołane realizacją programu są korzystne z punktu widzenia beneficjentów; 

• trafność/adekwatność – pozwoliła ocenić, w jakim stopniu cele Programu odpowiadają potrzebom oraz 

priorytetom regionu w zakresie wsparcia MŚP; 

• efektywność – pozwoliła ocenić ,,ekonomiczność” Programu, czyli relację pomiędzy nakładami 

(zasobami finansowymi, ludzkimi) a osiągniętymi efektami interwencji (uzyskane produkty, rezultaty, 

oddziaływania). 

Ewaluacja była prowadzona wokół następujących głównych obszarów badawczych:  

• Oś Priorytetowa I 

o Działania B+R 

o Dyfuzja wiedzy powstającej w obszarze B+R w regionie 

o Bony na innowacje 

• Oś Priorytetowa III 

o Bony na doradztwo 

o System popytowy 

o Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw. 

Zastosowana metodologia łączyła wykorzystanie technik jakościowych i ilościowych. Proces badawczy rozpoczęła 
analiza źródeł zastanych (desk research), która objęła zarówno najważniejsze dokumenty programowe 
i strategiczne, rozporządzenia, ustawy, wytyczne, dane związane z wdrażaniem RPO WM 2014-2020 oraz raporty 
z dotychczas przeprowadzonych analiz i badań ewaluacyjnych. Ważnym źródłem informacji, do którego 
odnoszono się przez cały czas trwania ewaluacji, były dane z systemu SL2014. W oparciu o dane zastane i wiedzę 
ekspercką odtworzono logikę interwencji na poziomie działań podejmowanych w ramach RPO WM 2014-2020 
na rzecz MŚP. Następnie przeprowadzono wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ, IP, IP ZIT WOF, członkami 
Komitetu Monitorującego, ekspertami oceniającymi wnioski, beneficjentami działań objętych ewaluacją 
i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, które udzielały wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. 
Ponadto przeprowadzono 4 ustrukturyzowane wywiady behawioralne – po jednym w ramach każdego z działań 
objętych badaniem (1.2, 3.1, 3.2 oraz 3.3) oraz 3 TDI z przedstawicielami uczelni, które otrzymały wsparcie w 
postaci Bonu na innowacje w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 
W kolejnym kroku zrealizowano badania ilościowe z beneficjentami oraz wnioskodawcami działań objętych 
badaniem. Ponadto w ramach CJM z obiorcami ostatecznymi wsparcia Wykonawca przeprowadził łącznie sześć 
obserwacji odbiorców ostatecznych wsparcia w ramach w ramach Poddziałania 3.1.2 oraz 3.3 RPO WM 2014-
2020. Przygotowano 4 studia przypadku, co pozwoliło na zgromadzenie materiału badawczego pomocnego w 
udzieleniu odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące dobrych praktyk, przypisane do poszczególnych obszarów 
problemowych (Bony na innowacje, System popytowy, Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, Konkurencyjność 
przedsiębiorstw). Zgromadzony materiał badawczy podlegał analizie ilościowej i jakościowej, wykonano także 
analizy kartograficzne. Dodatkowo, po opracowaniu pierwszej wersji raportu wraz z propozycją rekomendacji, 
przeprowadzono 4 panele ekspertów oraz warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami instytucji systemu 
wdrażania, którzy zaopiniowali propozycje ewaluatorów. 

W zakresie obejmującym Działanie 1.2 zwiększony nacisk na wykorzystanie działalności B+R w gospodarce 
stanowił próbę rozwiązania problemów gospodarki województwa mazowieckiego związanych z ograniczonym 
zakresem prac badawczo-rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa, niskim poziomem wdrażania 
innowacji oraz niskim poziomem nakładów niepublicznych na badania i rozwój. Dotyczy to zarówno prac B+R 
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prowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i podejmowanych wspólnie z instytucjami naukowymi, 
a także wdrożeń wyników badań opracowanych przez instytucje naukowe.  

Działanie 1.2 cieszyło się od samego początku bardzo dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych 
beneficjentów i charakteryzowało dużą liczbą składanych wniosków, co skutkowało osiągnięciem znaczącej liczby 
zawartych umów o dofinansowanie, a w konsekwencji – szybkim wyczerpywaniem się środków alokowanych na 
ten instrument. Najpopularniejszym konkursem w ramach Działania 1.2 były Małe projekty badawcze, pozostali 
beneficjenci uzyskali dofinansowanie na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzenie lub rozwój 
zaplecza B+R, a w najmniejszym stopniu zostały wsparte projekty w zakresie procesów eksperymentowania i 
poszukiwania nisz rozwojowych.  

Deklarowanymi przez beneficjentów bezpośrednimi efektami wsparcia było znaczące podniesienie poziomu 
zaspokojenia ich potrzeb w obszarach wzrostu innowacyjności, konkurencyjności i adaptacyjności. Najbardziej 
zauważalnymi efektami interwencji było pojawienie się nowych produktów gotowych do komercjalizacji i 
wprowadzenia na rynek oraz opracowania nowej technologii. Pojawiły się także efekty pośrednie (spillover 
effect) powodujące pojawianie się korzyści wynikających z upowszechniania się innowacyjnych technologii 
wypracowanych w jednym sektorze i ich dyfuzją do innych branż powiązanych relacjami w łańcuchach wartości 
beneficjentów. 

Podstawowymi rezultatami realizacji interwencji w ramach Działania 1.2 były wzrost nakładów na działania 
badawczo-rozwojowe (nastąpił w 39% realizowanych projektów), podjęcie współpracy i intensyfikacja 
współpracy z sektorem naukowym oraz wykorzystanie zaplecza technicznego jednostek naukowych na potrzeby 
sektora przedsiębiorstw. Został wygenerowany pożądany efekt dodatkowości przejawiający się w tym, że każda 
złotówka pochodząca z wkładu UE została uzupełniona nakładami własnymi beneficjentów w wysokości 79 
groszy.  

Wśród najistotniejszych barier wdrażania Działania 1.2 wskazywano trudności przy nawiązywaniu współpracy z 
jednostką naukową wynikające z braku wiedzy i doświadczenia po stronie przedsiębiorstw, brak dostępności 
zadeklarowanych przez jednostkę naukowców w terminie wynikającym z przesunięcia realizacji harmonogramu 
finansowo–rzeczowego powstałego w efekcie przedłużającej się oceny wniosków, trudności w interpretacji 
otrzymanych wyników badań szczegółowych i ich przydatności przy komercjalizacji zaplanowanych innowacji.  

Wyniki badania pokazały, iż interwencja w ramach Działania 1.2 w pełni odpowiada zapotrzebowaniu 
przedsiębiorstw z sektora MŚP województwa mazowieckiego i powinna być kontynuowana w kolejnej 
perspektywie finansowej obejmującej lata 2021-2027. 

W Osi Priorytetowej III dość dużym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyło się wsparcie udzielane w formie 
bonów na doradztwo (Poddziałanie 3.1.2), w ramach których przedsiębiorcy mogli skorzystać z prorozwojowej 
usługi doradczej świadczonej przez instytucje otoczenia biznesu. Najbardziej popularne wśród beneficjentów 
rodzaje usług świadczonych przez IOB dotyczyły opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w tym 
strategii wdrażania nowego produktu czy usługi, a także doradztwo w kwestii organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwem, marketingu i promocji oraz zagadnień prawnych. Najmniejszy popyt odnotowano natomiast 
na usługi doradcze związane z zagadnieniami dotyczącymi logistyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Wyniki badania pokazały także, iż nadal niezaspokojone potrzeby w kwestii doradztwa dotyczą usług z zakresu 
transferu, wdrażania i rozwoju innowacji oraz zagadnień technicznych i technologicznych. Przedsiębiorcy 
potrzebują także wsparcia związanego z rozpoznaniem rynku w kontekście zapotrzebowania na innowacyjny 
produkt lub usługę, sprezycowania grupy odbiorców i opracowania strategii dotarcia do nich, pozyskania nowych 
partnerów biznesowych oraz opracowania planu wdrożenia danej innowacji. Istotne jest także doradztwo w 
zakresie zagadnień prawnych – zbadanie stanu techniki, czystości patentowej danego rozwiązania czy też 
opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej.   

Głównym celem podjęcia współpracy z IOB było pozyskanie dostępu do profesjonalnej wiedzy w zakresie, jaki 
obejmowała dana usługa – wiedzy, której nie posiadali właściciele i pracownicy danego przedsiębiorstwa. Tego 
rodzaju cel przyświecał zwłaszcza przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się na usługę doradczą związaną z 
zagadnieniami dotyczącymi procesów produkcyjnych i świadczenia usług, opracowywaniem strategii 
przedsiębiorstwa oraz marketingu i promocji. Podejmując decyzję o wyborze konkretnej IOB, z którą chcieliby 
nawiązać współpracę w ramach bonu na doradztwo, przedsiębiorcy kierowali się przede wszystkim korzystną 
relacją zaproponowanej ceny usługi w stosunku do jej jakości, rekomendacją innego podmiotu oraz 
dopasowaniem zakresu usługi do potrzeb danej firmy.  
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Dla większości beneficjentów i wnioskodawców proces aplikowania o wsparcie nie wiązał się z nadmiernym 
obciążeniem administracyjnym oraz trudnościami o charakterze formalnym. Nie odnotowano także większych 
problemów w kwestii dostępu do informacji na temat możliwości i warunków ubiegania się o dofinansowanie. 
Wysokość oferowanego wsparcia jest oceniana przez ankietowanych i rozmówców jako odpowiednia w stosunku 
do istniejących potrzeb. 

Istnieje korelacja pomiędzy korzystaniem z usług świadczonych przez IOB a procesami rozwojowymi 
zachodzącymi w MŚP, jednak sam instrument Bony na doradztwo nie przełożył się w wystarczającym stopniu na 
faktyczny rozwój innowacji w przedsiębiorstwach. Beneficjenci korzystający z Bonów na doradztwo jako 
najczęściej przeprowadzony proces rozwojowy wskazywali „rozszerzenie asortymentu produktów i usług” – 
udało się to blisko trzem czwartym badanych (71,7%). Drugim najczęściej realizowanym procesem rozwojowym, 
na który wskazali ankietowani, było „zwiększenie zakresu geograficznego działalności” – pomyślnie 
przeprowadzone u ponad połowy przedsiębiorców (56,7%). Dla jednej trzeciej beneficjentów przeprowadzonym 
procesem rozwojowym okazało się „rozszerzenie działalności o nową branżę”.  
Wśród zmian, jakie zaszły w firmach prowadzonych przez badanych przedsiębiorców najrzadziej, znajdują się 
„zmniejszenie skali działalności i zmianę statusu z firmy małej na mikro, średniej na małą, dużej na średnią” oraz 
„zmniejszenie zakresu działalności (zaniechanie działalności w jakiejś branży)”, co zadeklarowało po 1,7% firm. 

Najbardziej efektywne były usługi świadczone przez IOB w zakresie strategii. Należy zwrócić także uwagę, na dużą 
liczbę wskazań w odniesieniu do usług w zakresie: organizacji i zarządzania, marketingu i promocji, zagadnień 
prawnych oraz zagadnień technicznych i technologicznych, a także transferu, wdrażania i rozwoju innowacji. 

Cele interwencji założone dla Działania 3.2. pozostają aktualne, zaś pomoc tego rodzaju cieszy się 
zainteresowaniem wśród badanych przedstawicieli przedsiębiorców. Należy natomiast zauważyć, iż omawiany 
obszar wsparcia jest sferą, która potencjalnie może ulec największej modyfikacji na skutek konsekwencji 
pandemii COVID-19. Na ten moment nie jest jasne, jak będą w przyszłości wyglądać międzynarodowe imprezy 
handlowe (np. targi, wystawy, konferencje), a także czy kryzys gospodarczy stanowiący konsekwencję pandemii 
nie zmniejszy wydatnie zdolności internacjonalizacyjnej firm (w szczególności w rozumieniu ponoszenia 
nakładów na związane z tym inwestycje).  

W tym kontekście warto zauważyć, iż wyniki przeprowadzonego badania nie wskazują na potrzebę dokonywania 
gruntownych zmian w interwencji oferowanej dotychczas. Niemniej, choć wyniki badania ilościowego wśród 
przedsiębiorców nie wskazują na aktywne zgłaszanie takiej potrzeby, być może w zmienionych realiach 
ekonomicznych tym bardziej uzasadnione będzie zdywersyfikowanie form wsparcia. Mamy na myśli zarówno 
model z instytucją publiczną pełniącą funkcję operatora (korzystne dla mniejszych firm o ograniczonych 
doświadczeniach internacjonalizacyjnych i/lub z wdrażaniem projektów współfinansowanych z FE), jak i model o 
wsparciu adresowanym wprost do firm (potencjalnie wartościowsze dla podmiotów już aktywnych na rynkach 
międzynarodowych, posiadających skonkretyzowane strategie eksportowe itd.). 

Warto zauważyć, iż charakter omawianej pomocy powoduje, że zasadniczo nie wpływa ona na krytyczne zmiany 
losów wspartych przedsiębiorstw. Firmy nie wydają się wprowadzać zupełnie nowych modeli internacjonalizacji, 
co raczej skalują podjęte wcześniej działania/plany. Nie wydaje się również, aby podmioty bez szerszych planów 
w zakresie internacjonalizacji podejmowały się realizacji tego typu projektów – racjonalizatorsko działa tutaj 
konieczność wniesienia wkładu własnego. Wreszcie, wśród podmiotów objętych badaniem nie dostrzeżono 
firmy, której kondycja ekonomiczna zmieniłaby się drastycznie dzięki realizacji projektu w ramach Poddziałania 
3.2.1. Nie jest to jednak zjawisko negatywne, co raczej immanentnie związane z typem interwencji. 

Cele interwencji założone dla Działania 3.3 zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami. Od początku trwania 

perspektywy unijnej 2014-2020 wsparcie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Obserwowany jest wysoki 

potencjał absorpcyjny, który umożliwi pełne wydatkowanie alokacji. Z badania wynika, że projekty, które 

otrzymały dofinansowanie, cechują się wysoką jakością i oczekiwanym innowacyjnym charakterem. Beneficjenci 

w przeważającym stopniu decydują się na samodzielną realizację prac B+R, nie uczestnicząc w naborach Działania 

1.2, by następnie podjąć działania wdrożeniowe w ramach Działania 3.3.   

Wsparcie oferowane w Działaniu 3.3 wpisuje się w potrzeby mazowieckich przedsiębiorstw, uwzględniając ich 
różnorodność. Najczęściej dofinansowywanym typem projektu stało się doposażanie firm w linie produkcyjne, 
co wiąże się z wprowadzanymi innowacjami produktowymi. Wnioskodawcy chętniej ubiegają się o dotacje 
bezzwrotne, w większym stopniu zaspokajające oczekiwania firm. Wsparcie tego typu stymuluje podejmowanie 
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ryzyka związanego z wdrażaniem innowacji, głównie w przypadku braku możliwości zaangażowania środków 
własnych w inwestycje.  

Wśród poszczególnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, wsparcie przyznane w ramach Działania 3.3 
miało najbardziej zauważalny wpływ na wzrost ich potencjału innowacyjnego oraz technologiczną modernizację. 
Oferta dostępna dla MŚP ma wpływ na ich przewagi konkurencyjne, instrumenty konkurowania, a także pozycje 
konkurencyjne, które zyskują na znaczeniu dzięki ubogacaniu materialnych zasobów przedsiębiorstw. Dla 
odbiorców wsparcia, biorących udział w badaniu, najważniejszą rolę w zakresie konkurencyjności odgrywa wzrost 
jakości oferowanych wyrobów/usług, a także ich asortyment. Wsparcie uzyskane w Działaniu 3.3 przełożyło się 
na zauważalne efekty rozwojowe w firmach. Odnotowany został znaczny wzrost innowacyjności produktów oraz 
procesów biznesowych, wzrost wielkości sprzedaży i satysfakcja klientów. 

Interwencja dostępna w Działaniu 3.3 wpisuje się w ogólne trendy i potrzeby dotyczące z wzrostu innowacyjności 
na poziomie regionalnym oraz nakładów z nią związanych. Rosnący udział firm będących w stanie konkurować za 
pomocą innowacji i idący za tym wzrost sprzedaży, wyższe zyski oraz rozszerzanie działalności firm przyczyniają 
się do poprawy sytuacji gospodarki Mazowsza. Z uwagi na ograniczenia finansowe wielu podmiotów, 
zmniejszające ich możliwości rozwoju dzięki nowym lub ulepszonym produktom/usługom, waga wsparcia 
dostępnego w ramach Działania 3.3 jest bardzo duża. Badanie nie wykazało istotnej polaryzacji wsparcia, jednak 
o środki chętniej aplikowały MŚP z regionu warszawskiego stołecznego. Dofinansowanie zostało 
rozdystrybuowane w każdym z subregionów, w których najwyższe pule środków trafiły do miast na prawach 
powiatu.   

Wyniki przeprowadzonego badania nie wskazują na potrzebę dokonywania gruntownych zmian w oferowanej 
dotychczas interwencji. Obserwowane zapotrzebowanie na ofertę dedykowaną przedsiębiorstwom w ramach 
Działania 3.3 sprawia, że wsparcie powinno mieć swoją kontynuację w perspektywie unijnej 2021-2027. 

W ostatniej części niniejszego raportu przedstawiono w syntetycznej formie najważniejsze wnioski z badania oraz 
rekomendacje, które ze względu na zaawansowany etap wdrażania RPO WM 2014-2020 w przeważającej 
większości odnoszą się do przyszłej perspektywy finansowej. 
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Summary 
Evaluation survey entitled “The assessment of the impact of actions undertaken under ROP MV 2014-2020 aimed 
at improving conditions for SME development” was carried out by Ecorys Polska Sp. z o.o. on behalf of the 
Marshal's Office of the Mazowieckie Voivodeship in Warsaw between January and July 2020. The main objective 
of the survey was to verify the assumptions of support for SME in the Mazowieckie Voivodeship, taking into 
account the first experience of implementation of ROP MV 2014-2020. 

The survey analysed the measures taken under ROP MV 2014-2020 aimed at improving the conditions for the 
development of SME with regard to 3 evaluation criteria:  

• usefulness - it allowed to assess the real effects of the intervention and the extent to which the support 

for SME within the framework of ROP MV 2014-2020 responds to their real problems. It answered the 

question whether the changes brought about by the implementation of the programme are beneficial 

to the beneficiaries; 

• relevance/adequacy - it allowed to assess to what extent the Programme objectives correspond to the 

needs and priorities of the region in the area of SME support; 

• efficiency - it allowed to assess the “economic efficiency” of the Programme, i.e. the relation between 

outlays (financial and human resources) and the achieved effects of the intervention (outputs, results, 

impacts). 

The evaluation revolved around the following main research areas:  

• Priority Axis I 

o R&D measures 

o Diffusion of knowledge arising in the area of R&D in the region 

o Innovation Vouchers 

• Priority Axis III 

o Consultancy Vouchers 

o Demand system 

o Internationalisation of undertakings 

The methodology used combined quality and quantitative methods. The research process was initiated by a desk 
research which covered both the most important programme and strategic documents, regulations, acts, 
guidelines, data related to the implementation of ROP MV 2014-2020 and reports from the analyses and 
evaluation surveys conducted so far. An important source of information to which reference was made 
throughout the evaluation was data from the SL2014 system. Based on desk research and expert knowledge, the 
intervention logic at the level of measures undertaken under ROP MV 2014-2020 for SME has been 
reconstructed. Then, in-depth interviews were conducted with representatives of MA, IB, IB ZIT WOF, members 
of the Monitoring Committee, experts evaluating applications, beneficiaries of measures covered by the 
evaluation and representatives of business support institutions which provided support under ROP MV 2014-
2020. In addition, 4 structured behavioural interviews were conducted - one within each of the measures covered 
by the study (1.2, 3.1, 3.2 and 3.3) and 3 TDI with representatives of universities which received support in the 
form of an Innovation Voucher under Measure 1.2 R&D activity of enterprises. In the next step, quantitative 
surveys were carried out with the beneficiaries and applicants for the measures covered by the survey. 
Moreover, as part of the CJM with final recipients of support, the Contractor conducted six observations of final 
recipients of support within Sub-measure 3.1.2 and 3.3 of ROP MV 2014-2020. 4 case studies were prepared, 
which allowed to gather research material to help answer research questions about good practices, assigned to 
particular problem areas (Innovation Vouchers, Demand system, Internationalisation of enterprises, 
Competitiveness of enterprises). The collected research material was subject to quantitative and qualitative 
analysis, and cartographic analyses were also performed. Additionally, after the first version of the report with a 
proposal of recommendations was prepared, 4 expert panels and an evaluation workshop were conducted with 
representatives of the implementation system institutions, who gave their opinions on the evaluators' proposals. 

In the scope of Measure 1.2 the increased emphasis on the use of R&D activity in the economy was an attempt 
to solve the problems of the economy of the Mazowieckie Voivodeship related to the limited scope of R&D works 
undertaken by enterprises, low level of innovation implementation and low level of non-public outlays on 
research and development. This applies both to R&D works carried out independently by enterprises and those 
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undertaken jointly with scientific institutions, as well as to the implementation of research results developed by 
scientific institutions.  

From the very beginning, Measure 1.2 was very popular with potential beneficiaries and was characterised by a 
large number of submitted applications, which resulted in a significant number of concluded co-financing 
agreements and, consequently, a rapid exhaustion of funds allocated to this instrument. The most popular call 
for proposals under Measure 1.2 included Small Research Projects, the remaining beneficiaries received funding 
for the implementation of research and development projects and the creation or development of R&D facilities, 
and the least support was given to projects in the field of experimentation processes and searching for 
development niches.  

The direct effects of support declared by the beneficiaries were a significant increase in the level of satisfaction 
of their needs in the areas of growth of innovation, competitiveness and adaptability. The most noticeable effects 
of the intervention were the appearance of new products ready to be commercialised and launched on the 
market and the development of new technology. There have also been spillover effects resulting in the 
emergence of benefits from the dissemination of innovative technologies developed in one sector and their 
diffusion to other sectors linked by relations in the beneficiaries' value chains. 

The basic results of the implementation of interventions under Measure 1.2 were an increase in outlays on 
research and development activities (there was a 39% increase in the number of implemented projects), 
initiation of cooperation and intensification of cooperation with the scientific sector, as well as use of technical 
facilities of scientific entities for the needs of the enterprise sector. The desired effect of additionality has been 
generated, manifesting itself in the fact that each zloty from the EU contribution has been supplemented by the 
beneficiaries' own contribution of 79 groszy.  

The most significant barriers to the implementation of Measure 1.2 included: difficulties in establishing 
cooperation with a scientific unit resulting from the lack of knowledge and experience on the part of enterprises, 
lack of availability of scientists declared by the unit within the deadline resulting from the postponement of the 
implementation of the financial and material schedule resulting from the prolonged assessment of applications, 
difficulties in interpreting the obtained results of detailed research and their usefulness in the commercialisation 
of planned innovations.  

The results of the survey showed that the intervention under Measure 1.2 fully meets the demand of enterprises 
from the SME sector of the Mazowieckie Voivodeship and should be continued in the next financial perspective 
covering the years 2021-2027. 

In Priority Axis III, support granted in the form of consultancy vouchers (Sub-measure 3.1.2), under which 
entrepreneurs could use a pro-development advisory service provided by business environment institutions, was 
quite popular among applicants. The most popular types of services provided by the BEI among the beneficiaries 
concerned the development of the company's development strategy, including the strategy of implementing a 
new product or service, as well as advice on the organisation and management of the company, marketing and 
promotion and legal issues. The lowest demand was recorded for consulting services related to logistics and 
corporate social responsibility issues. The results of the study also showed that the still unmet consultancy needs 
concern services for the transfer, implementation and development of innovation and technical and 
technological issues. Entrepreneurs also need support related to recognising the market in the context of the 
demand for an innovative product or service, specifying the group of recipients and developing a strategy to 
reach them, acquiring new business partners and developing a plan to implement a given innovation. It is also 
important to provide advice on legal issues - to examine the state of the art, patent purity of a given solution or 
to develop a strategy for intellectual property protection.  

The main purpose of cooperation with the BEI was to gain access to professional knowledge within the scope of 
a given service - knowledge which the owners and employees of a given company did not have. This was 
especially true for those entrepreneurs who decided to provide consultancy services related to issues of 
production processes and service provision, development of company strategy and marketing and promotion. 
When deciding on the choice of a specific BEI with which they would like to cooperate with as part of a 
consultancy voucher, the entrepreneurs were guided primarily by the favourable relation of the proposed price 
of the service to its quality, the recommendation of another entity and the adjustment of the scope of the service 
to the needs of the company.  

For most beneficiaries and applicants, the process of applying for support did not involve excessive 
administrative burden and formal difficulties. There were also no major problems with access to information on 
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the possibilities and conditions for applying for funding. The amount of support offered is assessed by the 
respondents and interlocutors as appropriate in relation to existing needs. 

There is a correlation between the use of services provided by BEI and development processes taking place in 
SMEs, however, the Consultancy Voucher instrument itself has not sufficiently translated into actual 
development of innovation in enterprises. The beneficiaries using the Consultancy Vouchers indicated the 
“widening of the range of products and services” as the most frequently carried out development process - nearly 
three-quarters of the respondents (71.7%) succeeded. The second most frequently implemented development 
process, indicated by the respondents, was “increasing the geographical scope of activity” - successfully carried 
out by over half of the entrepreneurs (56.7%). For one third of the beneficiaries, the development process carried 
out turned out to be “expanding into a new industry”.  
The least frequent changes in the companies run by the surveyed entrepreneurs include “reducing the scale of 
operations and changing the status of the company from small to micro, medium to small, large to medium” and 
“reducing the scope of operations (discontinuing operations in some industry)”, which was declared by 1.7% of 
the companies. 

The most effective were the services provided by the BEI in terms of strategy. Attention should also be paid to 
the large number of indications for services in terms of: organisation and management, marketing and 
promotion, legal issues and technical and technological issues, as well as the transfer, implementation and 
development of innovations. 

The objectives of the intervention assumed for Measure 3.2. remain valid, and this type of assistance is of interest 
to the surveyed representatives of entrepreneurs. It should be noted, however, that this area of support is the 
one with the greatest potential for modification due to the consequences of the COVID-19 pandemic. At this 
point in time, it is not clear how international trade events (e.g. fairs, exhibitions, conferences) will look in the 
future, and whether the economic crisis resulting from the pandemic will not significantly reduce the 
internationalisation capacity of companies (especially in terms of incurring the related investments).  

In this context, it is worth noting that the results of the conducted survey do not indicate the need to make 
fundamental changes in the intervention offered so far. Nevertheless, although the results of the quantitative 
survey among entrepreneurs do not indicate an active reporting of such a need, perhaps in the changed 
economic reality the diversification of forms of support will be even more justified. This means both a model 
with a public institution acting as an operator (beneficial for smaller companies with limited internationalisation 
experience and/or with the implementation of projects co-financed by the EF) and a model with support 
addressed directly to companies (potentially more valuable for entities already active on international markets, 
with specific export strategies, etc.). 

It is worth noting that the nature of the aid in question means that it does not generally affect the critical changes 
in the fate of the companies supported. Companies do not seem to be introducing completely new models of 
internationalisation, but rather scale the previously undertaken actions/plans. It also does not seem that entities 
without wider plans for internationalisation would undertake such projects - the need to make their own 
contribution is crucial here. Finally, among entities covered by the survey, no company was recorded whose 
economic condition would change drastically as a result of project implementation under Sub-measure 3.2.1. 
However, this is not a negative phenomenon, it is rather immanently related to the type of intervention. 

The objectives of the intervention set for Measure 3.3 will be implemented as planned. Since the beginning of 

the EU 2014-2020 perspective, the support has attracted continued interest. A high absorption potential is 

observed, which will allow the allocation to be fully spent. The survey shows that the projects which received 

funding are characterised by high quality and expected innovative character. Beneficiaries decide to implement 

R&D works on their own, not participating in calls for proposals under Measure 1.2, and then undertake 

implementation activities under Measure 3.3.  

The support offered in Measure 3.3 is in line with the needs of enterprises from the Mazowieckie Voivodeship, 
taking into account their diversity. The most frequently subsidised type of project is retrofitting companies with 
production lines, which is connected with the introduced product innovations. Applicants are more willing to 
apply for non-refundable grants, which better meet the expectations of companies. This type of support 
stimulates taking risks related to the implementation of innovations, mainly when it is impossible to engage own 
resources in investments.  
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Among particular aspects of the functioning of enterprises, support granted under Measure 3.3 had the most 
noticeable impact on the growth of their innovative potential and technological modernisation. The offer 
available to SMEs has an impact on their competitive advantages, on their competitive instruments, and on the 
competitive positions that gain in importance by enriching their material resources. For the recipients of support 
participating in the survey, the most important role in terms of competitiveness is played by the increase in the 
quality of offered products/services, as well as their range. The support obtained in Measure 3.3 translated into 
noticeable developmental effects in companies. There was a significant increase in product and business process 
innovation, increased sales volume and customer satisfaction. 

The intervention available under Measure 3.3 is in line with general trends and needs concerning the growth of 
innovation at the regional level and the related investments. The growing share of companies able to compete 
by means of innovation and the resulting increase in sales, higher profits and expansion of companies' activities 
contribute to the improvement of the situation of the Mazovian economy. Due to the financial limitations of 
many entities, which reduce their development possibilities thanks to new or improved products/services, the 
importance of support available under Measure 3.3 is very high. The survey did not show any significant 
polarisation of support, but SMEs from the Warsaw region were more willing to apply for funds. The funding was 
distributed in each of the sub-regions, where the highest pools of funds went to cities with district rights.  

The results of the conducted survey do not indicate the need to make fundamental changes in the intervention 
offered so far. The observed demand for an offer dedicated to enterprises under Measure 3.3 means that the 
support should have its continuation in the EU 2021-2027 perspective. 

The last part of this report presents in a synthetic form the most important conclusions of the survey and 
recommendations, which, due to the advanced stage of implementation of the ROP MV 2014-2020, are mostly 
related to the future financial perspective. 
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Wprowadzenie 

Cel i zakres badania 
Cel ewaluacji 

Głównym celem badania ewaluacyjnego była weryfikacja założeń wsparcia MŚP w województwie mazowieckim 
z uwzględnieniem pierwszych doświadczeń wdrażania RPO WM 2014-2020. Badano poprawność założeń 
wsparcia przedsiębiorstw, przyjętych na etapie formułowania i zakresu RPO WM 2014-2020. W szczególności 
ewaluacja miała na celu sprawdzenie: 

• czy dostępne formy wsparcia przedsiębiorstw umożliwiają osiągniecie postawionych celów na 
poziomie RPO WM 2014-2020?; 

• czy system wyboru projektów prowadzi do wyboru przedsięwzięć o zakładanych cechach?; 

• czy udzielone wsparcie przynosi zakładane zmiany na poziomie województwa? Czy przynosi zmiany na 
poziomie gminy?; 

• czy kontekst realizacji Programu nie zmienił się na tyle, by była konieczna korekta realizowanych 
działań?; 

• czy system monitorowania jest kompletny?; 

• jakie są rekomendowane działania mające na celu rozwój konkurencyjności i innowacyjności MŚP w 
województwie mazowieckim w perspektywie 2020+?; 

• w jaki sposób przedstawione w wyniku badania wnioski należy uwzględnić w perspektywie 2020 +?. 

Zakres badania 

Zakres przedmiotowy 

Badanie swoim zakresem objęło 2 Osie Priorytetowe RPO WM 2014-2020: 

• Oś Priorytetowa I – Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce: 

o Działanie 1.2. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; 

• Oś Priorytetowa III – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości: 

o Działanie 3.1. Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, 

o Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, 

o Działanie 3.3 Innowacje w MŚP. 
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Zakres podmiotowy 

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne było dotarcie do następujących osób – grup respondentów: 

• beneficjenci RPO WM 2014-2020; 

• ostateczni odbiorcy wsparcia – MŚP; 

• osoby zaangażowane w proces przyciągania inwestycji (w tym zagranicznych) oraz osoby związane z 
promocją regionu; 

• przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020; 

• mazowieckie akredytowane instytucje otoczenia biznesu; 

• instytucje otoczenia biznesu, które świadczyły usługi w ramach konkursu bony na doradztwo. 

Zakres terytorialny i czasowy 

Zakresem terytorialnym badania był obszar województwa mazowieckiego. Badanie objęło okres od rozpoczęcia 
realizacji RPO WM 2014-2020 do 30 czerwca 2019 r. 

W ramach badania ewaluacyjnego Wykonawca dokonał szerokich analiz, popartych jakościową oceną zjawisk, w 
następujących obszarach (celach szczegółowych): 

• ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności realizowanych form wsparcia dla MŚP w 
kontekście celów RPO WM 2014-2020 oraz potrzeb beneficjentów; 

• ocena trafności, użyteczności i aktualności przyjętej logiki interwencji, realizowanych celów oraz form 
wsparcia w stosunku do aktualnie istniejących potrzeb beneficjentów; 

• ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności wsparcia MŚP; 

• ocena zarządzania wsparciem MŚP w ramach RPO WM 2014-2020; 

• identyfikacja czynników oddziałujących negatywnie na zakładane cele oraz prawidłową realizację 
założeń RPO WM 2014-2020; 

• diagnoza zaistniałych czynników, które mają wpływ na proces wdrażania i skuteczność osiągania 
założonych celów w zakresie MŚP; 

• wypracowanie rekomendacji, których implementacja przyczyni się do realizacji celów RPO WM 2014-
2020 w zakresie wsparcia MŚP. 

Kryteria ewaluacji 

Skuteczność – kryterium pozwoliło ocenić stopień realizacji zakładanych celów RPO WM 2014-2020, skuteczność 
użytych metod, form wsparcia/instytucji oraz wpływ czynników zewnętrznych na ostateczne efekty. Ocena 
skuteczności objęła wszystkie elementy programu, co pozwoliło ustalić, czy podejmowane działania w 
zamierzony sposób prowadzą do osiągniecia celów, w szczególności – czy wybierane do dofinansowania projekty 
w sposób optymalny realizują cele interwencji w zakresie wsparcia MŚP. 

Użyteczność – pozwoliła ocenić rzeczywiste efekty interwencji oraz na ile wsparcie MŚP w ramach RPO WM 2014-
2020 odpowiada na ich rzeczywiste problemy. Odpowiedziała na pytanie, czy zmiany wywołane realizacją 
programu są korzystne z punktu widzenia beneficjentów. 

Trafność/adekwatność – pozwoliła ocenić, w jakim stopniu cele Programu odpowiadają potrzebom oraz 
priorytetom regionu w zakresie wsparcia MŚP.  

Efektywność – pozwoliła ocenić ,,ekonomiczność” Programu, czyli relację pomiędzy nakładami (zasobami 
finansowymi, ludzkimi) a osiągniętymi efektami interwencji (uzyskane produkty, rezultaty, oddziaływania). 
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Obszary badawcze 

Poniżej przedstawiono obszary badawcze, które zostały opisane w kolejnych częściach niniejszego raportu. 

Oś Priorytetowa I 

Działania B+R 

Dyfuzja wiedzy powstającej w obszarze B+R w regionie 

Bony na innowacje 

Charakterystyka beneficjentów, wykonawców, projektów oraz barier w ich realizacji 

Podsumowanie i ocena efektów Programu 

Ocena stopnia osiągnięcia celów Programu 

Identyfikacja niezbędnych zmian w Programie 

Opis „Dobrych praktyk” 

Oś Priorytetowa III 

Bony na doradztwo 

Określenie dotychczasowej struktury popytu MŚP na usługi IOB w województwie mazowieckim. 

Ocena wpływu działalności IOB na procesy rozwojowe zachodzące w MŚP w województwie mazowieckim w 
latach 2014-2018. 

System popytowy 

Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw 
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Metodologia badania 

Poniższy rozdział przedstawia poszczególne techniki badawcze, które zostały wykorzystane na potrzeby badania. 
Są wśród nich: 

Analiza danych zastanych (desk research) 

W ramach desk research przeprowadzono analizę  następujących grup dokumentów: 

• dokumenty programowe i strategiczne; 

• rozporządzenia, ustawy, wytyczne; 

• dane związane z wdrażaniem RPO WM 2014-2020; 

• wyniki zrealizowanych analiz i badań ewaluacyjnych; 

• literatura dziedzinowa. 

Indywidualne wywiady pogłębione 

W badaniu zostały przeprowadzone indywidualne wywiady pogłębione na celowo dobranej próbie badawczej 
osób, które dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy i zajmowanej pozycji były cennymi informatorami na temat 
wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP. 

Indywidualne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z przedstawicielami instytucji/gremiów 
zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020: 

• Instytucja Zarządzająca RPO WM; 

• Instytucja Pośrednicząca ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego;  

• Instytucja pośrednicząca – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; 

• beneficjenci działań objętych ewaluacją; 

• eksperci oceniający wnioski o dofinansowanie; 

• członkowie Komitetu Monitorującego; 

• przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, które udzielały wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. 

 

Wywiady CAWI/CATI 

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone z wykorzystaniem mieszanych technik CAWI i CATI (mix mode). 
W ramach badania wywiady CAWI/CATI, zgodnie z wymogami zawartymi w SOPZ, przeprowadzone zostały 
z 2 grupami respondentów – beneficjentami oraz wnioskodawcami działań objętych badaniem.  

Wywiady CAWI/CATI z beneficjentami RPO WM 2014-2020 

Tabela 1. Struktura próby w badaniu ilościowym beneficjentów RPO WM 2014-2020 

Działanie 
Liczba 

zakończonych 

projektów 
Liczba ankiet 

1.2 209 87 

3.1 171 71 

3.2 82 34 
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3.3 81 34 

ŁĄCZNIE  543 225 

Źródło: opracowanie własne. 

Wywiady CAWI/CATI z wnioskodawcami RPO WM 2014-2020 

Tabela 2. Struktura próby w badaniu ilościowym wnioskodawców RPO WM 2014-2020 

Działanie 
Liczba 

Złożonych wniosków 
Liczba ankiet 

1.2 1488 197 

3.1 395 52 

3.2 276 37 

3.3 359 47 

ŁĄCZNIE  2518 333 

Źródło: opracowanie własne. 

Panele eksperckie  

Zgodnie z założeniami przeprowadzono 5 paneli ekspertów – cztery z przedstawicielami grup roboczych 
dotyczących poszczególnych obszarów inteligentnej specjalizacji woj. mazowieckiego oraz jeden z 
przedstawicielami instytucji zaangażowanych w programowanie i wdrażanie RPO WM 2014-2020. 

Warsztat ewaluacyjny 

Po złożeniu projektu raportu końcowego przeprowadzono warsztat ewaluacyjny, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020 (Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wydział 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miasta Stołecznego Warszawy) oraz członkowie Zespołu badawczego. 
W trakcie warsztatu ewaluacyjnego przedstawione i omówione zostały główne wnioski i rekomendacje 
wynikające z badania. Zweryfikowano także kompletność, trafność i możliwość wdrożenia poszczególnych 
rekomendacji. Uwagi i sugestie wypracowane w trakcie spotkania zostały uwzględnione w wersji ostatecznej 
raportu końcowego.  

Ustrukturyzowany wywiad behawioralny z nieskutecznymi wnioskodawcami 

Ewaluatorzy przeprowadzili 4 ustrukturyzowane wywiady behawioralne – po jednym w ramach każdego z działań 
objętych badaniem (1.2, 3.1, 3.2 oraz 3.3). W każdym z poddziałań z listy projektów, którym nie przyznano dotacji, 
wylosowany został jeden wnioskodawca. Dobór próby miał więc charakter losowy.  

TDI z przedstawicielami uczelni  

Ewaluatorzy przeprowadzili pogłębione wywiady telefoniczne z przedstawicielami środowiska naukowego – 
osobami reprezentującymi uczelnie aktywnie współpracujące z przedsiębiorstwami, które otrzymały wsparcie 
w postaci Bonu na innowacje w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 
w ramach RPO WM 2014-2020.  

Wykonawca przeprowadził 3 TDI z przedstawicielami uczelni współpracujących z przedsiębiorstwami, które 
otrzymały wsparcie w postaci Bonu na innowacje w ramach Działania 1.2 RPO WM 2014-2020.  

CJM z obiorcami ostatecznymi wsparcia  

Wykonawca przeprowadził łącznie sześć obserwacji odbiorców ostatecznych wsparcia w ramach w ramach 
Poddziałania 3.1.2 oraz 3.3 RPO WM 2014-2020. W każdym z obu działań/poddziałań w sposób celowy 
wybranych zostało 3 respondentów – po jednym odbiorcy ostatecznym na podstawie kryterium lokalizacji 
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(Mazowsze regionalne, Mazowsze stołeczne), branży (usługi, przemysł) oraz wielkości przedsiębiorstwa (małe, 
średnie). Weryfikacja logiki interwencji 

Odtworzenie logiki interwencji stanowiło podstawę wnioskowania w ramach koncepcji ewaluacji opartej na teorii 
(TBE). W ewaluacji opartej na teorii (TBE) proces badawczy wychodzi od jasnego przedstawienia, rekonstrukcji 
lub aktualizacji teorii zmiany, czyli leżących u źródeł interwencji (tu: działań podejmowanych w ramach RPO WM 
2014-2020 na rzecz MŚP) założeń co do mechanizmów przyczynowo-skutkowych, które sprawią, że zaplanowana 
interwencja przyniesie pożądane efekty. Następnie w toku badania dokonuje się weryfikacji, czy podczas 
realizacji interwencji założenia te okazały się prawdziwe, a jeśli nie, to jakie są przyczyny rozbieżności między nimi 
a rzeczywistością.  

Jakościowa analiza danych 

W badaniu przewidziano wiele jakościowych technik zbierania danych, co wymagało zaprojektowania podejścia 
do analizy danych adekwatnego dla danego typu materiału.  

Analizy statystyczne i społeczno-ekonomiczne 

Analizy statystyczne zostały zastosowane m.in. przy analizach wyników badań ilościowych (CAWI/CATI).  

Źródłem danych wykorzystywanych na potrzeby analiz statystycznych były m.in.: 

• dane otrzymane od Zamawiającego z SL/LSI dotyczące postępów wdrażania RPO WM 2014-2020; 

• dane dotyczące wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego; 

• inne dane ze statystyk publicznych (np. GUS, EUROSTAT) oraz zawarte w analizowanych raportach, 
ekspertyzach, analizach potrzebne z punktu widzenia celów ewaluacji; 

• wyniki badań ilościowych (CATI, CAWI/CATI). 

Studium przypadku (case study) 

W niniejszym badaniu przygotowanie studiów przypadku pozwoliło na zgromadzenie materiału badawczego 
pomocnego w udzieleniu odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące dobrych praktyk, przypisane do obszarów 
problemowych: 

• Bony na innowacje; 

• System popytowy; 

• Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw; 

• Konkurencyjność przedsiębiorstw.  

Analizy kartograficzne 

Analizy kartograficzne zostały wykonane na danych geograficznych przy użyciu technik oraz metod 
implementowanych do oprogramowania GIS.  
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Wyniki badania 

Zróżnicowanie rozwoju przedsiębiorczości w województwie 
mazowieckim 
Województwo dzieli się na 37 powiatów oraz pięć miast na prawach powiatu: Warszawa, Radom, Płock, Siedlce 
oraz Ostrołęka. Z punktu widzenia analizy istotnym faktem są bardzo duże różnice rozwojowe pomiędzy 
poszczególnymi obszarami województwa. Z jednej strony najlepiej rozwinięty pod każdym względem 
(infrastruktury, aktywności gospodarczej, zaplecza badawczo-naukowego, dostępności służb publicznych itp.) 
jest Warszawa oraz szerzej region warszawski stołeczny, który powstał w wyniku agregacji Warszawy oraz 
dziewięciu powiatów: legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, 
piaseczyńskiego, pruszkowskiego oraz warszawskiego zachodniego. Powiaty te są silnie związane gospodarczo 
i społecznie z Warszawą i różnice między nimi nie są istotne z punktu widzenia prowadzonej analizy.  

Na drugim biegunie mieszczą się powiaty południowo-zachodnie – takie jak przysuski i szydłowiecki – oraz 
powiaty północno-wschodnie – takie jak ostrowski, łosicki i sokołowski, których poziom rozwoju gospodarczo-
społecznego i dostępności usług sytuuje je na poziomie poniżej średniej dla tzw. Ściany Wschodniej. Również 
sytuacja w największych miastach województwa jest bardzo zróżnicowana.  

Kolejnym trendem obserwowanym w miastach subregionalnych województwa mazowieckiego, z wyjątkiem 
Warszawy, jest przenoszenie przez firmy swoich siedzib poza obszar miast, przy czym w większości przypadków 
wybór pada na lokalizację w niewielkim oddaleniu od dotychczasowej. W mniejszym zakresie, ale w widoczny 
sposób obserwuje się również tendencję związaną z przenoszeniem firm na Obszar Metropolitalny Warszawy.  
Najczęściej migrują przedsiębiorstwa młode, działające krócej niż pięć lat, również firmy związane z branżą 
nowoczesnych technologii, firmy usługowe oraz firmy budowlane. Migracje przedsiębiorstw są ściśle powiązane 
z decyzjami ich właścicieli o zmianie miejsca zamieszkania. 

Miasta te również odnotowują ujemne saldo netto ich migracji związane z większym odpływem ludności niż 
napływem, również głównie do ośrodka metropolitalnego oraz wynikające z procesów emigracyjnych oraz 
w konsekwencji postępującym starzeniem się społeczności tych miast.  

Oznacza to niestety, iż szczególnie duże walory lokalizacyjne województwa mazowieckiego tworzą innowacyjność 
gospodarki, atrakcyjność rynku zbytu, zasoby pracy oraz czynnik administracyjny, związane niemal wyłącznie 
z regionem warszawskim stołecznym. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna oraz infrastruktura społeczna 
także głównie wiąże się z tym obszarem. O ile w regionie warszawskim stołecznym w 2019 r. zarejestrowanych 
było według GUS 649 090 podmiotów gospodarki narodowej, to w mazowieckim regionalnym – 205 367, z czego 
153 936 na obszarach miejskich (Ostrołęka, Radom, Płock, Siedlce), a jedynie 51 431 w pozostałych powiatach. 
Daje to obraz głębokiego zróżnicowania województwa. 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej na tysiąc mieszkańców w wieku produkcyjnym w poszczególnych 
powiatach województwa mazowieckiego przedstawiona została na poniższym rysunku.



 

Rysunek 1 Liczba podmiotów na tysiąc mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2019 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Finansowy wymiar wsparcia  
Na działania objęte wsparciem w ramach przedmiotowego badania alokowano niemal 1,5 mld zł ze środków 
UE. Postęp finansowy działań, mierzony kontraktacją środków, jest w większości zaawansowany – dla Działania 
1.2 obejmuje 73,73%, Działania 3.1 – 82,26%, a Działania 3.3 – 81,22% alokacji. W przypadku Działania 
3.2 zakontraktowano 23,29% zaplanowanych w Programie środków. Wydatki z zatwierdzonych wniosków 
o płatność obejmują: dla Działania 1.2 – 42,99%, dla Działania 3.1 – 29,83%, dla Działania 3.2 – 20,90%, zaś dla 
Działania 3.3 – 52,50% zobowiązań UE na lata 2014-20201. Wartości alokacji, zakontraktowanych 
i wydatkowanych środków dla poszczególnych działań przedstawione są na wykresie poniżej. 

Wykres 1. Postęp finansowy działań objętych badaniem 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji kwartalnej RPO WM 2014-2020 za IV kwartał 2019 r. 

Pod względem miejsca realizacji projektów największą liczbę nierozwiązanych umów zawarto dla obszaru 
regionu warszawskiego stołecznego – 641, opiewających na sumę wkładu UE w wysokości 473 112 661,77 zł (dla 
samego m. st. Warszawa jest to odpowiednio 429 i 284 252 648,95 zł). Wkład UE w 233 umowach dla regionu 
mazowieckiego regionalnego wyniósł 255 363 004,11 zł. 100 projektów, o wartości wkładu UE wynoszącej 
350744 600,26 zł, realizowano na obszarze całego województwa. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 
poniżej. 

 
1 Informacja kwartalna RPO WM 2014-2020 za IV kwartał 2019 r. 

628 946 271,20 zł

186 479 735,32 zł

117 088 776,24 zł

534 095 220,96 zł

463 735 164,59 zł

153 392 566,69 zł

27 265 398,77 zł

433 798 153,84 zł

270 411 972,30 zł

55 631 906,62 zł

24 475 493,26 zł

280 374 480,47 zł

1.2 Działalność badawczo - rozwojowa
przedsiębiorstw

3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

3.2 Internacjonalizacja MŚP

3.3 Innowacje w MŚP

Alokacja środków UE

Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie - wkład UE

Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność - wkład UE



 

Tabela 3. Wysokość wsparcia w regionach i subregionach województwa mazowieckiego 

Miejsce realizacji projektu Liczba umów Liczba beneficjentów Wkład UE   Wartość ogółem 

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw 

Projekty realizowane na obszarze województwa 99 94 125 007 757,26 zł 235 583 759,84 zł 

Region mazowiecki regionalny 85 69 62 478 090,91 zł 122 585 369,31 zł 

Subregion ciechanowski 3 3 2 337 960,00 zł 5 643 240,00 zł 

Subregion ostrołęcki 16 15 18 815 417,26 zł 37 120 922,98 zł 

Subregion płocki 7 7 2 858 676,96 zł 6 758 884,80 zł 

Subregion radomski 42 29 28 505 278,91 zł 50 529 795,00 zł 

Subregion siedlecki 10 10 7 299 239,45 zł 17 734 941,74 zł 

Subregion żyrardowski 8 6 2 661 518,33 zł 4 797 584,80 zł 

Region warszawski stołeczny 285 242 275 946 478,43 zł 458 754 830,69 zł 

Subregion miasto Warszawa 196 170 198 272 655,19 zł 318 059 485,35 zł 

Subregion warszawski wschodni 36 34 34 627 991,17 zł 66 750 860,36 zł 

Subregion warszawski zachodni 55 44 43 045 832,08 zł 73 944 484,99 zł 

Razem dla całego województwa 466 374 463 432 326,60 zł 816 923 959,84 zł 

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu 

Region mazowiecki regionalny 40 37 46 457 698,40 zł 80 691 671,45 zł 

Subregion ciechanowski 9 7 3 490 732,79 zł 7 769 291,79 zł 

Subregion ostrołęcki 7 6 10 126 269,23 zł 12 909 720,55 zł 

Subregion płocki 6 5 27 627 837,83 zł 52 067 184,50 zł 

Subregion radomski 24 22 4 068 846,23 zł 6 204 396,65 zł 

Subregion siedlecki 5 4 690 223,91 zł 1 072 180,24 zł 

Subregion żyrardowski 5 3 453 788,41 zł 668 897,71 zł 

Region warszawski stołeczny 207 193 107 039 530,79 zł 146 458 632,32 zł 

Subregion miasto Warszawa 167 156 68 287 658,61 zł 84 137 640,55 zł 

Subregion warszawski wschodni 16 15 1 789 515,05 zł 2 795 081,32 zł 

Subregion warszawski zachodni 29 26 36 962 357,12 zł 59 525 910,45 zł 

Razem dla całego województwa 244 228 153 497 229,19 zł 227 150 303,77 zł 



 

Miejsce realizacji projektu Liczba umów Liczba beneficjentów Wkład UE   Wartość ogółem 

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP 

Region mazowiecki regionalny 16 16 3 886 385,46 zł 10 449 626,62 zł 

Subregion ciechanowski 1 1 259 855,01 zł 793 914,00 zł 

Subregion ostrołęcki 1 1 141 561,04 zł 386 099,50 zł 

Subregion płocki 2 2 565 043,86 zł 1 504 449,48 zł 

Subregion radomski 7 7 1 880 333,00 zł 4 646 328,83 zł 

Subregion siedlecki 2 2 298 887,92 zł 975 661,36 zł 

Subregion żyrardowski 3 3 740 704,63 zł 2 143 173,45 zł 

Region warszawski stołeczny 103 103 23 375 106,48 zł 62 328 582,25 zł 

Subregion miasto Warszawa 64 64 15 085 962,65 zł 39 942 448,70 zł 

Subregion warszawski wschodni 19 19 3 794 747,15 zł 10 578 752,73 zł 

Subregion warszawski zachodni 21 21 4 494 396,68 zł 11 807 380,82 zł 

Razem dla całego województwa 118 118 27 261 491,93 zł 72 778 208,86 zł 

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP 

Projekty realizowane na obszarze województwa 1 1 225 736 843,00 zł 282 171 053,75 zł 

Region mazowiecki regionalny 92 81 142 540 829,35 zł 379 496 639,40 zł 

Subregion ciechanowski 9 8 18 726 449,15 zł 49 510 088,59 zł 

Subregion ostrołęcki 12 12 16 005 608,48 zł 43 250 261,65 zł 

Subregion płocki 19 17 24 602 666,14 zł 61 121 883,21 zł 

Subregion radomski 38 32 58 790 732,43 zł 154 200 242,83 zł 

Subregion siedlecki 15 13 20 793 281,04 zł 55 296 581,89 zł 

Subregion żyrardowski 3 3 3 622 092,10 zł 16 117 581,21 zł 

Region warszawski stołeczny 46 46 66 751 546,07 zł 217 272 770,08 zł 

Subregion miasto Warszawa 2 2 2 606 372,50 zł 8 885 947,89 zł 

Subregion warszawski wschodni 26 26 44 243 844,25 zł 142 672 416,84 zł 

Subregion warszawski zachodni 18 18 19 901 329,32 zł 65 714 405,35 zł 

Razem dla całego województwa 138 127 435 029 218,42 zł 878 940 463,23 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zamawiającego; stan na 31.12.2019 r. wg danych z 28.01.2020 r. 
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Oś Priorytetowa I 

Struktura wsparcia 
Działanie 1.2 realizowane w ramach Osi priorytetowej I. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej 
w gospodarce RPO WM 2014-2020 objęło: 1) projekty badawczo-rozwojowe, a w tym zakup infrastruktury 
badawczej przedsiębiorcy, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R, 2) bony na innowacje na 
realizacji prac badawczych we współpracy z instytucją naukową, 3) tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-
rozwojowego dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz 4) proces eksperymentowania i poszukiwania nisz 
rozwojowych i innowacyjnych. 

Wsparcie w obszarze działania ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw MŚP podejmujących działania 
badawczo-rozwojowe, prowadzące do powstania innowacji oraz zwiększenie ich zakresu i intensywności poprzez 
podejmowanie nowych projektów, tworzenie lub rozwój infrastruktury badawczej oraz nawiązywanie 
i wzmacnianie kooperacji z instytucjami naukowymi. Celem szczegółowym jest zwiększona aktywność badawczo-
rozwojowa przedsiębiorstw, rezultatami bezpośrednimi – liczba nowych naukowców we wspieranych 
jednostkach oraz liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej, a produktami – 
liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi, otrzymujących wsparcie/dotacje, w tym 
w zakresie prowadzenia prac B+R, inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie, liczba przedsiębiorstw 
ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na zakup 
aparatury naukowo-badawczej. Nowoczesna infrastruktura B+R odpowiadająca na potrzeby gospodarki 
województwa jest podstawą podejmowania przedsięwzięć społeczno-gospodarczych mających potencjał do 
dokonania realnych przeobrażeń oraz podniesienia konkurencyjności podmiotów z Mazowsza. Zaplanowane 
wsparcie ma odpowiadać na problem niesatysfakcjonującego stanu infrastruktury B+R w regionie.  

Z analizowanych danych SL2014 wynika, iż łączna wartość projektów zakontraktowanych na dzień 31.05.2020 r. 
wyniosła 892 793 905,84, zaś kwota łącznego dofinansowania – 516 215 599,80 zł. zł. Zgłaszane wnioski dotyczyły 
głównie projektów o budżetach poniżej 400 tys. zł oraz o wnioskowanym dofinansowaniu wynoszącym 200 tys. 
zł. Drugą subdominantą była wartość 3 478 tys. zł, co oznacza, iż w badanej próbie znajdował się drugi, mniejszy 
biegun obejmujący 32,81% wniosków o kwotach jednostkowych powyżej 2 000 tys. zł. Tym samym można 
stwierdzić, iż w programie przeważały wnioski o budżetach do 400 tys. zł (łącznie było ich 542), w ramach których 
zakładano realizację projektów znajdujących się na niskich poziomach gotowości technologicznej (I-IV) 
i bezpieczne uruchomienie procesów rozwoju innowacyjnego w firmach.  

Kolejną grupą wnioskodawców były firmy posiadające już zweryfikowane komponenty lub podstawowe 
podsystemy technologii i rozpoczynały (poziom gotowości technologicznej V i wyższy), bądź kontynuowały proces 
rozwoju. Jest to zjawisko bardzo korzystne z punktu widzenia realizacji założeń polityki gospodarczej związanej 
z promowaniem tworzenia i dyfuzji innowacji do sektora przedsiębiorstw oraz wdrażaniem innowacji przez 
przedsiębiorstwa. Interwencją objęta jest bowiem relatywnie duża grupa potencjalnych beneficjentów, a kwoty 
jednostkowe wydatków ogółem i wnioskowanego dofinansowania zaangażowane w poszczególne projekty 
relatywnie niskie. Daje to w efekcie większy stopień upowszechnienia oraz szerszy krąg odbiorców interwencji. 
Jedyną wadą może być brak kontynuacji części działań w stosunku do projektów zrealizowanych wyłącznie 
w obrębie dokumentacji projektowej. Ryzyko takie jest jednak mniejsze, niż ryzyko związane z realizacją 
relatywnie niewielkiej ilości projektów większych wartościowo. Drugą istotną zależnością jest chronologia 
składania wniosków. Do końca roku 2016 złożono aż 504 wnioski, w roku 2017 – 280 wniosków, w roku 2018 – 
273, podczas gdy w roku 2019 jedynie 25. Rozkładało się to na ogółem 14 naborów. 

Wykres 2. Struktura chronologiczna składanych wniosków w Działaniu 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014. 
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Tabela 4. Chronologia i tematyka naborów w Działaniu 1.2 

Działanie Termin naborów Typ projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Kwota 
dofinansowania 
(w euro i zł) 

Dodatkowe informacje 

1.2 październik 2016  Małe projekty badawcze – 
bony na innowacje 

3 000 000 euro 
(12 720 000 zł) 

Warunkiem uruchomienia konkursu 
było zatwierdzenie aneksu do 
Kontrakt Terytorialnego 
zawierającego listę projektów. 

1.2 październik 2016 Projekty badawczo-rozwojowe 30 000 000 euro 
(127 200 000 zł) 

Dla beneficjentów nieposiadających 
dotychczas doświadczenia w 
prowadzeniu prac B+R 

1.2 październik 2016 Tworzenie lub rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego 

20 000 000 euro 
(84 800 000 zł) 

Brak 

1.2 październik 2016 Proces eksperymentowania i 
poszukiwania nisz 
rozwojowych i innowacyjnych 

5 000 000 euro 
(21 200 000 zł) 

Konkurs nieprofilowany tj. brak 
wymogu zgodności z RIS 

1.2 maj 2017  Projekty badawczo-rozwojowe  10 000 000 euro  
(43 307 000 zł)  

Dla beneficjentów posiadających 
doświadczenie w prowadzeniu prac 
B+R 

1.2 wrzesień 2017  Tworzenie lub rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego 

6 000 000 euro  
(25 984 000 zł) 

Brak 

1.2 październik 2017  Proces eksperymentowania i 
poszukiwania nisz 
rozwojowych i innowacyjnych 

5 000 000 euro  
(21 654 000 zł) 

Konkurs nieprofilowany tj. brak 
wymogu zgodności z RIS 

1.2 czerwiec 2018  Projekty badawczo-rozwojowe  10 000 000 euro 
(43 122 000 zł)  

Dla beneficjentów posiadających 
doświadczenie w prowadzeniu prac 
B+R 

1.2 luty 2018  Małe projekty badawcze – 
bony na innowacje 

5 000 000 euro 
(21 561 000  zł) 

 

1.2 wrzesień 2018 Tworzenie lub rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego 

6 000 000 euro 
(25 873 000 zł) 

Konkurs uzależniany od wyników 
poprzednich konkursów.  

1.2 listopad 2018  Proces eksperymentowania i 
poszukiwania nisz 
rozwojowych i innowacyjnych 

1 300 000 euro  
(5 606 000 zł) 

Dla beneficjentów nieposiadających 
dotychczas doświadczenia w 
prowadzeniu prac B+R 

1.2  grudzień 2018 Projekty badawczo-rozwojowe 
(dla projektów posiadający 
certyfikat Seal of Excellence) 

3 000 000 euro 
(12 937 000 zł) 

Brak 

1.2 Sierpień  
2019 

Projekty badawczo-rozwojowe 
(dla projektów posiadający 
certyfikat Seal of Excellence) 

1 000 000 euro  
(4 295 000 zł) 

Konkurs dla projektów, które 
posiadają certyfikat Seal of Excellence 

1.2 Październik 2019  Projekty badawczo-rozwojowe 1 000 000 euro  
(4 295 000 zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

W roku 2016 alokowano kwotę 58 mln euro w 4 naborach, w roku 2017 – kwotę 21 mln euro w 3 naborach, 
w roku 2018 – kwotę 25 mln euro w 5 naborach, zaś w roku 2019 – jedynie 2 mln euro w 2 naborach, co świadczy 
o bardzo szybkim wyczerpaniu się środków alokowanych na ten cel wynikające z dużej ilości wniosków 
w pierwszych konkursach spełniających wymogi formalne i merytoryczne. Powyższe prowadzi do stwierdzenia 
o wysokim zainteresowaniu i popycie na instrumenty wsparcia oferowane w Działaniu 1.2. 

Z punktu widzenia utrzymywania stabilnego poziomu zainteresowania programem oraz wysokiej atrakcyjności 
programu nie jest to zjawisko jednoznacznie korzystne, bowiem nie tworzy warunków stałej dostępności 
środków na realizację działań w obszarze B+R w danym okresie programowania. Z drugiej jednak strony szybsza 
dystrybucja środków to mniejsze ryzyko ich nierozdysponowania w zakładanych ramach czasowych oraz szybciej 
pojawiające się efekty ich wykorzystania w praktyce gospodarczej. 
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Analiza rozkładu geograficznego wnioskodawców ze względu na ich siedziby pokazała, iż na 1082 złożone wnioski 
aż 737 pochodziło z Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego, co stanowi 68,11% wszystkich wniosków. 
W pozostałych miastach na prawach powiatu wyglądało to następująco: Radom – 49 wniosków, Siedlce – 
8 wniosków, Płock – 8 wniosków oraz Ostrołęka – 4 wnioski. Potwierdza to hipotezę badawczą o dominacji 
Warszawy w grupie zarówno przedsiębiorstw, jak i ośrodków akademickich oraz niskiej aktywności pozostałych 
miast w obu wyżej wymienionych grupach (wszystkie miasta na prawach powiatu województwa mazowieckiego 
są ośrodkami akademickimi). 

Wykres 3. Lokalizacja wnioskodawców w Działaniu 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014. 

W strukturze typów obszarów realizacji widoczna jest z kolei wyraźna dominacja wnioskodawców pochodzących 
z dużych obszarów miejskich (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia), którzy złożyli łącznie 697 wnioski. 
Dla porównania wnioskodawcy pochodzący z małych obszarów miejskich (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) złożyli 165 wniosków, zaś z obszarów wiejskich (o małej gęstości zaludnienia) – 221 wniosków. 

Wykres 4. Typy obszarów reprezentowane przez wnioskodawców Działania 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014. 

Należy jednak podkreślić, iż powyższa segmentacja rynku wnioskodawców nie jest tożsama z poprzednią. 
W obręb aglomeracji warszawskiej wchodzą obszary o małej gęstości zaludnienia, a firmy tam zarejestrowane są 
immanentnie związane ze stolicą i korzystają na równi z infrastruktury gospodarczej i społecznej. Podział więc 
ten nie pokazuje w pełni stopnia utylizacji funduszy unijnych przez wnioskodawców związanych z metropolią 
warszawską. 

Kolejnym analizowanym elementem był okres rozpatrzenia zatwierdzenia wniosku. Zaobserwowano tu bardzo 
duże różnice. Przeciętnie wnioski złożone w programie były rozpatrywane i zatwierdzane w okresie od 174 do 
185 dni (najczęściej występującym terminem rozpatrzenia wniosków było 239 dni). Najkrótszym czasem 
rozpatrywania wniosku było 39 dni, najdłuższym – 477 dni. Powyższe nie ma odniesienia do terminów zawarcia 
umów, które następowały relatywnie szybciej.  
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Najwięcej wniosków złożonych zostało przez podmioty zaliczane do następujących sekcji PKD: sekcja 
J (informacja i komunikacja – 20,35%), sekcji M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 12,68%) oraz 
C (przetwórstwo przemysłowe – 10,74%).  

Podmiotami najczęściej aplikującymi o wsparcie były mikroprzedsiębiorstwa o formie prawnej spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością (28,3%) oraz mikroprzedsiębiorstwa rozumiane jako osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą (22,8%). Warszawa wyraźnie dominuje nad pozostałymi regionami, a dla 
Obszaru Metropolitalnego Warszawy ta dominacja jest wyraźnie silniejsza.  

Zbadano również wszystkie wnioski odrzucone i nie stwierdzono istnienia dominanty w związku z typem 
projektów, a ich rozkład okazał się wysoce równomierny: Małe projekty badawcze – bony na innowacje 
(28% wniosków odrzuconych), Projekty badawczo-rozwojowe (24%), Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-
rozwojowego (22%) oraz Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (26%). 
Wartości średnie wniosków odrzuconych odpowiadały wnioskom zatwierdzonym. Nie zaobserwowano również 
istotnych różnic w podziałach wyróżnionych według branży beneficjenta i według przyporządkowania projektów 
do poszczególnych obszarów Inteligentnej Specjalizacji. 

Analiza struktury branżowej beneficjentów Działania 1.2 ujawniła, iż dwie trzecie beneficjentów (66,91%) 
związane było z usługami, jedna piata – z działalnością produkcyjną (19,96%), a jedna siódma – z pozostałą 
działalnością gospodarczą (13,13%). 

Wykres 5. Struktura branżowa beneficjentów Działania 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 
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Na łączną liczbę 556 umów, 119 zawarto z podmiotami mającymi swoje siedziby na obszarach wiejskich (o małej 
gęstości zaludnienia), 85 – na małych obszarach miejskich (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia), zaś 
352 – na dużych obszarach miejskich (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia). 

Wykres 6. Typy obszarów z jakich pochodzili beneficjenci Działania 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Uszczegółowienie struktury beneficjentów ze względu na lokalizację prowadzonej działalności pokazało, że 
największy odsetek beneficjentów pochodził z ośrodków miejskich powyżej 500 tys. mieszkańców (tj. Warszawy), 
gdzie siedziby miało aż 58,0% beneficjentów Działania 1.2. Pozostałe ośrodki miejskie reprezentowało 
25,2% beneficjentów, a obszary wiejskie – 16,8%.  

Wykres 7. Odsetek korzystających ze wsparcia w ramach Działania 1.2 z uwzględnieniem lokalizacji 
beneficjenta 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

W ostatniej kategorii przedstawionej na wykresie mieszczą się firmy zlokalizowane w Warszawie, 
w przedostatniej – radomskie i płockie, w kategorii 50-100 tys. mieszkańców – firmy z Siedlec, Ostrołęki oraz 
pochodzące z powiatów warszawskiego zachodniego i wschodniego. Udział podmiotów korzystających z grantów 
z obszarów miast od 20 tys. do 50 tys. oraz od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców zawdzięczany jest 
przedsiębiorstwom zlokalizowanym głównie w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. 

Analiza rynków, na których działali beneficjenci, wskazuje, iż realizowane projekty dotyczyły głównie 
przedsięwzięć na rynku ogólnokrajowym. Drugą najistotniejszą grupą były przedsięwzięcia na rynku lokalnym 
i regionalnym – łącznie 30,2% projektów.  
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Wykres 8. Odsetek korzystających ze wsparcia w ramach Działania 1.2 z uwzględnieniem rynku, na którym 
beneficjent prowadzi działalność 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 

Rynki lokalne korzystających ze wsparcia charakteryzowały się największą koncentracją przestrzenną i najwyższą 
znajomością ich specyfiki, co oznacza, iż główni odbiorcy zlokalizowani są w sąsiedztwie. Nie oznacza to jednak 
w przypadku oferowanych produktów, iż nie podlegają one dalszej redystrybucji. Wskazany przez beneficjentów 
rynek ogólnokrajowy wiązał się z właściwościami oferowanych produktów i usług oraz systemem sprzedaży, a nie 
– strukturą odbiorców, bowiem ich rozkład przestrzenny nie podlegał kontroli ze strony przedsiębiorstw. Pod 
względem wielkości przedsiębiorstwa struktura beneficjentów wykazywała dużą obecność mikroprzedsiębiorstw 
stanowiących 52,1% oraz małych przedsiębiorstw stanowiących 33,6% badanych projektów.   

Wykres 9. Odsetek korzystających ze wsparcia w ramach Działania 1.2 z uwzględnieniem wielkości 
przedsiębiorstwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 

Struktura przedsiębiorstw województwa mazowieckiego, której odzwierciedleniem są dane z rejestru REGON, 
pokazuje, że mikroprzedsiębiorstw jest 95,2%, małych – 3,8%, średnich – 0,8%, zaś dużych – 0,2%. Nakładając na 
to strukturę beneficjentów Działania 1.2 widać wyraźną nadreprezentację przedsiębiorstw małych i średnich. 
Dodatkowo przeprowadzona analiza danych z systemu SL2014 pokazała, iż wśród beneficjentów dominowały 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiące 53,8% całości oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą  24,8%.  

Zaobserwowano również tendencję związaną z centralizacją lokalizacji, bowiem wśród zawartych umów 
zaznaczyła się wyraźna dominacja beneficjentów pochodzących z Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego 
obejmującego również obszary wiejskie i miejskie od 20 do 500 tys. mieszkańców, a odsetek ich przedstawicieli 
wyniósł 63,7% ogólnej liczby zawartych umów. Poza przedsiębiorstwami w Działaniu 1.2 wzięły udział jako 
beneficjenci 3 uczelnie, 7 fundacji oraz 1 instytut badawczy. Jeśli chodzi o ostatnią grupę instytucji, to warto 
zwrócić uwagę, że Działanie 1.2 nie było bezpośrednio do nich adresowane, z czego bierze się ich niska 
reprezentacja w populacji beneficjentów. Ponadto instytucje te mają na prowadzoną przez siebie działalność 
innowacyjną do wyboru inne formy wsparcia (chociażby z programów krajowych, jak PO IR), stąd  
RPO WM 2014-2020 nie jest przez nie traktowany jako wiodące źródło finansowania.  
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Wykres 10. Szczegółowy rozkład beneficjentów Działania 1.2 wg lokalizacji siedziby 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 

Powyższa struktura kolejny raz potwierdza fakt wysokiej nadreprezentacji beneficjentów mających swoje 
siedziby na terenie Warszawy. Jest to jednak odzwierciedlenie rzeczywistej struktury podmiotów gospodarki 
narodowej pochodzącej z rejestru REGON, bowiem 53,3% wszystkich zarejestrowanych jednostek miała swoją 
siedzibę w m.st. Warszawie. W pozostałych subregionach rozkłady beneficjentów również są zbliżone do 
struktury demograficznej podmiotów gospodarczych, za wyjątkiem Radomia skupiającego 3,7% jednostek całego 
województwa wobec prawie dwukrotnie niższego udziału beneficjentów (1,7%).  

Wśród beneficjentów Działania 1.2 większość stanowiły firmy usługowe, a wśród nich – firmy związane 
z działalnością informacyjno-komunikacyjną, głównie telekomunikacją, usługami informacyjnymi, 
programowaniem, doradztwem oraz działalnością pokrewną. Drugą wyraźną nadreprezentację tworzyły grupy 
beneficjentów obejmujących mikro oraz małe przedsiębiorstwa działające w formie kapitałowej spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością.   
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Wykres 11. Struktura branżowa beneficjentów korzystających ze wsparcia w ramach Działania 1.2 

 

Uwaga: 25 beneficjentów (8,6%) nie wskazało branży. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Analizy rozkładu liczby beneficjentów Działania 1.2 pod kątem branż wskazały, że w największym stopniu grono 
beneficjentów tworzyły 2 branże: Działalność profesjonalna, naukowa oraz Przetwórstwo przemysłowe 
(odpowiednio 16,8% oraz 16,0% ogółu projektów). Na kolejnych miejscach pod względem liczebności 
realizowanych projektów plasowały się: Informacja i komunikacja (13,4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (10,9%) i Budownictwo (9,2%). Z porównania 
struktury wnioskodawców i beneficjentów wynika, iż relatywnie duża liczba wniosków branży ICT nie przełożyła 
się na analogiczną ilość zawartych umów. Ponadto należy stwierdzić, iż struktura branżowa nie wykazuje istotnej 
dominacji któregokolwiek sektora gospodarczego, a rozkład charakteryzuje się względną równomiernością. Pod 
względem osiąganej rentowności badani beneficjenci zadeklarowali wyniki finansowe mieszczące się 
w następujących kategoriach, przy czym należy zaznaczyć, że w ramach przedmiotowego badania nie były 
przetwarzane ich sprawozdania finansowe, a podane wyniki w zakresie rentowności były wyłącznie 
deklaratywne.  
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Sekcja M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (w tym:
działalność prawnicza, działalność rachunkowo

Sekcja C: Przetwórstwo przemysłowe (w szczególności działalność
produkcyjna oraz poligrafia, cięcie i wykańczan

Sekcja J: Informacja i komunikacja (w tym: wydawanie książek,
działalność związana z filmami, nagraniami video, na

Sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny, Naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle

Sekcja F: Budownictwo (w tym roboty budowlane wykończeniowe,
wykonywanie instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych

Sekcja S: Pozostała działalność usługowa (w tym działalność
związków zawodowych, naprawa i konserwacja kompute

Sekcja Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (w tym pozostała
pomoc w zakresie opieki zdrowotnej)

Sekcja A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w tym uprawa
roślin, hodowla zwierząt,  rybołówstwo)

Sekcja E: Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz
działalność związana z rekultywacją (w tym odprowa

Sekcja P: Edukacja (w tym: wychowanie przedszkolne, pozaszkolne
formy edukacji)

Sekcja D: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układó

Sekcja R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (w tym
działalność związana ze sportem)

Sekcja B: Górnictwo i wydobywanie (w tym wydobywanie kamienia,
piasku, gliny, ropy naftowej, gazu ziemnego)

Sekcja I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

Sekcja N: Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca (w tym: wynajem i dzierżawa po

Sekcja H: Transport i gospodarka magazynowa (w tym
magazynowanie i przechowywanie towarów, działalność usługowa…

Sekcja K: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (w tym:
pośrednictwo pieniężne

Sekcja L: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (w
tym: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny
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Tabela 5. Analiza rentowności beneficjentów  

Osiągana rentowność  
(w % przychodów operacyjnych brutto) 

0-5%  5-10% powyżej 10% 

Mikroprzedsiębiorstwa 31% 9% 3% 

Małe przedsiębiorstwa 23% 3% 0% 

Średnie przedsiębiorstwa 11% 17% 3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 

Powyższe prowadzi do następujących wniosków: wśród badanych przedsiębiorstw mikro i małe 
charakteryzowały się niższą rentownością od przedsiębiorstw średnich i dominowały podmioty o rentowności do 
5% przychodów operacyjnych liczonych jako sumę przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz pozostałych 
przychodów operacyjnych. Wśród przedsiębiorstw średnich rozkład jest bardziej równomierny, ale dominują 
podmioty o rentowności w zakresie 5-10%. Jest to ilustracją ogólnej tendencji gospodarczej, według której im 
większe przedsiębiorstwo tym wyższa przeciętnie jego rentowność. Ogólna tendencja powoduje, że firmy 
o najwyższej rentowności rosną i przesuwają się „w górę” pomiędzy poszczególnymi kategoriami.  

Wśród czynników decydujących o sukcesie wymieniono: 

• trafność oceny miejsca i obszaru nowych innowacji w świetle wykonywanej dotychczas działalności; 

• wybór partnerów / wykonawców zdolnych do wykonania zleconych prac projektowych; 

• przeprowadzenie badań na odpowiedniej grupie docelowej końcowych użytkowników 
implementowanych produktów i usług; 

• prawidłowa identyfikacja nowego rynku dla innowacyjnych rozwiązań; 

• umiejętność elastycznego reagowania na czynniki nieprzewidziane.  

Jedynie w przypadku 4,7% respondentów nie zauważono wpływu realizacji projektu na sytuację ekonomiczną 
oraz pozycję konkurencyjną na rynku. Pozostali badani zauważali zmiany w postaci wzrostu jakości i asortymentu 
(63,9%), dostępu do wiedzy i informacji (50,4%), współpracy ze sferą badawczo–rozwojową (52,1%) wzrostu 
kompetencji i kwalifikacji (40,3%), a wśród dodatkowych efektów wymieniono większą otwartość na zmiany, 
wzrost prestiżu i rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa, wzrost przychodów lub zatrzymanie ich spadku oraz 
wzrost potencjału inwestycyjnego.  

Nierównomierny był również roczny poziom zawieranych umów, który tylko pośrednio wiązał się 
z harmonogramami naborów w Działaniu 1.2. Umowy były zawierane w następujących sekwencjach czasowych 
i nie były bezpośrednio z skorelowane z terminami naborów (efekt przesunięcia czasowego rozpatrywania 
wniosków): w roku 2016 – 72 umów o dofinansowanie, 2017 – 290 umów, rok 2018 – 106 umów, rok 2019 – 
88 umów. Oznacza to olbrzymie spiętrzenie prac związanych z ich zawieraniem w roku 2017, stanowiły one 
bowiem ponad połowę wszystkich zawartych umów w analizowanym okresie. Przy analizie czasochłonności fazy 
zawierania umów nie stwierdzono opóźnień ani wariancji odchyleń analogicznych do fazy oceny.   

Wykres 12. Rozkład czasowy zawieranych umów z beneficjentami Działania 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014. 
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Tabela 6. Rozkład lokalizacji beneficjentów Działania 1.2 

Miejsce siedziby (powiat) Beneficjenta Liczba zawartych umów % całości 

Warszawa 234  42,09% 

Warszawski zachodni 17 3,06% 

Grodziski 10 1,80% 

Piaseczyński 17 3,06% 

Pruszkowski 22 3,96% 

Otwocki 12 2,16% 

Wołomiński 14 2,52% 

Pruszkowski 22 3,96% 

Legionowski 6 1,08% 

Pozostałe powiaty 202 36,33% 

Ogółem 556 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014. 

Wśród zawartych umów również zaznaczyła się wyraźna dominacja Obszaru Metropolitalnego Warszawy, 
bowiem na 556 zawartych umów aż 354 pochodziły z aglomeracji warszawskiej, co stanowi 63,67% wszystkich 
zawartych umów.  

W obszarze Działania 1.2 obejmującego projekty B+R zwraca uwagę heterogeniczność ich kategorii, bowiem są 
to badania przemysłowe i prace rozwojowe obejmujące wdrożenia przemysłowe oraz rozwój technologii, 
procesy eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych, tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-
rozwojowego oraz bony na innowacje. Szczególnie ostatnia jest kategorią różniącą się zakresem i wielkością 
wsparcia, co wymaga odrębnego potraktowania w analizie. 

Najpopularniejszym konkursem w ramach Działania 1.2 były Małe projekty badawcze, w których wsparcie 
otrzymała ponad połowa beneficjentów. Pozostali korzystali z konkursów dotyczących projektów badawczo-
rozwojowych oraz tworzenia lub rozwoju zaplecza B+R, a w najmniejszym stopniu – z konkursów odnoszących 
się do procesów eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych.  

Wykres 13. Rozkład ilościowy beneficjentów w Działaniu 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Na alokacje kwot wsparcia w przypadku bonów na innowacje wpływał jego pułap, bowiem w tym zakresie średnie 
wsparcie wyniosło 130,7 tys. zł, podczas gdy w pozostałych konkursach wyniosło ono 1 717,5 tys. zł. Ta 
heterogeniczność spowodowała całkowicie różną alokację środków w ramach wyżej wymienionych projektów. 
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Wykres 14. Alokacja środków w ramach rodzajów wsparcia w Działaniu 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Wsparcie Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza 

Beneficjenci wpisywali się w obszary inteligentnej specjalizacji (IS) województwa mazowieckiego w następującym 
stopniu: IS Bezpieczna żywność – 8,7% beneficjentów, IS Inteligentne systemy zarządzania  
– 22,4% beneficjentów, IS Nowoczesne usługi dla biznesu – 28,2% beneficjentów oraz IS Wysoka jakość życia – 
22,7% beneficjentów. Pozostałe 18% realizowanych projektów nie odnosiło się bezpośrednio do żadnego 
z powyższych obszarów. 

Wykres 15. Powiązanie wsparcia w Działaniu 1.2 z Inteligentnymi Specjalizacjami Mazowsza 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Badane projekty wpisywały się najczęściej w tylko jeden obszar inteligentnej specjalizacji (54%), rzadziej – 
w 2 obszary (23%), zaś w 15% – w 3. Najczęściej występującym połączeniem inteligentnych specjalizacji były 
Inteligentne systemy zarządzania wraz z Nowoczesnymi usługami dla biznesu oraz Wysoką jakością życia. Należy 
zauważyć, że kryterium to miało charakter deklaratywny, a poszerzenie zakresu wpływało na ocenę projektu 
(max. 6 pkt.) i zwiększenie szans na sukces. Średnia kwota wnioskowanego wsparcia wzrastała wraz z liczbą 
obszarów inteligentnej specjalizacji, w które wpisywał się beneficjent. Do obszarów tematycznych 
zrealizowanych projektów, które nie stanowiły inteligentnych specjalizacji województwa, zaliczały się 
przedsięwzięcia z branży budownictwa, motoryzacji, transportu oraz branży elektrycznej. 

W ramach przeprowadzonej analizy sprawdzono, czy faktycznie miała miejsce koncentracja wsparcia projektów 
B+R na najbardziej obiecujących „niszach rozwojowych” – tematach, których realizacja, a następnie wdrożenie 
i komercyjne wykorzystanie, w istotnym stopniu przyczyniło się do rozwoju gospodarczego i innowacyjnego 
regionu. Ocena zgodności projektu z inteligentnymi specjalizacjami objęła ocenę spójności z przynajmniej jednym 
kierunkiem badań w ramach wskazanej inteligentnej specjalizacji i przynajmniej jednym celem badawczym 
w ramach tego kierunku.  

W obszarze Bezpiecznej żywności koncentracja nastąpiła w 6 z 11 priorytetowych kierunków badań, a mianowicie 
metodach i środkach wydłużających przydatność do spożycia produktów rolno-spożywczych, w tym rozwój 
specjalistycznych opakowań dostosowanych do konkretnych potrzeb, opracowania, rozwoju wytwarzania 
nowych produktów spożywczych, rozwiązań technologicznych i narzędziowych do oceny bezpieczeństwa 
żywności, wsparcia dla tradycyjnej produkcji żywności w oparciu o rodzime lokalne lub regionalne surowce i stare 
receptury, projektowania biodegradowalnych materiałów funkcjonalnych wytworzonych z surowców 
odnawialnych do zastosowań w przemyśle spożywczym i opakowaniowym oraz rozszerzenie funkcjonalności 
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dodatków technologicznych. Brak było projektów dotyczących technik upraw, tradycyjnych metod wytwarzania, 
kontroli pochodzenia, ochrony pszczół czy dyspenserów feromonowych wabiących owady (kierunki 1,2,6,7 i 9). 

W dziedzinie Inteligentnych systemów zarządzania projekty dotyczyły szerszego zakresu kierunków i obejmowały 
inteligentne systemy zarządzania w transporcie i logistyce, przemyśle i infrastrukturze, usługach i ekologii oraz 
nowoczesne narzędzia dla systemów zarządzania. Nie wystąpiły projekty związane z  inteligentnymi systemami 
zarządzania w e-administracji i usługach publicznych (kierunek 16). 

W obszarze Nowoczesne usługi dla biznesu projekty objęły rozwiązania technologiczne i procesowe zarządzania 
wiedzą i kompetencjami pracowników, w zakresie optymalizacji i automatyzacji procesów i usług oraz 
opracowania modeli biznesowych, technologii ułatwiającej samodzielne projektowanie, tworzenie 
i komponowanie spersonalizowanych cyfrowych usług biznesowych przez przedsiębiorstwa oraz usługi 
wspierania prac badawczo-rozwojowych na styku nauka – przedsiębiorcy. Brak było projektów z dziedziny 
technologii ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (kierunek 18) oraz rozwiązań wspierających 
zarządzanie geoinformacją (kierunek 23). 

Wreszcie w obszarze Wysoka jakość życia zrealizowano zakres tematyczny systemów wykorzystujących 
rozwiązania telemedyczne oraz informatyczne, proekologicznych tworzyw, rozwiązań umożliwiających 
diagnostykę, projektowania i otrzymania nowych materiałów funkcjonalnych, urządzeń do diagnostyki 
medycznej, terapii i rehabilitacji, a zabrakło projektów w zakresie transportu i przechowywania materiałów 
niebezpiecznych (kierunek 24), systemów monitorowania zagrożeń oraz zarządzania ryzykiem (kierunek 25) oraz 
rozwoju i wdrażania urządzeń do wykrywania niebezpiecznych substancji (kierunek 31).  

Powyższe prowadzi do wniosku o relatywnie niższym pokryciu priorytetowych kierunków badawczych jedynie 
w 2 obszarach Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza – Bezpiecznej żywności oraz Wysokiej jakości życia, 
szczególnie w podobszarze tematycznym Zdrowia i kosmetyki. Niekoniecznie musi to oznaczać brak potencjału 
do ich rozwoju na Mazowszu, a chociażby to, że zakresy priorytetowych kierunków badań są w tych dziedzinach 
zbyt szczegółowe i wymagają przeglądu pod kątem ich ewentualnego połączenia w większe konglomeraty. 

Poza mniejszą liczbą projektów zrealizowanych w obszarze Zdrowej żywności nie zaobserwowano silniejszego, 
rysującego się trendu większej koncentracji na konkretnych dziedzinach Inteligentnych Specjalizacji 
województwa mazowieckiego. W Obszarze Metropolitalnym Warszawy, częściej niż w pozostałych regionach 
województwa, realizowane projekty wpisywały się w obszary: Nowoczesne usługi dla biznesu, Inteligentne 
systemy zarządzania oraz Wysoka jakość życia. Jest to logicznie spójne, bowiem współwystępowanie 
inteligentnych systemów zarządzania z nowoczesnymi usługami dla biznesu wynika z charakteru projektów 
realizowanych w oparciu o infrastrukturę ICT, a ich efekty służą wysokiej jakości życia. Podobne powiązanie 
logiczne można zaobserwować dla bezpiecznej żywności, która łączy się z wysoką jakością życia. Jeśli chodzi 
o kierunki badań, to częściej realizowano projekty z zakresu inteligentne systemy zarządzania w przemyśle 
i infrastrukturze (12%) oraz inteligentne systemy zarządzania w transporcie i logistyce (7%). Nie zaobserwowano 
również korelacji (współwystępowania podmiotowo-przestrzennego) pomiędzy obszarem zdrowej żywności 
a lokalizacją beneficjentów na obszarach wiejskich. Aż 52% beneficjentów zrealizowało innowacyjność 
produktową, 34% – procesową, a 11% – połączenie obu tych typów innowacyjności. Relatywnie niską wartością 
(3%) charakteryzowały się innowacyjności organizacyjne i niezdefiniowane.  

Wykres 16. Typy innowacji powstających w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 
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Rozwiązania innowacyjne związane były głównie z 3 sekcjami PKD, a mianowicie informacja i komunikacja (Sekcja 
J), działalność profesjonalna naukowa i techniczna (Sekcja M) oraz przetwórstwo przemysłowe (Sekcja C). Należy 
podkreślić, że pierwsza sekcja PKD jest bezpośrednio powiązana przedmiotowo z Inteligentnymi systemami 
zarządzania, a druga – z Nowoczesnymi usługami dla biznesu.   

Analiza syntaktyczna i semantyczna projektów – przeprowadzona na podstawie bazy danych z SL2014 
dotyczących zawartych umów o dofinansowanie – ujawniła, że aż 28% umów zawierało w swoim opisie 
„opracowanie algorytmów” i „stworzenie platform informatycznych”, co dotyczyło zarówno procesów 
produkcyjnych i technologicznych, jak i procesów obsługi klienta i odnosiło się bezpośrednio do rozwoju 
technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, które było najpopularniejszym wynikiem innowacyjnego 
działania o charakterze interdyscyplinarnym i międzysektorowym.  

Efekty projektów 
W ocenie beneficjentów wymiar praktyczny zrealizowanych dotacji wynikał z komercjalizacji prac B+R i dotyczył 
następujących obszarów ich działalności gospodarczej i efektów rozwojowych wskazanych na poniższym 
wykresie. 

Wykres 17. Efekty realizacji innowacji powstających w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 1.2 
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Poprawa pozycji rynkowej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 

Spośród nich jedynie 5% odłożyło pełną realizację i wdrożenie efektów zrealizowanych projektów, a pozostałe 
95% zrealizowało je w całości. Podstawowymi obszarami były: opracowanie nowych produktów i usług, badania 
techniczne udoskonalonych produktów i usług, optymalizacja procesów technologicznych i organizacyjnych oraz 
podniesienie jakości i różnorodności oferowanych produktów i usług. Wśród efektów rzeczowych 
i niematerialnych podkreślono istotność pokrycia kosztów związanych z realizacją projektów badawczo-
rozwojowych, sfinansowania zakupu środków trwałych, podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników. 

10,9% 36,1% 30,3% 5,0% 17,6%

Zdobycie nowych rynków

15,1% 50,4% 17,6% 3,4% 13,4%

Pozyskanie nowych klientów

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem/ Trudno powiedzieć

39,5% 44,5% 5,9%

0,8%

9,2%

Wzrost innowacyjności produktów

19,3% 43,7% 10,9% 2,5% 23,5%

Wzrost innowacyjności procesów biznesowych

15,1% 47,9% 8,4% 0,8% 27,7%

Satysfakcja klientów

23,5% 39,5% 11,8% 1,7% 23,5%

Satysfakcja pracowników

4,2% 26,9% 29,4% 18,5% 21,0%

Pozyskanie partnera strategicznego/ partnerów strategicznych do współpracy

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem/ Trudno powiedzieć
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Wykres 18. Efekty rzeczowe i niematerialne zrealizowane przez beneficjentów Działania 1.2 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 
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istotne bardzo istotne trudno powiedzieć

1,7%
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Wsparcie dla podnoszenia wiedzy i kompetencji pracowników
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Wsparcie dla wdrożenia wyników prac B+R
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Wsparcie na zakup infrastruktury badawczej
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Wsparcie dla wdrożenia nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
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Wsparcie dla procesów komercjalizacji
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Uzyskane przez beneficjentów dofinansowanie do realizacji projektów w ramach Działania 1.2 uruchomiło 
dodatkowe inwestycje na działalność B+R z ich strony, które sumarycznie wyniosły 44% całkowitych, 
poniesionych nakładów (efekt dodatkowości).  

Interwencja prowadzona w ramach Działania 1.2 odpowiada na zdiagnozowane problemy gospodarki 
województwa mazowieckiego w obszarze innowacyjności, a w szczególności – niskiego poziomu wydatków 
w sektorze B+R w relacji do PKB, niskiego udziału pracujących w sektorze B+R w ogólnej liczbie pracujących, 
słabych powiązań sektora nauki z gospodarką, słabości jednostek naukowo-badawczych prowadzących badania 
naukowe finansowane ze środków publicznych oraz niskiego urynkowienia wyników prowadzonych prac B+R. 

Fundamentalne znaczenie dla budowy zdolności innowacyjnych województwa ma polityka innowacyjna oraz 
wsparcie realizowane przez regionalne systemy. Dlatego też celem pierwszej osi jest wzmacnianie badań 
naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji przeprowadzone poprzez udoskonalanie infrastruktury 
B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji. 
Ponadto promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 
przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego. W szczególności 
dotyczy to promowania inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji 
społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, 
otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, 
linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych 
i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii 
o ogólnym przeznaczeniu. 

Analiza dokonanych zmian i zrealizowanych efektów Działania 1.2 odnosi się do takich rezultatów, jak: wzrost 
innowacyjności, konkurencyjności i adaptacyjności podmiotów objętych interwencją i zawiera szereg aspektów 
funkcjonowania podmiotów, które w jakikolwiek sposób zostały objęte interwencją z uwagi na realizację 
projektu. Mając na uwadze założenia interwencji, ważne jest, że w badaniu wśród beneficjentów najbardziej 
zauważalnym efektem interwencji było pojawienie się nowych produktów gotowych do komercjalizacji 
i wprowadzenia na rynek oraz opracowania nowej technologii.  

Wykres 19. Ocena przez beneficjentów bezpośrednich efektów osiągniętych w zakresie komercjalizacji 
wyników prac B+R sfinansowanych w ramach Działania 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 
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wprowadzony na rynek
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Opracowanie nowej technologii i jej jednorazowa sprzedaż

Opracowanie nowej technologii i udzielenie na nią licencji
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Opracowanie nowej technologii wykorzystywanej
wyłącznie dla realizacji własnych celów rozwojowych

przedsiębiorstwa

Wniesienie wyników prac B+R jako aport do nowo-
utworzonej spółki

Prace B+R nie zostały jeszcze zakończone

Prace B+R zakończyły się fiaskiem
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Odnosi się to do takich elementów składowych, jak wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz 
technologiczna modernizacji firmy. Nie tak istotne okazały się wniesienie wyników prac badawczo–rozwojowych 
czy jednorazowa sprzedaż wyników tych prac.  

Podstawowymi rezultatami realizacji interwencji w ramach Działania 1.2 był wzrost nakładów na działania 
badawczo-rozwojowe, podjęcie współpracy i intensyfikacja współpracy z sektorem naukowym oraz większa 
skłonność do inicjowania kolejnych projektów B+R. Pojawił się jednak także szereg efektów dodatkowych 
w ramach zrealizowanych projektów obejmujących pojawienie się elementu umiędzynarodowienia działalności 
beneficjentów i prób wejścia na rynki zagraniczne, wzrost sprzedaży, przychodów i zatrudnienia, w tym ściśle 
związanego z działalnością B+R. 

Wykres 20. Ocena przez beneficjentów innych efektów uzyskania dotacji na prace badawczo-rozwojowe 
w ramach Działania 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 
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Zostało więc zrealizowanych wiele efektów, które dotyczyły zarówno wewnętrznych aspektów funkcjonowania 
przedsiębiorstw, związanych z ulepszaniem produktów i technologii, usług, jak i zewnętrznych związanych 
z próbami podejmowania umiędzynarodowienia działalności. Zmiany dotyczą istotnego elementu, jakim jest 
wzrost subiektywnej skłonności do inicjowania i podejmowania działalności badawczo–rozwojowej, świadomości 
znaczenia wartości niematerialnych i prawnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, a także świadomości do 
zabezpieczania praw własności intelektualnej. Część efektów będzie mogła zostać skwantyfikowana dopiero po 
upływie pewnego czasu związanego z oceną częstotliwości i stabilności ich występowania. 

Po analizie doświadczeń związanych z procesem aplikacyjnym prawie trzy czwarte respondentów – 
beneficjentów Działania 1.2 ponowiłoby próbę pozyskania dotacji, większość jednak miała zamiar dokonać 
szeregu modyfikacji i usprawnień działań aplikacyjnych w obszarach zakresu przedmiotowego wniosków i czasu 
ich realizacji. Jedynie jedna czwarta zrezygnowałaby lub nie miała zdania.  

Wykres 21. Ocena przez beneficjentów konsekwencji braku finansowania dla zaplanowanych działań 
w ramach Działania 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Przy realizacji interwencji w ramach Działania 1.2 najistotniejszą rolę odegrały procesy innowacyjne związane 
z możliwościami tworzenia nowego lub poszerzenia asortymentu produktów i usług. Kolejnymi istotnymi 
elementami wskazanymi przez beneficjentów były: możliwość sfinansowania środków trwałych w celu 
zwiększenia potencjału produkcyjnego, podjęcie współpracy ze sferą badawczo-rozwojową, zmiana wysokości 
przychodów i kosztów operacyjnych.  

Analiza sytuacji hipotetycznej (bez wsparcia) dowodzi, że wyłączenie lub ograniczenie wsparcia udzielanego 
w ramach Działania 1.2 prowadziłoby do ograniczenia innowacyjności, a w efekcie –  konkurencyjności. Zgodnie 
z opiniami beneficjentów skutkowałoby to odstąpieniem od realizacji projektów albo istotnym zmniejszeniem 
zakresu projektów lub wydłużeniem czasu ich realizacji ze względu na ograniczenia finansowe przedsiębiorców. 
Interwencja zatem pozytywnie oddziałuje na sytuację beneficjentów. 

Do efektów nieprzewidzianych, których należało oczekiwać, a które nie wystąpiły, należy zaliczyć brak synergii na 
2 płaszczyznach: rodzajów projektów realizowanych w obrębie Działania, które nie generowały między sobą 
punktów styku, tworząc wartość dodaną, oraz pomiędzy przedsiębiorstwami współpracującymi w ramach 
projektu. Wśród zrealizowanych projektów nie można było uchwycić wspólnych elementów, możliwości 
kooperowania bądź komplementarności lub ich substytucyjności. Koncentrowały się one co prawda na 
rozwiązaniach z obszaru ICT, ale brak było elementu umożliwiającego ich funkcjonalne powiązanie, nie zaznaczył 
się więc silniejszy efekt synergii prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, niezbędny do wypracowania 
wspólnych, bardziej złożonych i innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorstwa zlecają bowiem prace B+R pod 
rygorem zachowania tajemnicy, co utrudnia współpracę pomiędzy firmami, zawiązywanie przez nie konsorcjów 
i wymianę know-how. 

Relatywnie niska współpraca pomiędzy podmiotami powoduje, że jedynie w 7% projektów odgrywała ona 
istotniejszą rolę. Dodatkowo tylko 2% projektów zrealizowanych zostało w systemie konsorcjalnym 
z jednostkami naukowymi, a 1% – w systemie partnerskim z innymi podmiotami. Widoczne są słaba współpraca 
między podmiotami, niska chęć kontynuacji współdziałania po zakończeniu realizacji projektów, rozproszenie 
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działalności firm i niechęć do inwestowania wyłącznie prywatnych środków. Współpraca z jednostkami 
badawczymi z punktu widzenia MŚP jest obarczona ryzykiem wynikającym z dyktatu celu komercyjnego, 
niestanowiącego priorytetu dla jednostek, które dopasowują charakter realizowanych badań do możliwości 
zaplecza badawczo-rozwojowego, jakie posiadają, i priorytetów naukowych. Mały odsetek wniosków złożonych 
w konsorcjach i niski efekt synergii zrealizowanych prac może rzutować na wygasanie pozytywnych skutków 
wsparcia po zakończeniu finansowania.  

Wysoki poziom osiągnął efekt dodatkowości netto przypisany do pomocy publicznej, bowiem wartość ogółem 
wspartych przedsięwzięć wyniosła 891 847,7 tys. zł i zaangażowała środki własne beneficjentów w wysokości 
394 322,3 tys. zł przy  wysokości wsparcia wynoszącego 497 525,5 tys. zł. Procentowo wyrażona wartość wsparcia 
UE w stosunku do wartości projektów ogółem z obszaru B+R wyniosła 56%, a to oznacza, że każda złotówka 
pochodząca z wkładu UE wygenerowała efekt dodatkowości w postaci uruchomienia przez beneficjentów 
nakładów własnych w wysokości 79 groszy. Efekt deadweight również jest wysoki, bowiem bez wsparcia jedynie 
12,6% beneficjentów podjęłaby próbę zrealizowania projektu w niezmienionym zakresie z innych źródeł, podczas 
gdy pozostałe 87,4% zmniejszyłaby jego zakres, wydłużyła czas lub całkowicie z niego zrezygnowała. Realizacja 
projektów w zakładanym zakresie i planowanym harmonogramie w wysokim stopniu była więc uzależniona od 
wparcia funduszy unijnych.  

Wykres 22. Efekt deadweight w Działaniu 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 

Pozostałe efekty na poziomie przedsiębiorstw 

Poza analizą ilościową znaczenie ocenne w zakresie efektów ma szereg czynników o charakterze jakościowym 
trudnym do skwantyfikowania. Są to czynniki oddziałujące na rozwój przedsiębiorstw rozumiany jako zjawiska 
jakościowe będące bodźcami rozwoju i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Pierwszym rezultatem 
jakościowym jest zmiana podejścia do innowacji i rezultatów prac badawczo–rozwojowych jako stale 
uczestniczącego w życiu przedsiębiorstw elementu poprawy konkurencyjności. Wzrost intensywności procesów 
rozwojowych i innowacyjnych, stałe dbanie o rozwój intensywny w miejsce ekstensywnego skutkują wzrostem 
efektywności gospodarczej.  

Drugim jest doświadczenie i akceptacja poszerzenia spektrum zewnętrznych źródeł finansowych dostępnych dla 
przedsiębiorców poprzez pozyskiwanie dotacji i skorelowanie tych zjawisk, czyli podjęcie trudu i kosztu 
zaplanowania innowacji wiążące się z nagrodą w postaci grantu. Uczestnictwo w Działaniu 1.2 pozwoliło nabyć 
szereg niezbędnych kompetencji związanych z samym procesem aplikowania, rozliczania i kontroli projektów. 
Badani przedsiębiorcy uznali, że zdobyta w ten sposób wiedza ułatwi uczestnictwo w kolejnych naborach 
i pozwoli na położenie większego nacisku na rozwinięcie warstwy merytorycznej wniosków.   

Kolejnym rodzajem efektu są zmiany dotyczące organizacji wewnętrznej oraz zewnętrznych powiązań 
kooperacyjnych rozwiniętych w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 1.2. Dotyczyło to wydzielenia ze 
struktur przedsiębiorstw samodzielnych zespołów B+R, podnoszenia wiedzy i kompetencji pracowników oraz 
szybszej wymiany wiedzy z zewnętrznymi centrami kompetencji, uczelniami, jednostkami badawczymi oraz 
podmiotami komercyjnymi, a w tym – innymi beneficjentami Działania 1.2.  

Inna korzyść, którą osiągają beneficjenci, wynika z pojawienia się pozytywnej oceny środowiska związanej 
z otrzymaniem dofinansowania dotacyjnego. Aplikowanie o fundusze unijne jest postrzegane jako 
skomplikowane, a przedsiębiorstwa, które je dostały, uchodzą za bardziej doświadczone i kompetentne, a więc 
atrakcyjniejsze dla klientów i partnerów gospodarczych. Analogiczne efekty pojawiają się na poziomie otoczenia 
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proinnowacyjnego dla przedsiębiorstw, zmiany ich podejścia do komercjalizacji swoich usług, obsługi 
przedsiębiorców i renomy ośrodka kompetencji, którego produkty zdobywają dofinansowanie unijne. 

Efekty na poziomie regionalnym 

Poziom i zakres interwencji w ramach Działania 1.2 wpływa na efekty regionalne w sposób wieloaspektowy. 
Pierwszym jest rozwój wewnętrzny firm, które otrzymały wsparcie (opisany powyżej), dzięki czemu podnoszą 
swoją konkurencyjność i efektywność ekonomiczną zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. 
Drugim istotnym efektem jest dyfuzja wiedzy do innych podmiotów, które wsparcia nie otrzymały, ale poprzez 
naśladownictwo beneficjentów podejmują działania adaptacyjne polegające na imitacji rozwiązań stanowiących 
najlepsze praktyki rynkowe.   

Tabela 7. Dane dotyczące podmiotów gospodarczych działających w województwie mazowieckim 

Podmioty gospodarcze Liczba na koniec 2018 roku 

Sektor publiczny                                     12 063  

Sektor prywatny                                  778 286  

Przedsiębiorstwa państwowe                                            13  

Spółki, w tym:                                 217 553  

- handlowe                                 159 027  

-cywilne                                    58 141  

Spółdzielnie                                       1 834  

Fundacje                                      7 990  

Stowarzyszenia i organizacje społeczne                                     15 914  

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą                                  535 586  

Ogółem                                 816 423  

Uwaga: W podziale na sektory własności – bez podmiotów, dla których informacja o formie własności nie występuje 
w rejestrze REGON. Źródło: BDL, GUS.  

Badania GUS w ostatniej dekadzie wskazują na ograniczenie działalności innowacyjnej firm w Polsce. Spadł udział 
innowacyjnych przedsiębiorstw ogółem (14,5% bez mikroprzedsiębiorstw) o prawie 1,6 pkt. proc., podczas gdy 
dekadę wcześniej wynosił on 21,4% w przemyśle i 16,1% w usługach (dane z roku 2008). Towarzyszyło to 
wzrostowi nakładów na działalność innowacyjną z 39 mld zł (2017) do 41,2 mld zł (2018). Świadczy to o polaryzacji 
gospodarki – zmniejszający się odsetek firm inwestuje coraz większe kwoty nakładów na prace B+R. Zmienia się 
ich struktura – koszty tych prac ponosi coraz mniej firm przemysłowych, a coraz więcej – usługowych. Średnio 
przedsiębiorstwa przemysłowe, które inwestowały w działalność innowacyjną, przeznaczały na ten cel 5,7 mln zł, 
a usługowe – 5,5 mln zł. Niewielki odsetek firm prowadzi działalność badawczo-rozwojową, a nakłady firm na 
B+R są niewielkie. Wśród przedsiębiorstw przemysłowych w 2017 r. takie nakłady ponosiło około 7% firm, 
a wśród firm usługowych – 3,2%.  

Beneficjenci Działania 1.2 pochodzili z sektora przedsiębiorstw grupującego średnie, małe przedsiębiorstwa, 
mikroprzedsiębiorstwa oraz fundacje. Wielkość grupy beneficjentów w porównaniu do całej populacji 
przedsiębiorstw na Mazowszu nie jest znacząca i wyniosła 0,07‰, a w stosunku do liczby wnioskodawców 
wskaźnik penetracji kształtował się na poziomie 1,19‰. Ich działanie wywiera bezpośredni efekt na gospodarkę 
regionu. Należy zauważyć, iż dotyczą one jedynie przedsiębiorstw biorących udział w Działaniu 1.2. Wpływ na 
otoczenie ulega znacznemu zwielokrotnieniu, jeśli założyć, że wiele firm z otoczenia beneficjentów obserwuje ich 
działania i w ten sposób jest pośrednio objętych efektami działania programu. Oznacza to, iż wsparcie nie tyle 
zwiększa liczbę podmiotów działających w obszarze B+R w województwie mazowieckim, co przyczynia się do 
zahamowania i odwrócenia niekorzystnej tendencji rozwojowej.  

Dla rozwoju województwa mazowieckiego celem priorytetowym jest osiągnięcie wzrostu spójności regionu 
poprzez zmniejszenie różnic  rozwojowych pomiędzy obszarem metropolitalnym Warszawy a  pozostałą częścią 
województwa. 

Łączna wartość dofinansowania w poszczególnych powiatach uwidacznia dominację obszaru metropolitalnego 
Warszawy. Wynika to z faktu, że nowoczesne struktury gospodarki z innowacyjnymi branżami produkcji i usług 
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koncentrują się w Warszawie oraz w miastach na prawach powiatu – Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce 
i Ciechanowie. Na obszarach wiejskich województwa pierwszoplanową rolę odgrywają sektor rolnictwa 
charakteryzujący się dużym zróżnicowaniem przestrzennym, sektor spożywczy i przetwórczy. Zmiany na 
obszarach województwa mazowieckiego zwiększają jego polaryzację przestrzenną, ale pozytywnym efektem 
Działania 1.2 jest zaktywizowanie firm z obszarów wiejskich przy absorpcji środków unijnych. Na znacznej 
powierzchni obszarów wiejskich trudno jest wskazać alternatywne dla rolnictwa i przetwórstwa kierunki rozwoju. 

Z programu korzystały głównie firmy z Warszawy oraz szerzej – z obszaru metropolitalnego Warszawy 
obejmującego powiaty: grodziski, legionowski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, żyrardowski oraz 
częściowo grójecki, miński, nowodworski, otwocki, sochaczewski, wołomiński i wyszkowski. Na przeciwnym 
biegunie rozwojowym znajdują się powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, ciechanowski i ostrołęcki, które 
w Działaniu 1.2 były reprezentowane tylko przez pojedyncze podmioty. Zauważalną różnicą było to, że wszystkie 
one korzystały z usług doradczych, podczas gdy wśród beneficjentów z aglomeracji warszawskiej zdarzały się 
firmy, które samodzielnie potrafiły sporządzić wniosek o dotację. Relatywnie niskie poziomy dofinansowania były 
udziałem beneficjentów wywodzących się z miast na prawach powiatu, co miało miejsce w przypadku Płocka, 
Siedlec, Ostrołęki, Ciechanowa i Radomia. Realizacja Działania 1.2 nie sprzyjała więc stawianemu celowi w postaci 
niwelowania różnic pomiędzy warunkami działania i rozwoju firm MŚP z obszaru w metropolitalnego a pozostałą 
częścią województwa mazowieckiego.  

Następnymi są efekty dotyczące rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym 
oraz budowa relacji współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie innowacji i transferu technologii. W ramach 
działań RPO WM instytucje otoczenia biznesu wypełniają lukę między mechanizmami rynkowymi a działaniami 
administracji publicznej, tworząc infrastrukturę przyspieszającą procesy rozwojowe w firmach.  

Kolejnym zauważalnym efektem jest zmiana sposobu funkcjonowania uczelni i jednostek badawczych w obsłudze 
przedsiębiorstw zainteresowanych innowacjami i oferujących szerokie spektrum instrumentów uzupełniających, 
takich jak: wsparcie infrastrukturalne, laboratoria i prototypownie oraz kapitał umożliwiający akcelerację 
rozwoju podmiotów gospodarczych. Zarówno instytucje otoczenia biznesu, jak jednostki badawcze stale 
podnoszą swoje standardy działania. 

Reasumując, na uwagę zasługuje fakt dużej dominacji obszaru metropolitalnego Warszawy w ramach 
mazowieckich subregionów, zarówno jeśli chodzi o udział w konkursach, jak i uzyskiwane dofinansowanie. 
RPO zapewnił wsparcie finansowe w każdym z nich, nie powodując wyraźnych dysproporcji rozwojowych. 
Rozwiązaniem mogącym w pewien sposób przyczyniać się do wyrównywania dysproporcji pomiędzy 
subregionami, mogłyby być zmiana kryteriów oceny i zwiększenie punktowej oceny (do tej pory 2 pkt) ze względu 
na lokalizację oraz zmiana sposobu liczenia w zależności od subregionu, a nie charakteru obszaru (obszary 
wiejskie wchodzą do OMW). 

Zdolność przedsiębiorstw Mazowsza do absorpcji i dyfuzji wiedzy  
Zdolność do absorpcji i wykorzystania wiedzy mazowieckich przedsiębiorców kształtowana była przez 
3 podstawowe elementy: zasoby, kompetencje oraz stopień otwartości stosowanych modeli upowszechnienia 
wiedzy. Szczególnie ten ostatni element wynika z barier mentalnościowych charakterystycznych dla sektora 
MŚP polegających na „ograniczonym zaufaniu” wobec kontrahentów i innych przedsiębiorstw z branży. 
Czynnikami kształtującymi zdolność do absorpcji i wykorzystania wiedzy są: 

• umiejętności przedsiębiorstw w zakresie lokalizowania, identyfikowania, oceny przydatności 
i pozyskiwania wiedzy zewnętrznej, która jest ważna dla rozwoju ich działalności; 

• umiejętności przedsiębiorstw przy transferze i kombinacji posiadanej wcześniej wiedzy z wiedzą 
nabytą lub zasymilowaną;  

• umiejętności przedsiębiorstw do praktycznego zastosowania i wykorzystania wiedzy jako podstawy 
tworzenia lub doskonalenia nowych produktów, systemów, procesów, form organizacyjnych oraz 
kompetencji.  

Przedsiębiorstwa mazowieckie z sektora MŚP wdrażają innowacyjne rozwiązania produktowe, usługowe, 
marketingowe, procesowe i inne celem pozyskania i utrzymania klientów, zwiększenia swoich wyników 
finansowych, a przede wszystkim – zdobywania przewag konkurencyjnych wobec innych firm. Działalność 
badawczo-rozwojowa to domena podmiotów znajdujących się na ścieżce rozwoju bądź pragnących na tę ścieżkę 
wejść. Inwestują one w rozwój zasobów i kompetencji pozwalających podnieść własną konkurencyjność i traktują 
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je jako wartości wymagające ochrony i nieujawniania. Firmy unikają współpracy między sobą i z jednej strony 
rozwijane są umiejętności identyfikacji, asymilacji i wykorzystania wiedzy, a z drugiej – blokowane ujawnianie 
wiedzy już posiadanej, co skutkuje ograniczoną synergią i dyfuzją wiedzy.  

We wszystkich realizowanych projektach występował element badawczy materializujący się w postaci 
dokumentacji, która stanowiła wartości niematerialne i prawne. Ich udział był najwyższy w przypadku 
poddziałania Małe projekty badawcze i często sięgał 100% wartości projektu. W przypadkach projektów 
badawczo-rozwojowych, tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego oraz procesów 
eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych udział ten wahał się w przedziale 6-23%. 
Podejście beneficjentów było dwojakie: jeżeli wartość niematerialna i prawna nie była istotna kwotowo – 
wpisywano ją w koszty bieżącej działalności, jeżeli była wyższa lub stanowiła komponent szerszego procesu 
inwestycyjnego – traktowana była jako aktywa trwałe umarzane zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków. 
Projekty dotyczące inwestycji w aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne częściej powiązane były 
funkcjonalnie z procesami dywersyfikacji produkcji i zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych. 
W ramach Działania 1.2 nie zaobserwowano znaczącej kooperacji jednostek naukowych z instytucjami otoczenia 
biznesu. Odnotowano również niski poziom zabezpieczania praw własności intelektualnej z wyników prac B+R, 
bowiem jedynie 5% przedsięwzięć wiązało się z uruchomieniem procedury ochrony patentowej. Większa 
świadomość konieczności zabezpieczania praw własności intelektualnej dała się zauważyć po stronie jednostek 
badawczych, szczególnie działających w konsorcjach. 

Na podstawie danych zawartych w SL2014 dokonano zestawienia profili jednostek naukowych w Działaniu 
1.2.  Dominowały jednostki naukowe związane z naukami inżynieryjno – technicznymi (37%), naukami ścisłych i 
przyrodniczych (32%), społecznymi (18%), rolniczymi (9%) i pozostałymi lub niesklasyfikowanymi (4%). Wśród 
jednostek naukowych realizujących projekty w konsorcjach dominowały związane z naukami inżynieryjno - 
technicznymi (82%), uzupełnione przez rolnicze (18%) i dotyczyły branż ICT, budownictwa, przemysłu 
maszynowego, energetyki, medycyny, motoryzacji oraz ochrony środowiska. Jednostki badawcze wywodziły się 
z województwa mazowieckiego (63%) oraz pozostałych województw (37%) obejmujących podlaskie, 
małopolskie, podkarpackie i śląskie. Bardzo niski był udział jednostek naukowych z województwa mazowieckiego 
wywodzących się spoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy (poniżej 1%). Na 212 jednostek naukowych 
zlokalizowanych na Mazowszu w Działaniu 1.2. wzięło udział 78, niektóre z nich w wielu projektach równocześnie 
(Politechnika Warszawska). Powyższe prowadzi do wniosku o nieistotnym wpływie Działania 1.2. na niwelowanie 
dysproporcji terytorialnych potencjału jednostek naukowych w regionie. Nie powinno to dziwić, bowiem region 
charakteryzuje się wysoką koncentracją, na ogólną liczbę jednostek aż 186 zlokalizowanych jest w Warszawie. 
Rozdrobnienie wsparcia oferowanego w ramach Działania 1.2., realizacja innowacji o nie przełomowym 
charakterze i częstość ich realizacji w skali krajowej ograniczały wpływ na rozwój współpracy międzynarodowej i 
umacnianie pozycji na europejskim rynku badań. Wyraźnie zaznaczyła się dysproporcja podażowa usług 
badawczych. Jednostki o wysokiej reputacji w umiarkowany sposób były zainteresowane realizacją projektów 
niskich kwotowo lub/oraz o niższym poziomie gotowości technologicznej. Jednostki zainteresowane udziałem w 
takich projektach charakteryzowały się niższym poziomem wyposażenia technicznego (laboratoria i aparatura, 
urządzenia) oraz ograniczonym zakresem działalności badawczej. 

Do pozytywnych efektów zaliczyć można wzrost zatrudnienia w sferze B+R po stronie przedsiębiorców (nastąpił 
w 39% realizowanych projektów) oraz po stronie jednostek badawczych. Rośnie intensywność relacji pomiędzy 
przedsiębiorcami a sferą nauki oraz wykorzystanie zaplecza technicznego jednostek naukowych na potrzeby 
sektora przedsiębiorstw. Dodatkowo wagę współpracy podkreśla fakt, iż w każdej z badanych jednostek 
powołano komórki organizacyjnej lub stanowiska odpowiedzialnych za nawiązywanie współpracy z sektorem 
biznesu. Można wiec stwierdzić, iż oprócz wzrostu prywatnych nakładów na B+R wywołanego możliwością 
uzyskania wsparcia publicznego, program spowodował poprawę współpracy w zakresie B+R z sektorem nauki.  

Przeprowadzona analiza wniosków o dofinansowanie pokazała, że czynnikami o kluczowym znaczeniu dla 
postrzegania i realizowania projektów w ramach programu 1.2. była skuteczność działania wnioskodawcy, 
posiadanie ex-ante wewnętrznie spójnego programu rozwojowego, umiejętności i kompetencje (często 
częściowo pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych) zharmonizowania wewnętrznych programów 
rozwojowych z wymogami i kryteriami programu.  
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Bon na innowacje i jego rola w uruchamianiu i wzmacnianiu procesów 

współpracy na linii nauka – biznes 
Najpopularniejszym projektem realizowanym w ramach Działania 1.2 był Bon na innowacje. Na łączną liczbę 
556 umów 288 dotyczyło właśnie tego instrumentu (52%), przy czym w ramach 2 naborów z 2016 i 2018 roku 
alokowano na ten instrument jedynie kwotę 59 639,3 tys. zł (10% alokacji całkowitej). Odbiorcami 
dofinansowania były w przeważającej mierze firmy mikro (49,7%) oraz małe przedsiębiorstwa (46,9%) i nie 
różniło się to w obu naborach.  

Wykres 23. Powiaty, w których siedziby mieli beneficjenci Działania 1.2 Bony na innowacje 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Daje to reprezentację 20 spośród 37 powiatów województwa mazowieckiego. Trzech beneficjentów 
realizujących projekty na terenie Mazowsza miało swoją siedzibę poza województwem – 2 w podlaskim, jeden 
w małopolskim. W strukturze branżowej dominowały przedsiębiorstwa z następujących branż: Sekcji M – 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 16,9%, Sekcji J – informacja i komunikacja – 16,0%, Sekcji S – 
pozostała działalność usługowa – 13,4%, Sekcji G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych – 10,9%, Sekcji F – budownictwo  – 9,2% oraz Sekcji C – przetwórstwo przemysłowe – 8,4%. 
Zaobserwowano powiązanie logiczne struktury branżowej z obszarami Inteligentnej Specjalizacji województwa 
mazowieckiego, z czego 1/3 podmiotów z pierwszych dwóch sektorów z Nowoczesnymi usługami dla biznesu 
oraz Inteligentnymi systemami zarządzania. 

W przypadku Działania 1.2 RPO WM Bony na innowacje zbadano deklarowaną przez przedsiębiorców skalę 
innowacyjności i typ wdrażanych innowacji. Beneficjenci Bonu na innowacje wdrażali najczęściej innowacje 
produktowe (47%). Innowacja procesowa była znacznie rzadziej przedmiotem projektu (29%), następnie wdrażali 
połączenie obu typów innowacji (17%) oraz pozostałe, w tym organizacyjne (7%). Innowacje miały co do zasady 
zasięg światowy (47%), rzadziej – krajowy (32%), przy czym wyższy poziom innowacyjności deklarowali 
przedsiębiorcy zlokalizowani w Obszarze Metropolitalnym Warszawy (61%). Deklaracje te należy traktować 
ostrożnie, bowiem w opinii ekspertów wyraźna jest tendencja do podnoszenia rangi projektów.  

Rozwiązania innowacyjne najczęściej związane były z 3 sekcjami PKD, odpowiednio: J (informacja i komunikacja 
– 49%), M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 38%) oraz C (przetwórstwo przemysłowe – 36%). 
Najczęściej wskazywaną Inteligentną Specjalizacją Mazowsza, w ramach której realizowany był projekt Bonu na 
innowacje, były Inteligentne systemy zarządzania (48%), zaś najrzadziej – Bezpieczna żywność (9%).  

Rozwiązania innowacyjne na poziomie kraju i świata wpisywały się najczęściej w 3 obszary: Wysoką jakość życia, 
Nowoczesne usługi dla biznesu oraz Inteligentne systemy zarządzania. Innowacje niewpisujące się w żaden 
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obszar inteligentnej specjalizacji dotyczyły zarówno rozwiązań na poziomie kraju, jak i świata. Rozwiązania 
o innowacyjności niewykraczającej poza przedsiębiorstwo dotyczyły najczęściej Inteligentnych systemów 
zarządzania. Innowacje na skalę regionu dotyczyły najczęściej rozwiązań z zakresu Wysokiej jakości życia. Projekty  
niezwiązane bezpośrednio z kategoriami IS pochodziły sektorów obejmujących budownictwo, motoryzację, 
transport i elektrykę. 

W realizację projektów po stronie wykonawców zaangażowane były jednostki organizacyjne uczelni (22%), 
instytuty badawcze (35%) oraz jednostki organizacyjne prowadzące badania (43%), a zabrakło jednostek 
naukowych Polskiej Akademii Nauk. Pomiędzy obiema edycjami nie występowały istotne różnice w typach 
realizowanych projektów. Wśród profili wykonawców dominowały jednostki związane z naukami inżynieryjno-
technicznymi (41%), naukami ścisłymi i przyrodniczymi (24%), społecznymi (23%), rolniczymi (7%) i pozostałymi 
lub niesklasyfikowanymi (5%). Dla części wykonawców z kategorii jednostek prowadzących badania ograniczony 
był dostępny zasób informacji, bowiem zostali oni wybrani w oparciu o zasadę konkurencyjności, a głównym 
kryterium była cena. Indagowani respondenci nie byli zobowiązani do stosowania prawa zamówień publicznych, 
a wykonawcy w ramach postępowania nie opisywali swojej charakterystyki związanej z rodzajem, wielkością czy 
specyfiką działalności. 

Jedynie 22% beneficjentów wcześniej współpracowało z jednostkami badawczymi, a współpraca ograniczała się 
do doradztwa oraz zlecenia badań. Deklarowana współpraca miała charakter incydentalny i niski kwotowo. 
Ponad połowa z nich zadeklarowała jednak, iż prowadziła wcześniej działalność badawczo-rozwojową we 
własnym zakresie, a kolejne 1/3 zlecała prace B+R, które często były jednakże wykonywane przez inne podmioty 
komercyjne, a nie przez jednostki badawcze. 

Wykres 24. Wcześniejsze zaangażowanie beneficjentów Działania 1.2 Bony na innowacje w działalność B+R 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 

Doświadczenie związane ze współpracą zostało ocenione przez beneficjentów wysoko: 87% respondentów było 
zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze współpracy z jednostką naukową, a jedynie 13% – niezadowolonych 
lub raczej niezadowolonych. Również większość z nich samodzielnie poszukiwało odpowiedniej do profilu badań 
jednostki naukowej (74%), z którą dotychczas nie współpracowało, 17% posiadało już doświadczenie we 
współpracy i na tej bazie zwróciło się z propozycją współpracy, a w przypadku 19% do beneficjentów zwróciły się 
z propozycją współpracy same jednostki naukowe. Istotnym elementem wyboru jednostki naukowej wśród 
podmiotów, które dotychczas nie korzystały z ich usług, były rekomendacje pochodzące od innych podmiotów 
z branży posiadających takie doświadczenie (24%), dopasowanie zakresu usług do potrzeb przedsiębiorstwa 
(22%). Warto zaznaczyć, że przy wyborze jednostki naukowej istotną rolę odgrywały fakt braku znajomości 
beneficjentów ofert innych jednostek oraz najniższa cena oferowanej usługi (odpowiednio 7% i 6%). 
Najpopularniejszym rodzajem upowszechnienia rezultatów prac wykonanych dzięki wsparciu było ich 
udostępnienie kooperantom w ograniczonym zakresie lub przeniknięcie na rynek dzięki świadczonym usługom. 
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Wykres 25. Dyfuzja wiedzy powstałej w wyniku realizacji Działania 1.2 Bony na innowacje 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 

Wyniki ewaluacji pokazały wyraźny wzrost więzi kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami 
i jednostkami badawczymi (podkreślany przez obie strony w trakcie wywiadów pogłębionych), wzrost możliwości 
dalszej współpracy i większą świadomość istoty procesów innowacyjnych przy podnoszeniu konkurencyjności 
przedsiębiorstw. Większość spośród beneficjentów Działania 1.2 stale (32,4%) lub incydentalnie (41,2%) 
współpracuje z jednostkami naukowymi w procesie rozwoju, choć należy oczywiście wziąć pod uwagę, że 
w przypadku instrumentu, jakim jest bon na innowacje, taka kooperacja jest niejako „wymuszana” ustalonymi 
zasadami w ramach wsparcia i niekoniecznie musi w przyszłości mieć charakter trwały.  

Wykres 26. Rodzaje projektów finansowanych w ramach Działania 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 

Dzięki podniesieniu się poziomu kompetencji wskazanemu przez beneficjentów i procesowi uczenia się 
przedsiębiorstw zainicjowanego przez Działanie 1.2 popyt na usługi badawczo-rozwojowe stale rośnie i będzie 
rósł w przyszłości. Druga strona współpracy w postaci zleceniobiorców prac również podnosi kompetencje 
w obszarze urynkowienia swoich ofert. Przy analizie barier związanych ze współpracą z jednostkami badawczymi 
wskazywano na zbyt wysokie koszty usług jednostek oraz bariery proceduralne związane z rozpoczęciem 
i prowadzeniem współpracy (po 44,7% respondentów), małą innowacyjność rozwiązań proponowanych przez 
jednostki naukowe oraz brak uwzględnienia specyfiki branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo, przez jednostki 
naukowe (po 15,8%), a także zbyt czasochłonne realizacje (7,9%). Zwracano również uwagę na fakt, iż często 
firmy komercyjne są w stanie taniej, lepiej i szybciej wykonać zlecane usługi. 

Wśród najistotniejszych barier, jakie napotkali beneficjenci występujący w obu naborach, wymieniono: 

• trudności przy nawiązywaniu współpracy z jednostką naukową wynikające z braku wiedzy 
i doświadczenia po stronie przedsiębiorstw; 

• braku dostępności zadeklarowanych przez jednostkę naukowców w terminie wynikającym 
z przesunięcia realizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego powstałego w efekcie przedłużającej 
się oceny wniosków; 
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• trudności w interpretacji otrzymanych wyników badań szczegółowych i ich przydatności przy 
komercjalizacji zaplanowanych innowacji.  

W ramach wywiadów pogłębionych zarówno beneficjenci, jak jednostki naukowe zwracały uwagę na 
podstawową barierę, jaką była niska kwotowo wartość instrumentu powodująca, że w jej ramach można było 
zrealizować jedynie relatywnie proste badania, a w efekcie – projekty o niższym poziomie innowacyjności. 
Średnia kwota wsparcia dla wszystkich beneficjentów bonu na innowacje wynosiła 130,7 tys. zł, co stanowiło 65% 
pułapu wsparcia. Jeśliby oczekiwać od przedsięwzięcia prawdziwie przełomowych efektów, należy uznać, iż nie 
jest to wartość pozwalająca ziścić się tym oczekiwaniom. Nie można jednak wykluczyć, iż w przypadku 
podejmowania projektów mających prowadzić do osiągnięcia wyższego poziomu gotowości technologicznej, 
obejmującego przygotowanie prototypów, badania laboratoryjne i badania w środowisku zbliżonym do 
rzeczywistego, to ograniczenie związane z wysokością dostępnego finansowania może istotnie mieć miejsce. 

Potrzeby przedsiębiorstw  
Podstawową potrzebą przedsiębiorstw objętych Działaniem 1.2 jest wzrost ich konkurencyjności, atrakcyjności 
produktów i usług, które oferują, a co za tym idzie – wzrost przychodów i zyskowności, większa dywersyfikacja 
produktowa i rynków zbytu, wzrost kompetencji, a w efekcie – wyższa pewność i bezpieczeństwo funkcjonowania 
na rynku. Fundamentalnymi źródłami przewagi konkurencyjnej są specyficzne zasoby i kompetencje, w tym 
głównie ogół relacji wewnątrz przedsiębiorstwa i powiązań z otoczeniem, które łącznie stanowią o jego zdolności 
do oferowania produktów i usług lepszych i bardziej dopasowanych do oczekiwań rynkowych. 

Można zauważyć odwrotnie proporcjonalny związek pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a stopniem 
konkurencyjności rynku i saturacji produktów i usług. Im mniejsza firma, tym większej konkurencji musi sprostać. 
Jest to warunkowane przez wykorzystywane technologie oraz przez innowacyjność w ich wykorzystywaniu. 
Przewagę konkurencyjną można tworzyć poprzez stałe opracowywanie i wdrażanie innowacji produktowych, 
technologicznych, organizacyjnych oraz usługowych, zwiększenie efektywności zasobów czy zmianę metod 
zarządzania. Wyróżnikami konkurencyjności są innowacje, przedsiębiorczość i powiązania sieciowe firm 
w sektorze i sektorach pokrewnych (powiązanych w łańcuchu wartości). Proces budowania przewagi 
konkurencyjnej wymaga wprowadzania zmian i innowacji w przedsiębiorstwach. Należy podkreślić, iż decyzje 
o jej tworzeniu na bazie innowacji winny być gruntownie przeanalizowane. Z jednej strony innowacje tworzą 
potencjał rozwojowy i są źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej, z drugiej zaś – istotnie zwiększają ryzyko 
techniczne i ryzyko rynkowe.  

Poziom innowacyjności polskich MŚP jest znacznie niższy niż poziom innowacyjności MŚP większości krajów  
UE-15, a główną przyczyną obok ograniczonego dostępu do najnowocześniejszych innowacji jest bariera 
finansowa. MŚP z obszaru województwa mazowieckiego dysponują znaczącymi źródłami potencjału 
innowacyjnego o charakterze wewnętrznym, na który składają się zatrudniony personel wraz z wiedzą, 
kwalifikacjami oraz doświadczeniem, obszarem badawczo-rozwojowym oraz wykorzystywanymi technologiami. 
Brak im jednak odpowiednich zasobów do tworzenia własnych jednostek badawczych ukierunkowanych na 
stabilny rozwój, a rozwój technologii i procesów rynkowych zmusza je do wprowadzania innowacji. Dostęp do 
informacji, nowych technologii i innowacji zapewniany przez środowisko innowacyjne jest niezbędny do 
powstawania, funkcjonowania i rozwoju tych firm. 

Procesy innowacyjne przestały mieć jednak charakter wewnętrzny i ze względu na swoje skomplikowanie 
wymagają coraz szerzej zakrojonej kooperacji. Komunikacja, współpraca i koordynacja między poszczególnymi 
podmiotami w sieci jest niezbędnym warunkiem tworzenia i dyfuzji innowacji. Na poziomie jednostkowym 
przedsiębiorstwo ma ograniczone możliwości wprowadzania innowacji samodzielnie i skazane jest często na 
działania imitacyjne lub proste modyfikacje. Tymczasem realizacja złożonych innowacji o charakterze 
produktowym i procesowym wymaga szeregu działań o charakterze naukowym, technologicznym, 
organizacyjnym, finansowym, wreszcie handlowym. Badania prowadzone cyklicznie przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Monitoring Innowacyjności Polskich Przedsiębiorstw) ilustrują tezę, iż bez 
interwencji obszar innowacji i prac badawczo-rozwojowych MŚP byłby realizowany w ograniczonym zakresie. 
Wyniki ostatniego badania pokazują, że w latach 2016-2018 35,8% firm działających w Polsce było aktywnych 
innowacyjnie – wprowadziły lub próbowały wprowadzić przynajmniej jedną innowację dowolnego typu 
(poprzednio wynosił 32,3%). Natomiast 32,4% firm można określić jako innowacyjne – wprowadziły przynajmniej 
jedną innowację (poprzednio 30,1%). Prowadzenie działalności innowacyjnej jest skorelowane z wielkością firmy 
oraz ze wsparciem dotacyjnym.  
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Kolejną – po finansowej – barierą związaną z działalnością innowacyjną jest fakt, iż mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa skupione są na bieżącej działalności operacyjnej i często nie dysponują odpowiednimi 
narzędziami umożliwiającymi trafne określenie zakresu potrzebnych prac badawczo-rozwojowych. Znajduje to 
odzwierciedlenie w dużej liczbie wniosków złożonych w ramach Działania 1.2, które nie zostały zatwierdzone. 
Ponad połowa wnioskodawców z sukcesem przeszła całą procedurę aplikacyjną, co jest elementem 
wyróżniającym na tle pozostałych konkursów. Daje to współczynnik efektywności wnioskodawców liczony jako 
stosunek wniosków zatwierdzonych do ogólnej liczby wniosków na poziomie 53,51%. Świadczy to nie tylko 
o skuteczności działań wnioskodawców, efektywności Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej przy tworzeniu 
założeń i wdrażaniu programu, ale pośrednio – również o jasności, klarowności i zrozumieniu zasad, założeń 
i kryteriów przez wszystkich uczestników procesu. 

Konieczność przygotowania aplikacji w ramach Działania 1.2 jest pierwszym poziomem prawidłowej weryfikacji 
pomysłów i idei dotyczących usprawnień i innowacji. Aby ograniczyć ryzyko niepowodzenia, instrumenty 
Działania 1.2 łączą wsparcie usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora 
MŚP, które przyczynią się do rozwoju produktów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych 
w 2 obszarach: finansowym i kooperacyjnym. Szczególnie instrument w postaci bonu na innowacje polegającego 
na zakupie dokumentacji dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii 
lub nowego projektu wzorniczego daje możliwość szybkiego aplikowania. Jego jednak immanentną wadą jest 
charakter innowacyjności zgłaszanych projektów, które często mają charakter imitacyjny i nie prowadzą do 
efektów przełomowych. 

Równocześnie otwiera to drogę do dalszego aplikowania na komponent wdrożeniowy związany z inwestycjami 
w środki trwałe i umożliwia kontynuację fazy badawczo-rozwojowej w ramach innych działań i konkursów. 
Możliwość kontynuacji projektu stanowi drugi poziom weryfikacji, bowiem po realizacji bonu ponownie jest 
sprawdzana logika i wewnętrzna spójność w ramach konkursu obejmującego komponent wdrożeniowy.  

Wyraźnie widoczny jest relatywnie niski poziom wdrożeń projektów badawczo-rozwojowych podejmowanych 
w ramach Działania 1.2, szczególnie w obszarze Małych projektów badawczych – Bonów na innowacje. Może to 
jednak stanowić nie wadę, ale zaletę przyjętej interwencji, bowiem prowadzi do ograniczenia ewentualnych strat 
związanych z realizacją projektów chybionych z różnych powodów w połączonym procesie projektu i wdrożenia 
w ramach innych konkursów.  

Widoczna jest relatywna łatwość w pozyskiwaniu finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 
w ramach Bonów na innowacje na tle alternatywnych możliwości. Cechą charakterystyczną konkursów 
w Działaniu 1.2 Małe projekty badawcze było objęcie wsparciem maksymalnie dużej liczby podmiotów i dużej 
ilości projektów o ograniczonym pułapie wydatków. Badani beneficjenci programu dość wysoko ocenili 
atrakcyjność bonów na innowacje w kontekście spełnienia ich potrzeb. Ewentualne ograniczenie skali tego 
instrumentu może stanowić dodatkową barierę przy aplikowaniu o środki na działalność B+R. Wsparcie to nie 
przyczyniło się jednakże do istotniejszego wzmocnienia współpracy poszczególnych podmiotów, a współpraca 
z jednostkami badawczymi nosi znamiona mało trwałej.  

Projekty realizowane w obszarach: Projekty badawczo-rozwojowe, Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-
rozwojowego oraz Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych 
charakteryzowały się zdecydowanie większą złożonością i zaawansowaniem realizacyjnym. Z powyższych Procesy 
eksperymentowania… obarczone były również istotniejszym ryzykiem niepowodzenia ze względu na swoją 
specyfikę.  

Ankietowani uczestnicy tych konkursów wysoko oceniali dopasowanie wsparcia do potrzeb przedsiębiorstw 
w zakresie jego wysokości, procedury aplikowania oraz wymagań formalnych. Ankietowani beneficjenci 
programu dobrze ocenili również atrakcyjność oferowanego wsparcia. Cechą tych konkursów jest fakt, iż rodzaj 
wymagań formalnych i merytorycznych w naturalny sposób ogranicza grono potencjalnych odbiorców wsparcia. 
Taka struktura wsparcia posiada wewnętrznie spójną logikę, a prowadzenie prac badawczych w sektorze MŚP, 
finansowanych jedynie ze środków prywatnych, może być utrudnione ze względu na trudne do udźwignięcia 
samodzielnie koszty rozwoju innowacji i potencjalne ryzyko niepowodzenia.  

Analiza wyników badania pokazuje, że interwencja odpowiada zapotrzebowaniu przedsiębiorstw z sektora MŚP 
województwa mazowieckiego. Zasady naboru i kryteria nie tworzą ograniczeń dla przedsiębiorstw aplikujących, 
umożliwiając zgłaszanie różnorodnych projektów rozwojowych i wszechstronną ich analizę.  
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Beneficjenci Działania 1.2 zostali poproszeni o przekazanie informacji, czy aplikowanie o środki w ramach 
wcześniej wymienionych działań RPO WM 2014-2020 było działaniem jednorazowym, a głównym jego motywem 
była dostępność środków, czy wpisywało się w długoterminowe plany strategiczne przedsiębiorstwa.  

Wykres 27. Motywacje wnioskodawców Działania 1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 

Tym samym wyciągnąć wniosek, że instrument dostosowany jest do procesu strategicznej analizy rozwojowej 
i umożliwia badanie różnych wariantów i scenariuszy wstępnie opracowanych przez przedsiębiorców. Możliwość 
wdrożenia innowacyjnych rozwiązań oraz dostęp do najnowszej wiedzy specjalistycznej była najczęstszym 
motywem przedsiębiorców korzystających z dotacji, a aplikowanie o fundusze unijne było elementem 
długoterminowej strategii rozwojowej przedsiębiorstw obejmującej optymalizację źródeł pozyskiwanego 
kapitału. Pobudzenie aktywności badawczej przedsiębiorstw widoczne jest nie tylko w zwiększeniu nakładów na 
B+R, ale również w prowadzeniu projektów komplementarnych, związanych z komercjalizacją wyników badań.  

Do mankamentów zaliczyć można powszechność wniosków składanych przez pojedyncze przedsiębiorstwa 
i niewielką liczbą konsorcjów stworzonych na potrzeby konkursów. W efekcie powoduje to rozdrobnienie 
obszarów tematycznych realizowanych projektów i rozproszenie środków skutkujące ograniczeniem tempa 
rozwoju. Warte podkreślenia jest natomiast, że w swoich projektach, beneficjenci programu koncentrują swoją 
działalność na produktach niszowych posiadających potencjał rozwojowy. Z drugiej strony brak wsparcia 
spowodowałby istotne ograniczenia zakresu tematycznego i poziomu nakładów finansowych działalności B+R 
w sektorze MŚP. Daje to pozytywną ocenę ogólną realizacji Działania 1.2, oznacza bowiem, że aplikujący dobrze 
pojęli warunki i zasady funkcjonowania Działania i okazały się one dla nich atrakcyjne, a ich wnioski jako produkty 
cząstkowe ocenione zostały na wysokim poziomie pozwalającym na skierowanie ich do zawarcia umowy 
o dofinansowanie.  

Beneficjenci Działania 1.2 dokonali oceny zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych dzięki otrzymanemu wsparciu. 
Ta subiektywna miara dopasowania interwencji do oczekiwań została uznana za zadowalającą przez 83,2% 
beneficjentów deklarujących, że zostały one zaspokojone w stopniu przynajmniej średnim.  

Wykres 28. Stopień zaspokojenia potrzeb rozwojowych beneficjentów Działania 1.2 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 

Kwestia modyfikacji interwencji związanej z Działaniem 1.2 wiąże się z oceną zakresu dokumentacji wymaganej 
w trakcie składania wniosku. Beneficjenci stwierdzili, że jej zakres był zbyt duży i powodował nadmierne 
obciążenia administracyjne. 

18,5%

81,5%

Było działaniem jednorazowym, a głównym jego
motywem była dostępność środków

Wpisywało się w długoterminowe plany
strategiczne przedsiębiorstwa

16,8% 36,1% 30,3% 14,3% 2,5%

W bardzo dużym stopniu W dużym stopniu W średnim stopniu

W małym stopniu W bardzo małym stopniu
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Wykres 29. Ocena przez beneficjentów Działania 1.2 zakresu dokumentacji wymaganej w trakcie składania 
wniosku w przekroju poszczególnych instrumentów  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 

Problemy, z jakimi musieli się mierzyć, dotyczyły umiejętności przedstawienia projektu w zgodzie z nomenklaturą 
i precyzyjnymi definicjami elementów działalności badawczo-rozwojowej. Powodowało to konieczność 
zatrudniania firm doradczych. Szczególnie mali przedsiębiorcy nie mają odpowiednich kompetencji i nie są 
przygotowani merytorycznie do wszystkich elementów związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów. 
W efekcie rzadko zdarzają się wnioski, które byłyby pisane bez wsparcia firm doradczych, a wiele z nich jest 
powielanych przez te firmy w celu zwiększenia ich przychodów. 

Dla wnioskodawców podstawowymi barierami były: brak znajomości oferty jednostek naukowych, trudności ze 
znalezieniem oferty dopasowanej do specyfiki branży zamawiających, trudności proceduralne, wysokie ceny, 
czasochłonność, a czasami brak zainteresowania współpracą ze strony jednostek.  

Instrument interwencji spotkałby się z jeszcze większym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów jako 
rozważane źródło planowania prac badawczo-rozwojowych w przypadku wprowadzenia naborów ciągłych. 
Nabory ciągłe stanowią istotną przewagę przy planowaniu działalności B+R i jej harmonizacji z konkursami. 
W tym trybie projekty zgłasza się na równych zasadach w następujących po sobie edycjach przyjmowanych przez 
cały rok, a weryfikowanych co kwartał. 

Jak wspomniano wcześniej, wsparcie zostało skonstruowane w sposób zwiększający zaangażowanie 
przedsiębiorców deklarujących większy udział własny w finansowaniu projektów. Wydaje się również, że dla 
wielu firm (zwłaszcza najmniejszych, dysponujących ograniczonymi zasobami finansowymi i nieposiadających 
zakumulowanego kapitału zapewniającego podmiotowi względne bezpieczeństwo finansowe w sytuacji realizacji 
prac B+R, które nie będą skutkować oczekiwanymi wynikami) finansowanie bezzwrotne jest warunkiem 
zainteresowania się przez nie instrumentami dostępnymi w Działaniu 1.2, pomimo szeregu warunków ich 
udostępnienia związanych z kontrolami, udziałem kosztów niekwalifikowanych i rozliczeniami projektu.  

Finansowanie zwrotne również jednak cieszy się zainteresowaniem beneficjentów Działania 1.2  i na przyszłość 
warto rozważyć propozycję włączenie obu tych typów instrumentów do oferty dla przedsiębiorców w ramach 
RPO WM. Dobrego przykładu dostarcza tu województwo pomorskie, które wprowadziło instrumenty dłużne 
w postaci pożyczek na finansowanie prac B+R. Instrument ten spotkał się z wysokim zainteresowaniem 
potencjalnych beneficjentów, co znalazło odzwierciedlenie w licznie złożonych wnioskach o pożyczkę na prace 
B+R i przeczy powszechnemu przekonaniu, że rynek nie jest jeszcze gotowy na to, by zaakceptować rozwiązania 
pozadotacyjne dla sfinansowania przedsięwzięć ze sfery B+R obarczonych ponadprzeciętnym ryzykiem. 
Dodatkowym argumentem jest fakt, iż na pytanie o wskazanie 2 najbardziej pożądanych rodzajów źródeł 
finansowania w przyszłości respondenci wyrazili największe zainteresowanie szeroką ofertą obejmującą dotacje 
bezzwrotne ze zwolnieniami, ulgami lub preferencjami podatkowymi oraz z pożyczkami czy kredytami 
udzielonymi na preferencyjnych warunkach. 

25,7%

15,5%

7,1%

41,0%

42,3%

35,7%

27,6%

32,4%

35,7%

4,2%

5,7%

5,6%

21,4%

Dotacja na prace badawczo-rozwojowe (RPO WM
Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa

przedsiębiorstw)

Bon na innowacje (RPO WM Działanie 1.2 Działalność
badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw)

Dotacja na stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-
rozwojowego (RPO WM Działanie 1.2 Działalność

badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw)

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem/ trudno powiedzieć
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Wykres 30. Najbardziej pożądane źródła finansowania w przyszłości działalności B+R w opinii beneficjentów 
Działania 1.2 

 

Uwaga: Ankietowani mieli możliwość wskazania max. 2 źródeł. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=119. 

Najatrakcyjniejszą formą wsparcia pozostają dla podmiotów z województwa mazowieckiego dotacje. Aplikujące 
firmy w Działaniu 1.2 posiadały koncepcję oraz listę środków trwałych, których samodzielnie nie są w stanie 
sfinansować. Przy połączeniu instrumentu bezzwrotnego ze zwrotnym, lecz o innych parametrach niż rynkowe, 
ograniczeniu ulegnie ryzyko ze strony beneficjentów, a zwiększy się racjonalizacja wydatków w celu 
wygospodarowania środków na spłatę zobowiązań.  

W opinii beneficjentów i wnioskodawców lepszy rezultat oraz sprawiedliwsza dystrybucja środków z grantów 
byłaby możliwa dzięki równomiernym rozłożeniu liczby konkursów w działaniu i równomiernym alokowaniu kwot 
na nie. Gdy  w konkursach była wysoka liczba projektów kwalifikujących się, dokonywano realokacji i osiągano 
wyższy współczynnik wykorzystania środków. Jednak w ostatnich rundach środków było mniej, co oznaczało 
wyższą konkurencję między wnioskodawcami. Innymi słowy łatwiej było dostać dotację na początku niż na końcu. 

Ponadto w działaniu funkcjonował model oceny dwustopniowej – najpierw był wniosek oceniany merytorycznie 
z podsumowaniem wykonalności finansowej, technicznej i efektywności projektu, następnie drugi etap panelu, 
po której dopiero następowało przyznanie punktacji projektowi i otrzymanie miejsca w rankingu (jedynie 
w bonach była jednoetapowa). Wnioskodawcy postulowali ujednolicenie i jednoetapową ocenę w całym 
działaniu. Zmiana formuły oceny na taką, gdzie ocena panelowa następuje dopiero po etapie merytorycznych 
wyjaśnień składanych przez wnioskodawcę, stwarza możliwość pogłębienia oceny wykonalności finansowej, 
technicznej i efektywności planowanego przedsięwzięcia B+R. W obecnej konstrukcji ocena panelowa daje 
bardzo ograniczone możliwości rzeczywistej weryfikacji wykonalności projektu. 

Wprowadzenie mechanizmu preselekcji wniosków poprzez zastosowanie tzw. fiszek projektowych z punktu 
widzenia aplikujących znacząco ograniczy koszty, jakie ponosi się na etapie aplikacyjnym, zatrudniając 
wyspecjalizowane firmy doradcze. Pozwoli to w większym stopniu ocenić potencjał innowacyjny skrótowo 
opisanego przedsięwzięcia B+R, aniżeli „umiejętność pisania wniosków pod kryteria”. Przygotowanie właściwego 
wniosku w takiej formule będzie następować dopiero po akceptacji fiszki projektowej. 

Dodatkowo warte rozważenia jest wprowadzenie „szybkiej ścieżki” dla oceny i wyboru projektów 
wdrożeniowych, które wcześniej korzystały ze wsparcia na realizację prac B+R (z dowolnych programów – 
regionalnych, krajowych, europejskich). Miałaby ona charakter swoistej premii dla przedsiębiorców łączących 
prace B+R z wdrożeniem i pozwalała znacząco skrócić czas wprowadzenia wyrobu/usługi będącego efektem 
procesu innowacyjnego podejmowanego przez przedsiębiorcę. 

Istniałaby również możliwość wydzielenia linii finansowania dla projektów o co najmniej krajowym poziomie 
innowacyjności, dla których maksymalna wysokość finansowania byłaby znacząco zwiększona w stosunku do 
standardowych projektów. Dla takiej grupy projektów racjonalne byłoby zastosowanie bardziej skutecznych 
metod oceny, np. poprzez organizację branżowych/tematycznych paneli eksperckich, z udziałem ekspertów 
dysponujących specjalistyczną wiedzą pozwalającą zweryfikować deklarowany poziom innowacyjności. Ta linia 
finansowania mogłaby służyć wsparciu przedsięwzięć mających cechy innowacji przełomowych (przynajmniej 
w skali kraju), a nie imitacyjnych. 

84,5%

39,4%

6,5%

5,1%

11,9%

32,9%

0,4%

Dotacje bezzwrotne

Pożyczka lub kredyt udzielone na preferencyjnych…

Pożyczka lub kredyt udzielone na warunkach…

Gwarancja bankowa lub poręczeniowa

Dofinansowanie przez prywatnego inwestora

Zwolnienia/ ulgi/ preferencje podatkowe

Inne
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Oczekiwane zmiany w zakresie wsparcia 
Wsparcie dostępne w ramach Działania 1.2 odpowiada na potrzeby MŚP województwa mazowieckiego objętych 
interwencją. Program umożliwia podjęcie działalności badawczo-rozwojowej po raz pierwszy lub jej 
kontunuowanie w oparciu o zaplecze naukowe. Umożliwia to podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw 
MŚP i wzmocnienie świadomości stabilnego rozwoju i roli działalności badawczo-rozwojowej. Biorąc pod uwagę 
innowacyjny charakter projektów oraz ich potencjalnie duże znaczenie dla rozwoju regionu przy równoczesnym 
znacznym poziomie ryzyka dla beneficjenta – wsparcie o charakterze bezzwrotnym jest w pełni uzasadnione, 
choć wyraźna jest otwartość beneficjentów na połączenie  wsparcia z instrumentem dłużnym w postaci pożyczek 
na finansowanie prac B+R, co wpływa bezpośrednio na szybkość ścieżki komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych 
i racjonalizacji ich kosztów.  

W obszarze B+R promowane są usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia oraz 
bezpieczna żywność, a przynajmniej 3 pierwsze silnie związane są z branżami high-tech zlokalizowanymi głównie 
w dużych aglomeracjach. Mazowsze jest niehomogeniczne, a wiele obszarów peryferyjnych jest poniżej poziomu 
obszarów tzw. Polski Wschodniej. Stanowi naturalne ograniczenie dla tradycyjnych branży zlokalizowanych na 
całym terenie województwa mazowieckiego, wśród których znajdują  się takie gałęzie gospodarcze, jak: 
budownictwo, meblarstwo, przemysł odzieżowy, garbarstwo i przemysł obuwniczy, przemysł chemiczny, 
metalurgiczny i maszynowy (w tym dla rolnictwa). Są one równomiernie rozłożone na terenie województwa poza 
obszarem metropolitalnym Warszawy. Brak inwestycji w badania oraz rozwój w tradycyjnych MŚP w regionie są 
ważnym wąskim gardłem na ścieżce modernizacji powiązanej z niską zdolnością absorpcyjną w zakresie 
innowacji. Aby unikać rozwarstwienia się dysproporcji rozwojowych, najbardziej realistyczną strategią dla gałęzi 
peryferyjnych jest ich modernizacja. Zasadnym jest więc rozważenie wsparcia dążenia do modernizacji 
w tradycyjnych gałęziach przemysłu, które wykazały zainteresowanie innowacjami. Trudno jest wskazać, jak 
tradycyjne branże obecne na peryferiach Mazowsza mogłyby osiągnąć przewagi konkurencyjne. Nie powinny 
jednak one znikać z perspektywy i racjonalna  jest analiza możliwości opracowania instrumentu umożliwiającego 
im osiągnięcie większej innowacyjności, przejścia od konkurencji opartej na kosztach do konkurencji 
technologicznej i jakościowej. W ocenie merytorycznej za obszar wiejski dostawało się 2 pkt. (na 40 pkt całości) 
i często były to miejscowości z OMW. Kryterium to w małym stopniu promowało więc obszary wiejskie. Można 
byłoby wprowadzić mapę wewnętrzną co najmniej na poziomie powiatów (jeśli nie gmin)  zależną od np. poziomu 
bezrobocia, aktywności gospodarczej i znacznie podnieść punktację tego kryterium. Dlatego postuluje się 
zwiększenie możliwości wsparcia dla wnioskodawców spoza obszarów silnie zurbanizowanych poprzez 
zwiększenie punktowej oceny ze względu na lokalizację. Intensywność wsparcia powinna odzwierciedlać różnice 
rozwojowe i nie prowadzić do tak istotnych różnic pomiędzy sąsiadującymi gminami działającymi przykładowo 
w ramach RPRO WM oraz Programu Polska Wschodnia. Celowe wydaje się więc zwiększenie intensywności 
wsparcia tych podregionów województwa mazowieckiego, których poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 
nie odbiega istotnie od poziomu rozwoju województw korzystających z najwyższej intensywności wsparcia. 

Postuluje się wzięcie pod rozwagę wprowadzenia naborów w trybie ciągłym, z częstymi (co 3 miesiące) rundami 
oceny składanych wniosków, co może pobudzić większą aktywność przedsiębiorców w aplikowaniu o środki na 
cele finansowania prac B+R. Stała ich dostępność może skierować większą uwagę uprawnionych podmiotów na 
ten obszar i skłaniać ich do podejmowania tej aktywności, a jednocześnie wpływać na skrócenie czasu oceny 
wniosków i wybór projektów do dofinansowania. 

Instrumenty finansowe 
W ramach Działania 1.2 RPO WM nie przewidywano obok wsparcia dotacyjnego wsparcia w formie zwrotnej. Nie 
znaczy to jednak, że nie może się ono stać w przyszłej perspektywie jednym z narzędzi wspierania rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu i transferu wsparcia udzielanego w ramach RPO Województwa 
Mazowieckiego w obszarze innowacyjności. Finansowanie takie mogłoby przyjąć formę pożyczek, poręczeń oraz 
wejść kapitałowych lub quasi-kapitałowych w formie seed-capital, czyli inwestycji w firmy będące we wczesnej 
fazie rozwoju z udziałem inwestora prywatnego, skierowane do MŚP w formie spółki kapitałowej, innych 
instrumentów opartych na podziale ryzyka, a w stosownych przypadkach mogłoby być łączone z dotacjami. Ich 
głównym celem byłoby niwelowanie luki finansowej przedsiębiorców w dostępie do finansowania zewnętrznego 
w przypadkach finansowo opłacalnych, ale niegenerujących wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych, 
a także przynoszenie efektu mnożnikowego polegającego na uruchomieniu łącznej inwestycji przekraczającej 
wkład UE. Wykorzystanie mechanizmów zwrotnych w finansowaniu powinno być poprzedzone rzetelną diagnozą 
zakresu oraz przyczyn występowania luki finansowej wśród potencjalnych beneficjentów oraz wyznaczenia 
obszarów wdrażania instrumentów finansowych w podziale na instrumenty pożyczkowe oraz poręczeniowe.   
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Z uwagi na dynamikę zmian rynkowych i procesów społeczno-gospodarczych występujących w województwie 
niezbędnym byłoby wprowadzenie mechanizmu cyklicznej oceny, analizy i weryfikacji w sposób umożliwiający 
oferowanie produktów adekwatnych do zdiagnozowanego zapotrzebowania rynku oraz osiągania oczekiwanych 
rezultatów. 

Dla przedsiębiorstw z sektora MŚP wsparcie w formie instrumentów finansowych oferowanych przez sieć 
pośredników finansowych (instytucji finansowych, takich jak banki, fundusze inwestycyjne, leasingodawców) 
może być skorelowane ze wsparciem dotacyjnym. Połączenie takie wymaga ścisłej weryfikacji montażu 
finansowego poszczególnych przedsięwzięć obejmującego pozyskiwanie wkładu wspólnotowego w formie 
dotacji z wkładem krajowym w formie instrumentów zwrotnych oraz wkładami prywatnymi przedsiębiorców. 
Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość ponownego wykorzystywania środków z instrumentów finansowych 
i ich rotacja w trakcie trwania programów. 

W opiniach respondentów związanych z Działaniem 1.2 rynkowe lub preferencyjne instrumenty zwrotne mogą 
stanowić atrakcyjne rozwiązanie, o ile wysokość oprocentowania oraz harmonogramy spłat zobowiązań 
głównych będą dostosowane do cyklu realizacyjnego projektów w większym stopniu niż produkty rynkowe 
instytucji finansowych oraz w przypadkach połączenia ich z elementami bezzwrotnymi. Nie wykluczają oni 
sięgania po nie w przyszłości, o ile umożliwi to realizację projektów o wyższym poziomie skomplikowania 
i o wyższej kapitałochłonności. Zastosowanie instrumentów finansowych, przy równoległym funkcjonowaniu 
instrumentu dotacyjnego, dałoby odbiorcom większą elastyczność w wyborze bardziej odpowiadającego im 
schematu finansowania, gdzie kluczowymi czynnikami decyzji mogą być dostępność i czas oczekiwania na decyzję 
o finansowaniu. 

Realizacja celów interwencji 
Realizacja celów interwencji w ramach Działania 1.2 dotyczyła zwiększenia wykorzystania działalności badawczo-
rozwojowej w gospodarce województwa mazowieckiego, wsparcia działalności przedsiębiorstw w korzystaniu 
z wyników działalności B+R jednostek naukowych oraz podniesienia urynkowienia działalności badawczo-
rozwojowej, co miało prowadzić w efekcie do podniesienia liczby przedsiębiorstw podejmujących działania 
badawczo-rozwojowe, powstawania innowacji, zwiększenia ich zakresu i intensywności oraz zwiększenia liczby 
procesów kooperacji przedsiębiorstw i sektora nauki.  

Przedsiębiorstwa objęte interwencją obejmowały sektor MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz 
przedsiębiorstwa założone z udziałem pracowników uczelni lub instytutów, przy wykorzystaniu zasobów 
intelektualnych lub materialnych organizacji macierzystej, kapitałowo lub operacyjnie powiązanych z organizacją 
macierzystą (spin-off) albo samodzielne (spin-out). Wsparcie objęło przedsięwzięcia polegające na realizacji prac 
badawczych zawierające zakup usługi związanej z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, 
usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego 
projektu wzorniczego, jak również badania przemysłowe i prace rozwojowe. 

Wskaźnikami rezultatu bezpośredniego są: liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach oraz liczba 
przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej. Jako wskaźniki produktu wskazano: 
inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje), liczbę przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje, liczbę przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczbę przedsiębiorstw współpracujących 
z ośrodkami badawczymi, liczbę przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R, liczbę 
przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R, nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 
naukowo-badawczej oraz liczbę projektów dotyczących monitorowania inteligentnych specjalizacji. Realizacja 
celów interwencji zmierzona została wskaźnikami rzeczowymi wynikającymi z realizacji projektów.  
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Tabela 8. Wskaźniki produktu dla Działania 1.2 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 

pośrednia (2018) 
Szacowana wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) 

EUR 13 897 000 120 630 000 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje  

przedsiębiorstwa - 290 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie  

przedsiębiorstwa - 290 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z 
ośrodkami badawczymi 

przedsiębiorstwa - 40 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w 
zakresie prowadzenia prac B+R 

szt. - zostanie 
oszacowana 

SL2014 

Liczba przedsiębiorstw ponoszących 
nakłady inwestycyjne na działalność B+R 

szt. - zostanie 
oszacowana 

SL2014 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 
naukowo-badawczej 

zł - zostanie 
oszacowana 

SL2014 

Liczba projektów dotyczących 
monitorowania inteligentnych specjalizacji 

szt. - zostanie 
oszacowana 

SL2014 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. 

Podstawową miarą finansową Działania 1.2 jest wartość ogółem kwot wydatkowanych na inwestycje pochodzące 
ze źródeł prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw. Zgodnie z danymi pochodzącymi 
z systemu SL2014 ramach Działania 1.2 na 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w sumie wydatki ogółem na kwotę 
891 847,7 tys. zł, a dotowana działalność badawczo-rozwojowa wygenerowała wydatki prywatne w wysokości 
394 322,3 tys. zł. W odniesieniu do kryterium w postaci Inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) przy założeniu kursu z 1 czerwca 2020 roku  
(1 euro = 4,42 zł) wydatkowano kwotę 89 213 184,50, która stanowi 73,96% całkowitej wartości docelowej 
planowanej na 2023 rok. W stosunku do wartości pośredniej wykonanie na koniec 2019 r. wyniosło 641,96%.  

Podstawową miarą rzeczową stały się Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację oraz Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie. Przy zakładanym poziomie 290 przedsiębiorstw, zgodnie z rzeczywistymi danymi na 
koniec roku 2019, na podstawie zawartych umów wykonanie wskaźnika wyniosło 191,72%. Kolejny istotny 
wskaźnik rzeczowy to Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi. Dzięki szerokiej 
realizacji wsparcia w postaci bonu na innowacje został on bardzo istotnie przekroczony. Według danych na 
31 grudnia 2019 roku wskaźnik dotyczący liczby przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 
osiągnął poziom 805% wielkości planowanej. Wartości powyższe nie uwzględniają naboru wniosków 
z października 2019 dotyczącego działania wspierającego projekty badawczo-rozwojowe na łączną kwotę  
1 mln euro.   

Na obecnym etapie wdrażania główne cele interwencji w zakresie Działania 1.2 są realizowane powyżej 
planowanych wielkości. Można oczekiwać, że niebawem zostanie wyczerpana całkowita alokacja środków 
w ramach tego Działania. Tym samym realizację celów interwencji można ocenić jako całkowicie niezagrożoną. 
Badanie wykazało, że do roku 2023 zostaną one nie tylko osiągnięte, lecz także w wielu przypadkach znacząco 
przekroczone. Przemawia za tym wysoki poziom wykonania wskaźników finansowych na koniec roku 2019 oraz 
przekroczenie wszystkich wskaźników rzeczowych.   

Ze względu na prostotę instrumentu i zmniejszenie ograniczeń proceduralnych Działanie 1.2 charakteryzowało 
się od początku jego realizacji bardzo dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów, co 
przekładało się na dużą liczbę składanych wniosków, a w konsekwencji skutkowało szybkim wyczerpywaniem się 
środków alokowanych na ten instrument.   
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Realizowane przedsięwzięcia zgodnie z oceną merytoryczną realizowały cele związane z podnoszeniem 
innowacyjności przedsiębiorstw, choć różny był ich zakres. Należy podkreślić, iż na poziom innowacyjności 
znacząco wpływał fakt, iż ponad połowa projektów w Działaniu 1.2 została realizowana w oparciu o granty niskie 
kwotowo, co ograniczało przekraczanie progów gotowości technologicznej. W wymiarze praktycznym do 
pozytywów należy zaliczyć sprawne rozdysponowanie alokowanych kwot, realizację szeregu przedsięwzięć we 
współpracy z sektorem nauki powodującą przeobrażenie zarówno przedsiębiorców z sektora 
MŚP w definiowaniu swoich potrzeb rozwojowych, jak i sektora nauki w przygotowaniu oferty spełniającej 
oczekiwania biznesu. 

Niebagatelne jest zaangażowanie poważnych funduszy własnych beneficjentów wywołane realizacją grantów. 
Procentowo wyrażona wartość wsparcia UE w stosunku do wartości projektów ogółem z obszaru B+R wyniosła 
56%, a to oznacza, że każda złotówka pochodząca z wkładu UE wygenerowała nakłady własne beneficjentów 
w wysokości 79 groszy, co ilustruje skuteczność interwencji. Dodatkowo zostały przez nich zaangażowane zasoby 
ludzkie, czasowe i techniczne, a efekty przedsięwzięć wykraczały poza ich bezpośrednich uczestników 
i obejmowały całe otoczenie społeczno-gospodarcze, a efekty pośrednie (spillover effect) powodujące 
występowanie korzyści wynikające z upowszechniania się innowacyjnych technologii wypracowanych w jednej 
sektorze występowały będą również w innych sektorach przy stosunkowo niewielkich nakładach związanych 
z dostosowaniem danej technologii do specyfiki kolejnych branż. 

Podsumowanie  

Interwencję prowadzoną w ramach Działania 1.2 należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia rozwoju całego 
województwa mazowieckiego. Nakłady są kierowane na rozwój działalności B+R i wykorzystywane na wzrost 
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP. Z badania wynika, że w znacznym stopniu 
wzrasta zainteresowanie kontunuowaniem działalności innowacyjnej beneficjentów, którzy skorzystali ze 
środków unijnych. Realizacja interwencji wpływa na poprawę pozycji sektora MŚP w województwie. Dotacje 
w przeważającej mierze warunkowały uruchamianie projektów modernizacyjnych w przedsiębiorstwach, w tym 
szczególnie w mikro i małych przedsiębiorstwach nieposiadających odpowiednich zasobów finansowych do ich 
samodzielnego prowadzenia.  

Działanie 1.2 realizuje w pełni cel tematyczny, jakim było zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój 
technologiczny i innowacje wobec maksymalnie dużej liczby podmiotów objętych interwencją i dużej ilości 
projektów o ograniczonym pułapie wydatków. Ponadto dobrze łączy wsparcie usług realizowanych przez 
jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP, które przyczyniają się do rozwoju produktów, usług, 
technologii produkcji lub projektów wzorniczych. Podział projektów na komponent projektowy i komponent 
wdrożeniowy realizowane w ramach Działania 1.2 dla podmiotów posiadających doświadczenie oraz 
nieposiadających doświadczenia i powtórna weryfikacja na zasadach sprzężenia zwrotnego znacząco mityguje 
ryzyko niepowodzenia realizacji całego projektu i podnosi jakość akceptowanych projektów. Równocześnie 
zharmonizowane z innymi regionalnymi programami operacyjnymi otwiera drogę do dalszego aplikowania 
o komponent wdrożeniowy związany z inwestycjami w środki trwałe i umożliwia kontynuację fazy badawczo-
rozwojowej w ramach innych działań i konkursów. Niski poziom wdrożeń projektów badawczo-rozwojowych 
podejmowanych w ramach Działania 1.2 nie stanowi wady, ale jest zaletą przyjętej logiki interwencji, bowiem 
ogranicza ewentualne straty związane z realizacją projektów chybionych z różnych powodów w połączonym 
procesie obejmującym element projektu i wdrożenia.  

Analiza wyników badania pokazuje, że interwencja w ramach Działania 1.2 w pełni odpowiada zapotrzebowaniu 
przedsiębiorstw z sektora MŚP województwa mazowieckiego. Zasady naboru i kryteria nie ograniczają 
przedsiębiorstw aplikujących oraz umożliwiają zgłaszanie różnorodnych projektów rozwojowych i wszechstronną 
ich analizę. 

Działanie 1.2 skutkuje również kreowaniem się rynku profesjonalnej obsługi innowacyjnej przedsiębiorstw 
województwa mazowieckiego, tworzą się więzi między uczelniami i instytucjami badawczymi 
a przedsiębiorstwami w taki sposób, że obie strony poszerzają wiedzę i podnoszą kompetencje w definiowaniu, 
świadczeniu i egzekwowaniu usług badawczo-rozwojowych. Wsparcie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw, 
transferu technologii i komercjalizacji wiedzy zaczyna więc nabierać charakteru systemowego. Pewnym 
mankamentem wsparcia realizowanego w przyjętym kształcie jest niski udział w realizacji neutralizacji 
negatywnych różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi częściami województwa mazowieckiego. Eliminacja 
tej wady może nastąpić poprzez zmianę intensywności wsparcia dla regionów najsłabiej rozwiniętych oraz zmianę 
kryteriów oceny merytorycznej związanej z obszarem realizacji projektu.  
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Dobrą praktyką wartą wdrożenia mogłoby być rozszerzenie systemu konsultacji dla przedsiębiorców 
zainteresowanych pozyskaniem wsparcia, tak aby wspierać podmioty chcące realizować prace B+R. Zasadna jest 
także bardziej kontekstowa ocena projektów, przede wszystkim ze względu na kryterium merytoryczne 
obejmujące znaczenie i potencjał rozwojowy nowej wiedzy (10 pkt.) oraz położenie większego nacisku na 
zapewnienie trwałości efektów projektów. Kolejna dobra praktyka nadająca się do szerszej popularyzacji 
związana jest z optymalizacją i standaryzacją okresu oceny w celu eliminacji wąskich gardeł, bowiem element ten 
podlegał w dotychczasowych konkursach najniższemu poziomowi kontroli i zarządzania. Takie działanie będzie 
prowadzić do podniesienia efektywności czasowej i organizacyjnej, bowiem w procesie innowacyjnym kluczowe 
znaczenie dla przedsiębiorców ma czas. Czas oceny wniosków okazywał się stosunkowo długi, co w połączeniu 
z cyklicznością uruchamiania konkursów sprawiało, że projekty były porzucane albo finansowane z innych źródeł.  
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Oś Priorytetowa III 

Bony na doradztwo 

Określenie dotychczasowej struktury popytu MŚP na usługi IOB w województwie 

mazowieckim 

W ramach Poddziałania 3.1.2 przedsiębiorstwa mogły skorzystać ze wsparcia dotyczącego prowadzenia i rozwoju 
działalności gospodarczej, przekazywanego beneficjentom (MŚP) w formie bonów na doradztwo. Bony mogły 
być przeznaczone na zakup usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, tj. mającej na celu zwiększenie 
konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym, jak 
i strategicznym. Usługa mogła mieć charakter zarówno doradczy, jak i ekspercki, zakończony opracowaniem 
dokumentu (ekspertyzy lub analizy) w zakresie zagadnień związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, w tym także 
kwestii technicznych/technologicznych. Usługa doradcza miała być świadczona przez Instytucję Otoczenia 
Biznesu, przy czym w trakcie pierwszych 2 naborów istniała możliwość skorzystania z usług IOB, która uzyskała 
akredytację Instytucji Zarządzającej RPO WM lub akredytację instytucji na szczeblu krajowym, a także 
nieakredytowanej IOB, o ile wnioskodawca wykazał, że instytucja ta ma odpowiednie kompetencje, potencjał 
i doświadczenie w zakresie świadczenia usługi będącej przedmiotem projektu oraz wpisuje się w minimum jeden 
z profili zidentyfikowanych form IOB. W trakcie trzeciego naboru usługa doradcza mogła być świadczona jedynie 
przez Instytucję Otoczenia Biznesu, która posiada status mazowieckiej akredytowanej Instytucji Otoczenia 
Biznesu. Zakres usługi nie mógł być związany ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak 
rutynowe usługi doradztwa podatkowego, usługi księgowe, rutynowe usługi informatyczne, regularne usługi 
prawnicze lub działalność reklamowa. Katalog dostępnych usług doradczych miał charakter otwarty2.  

Łącznie w ramach 3 naborów wniosków dla typu projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności 
przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” dofinansowanie otrzymało 229 beneficjentów, 
spośród których 225 to przedsiębiorstwa (4 beneficjentów posiadało inne formy prawne). Całkowita wartość 
zawartych umów wyniosła 36 691 399,52zł, natomiast wartość dofinansowania UE to 22 430 491,883. 

Analiza struktury przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia pod kątem branży beneficjentów, którzy podpisali 
umowę wykazała, iż największy odsetek (po 19,6%) przedsiębiorstw reprezentował sekcję M, obejmującą 
działalność profesjonalną, naukową i techniczną oraz branżę zajmującą się informacją i komunikacją. 
12,9% przedsiębiorstw prowadziło działalność handlową, 12,2% natomiast – działalność w branży przetwórstwa 
przemysłowego. Najmniejszą reprezentację posiadały branża transportowa, obsługa rynku nieruchomości, 
pozostała działalność usługowa oraz branża wodno-kanalizacyjna. Wśród beneficjentów zabrakło 
przedsiębiorców z branży rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, branży górniczej oraz branży związanej 
z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych. Szczegółowe zestawienie zawarto na poniższym wykresie.  

 
2 Regulamin konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

3 Na podstawie danych z systemu SL2014, stan na 31.12.2019 r. 
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Wykres 31. Struktura przedsiębiorstw korzystających z bonu na doradztwo w podziale na sekcje PKD 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r. wg danych z 28.01.2020 r. 

 
Wziąwszy pod uwagę wielkość firmy, wśród beneficjentów bonów na doradztwo dominowały 
mikroprzedsiębiorstwa – stanowiły one 65,3% wszystkich przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie. 
29,3% beneficjentów to przedsiębiorstwa małe, natomiast 5,3% –średnie. Przedsiębiorstwa duże nie mogły 
ubiegać się o dofinansowanie.  
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Wykres 32. Struktura przedsiębiorstw korzystających z bonu na doradztwo w podziale na wielkość 
przedsiębiorstwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r. wg danych z 28.01.2020 r. 

 
Większość beneficjentów prowadziła działalność na terenie miasta powyżej 500 tys. mieszkańców (Warszawa) – 
łącznie 68%. W miastach o liczbie ludności w przedziale 500-100 tys. siedzibę swojej firmy ulokowało 5,8% 
beneficjentów, natomiast w miastach o liczbie ludności między 50 tys. a 100 tys. – 1,3%. W miastach średniej 
wielkości (20-50 tys. mieszkańców) swoją działalność gospodarczą prowadziło 7,1% beneficjentów, natomiast 
w miastach małych – 4,4%. Na obszarach wiejskich swoje siedziby zlokalizowało 12% przedsiębiorstw.  

Wykres 33. Struktura przedsiębiorstw korzystających z bonu na doradztwo w podziale na lokalizację 
beneficjenta 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r. wg danych z 28.01.2020 r. 

 
Największym zainteresowaniem beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach bonu na doradztwo 
cieszyły się usługi w zakresie strategii – niemal połowa ankietowanych wskazała, iż były one realizowane 
w ramach wdrażanego projektu. Przedsiębiorcy byli w największym stopniu zainteresowani opracowaniem 
strategii rozwoju przedsiębiorstwa, która wskazałaby im rozwiązania m.in. w kwestii komercjalizacji i wdrożenia 
innowacyjnej technologii, poszerzenie oferty w zakresie obsługiwanego sektora, wejścia dzięki temu na nowe 
rynki zbytu, poszerzenia grupy dostawców lub ich oferty w zakresie innowacyjnych produktów lub usług, a także 
kierunków zwiększenia efektywności funkcjonowania dzięki optymalizacji procesów funkcjonowania firmy. 
Opracowanie strategii najczęściej poprzedzało przygotowanie analizy potrzeb i możliwości rozwojowych danego 
przedsiębiorstwa, jego pozycji na rynku oraz dalszych możliwości rozwoju w kontekście rozpoznanego 
zapotrzebowania odbiorców na daną usługę lub produkt. Popularnym rodzajem usługi było także doradztwo 
w kwestii organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem – takiej odpowiedzi udzieliło 28,3% ankietowanych. Usługi 
te dotyczyły przede wszystkim opracowania i wdrożenia modeli procesów biznesowych oraz zarządzania 
strategicznego danym przedsiębiorstwem, w tym także opracowanie optymalnej struktury organizacyjnej czy też 
optymalizację wykorzystania zasobów materialnych i minimalizacji strat. Jedna czwarta ankietowanych zleciła 
w ramach przeprowadzonej usługi doradztwo w kwestii marketingu i promocji przedsiębiorstwa. Usługa polegała 
najczęściej na analizie skuteczności dotychczas stosowanych narzędzi oraz opracowaniu nowej strategii 
marketingowej, umożliwiającej otwarcie się na nowe rynki zbytu oraz ożywienie dynamiki przyrostu nowych 
klientów. Taki sam odsetek respondentów wskazał, iż w ramach bonu sfinansowana została usługa w zakresie 
zagadnień prawnych. Doradztwo obejmowało najczęściej tematykę ochrony własności intelektualnej oraz 
opracowanie strategii patentowej. Świadczone usługi dotyczyły także zagadnień związanych z prawem zamówień 
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publicznych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO). Po 23,3% ankietowanych wskazało, iż ubiegało się o wsparcie w kwestii zagadnień technicznych 
i technologicznych, polegających na analizie funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii oraz tworzeniu  
i integracji nowych systemów/technologii, w tym w sferze IT, a także w kwestii zagadnień związanych 
z transferem, wdrażaniem i rozwojem innowacji (opracowanie planu wdrożenia innowacyjnych produktów lub 
usług, przygotowanie analizy ryzyka wdrożenia innowacji, wsparcie we wdrożeniu pilotażowego rozwiązania). 
20% ankietowanych założyło, iż usługa doradcza obejmie także zagadnienia związane z rozwojem zasobów 
ludzkich (m.in. diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, 
opracowanie planu optymalizacji zatrudnienia oraz struktury delegacji kompetencji). Kolejną pozycją 
w strukturze popytu na usługi IOB było doradztwo w zakresie procesów produkcyjnych i świadczenia usług 
(18,3% respondentów). Beneficjenci oczekiwali wsparcia m.in. w kwestii planowania produkcji i usług 
okołoprodukcyjnych, optymalizacji wykorzystania surowców, automatyzacji procesów oraz opracowania 
systemu kontroli jakości.  

Najmniejsze zainteresowanie beneficjentów wzbudziły usługi związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu 
(audyt potrzeb, opracowanie i wdrożenie strategii CSR) – jedynie 3,3% respondentów zawarło taką usługę 
w realizowanym projekcie. Niskim popytem (6,7% respondentów) cieszyły się także usługi związane z logistyką 
(analiza i optymalizacja logistyki zaopatrzenia, zbytu gotowych produktów, optymalizacja organizacyjna 
i finansowa transportu), a także usługi w zakresie zagadnień finansowych (16,7% wskazań).  

O wskazanie usług IOB zawartych we wniosku o dofinansowanie zapytano także wnioskodawców, którzy 
aplikowali o środki w ramach bonu na doradztwo. Uzyskane wyniki wskazują, że największym zainteresowaniem 
cieszyły się usługi w zakresie transferu, wdrażania i rozwoju innowacji (37% wskazań), a zatem te usługi, które 
bezpośrednio wspierają zaimplementowanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Kolejnymi  
najbardziej popularnymi usługami było doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania oraz zagadnień 
technicznych i technologicznych (po 27,8% respondentów). Dość duże zainteresowanie odnotowano także 
w przypadku usług związanych z procesami produkcji i świadczenia usług (22,2%) oraz działań marketingowych 
i promocyjnych. Podobnie jak w przypadku beneficjentów najmniejszym zainteresowaniem wnioskodawców 
cieszyły się usługi w zakresie SCSR, logistyki oraz zagadnień finansowych. Rozkład odpowiedzi ankietowanych 
prezentuje poniższy wykres.  

Wykres 34. Rodzaje usług IOB, o realizację których starali się beneficjenci i wnioskodawcy w ramach bonów na 
doradztwo 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=60 oraz badania CAWI/CATI 
z wnioskodawcami, n=54. 
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Analizę struktury popytu na poszczególne rodzaje usług świadczonych przez IOB na rzecz beneficjentów bonów 
na doradztwo przeprowadzono także w odniesieniu do rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa. 
Największy odsetek ankietowanych w większości branż wskazuje, że starał się o pozyskanie dofinansowania na 
usługi związane z opracowaniem strategii przedsiębiorstwa. Usługi związane z organizacją i zarządzaniem ważne 
są dla przedstawicieli branży wodno-kanalizacyjne (sekcja F), branży informacji i komunikacji (sekcja J) oraz 
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (sekcja M). Usługi w zakresie zagadnień technicznych 
i technologicznych świadczone były przede wszystkim dla przedsiębiorstw działających w ramach sekcjach M oraz 
S (pozostała działalność usługowa). Usługami w zakresie zagadnień prawnych zainteresowane były firmy 
prowadzące działalność w ramach sekcji M, K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa) oraz C (przetwórstwo 
przemysłowe). Doradztwo w kwestii promocji i marketingu świadczone było na rzecz przedsiębiorstw, dla których 
jednym z filarów sukcesu działalności jest reklama, a więc branży budowlanej (sekcja F), branży komunikacji 
i informacji (sekcja J), branży handlowej (sekcja G), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (sekcja M) 
oraz edukacji (sekcja P). Szczegółowe informacje na temat struktury popytu wśród beneficjentów na usługi 
IOB w podziale na poszczególne sekcje PKD prezentuje poniższa tabela.  

W przypadku wnioskodawców o realizację usług w zakresie strategii przedsiębiorstwa aplikowały firmy działające 
w branży budowlanej (sekcja F), branży komunikacji i informacji (sekcja J), branży związanej z działalnością 
profesjonalną, naukową i techniczną (sekcja M), branży handlowej (sekcja G) oraz  branży związanej z kulturą, 
rozrywką i rekreacją (sekcja R). Usługi w zakresie transferu, wdrażania i rozwoju innowacji były przedmiotem  
wniosków przedsiębiorstw działających w sekcjach M, G oraz F. O wsparcie na doradztwo w zakresie organizacji 
i zarządzania aplikowały przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w branży komunikacji i informacji, branży 
budowlanej oraz zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Wsparciem z zakresu promocji 
i marketingu zainteresowane były firmy z branży budowlanej, handlowej oraz branży informacji i komunikacji.  
Struktura popytu na poszczególne rodzaje usług wśród wnioskodawców w ramach kolejnych sekcji PKD  ukazana 
jest w tabeli poniżej.



 

Tabela 9. Odsetek beneficjentów korzystających z danego rodzaju usług IOB w ramach bonów na doradztwo w poszczególnych sekcjach PKD 

Rodzaje usług świadczonych przez IOB Sekcja C Sekcja F Sekcja G Sekcja J Sekcja K Sekcja L Sekcja M Sekcja N Sekcja P Sekcja Q Sekcja R Sekcja S Nie wiem 

Usługi w zakresie strategii 67% 100% 33% 78% 33% 100% 50% 0% 33% 0% 67% 0% 50% 

Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 33% 75% 22% 44% 17% 0% 38% 0% 33% 0% 0% 0% 50% 

Usługi w zakresie marketingu i promocji 33% 100% 33% 33% 0% 0% 13% 0% 33% 0% 0% 0% 50% 

Usługi w zakresie logistyki 33% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 

Usługi w zakresie procesów produkcyjnych i świadczenia usług 33% 0% 11% 22% 17% 0% 38% 0% 33% 0% 0% 0% 50% 

Usługi w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 33% 25% 11% 22% 17% 0% 25% 0% 33% 0% 0% 20% 50% 

Usługi w zakresie zagadnień finansowych 0% 25% 11% 0% 17% 0% 25% 0% 67% 0% 33% 0% 50% 

Usługi w zakresie zagadnień prawnych 67% 0% 0% 0% 50% 100% 50% 0% 33% 0% 33% 20% 50% 

Usługi w zakresie zagadnień technicznych i technologicznych 0% 25% 11% 22% 0% 0% 38% 50% 33% 0% 0% 40% 75% 

Usługi w zakresie transferu, wdrażania i rozwoju innowacji 33% 25% 33% 11% 0% 0% 25% 0% 33% 33% 33% 20% 50% 

Usługi w zakresie zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu 0% 0% 0% 11% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Liczba przebadanych przedsiębiorstw w danej sekcji 3 4 9 9 6 1 8 2 3 3 3 5 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=60.  

 

  



 

Tabela 10. Odsetek wnioskodawców zainteresowanych skorzystaniem z danego rodzaju usług IOB w ramach bonów na doradztwo w poszczególnych sekcjach PKD 

Rodzaje usług świadczonych przez IOB Sekcja A Sekcja C Sekcja D Sekcja F Sekcja G Sekcja J Sekcja M Sekcja P Sekcja Q Sekcja R Sekcja S 
Nie 

wiem 

Usługi w zakresie strategii 100% 0% 0% 33% 25% 25% 18% 0% 50% 0% 17% 67% 

Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 100% 0% 0% 33% 0% 25% 18% 0% 50% 50% 50% 67% 

Usługi w zakresie marketingu i promocji 100% 0% 0% 0% 25% 25% 18% 20% 0% 0% 17% 50% 

Usługi w zakresie logistyki 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Usługi w zakresie procesów produkcyjnych i świadczenia usług 100% 40% 0% 33% 0% 13% 27% 0% 50% 0% 0% 50% 

Usługi w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 40% 0% 0% 0% 50% 

Usługi w zakresie zagadnień finansowych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 20% 0% 0% 0% 50% 

Usługi w zakresie zagadnień prawnych 0% 0% 100% 0% 0% 13% 18% 0% 0% 0% 0% 50% 

Usługi w zakresie zagadnień technicznych i technologicznych 0% 40% 0% 0% 0% 25% 36% 20% 50% 0% 17% 67% 

Usługi w zakresie transferu, wdrażania i rozwoju innowacji 100% 20% 0% 0% 25% 13% 46% 40% 100% 100% 33% 50% 

Usługi w zakresie zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Liczba przebadanych przedsiębiorstw w danej sekcji 1 5 1 3 4 8 11 5 2 2 6 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z wnioskodawcami, n=54.
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Beneficjenci korzystający ze wsparcia w ramach bonu na doradztwo kierowali się różnymi celami rozwojowymi. 
Większość beneficjentów (55,2% ankietowanych) podjęła współpracę z IOB, aby zyskać dostęp do profesjonalnej 
wiedzy w zakresie, jaki obejmowała dana usługa – wiedzy, której nie mieli właściciele i pracownicy danego 
przedsiębiorstwa. Cel ten przyświecał większości beneficjentów w poszczególnych branżach. Wyjątek stanowią 
przedsiębiorstwa z sekcji N (działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca), sekcji 
G (handel detaliczny i hurtowy) oraz sekcji M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), którym 
przyświecał przede wszystkim cel związany z optymalizacją działania w sytuacji, w której dana firma dysponuje 
wiedzą i odpowiednią infrastrukturą, jednak z różnych względów korzystanie z profesjonalnych zewnętrznych 
usług doradczych jest dla niej bardziej racjonalne. Biorąc pod uwagę wszystkich przebadanych beneficjentów 
bonów na innowacje, cel ten wskazany został przez 37,9% ankietowanych. Żaden z respondentów nie 
zadeklarował, że oczekiwał od IOB dostępu do posiadanej przez nią infrastruktury, co świadczy o tym, iż charakter 
świadczonych usług był czysto niematerialny – przedsiębiorcy zainteresowani byli pozyskaniem wiedzy, know how 
oraz przygotowaniem analiz, planów, strategii i procedur. 6,9% ankietowanych przyznało, iż powodem ubiegania 
się o wsparcie w ramach bonów na doradztwo było nakłonienie ich do tego przez IOB, które zaoferowały, że będą 
w stanie udzielić im danej usługi doradczej. Sytuacja ta wystąpiła w przypadku przedsiębiorstw z branży 
przetwórczej, branży związanej z działalnością profesjonalną oraz branży związanej z opieką zdrowotną i pomocą 
społeczną. Odpowiedzi tej udzieliło również 2 przedsiębiorców, którzy nie byli w stanie podać, do jakiej sekcji 
PKD należy prowadzona przez nich działalność. 

Tabela 11. Cele rozwojowe realizowane przez beneficjentów dzięki współpracy z IOB w ramach poszczególnych 
sekcji PKD 

Sekcja 
PKD 

Dostęp do 
wiedzy w 
zakresie objętym 
usługą (firma nie 
posiadała 
odpowiedniej 
wiedzy) 

Dostęp do 
infrastruktury, w 
której posiadaniu 
jest IOB 

Optymalizacja 
działania (firma 
posiada 
odpowiednią 
wiedzę i 
infrastrukturę, ale 
skorzystanie z 
usług 
świadczonych 
przez IOB  jest dla 
niej z pewnych 
względów 
bardziej 
racjonalne) 

Zostaliśmy 
nakłonieni przez 
IOB do ubiegania 
się o 
dofinansowanie 
usługi 

Liczba przebadanych firm w 
danej sekcji 

Sekcja C 67% 0% 0% 33% 3 

Sekcja F 75% 0% 25% 0% 4 

Sekcja G 44% 0% 56% 0% 9 

Sekcja J 56% 0% 44% 0% 9 

Sekcja K 83% 0% 17% 0% 6 

Sekcja L 100% 0% 0% 0% 1 

Sekcja 
M 

38% 0% 50% 12% 8 
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Sekcja N 0% 0% 100% 0% 2 

Sekcja P 67% 0% 33% 0% 3 

Sekcja Q 0% 0% 50% 50% 2 

Sekcja R 67% 0% 33% 0% 3 

Sekcja S 75% 0% 25% 0% 4 

Nie 
wiem 

50% 0% 25% 25% 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=58.  

W przypadku wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach bonu na doradztwo aż 72,2% respondentów 
wskazało, że głównym celem realizacji danej usługi było zdobycie profesjonalnej wiedzy. Cel ten wybrany został 
przez większość wnioskodawców w ramach wszystkich sekcji PKD. Optymalizacja działania była powodem 
ubiegania się o wsparcie w przypadku 18,5% ankietowanych – były to przedsiębiorstwa z branży przetwórczej, 
branży związanej z działalnością profesjonalną, branży edukacyjnej oraz branży związanej z opieką zdrowotną 
i pomocą społeczną. 3,7% ankietowanych zadeklarowało, że dzięki wsparciu w ramach bonu chcieli zyskać dostęp 
do infrastruktury będącej w posiadaniu IOB (respondenci nie podali sekcji PKD, w której działają). 
1,9% respondentów przyznało, iż powodem aplikowania była namowa ze strony IOB (sekcja S – pozostała 
działalność usługowa). Innymi celami przyświecającymi wnioskodawcom były pozyskanie wsparcia ze źródeł 
zewnętrznych oraz poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju.   

Tabela 12. Cele rozwojowe planowane do realizacji przez wnioskodawców dzięki współpracy z IOB w ramach 
poszczególnych sekcji PKD 

Sekcja 
PKD 

Dostęp do wiedzy 
w zakresie 
objętym usługą 
(firma nie 
posiadała 
odpowiedniej 
wiedzy) 

Dostęp do 
infrastruktury, w 
której posiadaniu 
jest instytucja 
otoczenia biznesu 
(firma nie 
posiadała 
odpowiedniej 
infrastruktury) 

Optymalizacja 
działania (firma 
posiada 
odpowiednią 
wiedzę i 
infrastrukturę, ale 
skorzystanie z usług 
świadczonych przez 
instytucję 
otoczenia biznesu 
jest dla niej z 
pewnych względów 
bardziej racjonalne) 

Zostaliśmy 
nakłonieni przez 
instytucję 
otoczenia biznesu 
do ubiegania się o 
dofinansowanie 
usługi 

Inne 

Liczba 
przebadanych 
firm w danej 
sekcji 

Sekcja A 100% 0% 0% 0% 0% 1 

Sekcja C 80% 0% 20% 0% 0% 5 

Sekcja D 100% 0% 0% 0% 0% 1 

Sekcja F 100% 0% 0% 0% 0% 3 
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Sekcja G 100% 0% 0% 0% 0% 4 

Sekcja J 62% 0% 38% 0% 0% 8 

Sekcja M 91% 0% 0% 0% 9% 11 

Sekcja P 60% 0% 20% 0% 20% 5 

Sekcja Q 50% 0% 50% 0% 0% 2 

Sekcja R 100% 0% 0% 0% 0% 2 

Sekcja S 50% 0% 33% 17% 0% 6 

Nie 
wiem 

33% 33% 33% 0% 0% 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z wnioskodawcami, n=54.  

Analiza celów rozwojowych przedsiębiorstw realizowanych za pomocą poszczególnych rodzajów usług 
IOB wskazuje, że beneficjenci w przypadku większości usług oczekiwali przekazania specjalistycznej wiedzy 
eksperckiej, której wykorzystanie wpłynęłoby pozytywnie na dalszy rozwój firmy. Tego rodzaju cel przyświecał 
zwłaszcza przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się na usługę doradczą w zakresie zagadnień związanych 
z  opracowywaniem strategii przedsiębiorstwa oraz marketingu i promocji. Optymalizacja działania 
przedsiębiorstwa w wyniku skorzystania z usługi doradczej była pożądana głównie w firmach korzystających 
z usług w zakresie organizacji i zarządzania, transferu, wdrażania i rozwoju innowacji, zagadnień technicznych 
i technologicznych oraz w zakresie zagadnień finansowych. Beneficjenci, którzy zostali nakłonieni do ubiegania się 
o wsparcie przez IOB, skorzystali z usług w zakresie opracowania strategii przedsiębiorstwa, marketingu i promocji, 
procesów produkcyjnych i świadczenia usług oraz zagadnień technicznych i technologicznych.  

Tabela 13. Cele rozwojowe realizowane przez beneficjentów w ramach poszczególnych rodzajów usług IOB 
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Usługi w zakresie strategii  67% 0% 22% 11% 18 

Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 57% 0% 43% 0% 7 

Usługi w zakresie marketingu i promocji 65% 0% 26% 9% 23 

Usługi w zakresie logistyki 80% 0% 20% 0% 5 
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Usługi w zakresie procesów produkcyjnych 
i świadczenia usług 

67% 0% 25% 8% 12 

Usługi w zakresie rozwoju zasobów 
ludzkich 

67% 0% 33% 0% 12 

Usługi w zakresie zagadnień finansowych 60% 0% 40% 0% 15 

Usługi w zakresie zagadnień prawnych 60% 0% 40% 0% 15 

Usługi w zakresie zagadnień technicznych i 
technologicznych 

56% 0% 39% 6% 18 

Usługi w zakresie transferu, wdrażania i 
rozwoju innowacji 

52% 0% 48% 0% 21 

Usługi w zakresie zagadnień społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

100% 0% 0% 0% 4 

Żadne z powyżej wymienionych 60% 0% 40% 0% 5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=58.  

W przypadku wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach bonu na doradztwo struktura celów 
rozwojowych w ramach poszczególnych usług jest podobna – główną motywacją do skorzystania z usługi IOB jest 
chęć zdobycia i wykorzystania wiedzy eksperckiej w danej dziedzinie. Największy odsetek respondentów 
deklarujących taki cel wystąpił w przypadku usług dotyczących procesów produkcyjnych i świadczenia usług oraz  
transferu, wdrażania i rozwoju innowacji. Część respondentów wskazała jednak także na chęć skorzystania 
z infrastruktury, którą dysponowało IOB – największy odsetek takich wskazań dotyczył usług związanych 
z rozwojem zasobów ludzkich oraz zagadnień prawnych i finansowych. Chęć optymalizacji działania 
przedsiębiorstwa, mimo posiadanych zasobów wiedzy i dostępu do infrastruktury, zadeklarowana została przede 
wszystkim przez firmy zainteresowane usługami w zakresie zagadnień technicznych i technologicznych, zagadnień 
finansowych i prawnych oraz rozwoju zasobów ludzkich. Szczegółowe informacje zaprezentowano w poniższej 
tabeli.  
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Tabela 14. Cele rozwojowe realizowane przez wnioskodawców w ramach poszczególnych rodzajów 
usług IOB 
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Usługi w zakresie strategii 77% 15% 8% 0% 0% 13 

Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 73% 13% 13% 0% 0% 15 

Usługi w zakresie marketingu i promocji 73% 18% 9% 0% 0% 11 

Usługi w zakresie logistyki 0% 0% 0% 0% 0% 0 

Usługi w zakresie procesów 
produkcyjnych i świadczenia usług 

75% 17% 8% 0% 0% 12 

Usługi w zakresie rozwoju zasobów 
ludzkich 

43% 29% 14% 0% 14% 6 

Usługi w zakresie zagadnień finansowych 50% 33% 17% 0% 0% 6 

Usługi w zakresie zagadnień prawnych 57% 29% 14% 0% 0% 7 

Usługi w zakresie zagadnień technicznych 
i technologicznych 

67% 7% 27% 0% 0% 15 

Usługi w zakresie transferu, wdrażania i 
rozwoju innowacji (usługi o charakterze 
proinnowacyjnym) 

70% 10% 15% 0% 0% 20 

Usługi w zakresie zagadnień społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

0% 0% 0% 0% 0% 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z wnioskodawcami, n=54.  
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Jak wskazują wyniki przeprowadzonej ankiety, podejmując decyzję o wyborze konkretnej IOB, z którą chcieliby 
nawiązać współpracę, beneficjenci kierowali się przede wszystkim korzystną relacją ceny oferowanej usługi 
doradczej w stosunku do jej jakości – taka odpowiedź została wskazana przez 41,7% ankietowanych. Oznacza to, 
że przedsiębiorcy byliby w stanie zapłacić większą kwotę za usługę, pod warunkiem, iż będzie za tym szła także jej 
wysoka jakość. Warto przy tym zauważyć, iż kryterium niskiej ceny usługi wskazane zostało jedynie przez 
13,3% respondentów – a zatem nie jest to dla większości beneficjentów powód decydujący o wyborze konkretnej 
instytucji. Kolejnym istotnym kryterium, które miało wpływ na decyzję beneficjentów była rekomendacja innego 
podmiotu, który pozytywnie ocenił jakość usług świadczonych na jego rzecz przez daną IOB – odpowiedź tę 
wskazało 38,3% ankietowanych. Ważnym powodem wyboru konkretnej instytucji było także dopasowanie zakresu 
oferowanej usługi do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa (36,7% wskazań). W tym kontekście 
ważne jest zarówno prawidłowe rozpoznanie zapotrzebowania na daną usługę doradczą, jak i stopień 
elastyczności, w jakim IOB potrafi wpisać się w oczekiwania beneficjenta. Najmniej istotnymi kryteriami doboru 
instytucji doradczej były bliskość geograficzna oraz krótki czas realizacji usługi. 6,7% beneficjentów przyznaje 
także, że instytucja, z którą nawiązali współpracę, była jedynym znanym im podmiotem tego rodzaju, co świadczy 
o tym, iż nie ma większych ograniczeń dla możliwości pozyskania informacji na temat oferty różnych IOB.  
 
Uzyskane wyniki badania ilościowego z wnioskodawcami dają podobny obraz – najważniejszymi kryteriami 
wyboru były dopasowanie zakresu usługi do potrzeb danej firmy (niemal 42% wskazań), polecenie innego 
podmiotu (39,5%) oraz relacja ceny usługi do jej jakości (37,2%). Najmniejsze znaczenie dla decyzji o podjęciu 
współpracy miały bliska lokalizacja instytucji oraz krótki czas realizacji usługi (po 7% wskazań).  

Wykres 35. Kryteria wyboru IOB i świadczonych przez nią usług, jakimi kierowali się beneficjenci 
i wnioskodawcy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=60 oraz badania CAWI/CATI 
z wnioskodawcami, n=43. 
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Jak wynika z przeprowadzonych badań jakościowych, przedsiębiorcy pozyskują informacje na temat oferty danej 
IOB przede wszystkim z Internetu (poprzez ogłoszenia na stronach internetowych tychże instytucji, informacje 
umieszczone na forach internetowych, maile reklamowe), w trakcie konferencji i spotkań branżowych oraz 
w ramach mniej lub bardziej formalnych kontaktów z innymi przedsiębiorcami, którzy sami skorzystali z usług 
danej IOB bądź słyszeli o niej pozytywne opinie. Informacje pozyskane w trakcie wywiadów potwierdzają wyniki 
badania ilościowego – jednym z najważniejszych kryteriów, którym przedsiębiorcy kierują się w trakcie wyboru 
IOB, jest przekonanie, że dana instytucja rozumie potrzeby konkretnej firmy i jest w stanie udzielić takiego 
wsparcia doradczego, które będzie „uszyte na miarę”, a zatem w pełni spełni oczekiwania przedsiębiorcy. Ważne 
jest zatem pierwsze spotkanie, na którym przedsiębiorca powinien przedstawić swoje potrzeby lub planowane 
kierunki działania i omówić zakres wsparcia doradczego, którego jest w stanie udzielić dana IOB. Respondenci 
podkreślali, iż dobór konkretnych usług winien wynikać zawsze z indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorcy 
– niepożądaną sytuacją jest stosowanie jednego wzoru postępowania dla kilku czy kilkunastu firm obsługiwanych 
przez jedną IOB. Istotnymi kwestiami są także jakość usługi w stosunku do jej ceny, a także poczucie 
przedsiębiorcy, iż efekty udzielonej usługi doradczej realnie wpłyną na poprawę efektywności i konkurencyjności 
firmy.  

W ramach przeprowadzonego badania ilościowego zapytano ankietowanych, jakiego rodzaju usług doradczych 
udzielanych przez IOB potrzebuje prowadzone przez nich przedsiębiorstwo. Największy odsetek przebadanych 
beneficjentów bonów na doradztwo wskazał na potrzebę skorzystania z usługi  doradczej z zakresu marketingu 
i promocji (40% respondentów) – przedsiębiorcy oczekują wsparcia w kwestii wykreowania i wdrożenia nowych 
strategii reklamowych oraz sposobów komunikacji z odbiorcami dóbr i usług, a tym samym – poszerzenia rynków 
zbytu i zwiększenia efektywności firmy. Jako deficytowe należy ocenić także usługi dotyczące transferu, wdrażania 
i rozwoju innowacji (35% wskazań). Beneficjenci oczekują doradztwa w kwestii oceny ryzyka zastosowania danego 
rozwiązania innowacyjnego, stworzenia planu jego wdrożenia, poszukiwania ewentualnych partnerów do 
wdrożenia innowacji oraz opracowania sposobów monitorowania spodziewanych efektów, wywołanych 
wdrożeniem innowacji. Znaczące potrzeby odnotowano także w przypadku specjalistycznych usług w zakresie 
rozwiązań technicznych i technologicznych – odpowiedzi tej udzieliło 31,7% ankietowanych. Mniejsze, choć nadal 
istotne, potrzeby odnotowano w przypadku usług w zakresie zagadnień finansowych i prawnych (po 25% 
wskazań), a także usług związanych z procesami produkcyjnymi i świadczeniem usług oraz rozwojem zasobów 
ludzkich (po 20% wskazań). Najmniejsze zapotrzebowanie występuje natomiast na usługi dotyczące zagadnień 
społecznej odpowiedzialności biznesu (6,7% wskazań) oraz logistyki (8,3% wskazań).  

Podobny rozkład odpowiedzi uzyskano w ramach badania ankietowego przeprowadzonego wśród 
wnioskodawców – największe potrzeby dotyczą usług w zakresie transferu, wdrażania i rozwoju rozwiązań 
innowacyjnych (niemal połowa ankietowanych), usług o charakterze marketingowym i promocyjnym (38,9%), 
usług w zakresie zagadnień technicznych i technologicznych (33,3%) oraz usług dotyczących organizacji 
i zarządzania w przedsiębiorstwie (33,3%). Najmniejsze potrzeby, podobnie jak w przypadku beneficjentów, 
dotyczą logistyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, nie można jednak uznać, że usługi tego rodzaju są 
całkowicie zbędne – uzyskane wyniki badania ankietowego wskazują, iż istnieje grono przedsiębiorców, którzy 
skorzystali z tego rodzaju usług w ramach bonów na doradztwo oraz którzy potrzebują wsparcia w tej kwestii.  
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Wykres 36. Usługi IOB, w ramach których beneficjenci i wnioskodawcy potrzebują wsparcia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=60 oraz CAWI/CATI 
z wnioskodawcami, n=43. 

Uzyskane wyniki badań potwierdzają przeprowadzone wywiady pogłębione. Respondenci wskazywali, że 
największe potrzeby dotyczą usług związanych z rozpoznaniem rynku w kontekście zapotrzebowania na 
innowacyjny produkt lub usługę, sprezycowania grupy odbiorców, pozyskania nowych partnerów biznesowych 
oraz opracowaniem planu wdrożenia danej innowacji. Przedsiębiorstwa potrzebują także wsparcia w kwestii 
wypracowania strategii dotarcia do nowych klientów, zweryfikowania przyjętych założeń biznesowych w kwestii 
wprowadzenia na rynek nowej usługi lub produktu, przeanalizowania ryzyka z tym związanego i opracowania 
zestawu środków zapobiegawczych. Istotne jest także doradztwo w zakresie zagadnień prawnych – zbadanie stanu 
techniki, zdolności i czystości patentowej danego rozwiązania czy też opracowanie strategii ochrony własności 
intelektualnej.  

Rozmówcy zwracali uwagę, że zapotrzebowanie na usługi świadczone przez IOB zwykle różni się w zależności od 
fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Firmy, które dopiero rozpoczynają działalność, korzystają zwykle z usług 
polegających na analizie zapotrzebowania na produkty i usługi na danym rynku, rozpoznania wielkości popytu na 
nie oraz wyznaczenia grupy potencjalnych odbiorców, a także z usług związanych z doradztwem w podstawowych  
kwestiach prawnych (np. w zakresie ochrony własności intelektualnej). Przedsiębiorstwa, które dłużej  funkcjonują 
na rynku, korzystają z bardziej zaawansowanych usług, takich jak opracowanie kompleksowej strategii wejścia 
w niszę rynkową, planu transferu innowacyjnego procesu technologicznego, pomocy w przygotowanie wzoru 
umowy z kontrahentem czy też wsparcia w procesie prowadzenia negocjacji. 
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Wsparcie w ramach bonów na doradztwo cieszyło się znaczącym zainteresowaniem wnioskodawców. 
Potwierdzają to zarówno informacje pozyskane podczas wywiadów pogłębionych, jak i wyniki 3 naborów 
przeprowadzonych dla tego typu projektów w ramach Poddziałania 3.1.2. W ramach pierwszego naboru złożono 
54 poprawne formalnie wnioski, w drugim – 253, natomiast w trzecim – 133. Zarówno w drugim, jak i trzecim 
naborze wnioskowana kwota wsparcia znacznie przekroczyła dostępną pulę środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów.  

W ramach badania ankietowego zapytano respondentów, czy aplikowanie o wsparcie w ramach bonu na 
doradztwo wiązało się z jakimikolwiek ograniczeniami formalnymi, które utrudniały pozyskanie wsparcia. Jak 
wskazują uzyskane wyniki, większość beneficjentów (68,3%) i wnioskodawców (59,0%) nie doświadczyła żadnych 
utrudnień. Osoby, które doświadczyły trudności w trakcie ubiegania się o wsparcie, najczęściej wskazywały na zbyt 
długi czas oceny wniosku. W przypadku beneficjentów odpowiedzi tej udzieliło 11,7% respondentów, natomiast 
w przypadku wnioskodawców – 18%. Obserwację tę potwierdzają informacje pozyskane w trakcie wywiadów 
pogłębionych – głównym problemem wskazywanym przez rozmówców był długi czas między złożeniem wniosku 
a pozyskaniem wyników oceny. Utrudnienie to ma znaczenie zwłaszcza w przypadku wdrażania rozwiązań 
innowacyjnych – to właśnie czas decyduje często o tym, czy dane przedsiębiorstwo będzie w stanie zastosować 
dany proces technologiczny bądź wdrożyć usługę i czy uzyska dzięki temu przewagę konkurencyjną. Ankietowani 
wskazywali także, że utrudnieniem była dla nich zbyt niska, w stosunku do istniejących potrzeb przedsiębiorstwa,  
wysokość wsparcia (8,3% wskazań beneficjentów i 13% wskazań wnioskodawców). Blisko 7% beneficjentów 
i wnioskodawców wskazało na zbyt długi czas przeznaczony na podpisanie umowy o dofinansowanie, a tyle samo 
beneficjentów i 3% wnioskodawców podało inne niż wyżej wymienione trudności, których doświadczyli w trakcie 
aplikowania o wsparcie, wśród których znalazły się:  

• podważanie przez kontrolujących poprawności wykonania usługi po jej dokonaniu; 

• preferowanie IOB posiadających akredytację; 

• bardzo zły kontakt z MJWPU; 

• niejasne opisanie w regulaminie produktu/rezultatu, jaki ma przynieść zrealizowanie projektu; 

• konieczność złożenia uznanego protestu spowodowana brakiem wystarczającej wiedzy 

i kompetencji oceniających; 

• stosunkowo mało elastyczny katalog wydatków kwalifikowanych (mając większą swobodę inaczej 

sformułowalibyśmy niektóre zadania, w sposób bardziej dostosowany do naszych realnych potrzeb, 

co jednak wiązałoby się z ryzykiem odrzucenia wniosku albo problemów z kontrolami). 
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Wykres 37. Ograniczenia formalne utrudniające aplikowanie o wsparcie w ramach bonu na doradztwo 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami n=60 oraz CAWI/CATI 
z wnioskodawcami, n=61.  

Wywiady pogłębione oraz wyniki badania ankietowego wskazują, że wysokość wsparcia4 dostępna w ramach bonu 
na doradztwo jest odpowiednia do istniejących potrzeb przedsiębiorców. Łącznie 13 respondentów 
(beneficjentów i wnioskodawców) wskazało jednak, iż kwotę dofinansowania należałby zwiększyć. Poniżej 
zaprezentowano propozycje wysokości wsparcia w ramach bonów na doradztwo, wskazane przez ankietowanych:  

Tabela 15. propozycje wysokości wsparcia w ramach bonów na doradztwo 

Proponowana  

wysokość wsparcia 
Liczba uzyskanych odpowiedzi 

100 000 zł  1 

150 000 zł  1 

200 000 zł  4 

250 000 zł  2 

300 000 zł  2 

320 000 zł  1 

400 000 zł  1 

500 000 zł  1 

 
4 W pierwszym naborze wniosków maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosiła 70 000 zł, a poziom dofinansowania wynosił 60% 
kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast w drugim i trzecim maksymalna wartość dofinansowania została zwiększona do 110 000 zł, a 
poziom dofinansowania – do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.  

68,3%

8,3%

11,7%

6,7%

6,7%

59%

13%

18%

7%

3%

Nie doświadczyliśmy żadnych utrudnień

Tak, ograniczeniem była wysokość wsparcia, zbyt niska
dla naszych potrzeb

Tak, ograniczeniem był zbyt długi czas rozpatrywania
wniosku

Tak, ograniczeniem był zbyt długi czas przeznaczony na
podpisanie umowy z Instytucją Organizującą Konkurs

Tak, wystąpiły inne ograniczenia aniżeli wysokość
wsparcia, czas rozpatrywania wniosku i czas…

Beneficjenci Wnioskodawcy
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Łącznie  13 

Średnia arytmetyczna z 
uzyskanych odpowiedzi  

ok. 260 000 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami n=60 oraz CAWI/CATI 
z wnioskodawcami, n=61. 

Większość respondentów optujących za podwyższeniem wysokości wsparcia stwierdziła, że zmiana ta pozwoliłaby 
im zwiększyć zakres usługi doradczej – mogliby rozszerzyć obszar i skalę projektu oraz zwiększyć efektywność jego 
realizacji. Wskazywano także, iż zwiększenie dofinansowania pozwoliłoby na uzyskanie lepszych efektów projektu 
– m.in. poprzez wysłużenie czasu trwania usługi i prowadzonych w jej ramach analiz,  wdrożenie rozwiązania 
innowacyjnego, które powstałoby w procesie doradztwa, czy też zwiększenie liczby opracowywanych innowacji.  

Respondenci oceniali także czas wyznaczony na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 
bonu na doradztwo. Zdecydowana większość ankietowanych (80% beneficjentów oraz 77,8% wnioskodawców) 
stwierdziła, że przewidziany czas był optymalny, 11,7% beneficjentów i 18,5% wnioskodawców uznało, iż był on 
za krótki, natomiast kilka procent respondentów było zdania, że czas ten był zbyt długi.  

Wykres 38. Jak Pan/i ocenia czas na przygotowanie wniosku składanego w ramach bonu na doradztwo? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami n=60 oraz CAWI/CATI 
z wnioskodawcami, n=54. 

Ankietowani zapytani zostali także o opinię na temat zakresu dokumentacji wymaganej w trakcie aplikowania 
o wsparcie. Większość z nich była zdania, że zakres dokumentacji raczej nie był zbyt duży i nie powodował 
nadmiernego obciążenia dla firmy (46,7% beneficjentów i 48,1% wnioskodawców), natomiast 1,7% beneficjentów 
i 3,7% wnioskodawców stwierdziło to w sposób zdecydowany. Dla 40% beneficjentów i jednej trzeciej 
wnioskodawców zakres dokumentacji był raczej zbyt duży, natomiast odpowiednio dla 5% i 9,3% – zdecydowanie 
zbyt duży.  

 
 

11,7%

80,0%

8,3%

18,5%

77,8%

3,7%

Za krótki

Optymalny

Za długi

Wnioskodawcy Beneficjenci
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Wykres 39. Czy zakres dokumentacji wymaganej w trakcie składania wniosku w ramach bonu na doradztwo był 
w Pana/i opinii zbyt duży i powodował nadmierne obciążenia administracyjne dla Państwa firmy? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami n=60 oraz CAWI/CATI 
z wnioskodawcami, n=54. 

Badanie ankietowe wykazało, że większość respondentów nie miała także trudności w dotarciu do informacji 
niezbędnych do ubiegania się o wsparcie (łącznie 68,3% beneficjentów i 63,0% wnioskodawców, w tym 
1,7% beneficjentów i 3,7% wnioskodawców zdecydowanie nie miała z tym problemów). Trudności w odszukaniu 
informacji na temat bonów na doradztwo miało łącznie 18,3% beneficjentów oraz 29,6% wnioskodawców, przy 
czym zdecydowane trudności – 8,3% beneficjentów i 7,4% wnioskodawców.  

Wykres 40. Czy dotarcie do niezbędnych informacji na temat wsparcia w ramach bonu na doradztwo sprawiło 
Państwu trudność? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami n=60 oraz CAWI/CATI 
z wnioskodawcami, n=54. 
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Ocena wpływu działalności IOB na procesy rozwojowe zachodzące w MŚP 

w województwie mazowieckim w latach 2014-2018 

Najczęściej wskazywaną zmianą, jaka zaszła w firmach prowadzonych przez badanych przedsiębiorców, 
było „rozszerzenie asortymentu produktów i usług” – blisko trzy czwarte badanych (71,7%) 
zadeklarowało ten kierunek rozwoju firmy. 58,1% z nich stwierdziło ponadto, że omawiana zmiana doszła 
do skutku ze względu na współpracę z instytucjami otoczenia biznesu. Drugim z kolei procesem 
rozwojowym było „zwiększenie zakresu geograficznego działalności”, o którym wspomniała ponad 
połowa przedsiębiorców (56,7%). Dla 26,5% z nich bodźcem determinującym powodzenie 
przeprowadzenia takiej zmiany była współpraca z którąś z IOB. Nieco mniej, bo jedna trzecia 
ankietowanych (33,3%) stwierdziła, iż w ciągu ostatnich lat ich firma „rozszerzyła działalność o nową 
branżę”, a 35% z nich zadeklarowało, że stało się tak ze względu na współpracę z instytucją pomostową. 
Niespełna jedna piąta przedsiębiorców (18,3%) „zwiększyła skalę działalności i zmieniła status z firmy 
mikro na małą, małej na średnią, średniej na dużą”. W tym przypadku 54,5% badanych stwierdziło, iż taka 
zmiana spowodowana została współpracą z instytucją otoczenia biznesu. Niewielki odsetek badanych 
„zmniejszył zakres geograficzny działalności” (5%) oraz „zmienił branżę działalności” (3,3%). Wśród nich 
odpowiednio dla jednej trzeciej oraz połowy było to związane ze współpracą z instytucją okołobiznesową. 

„Zmniejszenie skali działalności i zmianę statusu z firmy małej na mikro, średniej na małą, dużej na 
średnią” oraz zawężenie zakresu działalności (zaniechanie działalności w jakiejś branży/specjalizacja 
w jakiejś branży) zadeklarowało po 1,7% firm. Nie odnotowano wpływu IOB na obydwa te procesy. 
Ponadto żaden podmiot nie zakończył ani nie zawiesił działalności. Przyczyną tych zjawisk jest – wyraźnie 
widoczny, dotyczący znacznej większości respondentów i mający miejsce w ostatnich latach – 
wielozakresowy (nowe produkty i usługi, szerszy zasięg, dodatkowa branża, zwiększona skala) rozwój 
podległych im przedsiębiorstw. 

Wykres 41. Rozkład odpowiedzi na pytanie o zmiany, jakie zaszły w firmie w latach 2014-2019 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI beneficjentów, n=60. 
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Wśród czynników, które wpłynęły na możliwość rozszerzenia asortymentu, najczęściej wymieniano 
zapotrzebowanie na rynku (popyt), w tym lukę na rynku, oraz chęć rozwoju przedsiębiorstwa. Nie bez 
znaczenia pozostały również prowadzone prace badawczo-rozwojowe oraz potrzeba zwiększenia 
bezpieczeństwa biznesu poprzez różnicowanie oferowanego asortymentu produkcji i usług. Częściowo 
proces był związany ze współpracą z IOB. Badani wskazywali na znaczenie oferowanych im usług 
doradczych (w tym strategii rozwoju, doradztwa prorozwojowego), konsultacji, wsparcia wiedzą 
ekspercką, pomocy w ocenie szans powodzenia nowego działania.  

Wśród przyczyn zwiększenia zasięgu geograficznego działalności wskazywana była chęć poszerzenia 
rynku, w tym o klientów zagranicznych oraz zlokalizowanych w województwach innych niż siedziba firmy, 
chęć pozyskania nowych odbiorców, oferowania nowych usług, chęć rozwoju. Również i na ten proces 
wywarły wpływ usługi oferowane przez instytucje otoczenia biznesu. Udzieliły one wsparcia w rozwoju 
działalności – przede wszystkim w zakresie zwiększenia efektywności i zakresu marketingu, zwłaszcza 
internetowego. Analizy wykonane przez ekspertów stanowiły ponadto motywację do uczestnictwa 
w targach, dzięki czemu możliwe było nawiązanie kontaktów handlowych na obszarze UE i poza nią. Jako 
przyczyny ograniczenia zasięgu geograficznego działalności badani wymienili rozpoczęcie współpracy 
z klientami na nowych rynkach, mamy tu zatem do czynienia ze specjalizacją w jakimś regionie. 
Dodatkowo, mimo że beneficjenci zostali poproszeni o ocenę sytuacji przed ogłoszeniem stanu epidemii 
w Polsce, jako przyczynę wskazywali także pojawienie się koronawirusa. 

Rozszerzenie działalności o nową branżę było najczęściej odpowiedzią na popyt po stronie rynku, ponadto 
było związane z chęcią rozwoju firmy. Badani zwracali uwagę, że współpraca z IOB pomogła szerzej 
spojrzeć na możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, w tym znaleźć luki na rynku, w których można 
rozpocząć dodatkową działalność. Zmiana branży natomiast była powiązana z nabyciem nowych 
kompetencji bądź była strategiczną decyzją zarządu. Dzięki IOB możliwe było wdrożenie wyższych 
standardów bezpieczeństwa, co ułatwiło badanemu start w nowej branży. W odniesieniu zaś do 
zmniejszenia zakresu działalności jako przyczynę ankietowany wymienił zmianę modelu biznesowego, co 
określił jako pozostające bez związku ze wsparciem udzielonym mu w ramach Bonów na doradztwo.  

Przyczyn zwiększenia skali działalności należy upatrywać we wzroście zatrudnienia w badanych 
podmiotach powodowanym rosnącym zapotrzebowaniem rynku na oferowane produkty i usługi, 
rozwojem tych produktów, poszerzeniem katalogu ich sprzedaży, a także pojawieniem się nowych 
klientów. Tu również nie bez znaczenia była wiedza, jakiej dostarczyły instytucje okołobiznesowe. Dzięki 
niej możliwe było pomyślne wdrożenie strategii rozwoju. 

Poniższa tabela przedstawia, które rodzaje usług IOB okazały się najefektywniejsze. Najbardziej 
efektywne były usługi świadczone przez IOB w zakresie strategii. Należy zwrócić także uwagę, na dużą 
liczbę wskazań w odniesieniu do usług w zakresie: organizacji i zarządzania, marketingu i promocji, 
zagadnień prawnych oraz zagadnień technicznych i technologicznych, a także transferu, wdrażania 
i rozwoju innowacji. 
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Tabela 16. Efektywność usług IOB 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI beneficjentów, n=60. 

Podsumowanie 

Wsparcie realizowane w ramach bonów na doradztwo cieszyło się dość dużym zainteresowaniem 

przedsiębiorców. Najbardziej popularnymi wśród beneficjentów rodzajami usług świadczonych przez 

IOB były te w zakresie opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w tym strategii wdrażania 

nowego produktu czy usługi, a także doradztwo w kwestii organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, 

marketingu i promocji oraz zagadnień prawnych. Najmniejszy popyt odnotowano natomiast na usługi 

doradcze związane z zagadnieniami dotyczącymi logistyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Wyniki badania pokazały także, iż nadal niezaspokojone potrzeby w kwestii doradztwa występują 

w przypadku usług z zakresu transferu, wdrażania i rozwoju innowacji oraz zagadnień technicznych 

i technologicznych. Badanie ujawniło, że istnieje korelacja pomiędzy korzystaniem z usług świadczonych 

przez IOB a procesami rozwojowymi zachodzącymi w MŚP, choć sam instrument Bony na doradztwo nie 

przełożył się w wystarczającym stopniu na faktyczny rozwój innowacji w przedsiębiorstwach. Wniosek 

ten potwierdza zestawienie odsetka MŚP korzystających z usług IOB oraz niekorzystających z usług IOB 

według zadeklarowanych zmian, które zaszły w firmach w ciągu ostatnich lat. 

Większość beneficjentów i wnioskodawców podjęła współpracę z IOB, aby zyskać dostęp do 

profesjonalnej wiedzy w zakresie, jaki obejmowała dana usługa – wiedzy, której nie mieli właściciele 

i pracownicy danego przedsiębiorstwa. Tego rodzaju cel przyświecał zwłaszcza przedsiębiorcom, którzy 

Rodzaje usług IOB 

Wielkość 

próby – liczba 

przebadanych 

MŚP 

korzystających 

z danego 

rodzaju usług 

Dynamika prowadzonej 

działalności (odsetek 

przebadanych MŚP) 

rozwój stagnacja regres 

Usługi w zakresie strategii 28 32,1% 60,7% 7,1% 

Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 17 29,4% 64,7% 5,9% 

Usługi w zakresie marketingu i promocji 15 40,0% 53,3% 6,7% 

Usługi w zakresie logistyki 4 50,0% 50,0% 0,0% 

Usługi w zakresie procesów produkcyjnych i świadczenia usług 11 54,5% 45,5% 0,0% 

Usługi w zakresie rozwoju zasobów ludzkich 12 16,7% 75,0% 8,3% 

Usługi w zakresie zagadnień finansowych 10 20,0% 80,0% 0,0% 

Usługi w zakresie zagadnień prawnych 15 33,3% 66,7% 0,0% 

Usługi w zakresie zagadnień technicznych i technologicznych 14 35,7% 64,3% 0,0% 

Usługi w zakresie transferu, wdrażania i rozwoju innowacji 14 42,9% 57,1% 0,0% 

Usługi w zakresie zagadnień społecznej odpowiedzialności 
biznesu 

2 
50,0% 0,0% 50,0% 
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zdecydowali się na usługę doradczą w zakresie związanym z zagadnieniami dotyczącymi procesów 

produkcyjnych i świadczenia usług, opracowywaniem strategii przedsiębiorstwa, oraz marketingu 

i promocji. Podejmując decyzję o wyborze konkretnej IOB, z którą chcieliby podjąć współpracę w ramach 

bonu na doradztwo, przedsiębiorcy kierowali się przede wszystkim korzystną relacją ceny usługi 

w stosunku do jej jakości, rekomendacją innego podmiotu oraz dopasowaniem zakresu usługi do potrzeb 

firmy.  

Dla większości ankietowanych proces aplikowania o wsparcie nie wiązał się z nadmiernym obciążeniem 

administracyjnym oraz trudnościami o charakterze formalnym. Nie odnotowano także większych 

problemów w kwestii dostępu do informacji na temat możliwości i warunków ubiegania się 

o dofinansowanie. Wysokość oferowanego wsparcia jest oceniana przez ankietowanych i rozmówców 

jako odpowiednia w stosunku do potrzeb.   
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Ocena systemu popytowego 
Poprzedni rozdział niniejszego raportu dotyczył oceny jednego z elementów wsparcia oferowanego 
w ramach Działania 3.1 RPO WM 2014-2020, jakim są bony na doradztwo. Analizie poddano efekty tego 
instrumentu i opinie na jego temat wśród beneficjentów. Kolejna część skupiła się na efektach 
współpracy MŚP z instytucjami otoczenia biznesu. Poniższa część traktuje temat szerzej, gdyż odnosi 
wsparcie oferowane w ramach Działania 3.1 do postulowanego w obecnej perspektywie finansowej 
modelu zaangażowania IOB we wdrażanie RPO zwanego systemem popytowym.  

System popytowy w RPO WM 2014-2020 

Perspektywa finansowa 2014-2020 oparta została o nowe (w stosunku do poprzedniego okresu 
programowania) założenia dotyczące sposobu wsparcia MŚP w zakresie korzystania z usług instytucji 
otoczenia biznesu. Wcześniej zarówno na poziomie krajowych, jak i regionalnych programów 
operacyjnych priorytetowo traktowano wzmocnienie potencjału IOB, w tym strony infrastrukturalnej, 
w związku z czym środki unijne kierowano na wsparcie rozwoju instytucji, w tym budowę i  rozbudowę 
parków technologicznych. W ten sposób dofinansowane instytucje prowadziły działania wspierające 
przedsiębiorców. Działania te były oceniane jako nie do końca skoordynowane, co sprawiało, że pojawiały 
się różnice pomiędzy regionami w dostępie do usług IOB. Z drugiej zaś strony doprowadziło to do sytuacji, 
w której istniały doposażone w infrastrukturę IOB ze stosunkowo dużym potencjałem, jednak które nie 
oferowały usług dopasowanych do faktycznych potrzeb przedsiębiorców. 

Obecna perspektywa finansowa jest zdecydowanie bardziej wymagająca w stosunku do wsparcia 
nakierowanego na współpracę przedsiębiorców z IOB. W Umowie Partnerstwa i w innych dokumentach 
tworzących ramy do wdrażania programów operacyjnych finansowanych ze środków unijnych wskazuje 
się, że konieczne jest zapewnienie wysokospecjalistycznych usług skierowanych do MŚP. Takie założenie 
sprawia, że znaczenie straciły projekty związane ze wspieraniem potencjału IOB, a środki zostały 
ukierunkowane na inicjowanie i prowadzenie realnej współpracy między instytucjami a przedsiębiorcami. 
Najważniejsza była jednak zmiana paradygmatu dotyczącego roli, jaką odgrywać mają IOB w procesie 
rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w latach 2014-2020. Zgodnie z tzw. systemem popytowym 
to IOB powinny dostosować swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorstw. Świadczenie usługi prorozwojowej 
w modelu popytowym opiera się na założeniu, że firmy są w stanie co najmniej określić swoje potrzeby, 
a na – pewno zweryfikować je w trakcie ustalania ich zakresu i sposobu zaspokojenia z IOB.  

W zakresie Działania 3.1 RPO WM 2014-2020 wdrażane są 2 Poddziałania: 

- Poddziałanie 3.1.1 realizowane na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego polegające na 
wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w przygotowaniu terenów inwestycyjnych – dotychczas 
podpisano jedną umowę o dofinansowanie, 

- Poddziałanie 3.1.2, w ramach którego wdrażane są 3 typy projektów: 

• Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych – podpisano 4 umowy; 

• Bony na doradztwo – opisane w poprzednim rozdziale; 

• Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw. 

Do systemu popytowego realizowanego w ramach Działania 3.1 zaliczyć można więc 2 ostatnie spośród 
wymienionych typów projektów wdrażanych w ramach Poddziałania 3.1.2. W tym rozdziale dokonano 
więc analizy, w jaki sposób realizacja projektów w ramach tego obszaru Działania 3.1 sprzyja wdrażaniu 
założeń związanych z systemem popytowym. 
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Struktura wsparcia 

W ramach wsparcia w postaci bonów na doradztwo przeprowadzono dotychczas 3 konkursy (w latach 
2016, 2017 i 2018). Pierwszy spotkał się z zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów, 
jednak w opinii przedstawicieli IZ spodziewano się większej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie. 
Wpłynęły 54 poprawnie złożone WoD na kwotę wkładu UE w wysokości przekraczającej  
3,5 mln zł. Podpisano 30 umów, z czego w późniejszym etapie 2 rozwiązano. Drugi konkurs cieszył się 
dużo większym zainteresowaniem. Złożono 253 WoD, z czego podpisano 168 umów na kwotę 
przekraczającą 17 mln zł. Trzeci konkurs to 133 WoD, spośród których zawarto 57 UoD. Widać wyraźnie, 
że w drugim i trzecim konkursie zdecydowanie zwiększyła się średnia wartość projektów (liczona 
wkładem UE) – o ile w pierwszym naborze wynosiła ona ok 68,5 tys, o tyle w kolejnych – odpowiednio 
101,6 tys. i 103,5 tys. Wynikało to ze zwiększenia maksymalnej kwoty dofinansowania projektów –  
z 70 tys. zł w pierwszym konkursie do 110 tys. w 2 kolejnych naborach.  

Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw zakłada podpisywanie umów o dofinansowanie 
z instytucjami otoczenia biznesu, które będą prowadzić działania skierowane dla firm istniejących nie 
dłużej niż 24 miesiące. Wśród oferowanego wsparcia znalazły się m.in. pomoc przy zakładaniu 
działalności, opracowaniu strategii rozwoju, prognozowaniu biznesu, w usługach 
wysokospecjalistycznych z zakresu analiz technicznych, ochrony własności przemysłowej, transferu 
technologii, wdrożeń i komercjalizacji wyników badań. W związku z tym wnioskodawców w 2 konkursach 
(w roku 2016 i 2017), a w dalszej kolejności – beneficjentów bezpośrednich, jest zdecydowanie mniej. 
W pierwszym konkursie aplikowało 6 IOB, spośród których podpisano 4 umowy na kwotę wsparcia 
UE w wysokości blisko 7,7 mln zł. W drugim konkursie wpłynęło 9 WoD, spośród których podpisano  
5 umów o wartości wkładu UE przekraczającej 11,5 mln zł. Średnia wartość UoD to odpowiednio  
1,9 mln zł i 2,3 mln zł. Łącznie realizowanych jest więc 9 projektów o wartości przekraczającej  
19,2 mln zł. 

Poniższa mapa przedstawia intensywność wsparcia (jako wartości dofinansowania UE w projektach) 
w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego w ramach 2 typów wsparcia – bonów na 
doradztwo oraz wsparcia wczesnej fazy rozwoju firm. Nie uwzględnia więc ona projektu 
pozakonkursowego MSODI oraz projektów polegających na wsparciu rozwoju terenów inwestycyjnych. 
Z analiz wynika, że zdecydowanie najwięcej środków przeznaczono na projekty realizowane w Warszawie 
(ponad 28,1 mln zł wkładu UE). Na kolejnych miejscach znalazły się powiaty ciechanowski (1,5 mln zł), 
białobrzeski (1,4 mln zł) oraz Radom (1,2 mln zł). Pod względem liczby najwięcej projektów realizowanych 
jest w Warszawie (167), w powiecie radomskim (22) oraz powiatach wołomińskim, mińskim 
i garwolińskim (po 18). Co ciekawe, wśród 3 powiatów o najmniejszej liczbie realizowanych projektów 
(po 2) znalazły się Ostrołęka, Siedlce oraz Płock.  
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Rysunek 2 Działanie 3.1.2 – Dofinansowanie projektu wg miejsca realizacji projektu5 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r. 

Co istotne, w ramach Poddziałania 3.1.2 realizowany jest także projekt pozakonkursowy „Modelowanie 
Systemu Ofert Dla Innowacji”. Beneficjentem jest Województwo Mazowieckie, a w jego ramach 
udzielane jest wsparcie Partnerstwom Instytucji Otoczenia Biznesu działającym na Mazowszu. Celem 
grantów jest stworzenie i wdrożenie nowych doradczych usług proinnowacyjnych oferowanych przez 
IOB dopasowanych do faktycznych potrzeb MŚP.  

 
  

 
5 Dane obejmują dofinansowanie UE w UoD, które nie zostały rozwiązane z wyłączeniem projektów dotyczących wsparcia 

terenów inwestycyjnych oraz projektu pozakonkursowego MSODI. 
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System akredytacji 

Jak zostało wspomniane wsparcia oferowane w ramach Działania 3.1 zasadza się na systemie 
popytowym, co wiąże się ze zmianą roli regionalnych IOB. W związku z postulatem zwiększania stopnia 
profesjonalizacji mazowieckich instytucji otoczenia biznesu wprowadzono mazowiecki system 
akredytacji IOB. Warto podkreślić, że o ile wszystkie samorządy wojewódzkie prowadzą działania mające 
na celu profesjonalizację działalności IOB, o tyle jedynie Mazowsze wprowadziło system akredytacji na  
poziomie regionalnym. Jest to system niezależny od wprowadzonych przez PARP akredytacji udzielanych 
na szczeblu krajowych dla ośrodków innowacji na potrzeby m.in. wdrażania PO IR.  

Zgodnie z założeniami „akredytacja IOB ma na celu zapewnienie MŚP dostępu do wysokiej jakości usług 
świadczonych przez instytucje stosujące określone standardy działania oraz mające odpowiednie 
kompetencje i zasoby. Przygotowany system określa minimalne wymagania dotyczące realizacji usług 
dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorcy. Dzięki dostępowi do wysokiej jakości 
usług MŚP będą mieć możliwość profesjonalnego wsparcia swoich działań prowadzących do rozwoju 
i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa”6. 

Instytucje otoczenia biznesu, które chcą otrzymać akredytację, muszą wykazać odpowiedni potencjał 
oraz doświadczenie w świadczeniu usług prorozwojowych. Obecnie na liście akredytowanych 
IOB znajduje się 16 instytucji. Akredytacje są ważne przez okres 24 miesięcy i odnawiane na podstawie 
rekomendacji z przeprowadzonego audyt eksperckiego. 

Z punktu widzenia samych IOB proces uzyskania akredytacji nie stanowi większego problemu i nie 
identyfikuje się tu wyraźnych barier. Spełnianie warunków na podstawie deklaracji oceniane jest jako 
stosunkowo łatwe i osiągalne dla większości doświadczonych instytucji. Bardziej istotny jest proces 
audytu, w trakcie którego gruntownie sprawdzana jest działalność IOB w badanym okresie. Jeden 
z rozmówców uznał wręcz, że już na etapie przyznawania akredytacji poziom analizy działalności 
IOB powinien być taki, jak przy audycie. 

Cały proces akredytacji w województwie mazowieckim należy ocenić jako bardzo dobry krok w kierunku 
profesjonalizacji regionalnych IOB. Dzięki wsparciu z pomocy technicznej opracowany został model, który 
pozwala stworzyć sieć instytucji odgrywających istotną rolę w procesie wdrażania projektów 
innowacyjnych i prorozwojowych.  

Rekomenduje się utrzymanie tego systemu i systematyczne prowadzenie audytów w dotychczasowej 
formule.  

Należy także zaznaczyć, że system akredytacji wpisuje się w szerszy proces współpracy pomiędzy 
mazowieckimi IOB a władzami samorządowymi. Celem tej współpracy jest poprawa funkcjonowania 
regionalnych instytucji i faktyczne dopasowanie świadczonych przez nie usług do potrzeb MŚP. Jedną 
z inicjatyw, które pomagają w procesie sieciowania instytucji, jest Forum IOB. W trakcie cokwartalnych 
spotkań omawiane są m.in. możliwości wpierania przedsiębiorstw za pośrednictwem IOB, przedstawiane 
są założenia projektów dotyczących IOB, a poszczególne instytucje mają możliwość zaprezentowania 
swojej działalności. Forum IOB jest też  istotnym elementem w procesie wspierania realizacji Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Mazowsza gdyż stanowi miejsce realizujące potrzebę konsultacji rozwiązań 
dotyczących rozwoju innowacyjności, jak również potrzebę prowadzenia dialogu dla wypracowania 
założeń projektów i przedsięwzięć dedykowanych systemowi innowacji. Tego typu inicjatywy należy 
ocenić jako potrzebne i sprzyjające tworzeniu współpracy między IOB. 

 

 

 
6 Za: www.innowacyjni.mazovia.pl. 
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Ocena funkcjonowania systemu popytowego 

Zgodnie z tym, co wskazano wcześniej, głównym celem wprowadzenia systemu popytowego na gruncie 
wdrażania RPO było stworzenie warunków, w których to odbiorca usług (w tym przypadku MŚP) definiuje 
swoje potrzeby związane ze współpracą z IOB. Efektem takich działań powinna być więc poprawa 
dostosowania usług IOB do potrzeb przedsiębiorców. W związku z tym przeprowadzono analizę 
pierwszych efektów wdrażania projektów realizowanych w ramach Działania 3.1 RPO WM 2014-2020.  

W ramach 2 typów wsparcia oferowanego w Poddziałaniu 3.1.2 (bony na doradztwo oraz wsparcie 
pierwszej fazy działalności firm) podpisano łącznie 264 umowy o dofinansowanie na kwotę wkładu 
UE 44,6 mln zł. O ile ocena efektów instrumentu bonów na doradztwo została przedstawiona we 
wcześniejszej części niniejszego raportu, o tyle warto w tym miejscu poświęcić miejsce na wskazanie 
efektów projektów polegających na wspieraniu pierwszej fazy rozwoju przedsiębiorstw.  

Dziewięć projektów realizowanych przez IOB zakłada docelowe wsparcie łącznie 294 przedsiębiorstw. 
Dotychczas udało się osiągnąć wartość wskaźnika na poziomie 172, co rodzi pewne obawy o możliwość 
osiągnięcia wartości docelowej. Jeśli jednak uda się osiągnąć zakładaną wartość, wówczas koszt wsparcia 
jednej firmy wyniesie 66,1 tys. zł. Należy także pamiętać o skali udzielanego wsparcia i tym, że niespełna 
300 wspartych firm w całym województwie mazowieckim to bardzo niewielki promil wszystkich 
działających w regionie MŚP.  

Ponadto zakłada się docelowe wsparcie 70 nowo powstałych firm, przy czym dotychczas wsparto jedynie 
29 z nich. Planuje się, że 83 przedsiębiorstwa skorzystają z wysokospecjalistycznych usług świadczonych 
przez IOB, lecz dotychczas wskaźnik ten osiągnął wartość 38. Znowu jest to po pierwsze poziom, który 
budzi pewne obawy związane z możliwością osiągnięcia wartości docelowej, a ponadto daje to średnią 
ok. 9 wspartych w ten sposób firm na jeden projekt, co jest liczbą niską.  

Za dotacjami iść powinny środki prywatne uzupełniające interwencję publiczną. Realizowane projekty 
pozwolą na sfinansowanie inwestycji ze środków prywatnych o wartości ok. 6,4 mln zł (dotychczas 
wykazano 4,2 mln zł). 

Efekty rzeczowe związane z realizacją projektów polegających na wsparciu pierwszej fazy działalności firm 
należy ocenić jako umiarkowane i niewiele znaczące w skali regionu. Z opinią tą zgadzają się również 
rozmówcy, którzy wzięli udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych.  

Sami respondenci badania ilościowego będący beneficjentami Działania 3.1 (obejmuje to beneficjentów 
wszystkich typów projektów) wskazywali, że najczęściej współpracowali z IOB (50%), na drugim miejscu 
– z podmiotami komercyjnymi (26,8%), zaś najrzadziej – z jednostkami samorządu terytorialnego (12,2%).  
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Wykres 42. Czy Pana/i przedsiębiorstwo korzystało kiedykolwiek z usług w zakresie wsparcia rozwoju 
przedsiębiorstwa świadczonych przez 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=277 

Wśród powodów wyboru danego podmiotu świadczącego usługi prorozwojowe najczęściej wymieniano 
rekomendację ze strony innego podmiotu (51,6%), a także dopasowanie zakresu usługi do potrzeb 
(49,2%). Jedynie 18,8% respondentów wskazało, że zdecydowała najniższa cena. Świadczy to o tym, że 
dla MŚP istotny jest nie tylko stosunek ceny do jakości (47,7%), lecz przede wszystkim dopasowanie usługi 
do potrzeb oraz jakość tej usługi.  

Wykres 43. Powody wyboru danej instytucji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=128. 

Beneficjentów spytano także o to, z jakiego typu instytucjami współpracowali. Największy odsetek 
zadeklarował współpracę z uczelniami wyższymi (30,5%) oraz z instytutami badawczymi (24,2%).  
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Wykres 44. Typ instytucji, z jaką podejmowano współpracę 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=128. 

 

Ocena współpracy jest umiarkowanie pozytywna, co pokazuje poniższy wykres. Około dwie trzecie firm 
korzystających z usług prorozwojowych jest raczej zadowolona z tej współpracy, zaś kolejne 16,4% jest 
zdecydowanie zadowolona. Jedynie co 20. firma jest raczej niezadowolona. 

Wykres 45. Stopień zadowolenia ze współpracy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=128. 
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Podsumowanie 

Podsumowując wyniki badania ilościowego, należy zauważyć, że przedsiębiorcom zależy na wysokiej 
jakości usług świadczonych przez IOB i na dopasowaniu zakresu wsparcia do faktycznych potrzeb. Opinie 
wyrażane w badaniu jakościowym potwierdzają, że zmiany w podejściu do roli IOB zmierzają w dobrym 
kierunku, jednak nieuprawnione jest mówienie o zrealizowaniu systemu popytowego w obecnej 
perspektywie. Instytucje otoczenia biznesu współpracując z przedsiębiorcami przy przygotowywaniu 
wniosków o dofinansowanie, wciąż ukierunkowywały zakres wsparcia tak, aby odpowiadał on 
świadczonym już usługom. Wciąż następuje więc kreowanie przez instytucje otoczenia biznesu popytu 
na świadczone przez nie usługi. Nie jest to zjawisko, które docelowo powinno mieć miejsce. Preferowane 
i zgodne z podejściem popytowym jest, gdy przedsiębiorcy mają świadomość istnienia IOB, potrafią 
zidentyfikować własne potrzeby i w takim kontekście dochodzi do współpracy. Obecnie można stwierdzić, 
że współpraca między firmami a IOB jest wciąż stosunkowo nieduża, czego jednym z powodów jest niska 
świadomość po stronie MŚP związana z własnymi potrzebami w zakresie doradztwa. W związku z tym nie 
jest zaskakujące, że IOB, szukając klientów, same próbują uświadomić firmy, iż tego typu wsparcie jest im 
potrzebne. Nie wydaje się jednak, by konieczne było zaprojektowanie osobnego instrumentu 
wspierającego MŚP przy samoidentyfikacji swoich potrzeb. Obecna sytuacja, w której IOB prowadzą 
wśród potencjalnie zainteresowanych podmiotów swoistą promocję swoich usług, jednak to firmy 
ostatecznie decydują o wyborze instytucji i o typie świadczonych przez nie usług, wydaje się 
akceptowalny na obecnej fazie rozwoju systemu popytowego. Warto tym niemniej, by samorząd 
regionalny dbał o odpowiednio wysoką jakość usług IOB, a temu służy system akredytacji oraz realizacja 
projektu pozakonkursowego.  

Poważnym problemem związanym z rozwojem usług świadczonych przez IOB jest brak luki finansowej 
w tym zakresie. Potrzeba wspierania przedsiębiorców ze środków publicznych przy korzystaniu z usług 
IOB jest nieduża, co widać po umiarkowanym zainteresowaniu bonami na doradztwo. Również liczba 
niespełna 300 firm, które zostaną wsparte na wczesnej fazie rozwoju nie jest wystarczająco duża, by 
mówić o tym, że tego typu wsparcie jest powszechnie potrzebne.  

Tym niemniej należy ocenić, że w perspektywie 2014-2020 na gruncie RPO woj. mazowieckiego 
poczyniono duży krok w kierunku profesjonalizacji usług świadczonych przez IOB. Pozytywnie należy 
ocenić stworzony i utrzymywany system akredytacji, a także inicjatywy związane z sieciowaniem IOB. 
Instrument bonów na doradztwo jest pozytywnie oceniany przez samych beneficjentów, jednak wskazuje 
się na niewystarczające efekty realizowanych projektów, tym niemniej zastosowanie go w obecnej 
perspektywie jest dobrym doświadczeniem. Należy w związku z tym podsumować, że strona 
instytucjonalna RPO WM uczyniła wiele, by móc zrealizować postulat systemu popytowego i stworzyła 
ku temu odpowiednie warunki. Przegląd sposobu wdrażania systemu popytowego na gruncie innych 
regionalnych programów operacyjnych z obecnej perspektywy finansowej nie wskazuje jednoznacznie 
dobrych praktyk, które mogłyby stanowić wzór i które warto byłoby zarekomendować do wdrożenia 
w województwie mazowieckim. Ocenia się, że to raczej na Mazowszu wprowadzono dość istotne 
rozwiązania, które warto byłoby upowszechnić w innych regionach.  

Postulowane zmiany w kolejnej perspektywie finansowej 

Jedną z postulowanych zmian wynikających z oceny, że efektywność wsparcia w postaci bonów na 
doradztwo jest nieduża jest to, żeby w kolejnej perspektywie finansowej realizować projekty bardziej 
kompleksowe, czyli takie, które oprócz zidentyfikowania potrzeb i realizacji usługi doradczej będą w sobie 
zawierać komponent wdrożeniowy.  

Kolejny postulat wynika z obserwacji, że IOB dążąc do profesjonalizacji starają się specjalizować w danej 
dziedzinie. Taki proces należy ocenić korzystnie, jednak ogranicza on możliwość realizacji projektów 
kompleksowych przez pojedyncze IOB. W związku z tym należy większy nacisk położyć na inicjowanie 
partnerstw pomiędzy IOB, co pozwoli na oferowanie kompleksowych usług świadczonych przez 
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wyspecjalizowane podmioty. Jednakże należy zaznaczyć, że Województwo Mazowieckie podjęło 
działania w tym kierunku, gdyż element tworzenia partnerstw jest realizowany w ramach wspomnianego 
już wcześniej projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” (projekt MSODI). 
Projekt MSODI zapewnia mechanizm (konkurs grantowy) umożliwiającego wybór Partnerstw 
IOB odznaczających się wysokimi standardami funkcjonowania, które będą wdrażały nowe lub ulepszone, 
doradcze usługi proinnowacyjne. Takie podejście wpływa niewątpliwie na konsolidację potencjału 
i działań istniejących ośrodków, co w założeniu ma posłużyć zminimalizowaniu zidentyfikowanego 
rozdrobnienia rynku IOB. Rekomenduje się więc kontynuowanie wsparcie w postaci pozakonkursowego 
projektu grantowego (MSODI) służącego wspieraniu rozwoju usług IOB, które będą lepiej dostosowane 
do potrzeb regionalnych MŚP. 
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Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw 
Na etapie przygotowywania RPO WM 2014-2020 zidentyfikowano m.in. znaczącą przewagę importu nad 
eksportem w województwie. Wskazywano, że taka dysproporcja potencjalnie implikuje brak stabilności 
regionalnej gospodarki oraz jej uzależnienie względem podmiotów zewnętrznych. Zauważano, że 
poprawa bilansu handlowego możliwa jest w 2 wymiarach. Po pierwsze – poprzez zwiększanie poziomu 
eksportu dzięki aktywizacji firm z Mazowsza i wsparcie ich wejścia na rynki zagraniczne. Po drugie – 
poprzez promocję firm z województwa i docelowo – zachęcenie przedsiębiorstw zagranicznych do 
inwestycji na Mazowszu. Tak zaplanowana interwencja miała zatem oddziaływać na oba elementy 
składające się na ostateczną wysokość różnicy między eksportem a importem Mazowsza. Przygotowano 
Działanie 3.2. Internacjonalizacja MŚP. Wstępnie zostały wydzielone 2 poddziałania: określające zakres 
interwencji w ramach ZIT (3.2.1.) oraz zakres interwencji niezawężony wyłącznie do ZIT (3.2.2). W trakcie 
wdrażania Programu, mając na uwadze zwłaszcza doprecyzowane w międzyczasie kwestie regulacji 
dotyczących udzielania pomocy publicznej w ramach projektu angażującego przedsiębiorców 
(tzw. Omnibus) i w związku z rezygnacją z realizacji projektu dotyczącego umiędzynarodowienia 
dedykowanego obszarowi ZIT, nie jest de facto wdrażane Poddziałania 3.2.1. Tym samym w ramach 
Działania 3.2. jest obecnie realizowane wyłącznie Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, 
w ramach którego przewidziano wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego 
modelu biznesowego. Zakłada on wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementację pomysłu na 
internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej, po rozszerzanie 
i udoskonalanie tej działalności. W szczególności przewidziano wsparcie udziału MŚP w imprezach 
targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach 
gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku 
docelowym.  

Do końca 2019 r. w Poddziałaniu 3.2.2 podpisano 142 umowy z beneficjentami (z czego 139 umów – 
z unikatowymi beneficjentami). Spośród nich 21 umów rozwiązano/anulowano. Spośród unikalnych 
beneficjentów najwięcej – nieco ponad połowa – rekrutowało się de facto z Warszawy, do stolicy również 
ukierunkowano 60,7% całości wsparcia UE zakontraktowanego w podpisanych umowach. Z kolei najmniej 
liczną grupę MŚP (0,7% ogółu) wspieranych w Poddziałaniu 3.2.2 stanowiły podmioty z miast o wielkości 
od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców, zakontraktowano dla nich jedynie 0,6% środków. 

Wykres 46. Udział MŚP korzystających oraz udział dofinansowania UE dla MŚP korzystających ze 
wsparcia w Poddziałaniu 3.2.2 w podziale według kryterium wielkości miejscowości beneficjenta  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r. 

W świetle powyższych danych nie zaskakuje również, że większość podpisanych umów dot. projektów 
realizowanych w stolicy (54,0%), które skonsumowały również większość udzielonych środków (55,8%). 
Zwraca uwagę, że poza Warszawą silniej reprezentowane wśród odbiorców pomocy są podmioty z gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich aniżeli małych miasteczek. Jest to oczywiście w dużej mierze powiązane ze 
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strukturą demograficzną i osadniczą Mazowsza. Nie tylko identyfikuje się ograniczoną liczbę małych 
miejscowości posiadających prawa miejskie, ale na dodatek wiele z nich charakteryzuje się gospodarczym 
ciążeniem ku większym ośrodkom rdzenia.  

Wykres 47. Udział MŚP korzystających oraz udział dofinansowania UE dla MŚP korzystających ze 
wsparcia w Poddziałaniu 3.2.2 w podziale według kryterium wielkości miejsca realizacji projektu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r. 

Należy zauważyć, że struktura podmiotów, z którymi podpisano umowy, jest bardziej wyrównana z uwagi 
na ich wielkość niż faktyczna struktura wielkościowa ogółu firm w regionie. Relatywnie najliczniejsza jest 
grupa małych przedsiębiorstw (44,6% ogółu podmiotów, z którymi zawarto umowy), jednak różnica 
między nimi a mikroprzedsiębiorstwami (22,3) czy średnimi przedsiębiorstwami (33,1%) wyraźnie 
wskazuje na pewien specyficzny charakter firm podejmujących działania internacjonalizacyjne 
w stosunku do ogółu przedsiębiorstw. Przekłada się on w relatywnym doreprezentowaniu większych 
podmiotów w próbie pełnej beneficjentów względem populacji ogółu firm Mazowsza. Zarazem nie jest 
to jednak wniosek zaskakujący. Przeciętnie, w miarę wzrostu wielkości firmy, wzrasta również wielkość 
budżetu inwestycyjnego, w tym tego przewidzianego na inwestycje w internacjonalizację.  

Wykres 48. Udział MŚP korzystających oraz udział dofinansowania UE dla MŚP korzystających ze 
wsparcia w Poddziałaniu 3.2.2 w podziale według kryterium wielkości przedsiębiorstwa 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r. 

Ogółem, najwięcej umów zawarto z podmiotami działającymi w branżach: przetwórstwa przemysłowego 
(48,9%); handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle 
(25,2%); informacji i komunikacji (10,1%), a także działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 
(7,2%). Z kolei najrzadziej spotykani są beneficjenci reprezentujący równolicznie (udział 0,7% wśród 
unikatowych beneficjentów w ramach ogółu zawartych umów) 7 branż (edukacja, działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transport 
i gospodarka magazynowa, budownictwo, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, 
pozostała działalność usługowa) oraz ci, którzy nie wskazali reprezentowanej sekcji PKD. Jak widać, 
generalnie ważną rolę odgrywają podmioty z sekcji PKD kluczowych dla regionalnej gospodarki, a przy 
okazji – cechujących się znaczną mobilnością w zakresie transferu produktów i usług. Można mniemać, 
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że jest to związane z większym zainteresowaniem realizacją przedsięwzięć proeksportowych aniżeli 
ukierunkowanych na zwiększanie zainteresowania inwestycjami w regionie. Tym samym beneficjenci 
w ramach podpisanych umów reprezentują branże odznaczające się mobilnością (rozumianą jako 
szczególna zdolność do eksportu). 

Wykres 49. Udział MŚP korzystających oraz udział dofinansowania UE dla MŚP korzystających ze 
wsparcia w Poddziałaniu 3.2.2 w podziale według kryterium branży beneficjenta (sekcja PKD) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r. 

Wśród firm, które podpisały umowę na realizację projektu, najwięcej planowało przedsięwzięcia 
ukierunkowane na: pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego (27,3%), inne 
niewyszczególnione usługi (19,4%) oraz handel hurtowy i detaliczny (18,0%). Z kolei najrzadziej 
deklarowana branża projektów to: produkcja sprzętu transportowego (0.7%), transport i składowanie 
(0,7%) czy wreszcie turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
(0,7%). Takie wskazania niejako umacniają wniosek wynikający z analizy powyższych danych i jeszcze 
silniej wiążą aktywność internacjonalizacyjną z potencjałem ekspertowym firm. 
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Wykres 3. Udział MŚP korzystających oraz udział dofinansowania UE dla MŚP korzystających ze 
wsparcia w Poddziałaniu 3.2.2 w podziale według kryterium branży projektu (rodzaj działalności 
gospodarczej) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r. 

Warto wreszcie przyjrzeć się dokładniejszemu rozmieszczeniu terytorialnemu beneficjentom w ramach 
zawieranych umów oraz miejscom, do których mogą dzięki temu trafić środki UE. O ile bowiem 
wcześniejsza analiza skupiała się na rozróżnieniu miasto – wieś (wraz z różnymi stopniami pośrednimi 
tego kontinuum), o tyle dalej skupino się na dokładniejszej analizie przestrzennej. Podpisane umowy 
ogółem opiewają sumarycznie na największą wartość w Warszawie (niemal 50 mln zł.). Kolejne 
w zestawieniu – z około 10-krotnie niższą wartością projektów ogółem – są powiaty wołomiński (5,3 mln 
zł) i otwocki (4,8 mln zł).  
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Rysunek 3 Działanie 3.2.2 – Wartość projektów ogółem wg miejsca realizacji projektu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r. 

Dla zasadniczo tych samych powiatów, w których odnotowano najwyższą wartość projektów ogółem, 
obserwuje się również najwyższe sumaryczne dofinansowanie. Środki unijne w wysokości 18,3 mln zł 
zasiliły stołeczne przedsięwzięcia; około 10-krotnie mniej trafiło do powiatów wołomińskiego, 
piaseczyńskiego i otwockiego. 

Zwraca uwagę silna koncentracja projektów – a w ślad za tym alokowanych funduszy – na terenie Regionu 
Warszawskiego Stołecznego. Stolica oraz powiaty ościenne konsumują zdecydowaną większość wsparcia 
UE. Poza nimi wyróżniają się wybrane, większe ośrodki miejskie (Radom, Płock). Zwraca jednak uwagę 
m.in. brak podpisanych umów dla Ostrołęki czy Siedlec, które są jednymi z wiodących ośrodków miejskich 
Mazowsza regionalnego. Wyraźnie dowodzi to niskiej, przestrzennej dyferencjacji podejmowanych 
aktywności i może świadczyć o potrzebie podejmowania działań ukierunkowanych na zwiększenie 
zainteresowania internacjonalizacją wśród przedsiębiorstw spoza stolicy.  
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Rysunek 4 Działanie 3.2.2 – Dofinansowanie projektu wg miejsca realizacji projektu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r. 

Ogółem, zgodnie z danymi IZ RPO WM 2014-2020, w ramach Poddziałania 3.2.2 do końca 2019 r. 
zakontraktowano 23,3% alokacji ogółem (co przekłada się na wkład UE w realizowanych projektach na 
poziomie 27 265 398,8 zł). Dodatkowo, w tym samym czasie w ramach zatwierdzonych wniosków 
o płatność ujęto wydatki opiewające na 20,9% alokacji (tj. 24 475 493,3 zł). 

 

Odwrotna skrajność cechuje prognozy i osiągnięcia w zakresie liczby kontraktów handlowych 
zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji. Aktualna 
wartość, według WoP, wynosi 147,4% wartości docelowej, zaś prognozowana – w oparciu o zapisy UoD 
– sięga 423,7%. Powód takich osiągnięć nie leży w ponadprzeciętnej skuteczności beneficjentów, ale 
raczej w niedoprecyzowaniu wskaźnika na etapie programowania i szacowania wartości docelowej. 
Założono wówczas, że efektem realizacji projektu będzie jeden nowy, zagraniczny kontrakt handlowy. 
Tymczasem wnioskodawcy i beneficjenci mieli skłonność do ujmowania w ramach wskaźnika każdego 
pojedynczego, najdrobniejszego choćby kontraktu – i zasadniczo, przez długi czas, było to podejście 
trudne do formalnego zakwestionowania. Warto również zauważyć, że nawet doprecyzowanie definicji 
i sposobu liczenia wskaźnika nie wyeliminuje w całości problemu, ponieważ nie zawsze jest możliwe 
wsteczne, obiektywne skorygowanie założeń przyjmowanych na etapie wnioskowania. 

Jeśli chodzi o pozostałe wskaźniki produktu dla Poddziałania 3.2.2, poziom osiągnięcia celu waha się od 
17,1% (Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe) do 43,8% 
(Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)). Zwłaszcza ta 



 

 
98 

ostatnia wartość jest zadowalająca, ponieważ oznacza, że przy użyciu ok. jednej czwartej zakładanej 
alokacji udało się zmobilizować inwestycje prywatne sięgające ok. dwóch piątych celu. 

Tabela 17. Poziom realizacji wskaźników dla Poddziałania 3.2.2 

Wskaźnik [jednostka 
pomiaru] 

Szacowana 
wartość na 
podstawie UoD 

Aktualna 
wartość na 
podstawie WoP 

Wartość 
docelowa 

Poziom 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej wg 
szacowana 
wartość na 
podstawie UoD 

Poziom 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej wg 
aktualnej wartość 
na podstawie 
WoP 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) [EUR] 

10 692 041 9 856 557 22 500 000 47,5% 43,8% 

Liczba kontraktów 
handlowych zagranicznych 
podpisanych przez 
przedsiębiorstwa wsparte w 
zakresie internacjonalizacji 
[szt.] 

1483 516 350 423,7% 147,4% 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 
[przedsiębiorstwa] 

124 118 350 35,4% 33,7% 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
[przedsiębiorstwa] 

124 118 350 35,4% 33,7% 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
internacjonalizacji działalności 
[przedsiębiorstwa] 

122 125 350 34,9% 35,7% 

Liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły zmiany 
organizacyjno-procesowe 
[przedsiębiorstwa] 

69 60 350 19,7% 17,1% 

Liczba wspartych 
przedsięwzięć informacyjno-
promocyjnych o charakterze 
międzynarodowym [szt.] 

0 0 2 0,0% 0,0% 

Źródło: informacja kwartalna z realizacji Programu Operacyjnego IV kwartał 2019 r.  

Dla Celu szczegółowego PI 3b, w ramach którego jedyną realizowaną interwencją w Programie jest 
omawiane w tym rozdziale Poddziałanie 3.2.2,  przyjęto również 2 wskaźniki rezultatu: 

• Zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim, dla którego przyjęto wartość docelową 
w 2023 r. – 140% (gdzie 100 = wartość w roku 2011); 

• Eksport z określoną wartością docelową 136 831 000 000 zł wobec wartości bazowej wynoszącej 
w 2011 r. 82 898 000 000 zł.  
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Tabela 18. Wartości wskaźników rezultatu, specyficznych dla Programu dla PI 3b (w ramach którego 
jedyną realizowaną interwencją jest Poddziałanie 3.2.2) 

Wskaźnik [jednostka 
pomiaru] 

Wartość 
bazowa 

Rok bazowy 
Wartość osiągnięta 
(2018*) 

Wartość docelowa 
(2023) 

Poziom osiągnięcia 
wartości docelowej 

Zmiana eksportu 
przemysłu w 
województwie 
mazowieckim 
(2011=100) [%] 

111 2012 138 140 98,6% 

Eksport [mln zł] 82 898,00 2011 115 361 136 831,00 84,3% 

* Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2018 rok. 

Źródło: STRATEG GUS.  

Dane na koniec 2018 r. (na moment przygotowania raportu nie są jeszcze znane ostateczne wyliczenia 
GUS za 2019 r.) wskazują, że Zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim względem 
wartości bazowej z 2011 r. została zrealizowana w 98,6% celu na 2023 r. Jeśli chodzi o wartość eksportu, 
ten w 2018 r. sięgał 136,8 mld zł, co przełożyło się na 84,3% wartości docelowej wskaźnika rezultatu dla 
Priorytetu inwestycyjnego 3b. Tymczasem przychody ze sprzedaży produktów na eksport wśród 
beneficjentów według zatwierdzonych WoP osiągnęły poziom 328,4 mln zł. Faktycznie, stanowi to 
jedynie niewielki ułamek ogólnej wartości eksportu Mazowsza (ok. 0,2%). Z drugiej strony, powiązane są 
one z realizacją projektów o ogólnej wartości ok. 66,5 mln zł i wkładzie UE 24,5 mln zł UE, co może 
sugerować ich znaczną efektywność. Celowo jednak nie pisze się o przyczynowości, ponieważ realizacja 
Poddziałania  3.2.2 nie jest jedyną determinantą zdolności eksportowych przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie, zaś całkowite wyizolowanie wpływu RPO WM 2014-2020 na osiągane rezultaty ekonomiczne 
firm nie jest możliwe w ramach przyjętej metodologii badania. Innym efektem gospodarczym 
wynikającym z realizacji projektów w Poddziałaniu 3.2.2 jest wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach o 87,5 EPC (przy zakładanych 157,5 EPC) oraz przewidywany i osiągnięty już wzrost 
zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) o 2 EPC. 

Powyżej opisane, osiągnięte wielkości należy ocenić pozytywnie. Warto również podkreślić, że sytuacja 
eksportowa mazowieckich podmiotów nie zależy wyłącznie od nich samych – ich oferty czy skłonności do 
ekspansji rynkowej. Jest ona również silnie determinowana sytuacją na globalnych rynkach, która  
w 2018 r. była jeszcze zasadniczo optymistyczna. W 2019 r. światowa gospodarka zaczęła już 
przewidywać nadchodzący kryzys ekonomiczny, choć jeszcze nikt nie mógł zdawać sobie sprawy, co stanie 
się jego katalizatorem. Pandemia COVID-19 na początku 2020 r. silnie wpłynęła na ograniczenie wymiany 
handlowej, na długo utrudniła przemieszczanie się (w momencie pisania tego raportu granice powietrzne 
Polski są zamknięte dla ruchu pasażerskiego, zaś wjazd do Polski granicą lądową wiążę się z koniecznością 
odbycia 14-dniowej kwarantanny). Odwołano szereg imprez masowych, z których wiele to m.in. targi 
wystawiennicze, konferencje, spotkania branżowe. O ile konsekwencje omawianego kryzysu sanitarno-
epidemiologicznego nie są widoczne na poziomie danych analizowanych w raporcie, nie sposób od nich 
abstrahować. Wydaje się wręcz, że Poddziałanie 3.2.2 z wszystkich poddanych ewaluacji w tym badaniu 
może zostać najbardziej dotknięte efektami pandemii.  

W badaniu ilościowym z beneficjentami Poddziałania 3.2.2 poddano ocenie wybrane aspekty dot. 
procesu aplikowania o wsparcie. Zdaniem respondentów, generalnie czas na przygotowanie wniosku był 
optymalny (62,3% wskazań). Jednocześnie, około jedna trzecia ankietowanych miała trudności w dotarciu 
do niezbędnych informacji na temat wsparcia, zaś 77,3% uznało, że zakres dokumentacji wymaganej 
w trakcie składania wniosku był zbyt duży i powodował nadmierne obciążenia administracyjne. Takie 
wyniki powinny motywować IZ oraz IP RPO WM 2014-2020 do dalszych, intensywnych działań 
uproszczeniowych oraz informacyjno-promocyjnych.  
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Wykres 50. Ocena wybranych aspektów ubiegania się o wsparcie przez beneficjentów Poddziałania 
3.2.2 

Ocena czasu na przygotowanie 
wniosku 

Ocena zakresu dokumentacji 
wymaganej w trakcie składania 

wniosku był zbyt duży i 
powodujący nadmierne 

obciążenia administracyjne 

Trudność w dotarciu do 
niezbędnych informacji na 

temat wsparcia 

 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=42 (w wyliczeniach obliczono 
jedynie Beneficjentów Poddziałania 3.2.2, którzy równocześnie sami pamiętali o ubieganiu się o wsparcie w ramach 
tego Poddziałania). 

W gronie przebadanych przedstawicieli realizatorów projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 aż 93,5% 
zadeklarowało prowadzenie działalności na rynkach zagranicznych. Oznacza to, że jedynie niewielka część 
z nich (6,5%) będzie dopiero poszerzać obszar aktywności biznesowej poza Polskę. Dodatkowo 
zdecydowana większość – 87,0% – przebadanych beneficjentów Poddziałania 3.2.2 traktuje otrzymane 
wsparcie z RPO WM 2014-2020 jako element długoterminowych planów strategicznych 
przedsiębiorstwa. Jedynie dla 13% respondentów realizacja interwencji była działaniem punktowym, 
motywowanym głównie szansą na pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania. Wyniki badań 
ilościowych korespondują z jakościowym oglądem samych beneficjentów oraz ekspertów oceniających 
wnioski. Wyraźnie widoczny jest pogląd, zgodnie z którym, aby działania internacjonalizacyjnie mogły 
przynieść efekt, muszą być podejmowane konsekwentnie, przez dłuższy okres i pomimo częstego braku 
rezultatów w początkowych fazach. Z tego względu mało prawdopodobne jest podejmowanie się ad hoc 
projektów z Poddziałania 3.2.2. Nawet przy uzyskanym dofinansowaniu wymagają one wkładu własnego 
od przedsiębiorcy. Racjonalność ekonomiczna podmiotów gospodarczych wymaga więc, aby środki te 
były zainwestowane przy odpowiednio wysokiej, szacowanej stopie z inwestycji – tę zaś (poza czynnikiem 
losowym, tzw. „trafieniem w kluczowy moment”), maksymalizuje przygotowana strategia działania. 
Wydaje się więc, iż wbrew obawom, firmy nie powinny traktować wsparcia w Poddziałaniu jako 
dofinansowania do interesujących podróży czy wartościowych poznawczo – lecz nieefektywnych 
biznesowo – wydarzeń. Ryzyko to ograniczane jest przez konieczność wniesienia wkładu własnego oraz 
pogląd ekonomiczny, stanowiący zdaniem niektórych ekonomistów prawo ekonomiczne, zgodnie 
z którym dążenie do maksymalizacji zysku stanowi cel działania przedsiębiorstw i ich konstytutywną 
cechę. 
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Wykres 51. Podejście do otrzymanego wsparcia wśród beneficjentów Poddziałania 3.2.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=46. 

Powyższą hipotezę potwierdzają również deklaracje beneficjentów w zakresie przewidywanego 
postępowania w sytuacji braku wsparcia z RPO WM 2014-2020. Całkowite zarzucenie planowanych 
działań zadeklarowało jedynie 2,2% zbadanych realizatorów projektów w Poddziałaniu 3.2.2. Pozostali 
byli przekonani, że w jakiś sposób – choćby szczątkowy z uwagi na mniejszy zakres lub bardziej 
rozciągnięty w czasie – chcieliby sfinalizować swoje zamierzenia. Ponadto 15,2% poszukiwałoby 
finansowania planowanych działań w niezmienionym zakresie z innych źródeł. Wydaje się, że takie 
wskazania nie negują efektu zachęty w Poddziałaniu 3.2.2 (wyraźnie widać, że bez środków z Programu 
firmy nie mogłyby podejmować w całości analogicznych przedsięwzięć), podkreślając równocześnie 
znaczenie samych planów dla przedsiębiorstw, które bez względu na warunki starano by się choćby 
fragmentarycznie zaimplementować.  

Można również stwierdzić, że także bez wsparcia uzyskanego w ramach Działania 3.2 RPO WM 2014-2020 
cały czas możliwe jest zwiększenie aktywności międzynarodowej mazowieckich MŚP. Jest to ściśle 
związane z ich strategiami biznesowymi i motywacją wewnętrzną do modyfikacji procesów biznesowych. 
Wsparcie z Programu to zatem nie tyle warunek rozpoczęcia internacjonalizacji mazowieckich firm, co 
raczej istotne narzędzie jej wspierania. Sama pomoc otrzymana w Poddziałaniu 3.2.2 nie byłaby w stanie 
w większości przypadków skłonić firmę niezainteresowaną taką aktywnością do rozpoczęcia jej, 
natomiast z wysokim prawdopodobieństwem może determinować skalowanie efektów in plus.   

Wykres 52. Przewidywane konsekwencje nieotrzymania wsparcia przez beneficjentów Poddziałania 
3.2.2 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=46. Można było wskazać więcej 
niż jedną odpowiedź. 

Wyniki badań ilościowych korespondują z rezultatami przeprowadzonych wywiadów. Okazuje się, że 
realizacja konkretnych projektów z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w dość ograniczonym 
stopniu wpływa na ich postawy/zachowania związane z umiędzynarodowieniem. Tak naprawdę bowiem 
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to konkretne przedsięwzięcia silnie wynikają z przyjętej już wcześniej ogólnej postawy, stanowią zatem 
jej konsekwencję i nie tyle ją kształtują, co mogą wpływać na jej nasilenie. Czasochłonność, 
pracochłonność i złożoność procesów internacjonalizacjach powoduje, że generalnie pojedyncza porażka 
raczej nie przesądzi o ich zaniechaniu (o ile nie wymusi tego na gruncie finansowym), zaś nagły sukces – 
prawdopodobnie nie zmodyfikuje w całości strategii działania. Tym samym addytywność behawioralna 
rozumiana jako zmiana wcześniejszych postaw w Poddziałaniu 3.2.2 jest raczej niewielka, co stanowi 
pochodną konieczności (a przynajmniej – silnego zalecenia) posiadania ukształtowanej, długofalowej 
wizji rozwoju biznesu jeszcze przed przystąpieniem do jego wdrażania. Jednocześnie addytywność 
behawioralna ujmowana jako nasilenie przyjętej postawy jest znaczna. Dla 60,0% zwiększenie skłonności 
do rozwoju na rynkach zagranicznych jest w kluczowym lub dużym stopniu konsekwencją realizacji 
projektu (por. Wykres 53). 

W ramach badania CAWI/CATI 61,9% badanych beneficjentów Poddziałania 3.2.2 wskazało, że rozwój 
międzynarodowy w innej formie niż dotychczas jest potencjalnym efektem realizacji projektu, który ich 
w ogóle nie dotyczy. Dodatkowo pogłębione badania jakościowe raczej obalają hipotezę (z zastrzeżeniem, 
iż używamy tego terminu w znaczeniu nieortodoksyjnym, właściwym metodologii badań jakościowych, 
nie zaś ilościowych), że wsparcie w ramach Poddziałania 3.2.2 otwiera nowe ścieżki internacjonalizacji 
beneficjentów tego działania. Prawdą jest, że dzięki uzyskanej pomocy firmy wchodzą na nowe rynki, 
jednak jest to raczej skalowanie wcześniej przyjętych form działania (multiplikacja rynków) aniżeli 
kreowanie zupełnie nowych, odmiennych od wcześniejszych sposobów umiędzynarodowiania.  

Kluczowe efekty realizacji projektu postrzegane przez beneficjentów Poddziałania 3.2.2 to zwłaszcza: 
pozyskanie nowych kontrahentów na rynkach zagranicznych (opinia silnie korespondującą z wysoką 
wartością powiązanego wskaźnika monitoringowego w RPO WM 2014-2020), wzrost wielkości 
przychodów ze sprzedaży (również przejawiający się w danych sprawozdawczych realizatorów 
projektów) czy wreszcie zwiększenie skłonności do rozwoju na rynkach zagranicznych.  

Wykres 53. Efekty realizacji projektu przez beneficjentów Poddziałania 3.2.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=42 (w wyliczeniach obliczono 
jedynie Beneficjentów Poddziałania 3.2.2, którzy równocześnie sami pamiętali o ubieganiu się o wsparcie w ramach 
tego Poddziałania). 
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Żadna z firm objętych badaniem nie zadeklarowała, iż działa na rynku do 24-mcy, w związku z tym nie 
sposób ocenić efektu interwencji w tej grupie podmiotów. Ponad połowa przebadanych beneficjentów 
Poddziałania 3.2.2 jest zdania, że ich firma znajduje się aktualnie w fazie wzrostu, zaś niemal jedna trzecia 
sytuuje swoje przedsiębiorstwo w fazie stabilizacji. Jedynie 15,2% stwierdziło, że znajduje się w fazie 
kryzysu. Oznacza to, iż firmy traktują działania internacjonalizacyjnie raczej jako instrument rozwoju 
aniżeli narzędzie przezwyciężania stagnacji biznesowej i/lub wychodzenia z trudnej sytuacji. Jedną 
z prawdopodobnych konsekwencji takiego ograniczającego ryzyko podejścia do inwestycji jest fakt, iż 
stopień przeżywalności firm, które skorzystały ze wsparcia oferowanego w ramach Działania 3.2 RPO WM 
2014-2020, jest wysoki. Zweryfikowano go poprzez przegląd wpisów do baz rejestrowych (CEiDG/KRS) 
dla beneficjentów zakończonych projektów. Firmy te kontynuowały swoją działalność, co stanowi dowód 
ich przeżywalności. Należy przy tym podkreślić, że w wielu przypadkach okres od zakończenia realizacji 
projektu do momentu przeprowadzania badania jest krótki (daleko poniżej 24 miesięcy), więc nie zawsze 
mówimy o omawianym zjawisku w jego definicyjnym znaczeniu. Stosowna analiza powinna zostać 
powtórzona w przyszłości, po upływie dłuższego czasu od zakończenia realizacji projektów.  

Wykres 54. Deklarowana faza rozwoju przedsiębiorstwa wśród beneficjentów Poddziałania 3.2.2 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=46.  

Jeśli chodzi o beneficjentów Poddziałania 3.2.2, to w zasadzie identyfikują oni 2 zasadnicze bariery dla 
internacjonalizacji: deficyty językowe oraz w zakresie posiadanych środków finansowych na potrzeby 
rozwoju produktów/usług na rynki zagraniczne. Nieco bardziej złożoną sytuację obserwujemy wśród 
pozostałych przedstawicieli przedsiębiorstw objętych wsparciem w Programie. Dla nich wyzwaniami są 
m.in.: brak doświadczenia w prowadzeniu działalności na rynkach zagranicznych (21,2%), brak 
zainteresowania podjęciem działalności na rynkach zagranicznych (17,3%), brak środków finansowych na 
rozwój produktów/usług na rynki zagraniczne (16,9%) czy wreszcie brak środków finansowych na 
wsparcie działań marketingowych na rynkach zagranicznych (16,0%). Z kolei najrzadziej deklarowane 
wskazania to: słabe rozumienie odmienności innej kultury (0,0%), niemożność spełnienia standardów 
wymaganych na rynkach zagranicznych (0,9%) czy złe doświadczenia we wcześniejszej działalności na 
rynkach zagranicznych (1,3%). Łatwo zauważyć, że wyzwania dla firm – poza brakiem zainteresowania 
internacjonalizacją czy też nieposiadaniem doświadczeń w jej zakresie – koncentrują się na wymiarze 
finansowym. Brak odpowiednich środków finansowych stanowi barierę trudną do przezwyciężenia dla 
firm, obiektywną i niepodlegającą przezwyciężeniu wyłącznie na skutek wytężonej woli. Co istotne, 
zagadnienie to pojawiało się również w sposób pośredni w ramach odpowiedzi na pytanie otwarte 
uszczegóławiające wskazanie „inne”. Dowodzi to znaczenia bariery finansowej dla wstrzymywania 
realizacji projektów internacjonalizacyjnych. 
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roku kalendarzowym lub naj



 

 
104 

Wykres 55. Główne bariery podjęcia działalności na rynkach zagranicznych w opinii beneficjentów 
Poddziałania 3.2.2 oraz beneficjentów pozostałego wsparcia objętego ewaluacją 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=277. Można było wskazać 
maksymalnie 3 odpowiedzi.  

Pożądane wsparcie w zakresie internacjonalizacji, w opinii ewaluatora, warto przeanalizować przez 
pryzmat wszystkich MŚP uczestniczących w badaniu CAWI/CATI, nie zaś jedynie relatywnie małolicznej 
podpróby beneficjentów Poddziałania 3.2.2. Jest to o tyle istotne, że mówiąc o przyszłości, nie 
powinniśmy ograniczać się do perspektywy wyłącznie tych, którzy już z takiego wsparcia korzystali, lecz 
również poznać potrzeby innych, potencjalnych beneficjentów pomocy. Nie jest zaskoczeniem, że firmy 
w pierwszej kolejności oczekują dostępu do środków finansowych na rozwój produktów/usług 
wprowadzanych na rynki zagraniczne (48,0% wskazań) oraz dostępu do środków finansowych na 
wsparcie działań marketingowych na rynkach zagranicznych (41,2%). Z kolei najmniej pożądane wydają 
się: współpraca regionu z innymi regionami UE w celu wypromowania branży, w której działa dana firma 
(4,0%), ochrona własności intelektualnej na rynkach zagranicznych (5,1%) czy wreszcie współpraca 
z innymi podmiotami w ramach klastra (5,4%). Firmy oczekują zatem wsparcia zindywidualizowanego 
i chcą mieć dużą samodzielność w zakresie planowania szczegółowych przedsięwzięcia. Nie są szczególnie 
zainteresowane współpracą międzyinstytucjonalną.  
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Wykres 56. Działania, które ułatwiłyby beneficjentom ewaluowanego wsparcia dla MŚP z RPO WM 
2014-2020 rozpoczęcie działań lub zwiększenie skali działań na rynkach zagranicznych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=277. Można było wskazać 
maksymalnie 3 odpowiedzi.  

Jeśli chodzi o preferowane źródło finansowania internacjonalizacji w przyszłości, dotychczasowi 
realizatorzy projektów z tego obszaru najbardziej chcieliby: dotacji bezzwrotnych (78,6%), 
zwolnień/ulg/preferencji podatkowych (42,9%) oraz pożyczek lub kredytów udzielonych na 
preferencyjnych warunkach (40,5%). Relatywnie najmniejszym zainteresowaniem cieszą się 
dofinansowania przez prywatnego inwestora (4,8%).  
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Wykres 57. Najbardziej pożądane rodzaje źródeł finansowania w przyszłości w opinii beneficjentów 
Poddziałania 3.2.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=42 (w wyliczeniach obliczono 
jedynie Beneficjentów Poddziałania 3.2.2, którzy równocześnie sami pamiętali o ubieganiu się o wsparcie w ramach 
tego Poddziałania). Można było wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi. 

Z pewnością pomoc oferowana przez instytucje publiczne dotycząca wspierania umiędzynarodowienia 
MŚP – poprzez większą ich rozpoznawalność i wiarygodność – może być dobrym narzędziem dla 
zwiększania skali współpracy poprzez przyciąganie inwestorów i stymulowanie wymiany handlowej na 
miejscu (co jednak zakresowo wchodzi już częściowo w zadania wynikające z Priorytetu inwestycyjnego 
3a). Z drugiej strony, na poziomie mikro, poszczególne firmy są najsilniej zmotywowane do efektywnego 
wydatkowania środków oraz mają własny, żywotny interes w śledzeniu trendów wystawienniczych, 
harmonogramu targów itd. Dodatkowo w przypadku działań z zakresu PR i marketingu najlepiej 
sprawdzają się wyspecjalizowane w tym agencje – z rynku docelowego lub przynajmniej mające 
doświadczenie w jego obsłudze i mogące skutecznie wprowadzić nań firmę. Z pewnością ograniczeniem 
systemu wsparcia firm na Mazowszu jest brak instytucji o ugruntowanej renomie i dużej 
rozpoznawalności, jak np. Pomorski Broker Eksportowy działający jako Przedsięwzięcie Strategiczne 
w ramach RPO WP 2014-2020 i realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, zaangażowaną również 
w inne flagowe przedsięwzięcie, czyli Invest in Pomerania. Gdyby IZ RPO WM zakładała rozwijanie 
formuły wsparcia oferowanego MŚP przez instytucje publiczne, z pewnością powinna zatroszczyć się 
w znacznym stopniu o wizerunek i wiarygodność operatora. Jednocześnie warto mieć na uwadze, iż 
jedynie 4,0% przebadanych przedstawicieli beneficjentów chciałoby współpracy Mazowsza z innymi 
regionami UE ukierunkowanej na promocję branżową. Tym samym, myśląc m.in. o projektowaniu 
interwencji na kolejne lata, należałoby raczej z dużą dozą zachowawczości myśleć o tej formie pomocy.  

Trudno jest jednoznacznie wskazać dobre praktyki w zakresie planowania i wdrażania Poddziałania 3.2.2, 
ponieważ każdorazowo musi być to ściśle dopasowane do potrzeb konkretnego podmiotu oraz rynku, na 
którym on funkcjonuje. Tymczasem zgodnie z definicją dobra praktyka zakłada, że określone tym mianem 
działanie jest powtarzalne, czyli możliwe do zastosowania w innym miejscu lub przez inne podmioty. Ani 
ewaluator, ani przedstawiciele strony systemowej nie byli w stanie zidentyfikować aż tak wyróżniającego 
się, ponadprzeciętnego przedsięwzięcia internacjonalizacyjnego, które można by stawiać jako wzór dla 
ogółu firm z Mazowsza. Paradoksalnie, jeśli już próbować coś określić tym mianem, można odnieść je 
raczej do maksymalnie zindywidualizowanego podejścia w zakresie wyboru przez firmy działań 
internacjonalizacyjnych, w szczególności zaś wydarzeń, w których ich przedstawiciele zakładają 
uczestnictwo. 
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Podsumowanie  

Podsumowując, należy stwierdzić, że dotychczasowa implementacja Poddziałania 3.2.2 przebiegała 
zadowalająco, zaś sam instrument cieszył się zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców pomimo 
istnienia konkurencyjnych form wsparcia (np. GoToBrand). Prawdziwym wyzwaniem dla 
internacjonalizacji okazało się jednak zjawisko, które nastąpiło już w trakcie realizacji badania i nie 
wchodzi w zakres czasowy ewaluacji. Jak wspomniano na samym początku, od połowy marca 2020 r. 
w Polsce wdrażane są silne restrykcje względem działalności firm wynikające z pandemii COVID-19. 
Ograniczony jest zagraniczny ruch pasażerski, odwołana większość targów i imprez masowych, zaś wiele 
z nich ma zmienianą formę wydarzenia na spotkania realizowane online. Powoduje to opóźnienia w już 
realizowanych projektach i/lub ryzyko modyfikacji wydatków na niekwalifikowalne (w sytuacji zmiany 
charakteru imprezy). W tej sytuacji kluczowe zalecenia w zakresie Poddziałania 3.2.2 dotyczą możliwie 
maksymalnego uelastycznienia w zakresie zmian harmonogramów realizacji projektów oraz 
dopuszczenia w katalogu możliwego zakresu wsparcia wydarzeń online, stanowiących zastępstwo 
odwołanych imprez stacjonarnych. Dodatkowo, jeśli podobny rodzaj interwencji miałby być 
podejmowany w latach 2021-2027, sugeruje się ukierunkowanie pomocy na wsparcie adresowane 
bezpośrednio do przedsiębiorstw, z pominięciem ogniwa instytucji publicznych jako operatorów pomocy. 
Efektywność tego rodzaju interwencji jest przynajmniej niejednoznaczna, natomiast wyraźnie nie jest ono 
oczekiwane przez badanych, dotychczasowych beneficjentów RPO WM 2014-2020.  
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Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Struktura wsparcia 

Analizując interwencję podjętą w ramach Działania 3.3 RPO WM 2014-2020, w pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę na strukturę MŚP korzystających ze wsparcia. Pod kątem lokalizacji działalności 
prowadzonej przez beneficjenta wyróżniają się obszary wiejskie, na których mieści się największa liczba 
podmiotów (35,4%). Znaczną rolę odgrywają także ośrodki miejskie powyżej 500 tys. mieszkańców, gdzie 
umiejscowionych jest 21,3% wszystkich beneficjentów. Najmniejsze znaczenie na tym tle mają miasta 
o liczbie mieszkańców pomiędzy 50 a 100 tys., a także ośrodki poza województwem mazowieckim. 

Wykres 58. Odsetek korzystających ze wsparcia w ramach Działania 3.3 z uwzględnieniem lokalizacji 
beneficjenta 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r.  

Przyglądając się z kolei rynkom, na których beneficjent prowadzi działalność, można wnioskować, że 
projekty mają charakter lokalny. Największy odsetek beneficjentów realizuje projekty na obszarach 
wiejskich (35,3%), a także w gminach miejsko-wiejskich (27,2%). Nieco mniejsze znaczenie ma zasięg 
obejmujący miasta od 100 do 500 tys. mieszkańców (17,6%). Z drugiej zaś strony powiaty należą do 
obszarów o zasięgu działalności zaledwie 1,5% beneficjentów. 

Wykres 59. Odsetek korzystających ze wsparcia w ramach Działania 3.3 z uwzględnieniem rynku, na 
którym beneficjent prowadzi działalność 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r.  
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Przeprowadzone analizy nie wykazały wyraźnej nadreprezentacji żadnej z grup przedsiębiorstw pod 
względem ich wielkości. Dominują jednak małe przedsiębiorstwa, stanowiące 47,2% beneficjentów, zaś 
drugie w kolejności są średnie przedsiębiorstwa (32,3% beneficjentów). Mikroprzedsiębiorstwa 
odpowiadają 20,5% podmiotów objętych wsparciem w ramach Działania 3.3. 

Warto także zwrócić uwagę na rozkład beneficjentów Działania 3.3 pod kątem branż, które reprezentują, 
a także dofinansowania przeznaczonego na ich wsparcie. Dominującą branżą okazuje się przetwórstwo 
przemysłowe (64,6% beneficjentów), co wskazuje na duże potrzeby w zakresie finansowania innowacji w 
tym obszarze. Pozostałe branże są reprezentowane mniej licznie – w kolejnej pod względem udziału 
beneficjentów sekcji – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle funkcjonuje 7,1% beneficjentów, w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna –
5,5% beneficjentów, a w sekcji budownictwo – 5,5% oraz informacja i komunikacja – 3,9% beneficjentów. 
Proporcjonalnie do udziału beneficjentów, rozkłada się także udział finansowania w poszczególnych 
branżach. 

Realizacja celów interwencji 

Podjęciu interwencji z zakresu Działania 3.3 towarzyszyły cele związane ze zwiększeniem zastosowania 
innowacji w MŚP. Wsparcie skierowano na rzecz wprowadzania na rynek nowych produktów i usług oraz 
innowacji. Inwestycje tego typu miały być ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych, 
procesowych, marketingowych i organizacyjnych, a także wyników prac B+R. Nacisk położono na 
wykorzystanie TIK, wsparcie działalności wpisujących się w inteligentne specjalizacje Mazowsza, a także 
na efektywne wykorzystanie zasobów. 

Zamierzone cele powinny zostać osiągnięte dzięki wsparciu rozbudowy przedsiębiorstw, realizacji 
zasadniczych zmian procesu produkcyjnego bądź w zakresie sposobu świadczenia usług czy też wdrożenia 
wyników prac B+R do działalności gospodarczej. Należy zwrócić uwagę, że dopuszczono kontynuację fazy 
badawczo-rozwojowej w ramach projektu współfinansowanego z Działania 1.2. Kolejnym typem działań 
wspieranych w Działaniu 3.3 jest rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz 
zaawansowanych rozwiązaniach TIK, z założenia mających ułatwiać zarządzanie przedsiębiorstwem oraz 
współpracę z innymi firmami, a w efekcie – zwiększających rolę handlu elektronicznego w działalności 
gospodarczej. 

Realizacja celów interwencji mierzona jest przede wszystkim wskaźnikami rzeczowymi wynikającymi 
z realizacji projektów. Podstawową miarą rzeczową stała się Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie, gdzie na koniec roku 2019, na podstawie podpisanych umów oszacowano wykonanie 
wskaźnika na poziomie 67,59%. Należy nadmienić, że w styczniu 2020 zakończono nabór wniosków 
w ramach nierozstrzygniętego jeszcze konkursu, gdzie wnioski o dofinansowanie złożyło 
64 przedsiębiorców (ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej). Ponadto wciąż podpisywane są 
umowy w ramach konkursu zakończonego w kwietniu 2019 r. Ostatecznie osiągnięte cele interwencji 
z dużym prawdopodobieństwem będą więc wyższe niż obecnie. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje w ostatnim kwartale 2019 r. osiągnął wyższy szacowany poziom niż docelowo założono na rok 
2023 (168,75%), natomiast z uwagi na wciąż udzielane pożyczki, wskaźnik Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje z końcem 2019 r. znajdował się na szacowanym 
poziomie 61,68%. Pozytywnie kształtują się także mierniki Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – oszacowana wartość na podstawie UoD to 156,12% oraz 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) – 
szacowana wartość na podstawie UoD to 97,30%. Zważywszy na UoD, które nie zostały jeszcze podpisane, 
nie powinno być problematyczne osiągnięcie wartości wskaźników Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (67,59% na podstawie UoD) i Liczba 
przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (167,50% na 
podstawie UoD). Istotnym dla realizacji celów interwencji jest również wskaźnik Wzrost zatrudnienia we 
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wspieranych przedsiębiorstwach, który z dużym prawdopodobieństwem zostanie z powodzeniem 
wykonany – na podstawie podpisanych UoD, szacuje się 470 nowych miejsc pracy, co niemal dwukrotnie 
(195,83%) przekracza poczynione założenia końcowe dla tego wskaźnika. 

Na obecnym etapie wdrażania cele interwencji w zakresie Działania 3.3 są realizowane zgodnie 
z założeniami. Z badania wynika, że nie przewiduje się problemów z wydatkowaniem alokacji. Poziom jej 
wykorzystania na podstawie podpisanych UoD na koniec 2019 r. znajdował się na poziomie 81,22%, 
natomiast wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność dla PI 3c osiągnęły wówczas najwyższy poziom 
spośród wszystkich PI w Osi priorytetowej III – 52,50%. 

Weryfikacja projektów na etapie eksperckiej oceny wniosków o dofinansowanie wskazuje na wysoki 
poziom realizacji założeń interwencji. Kryterium oceny związane z wkładem środków własnych 
beneficjenta ma charakter motywujący do przedkładania przemyślanych koncepcji, mających znaczenie 
dla przedsiębiorstw o faktycznych potrzebach związanych ze wzrostem innowacyjności. W ramach 
Działania 3.3, znacznie rzadziej niż w ramach pozostałych działań/poddziałań, występują wnioski 
z uwidocznionym zamierzeniem dofinansowania wyłącznie zakupów np. nowych maszyn czy urządzeń, 
a nie działań wpisujących się w cele interwencji. Efekty prac beneficjentów są często widoczne już na 
etapie rozliczeń związanych z projektami. 

Zauważalnym problemem nawiązującym do założeń interwencji, stał się niski poziom wdrożeń projektów 
badawczo-rozwojowych podejmowanych w ramach Działania 1.2. Przedsiębiorcy w ramach projektów 
współfinansowanych z Działania 3.3 opierają się głównie na własnych pracach B+R, które zostały 
przeprowadzone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Powyższe ma miejsce mimo promowania 
projektów wykorzystujących wyniki prac badawczych z Działania 1.2. Niski poziom kontynuacji można 
powiązać z niewystarczającą koordynacją terminów konkursów dla obu działań. Należy pamiętać, że czas 
pomiędzy poszczególnymi konkursami odgrywa kluczową rolę – przedsiębiorcy zwracają uwagę na dużą 
konkurencję rynkową, wynikiem czego może stać się brak zasadności wdrożenia pewnych działań po 
długim okresie oczekiwania na kolejny nabór wniosków, jego rozstrzygnięcie oraz podpisanie umowy 
o dofinansowanie.  

Realizację celów interwencji należy ocenić jako niezagrożoną. Badanie wykazało, że do roku 2023 zostaną 
one osiągnięte, za czym przemawia wysoki poziom wykonania wskaźników zarówno finansowych, jak 
i rzeczowych. Dodatkowo Działanie 3.3 przez cały okres perspektywy unijnej 2014-2020 cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem.  

Realizacja potrzeb przedsiębiorstw 

Skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w innowacje jest motywowana przede wszystkim pojawiającymi 
się dzięki temu możliwościami rozwojowymi, poprawą ich pozycji rynkowej i konkurencyjności. 
Innowacyjność traktowana jest także jako czynnik wpływający na stabilność funkcjonowania danego 
podmiotu. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że głównym problemem, z jakim borykają się  
MŚP w województwie mazowieckim, są niewystarczające środki własne na podejmowanie działań 
innowacyjnych. Wiele firm dysponuje potencjałem rozwojowym, odpowiednim zapleczem kadrowym 
i wiedzą, jednakże zmuszone są do poszukiwania kompromisu pomiędzy inwestycjami a zachowaniem 
płynności finansowej.  

Przeprowadzone badanie wskazuje, że interwencja wpisała się w potrzeby mazowieckich 
przedsiębiorstw. Projekty, które otrzymały dofinansowanie, cechują się dużą różnorodnością pod kątem 
branż, w których innowacje mają mieć zastosowanie. Wskazuje to na elastyczność wsparcia, 
umożliwiającego wdrażanie koncepcji rozwojowych różnego rodzaju podmiotom. Wiele firm prowadzi 
prace badawczo-rozwojowe, jednak głównie z przyczyn finansowych niemożliwe jest nabycie środków 
trwałych służących wdrożeniu tychże prac, dotyczących np. działalności produkcyjnej. Wsparcie na cele 
inwestycyjne, oferowane w Działaniu 3.3, doskonale uzupełnia tę lukę. Najbardziej popularnym typem 
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inwestycji dofinansowywanym w Działaniu 3.3, jest doposażanie firm w linie produkcyjne. Tego typu 
działania związane są przede wszystkim z innowacjami produktowymi, do których wyrobu niezbędny jest 
zakup odpowiednich, nowoczesnych sprzętów. 

Z badania wypływa także wyraźny wniosek o istocie tego typu wsparcia w kolejnych latach dla rozwoju 
przedsiębiorstw w regionie. Przewidywane zapotrzebowanie na ofertę kierowaną do przedsiębiorstw 
w Działaniu 3.3 z pewnością nie będzie maleć. 

Beneficjenci Działania 3.3 zostali poproszeni o ocenę zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych dzięki 
otrzymanemu wsparciu. Niespełna 15% wskazało, że zostały one uwzględnione w bardzo dużym stopniu. 
Połowa ankietowanych uznała, iż był to stopień duży, dla 35,3% respondentów zaś potrzeby zaspokojone 
zostały w średnim stopniu. Co ciekawe, nie było wskazań sugerujących niedopasowanie wsparcia do 
oczekiwań. Wynik ten potwierdza pozostałe przeprowadzone analizy. 

Mimo wynikającego z badania braku potrzeby znacznych modyfikacji wsparcia oferowanego w Działaniu 
3.3 istnieje kilka aspektów z zakresu wnioskowania o środki wartych omówienia. Z perspektywy 
wnioskodawców trudnością niekiedy okazywało się precyzyjne określenie we WoD istoty 
„udoskonalenia” lub „nowości” produktów i usług, jakie mają wprowadzić. Powyższe może wskazywać 
na brak pełnej świadomości części przedsiębiorców odnośnie do znaczenia innowacyjności. Inną kwestią, 
którą należy uznać za barierę w aplikowaniu o środki w ramach RPO dla części przedsiębiorstw, jest 
wymóg dostarczenia dokumentacji specjalistycznych związanych z planowanymi pracami, które nie 
w  każdym przypadku mogą być pozyskane z urzędów wydających w terminie wymaganym w konkursie. 
Często czynnik ten jest niezależny od przedsiębiorcy, stąd rozwiązaniem może stać się przesunięcie 
wymogu z etapu oceny formalnej do etapu oceny merytorycznej. Niejednokrotnie wnioskodawca nie ma 
możliwości wcześniejszej identyfikacji dokumentacji, jaka będzie niezbędna do realizacji inwestycji 
(np.  pozwolenia środowiskowe). W badaniu ankietowym aż 75% przedsiębiorców realizujących projekt 
w ramach drugiego typu projektu (rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz 
zaawansowanych rozwiązaniach TIK) oraz 28,3% przedsiębiorców w ramach pierwszego typu projektu 
(wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług) uznało, że czas na złożenie 
wniosku o dofinansowanie był zbyt krótki, co w porównaniu z innymi działaniami poddanymi analizie 
skłania do wniosków o potrzebie zmian w tym zakresie. 

Zapytani z kolei o obciążenia związane z dokumentacją, przedsiębiorcy realizujący drugi typ projektu, 
w  ponad 64% odpowiedzieli, że sprawiały one trudności podczas przygotowywania wniosków (wykres 
poniżej).  

Wykres 60. Odpowiedź ankietowanych beneficjentów (Działanie 3.3) na pytanie „Czy zakres 
dokumentacji wymaganej w trakcie składania wniosku w ramach instrumentu był w Pana/i opinii zbyt 
duży i powodował nadmierne obciążenia administracyjne dla Państwa firmy?”  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=34. 
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Uwagę zwraca także kryterium wyboru projektów związane z premiowaniem doświadczenia 
wnioskodawcy, utrudniające dostęp do pozyskania środków firmom działającym na rynku poniżej 
12 miesięcy. Szanse na dofinansowanie są więc nieznaczne w przypadku młodych przedsiębiorstw, często 
zmagających się z największymi potrzebami inwestycyjnymi w pierwszej fazie działalności. 

Przeprowadzone badanie wskazuje na trudności przedsiębiorców związane z zapewnieniem minimalnego 
wkładu własnego  wymaganego konkursami w Działaniu 3.3. Skonstruowany w ten sposób wymóg należy 
jednak ocenić pozytywnie z uwagi na możliwość wyboru najlepiej przemyślanych projektów.  Poniższy 
wykres wskazuje, że przedsiębiorcy posiadali dość dużą świadomość wysokości wsparcia, biorąc pod 
uwagę kryteria konkursowe związane z zapewnieniem wkładu własnego. Wśród ankietowanych 
dominowały bowiem odpowiedzi wskazujące na zaspokojenie potrzeb w tymże zakresie. Podobnie 
większych problemów nie sprawiał katalog kosztów kwalifikowalnych. Najmniej pozytywnie ankietowani 
w badaniu ilościowym ocenili wymogi związane z aplikowaniem, co potwierdza wnioski zebrane w toku 
pozostałych analiz. 

Wykres 61. Odpowiedź ankietowanych beneficjentów (Działanie 3.3) na pytanie „Jak Pan/i ocenia 
obecnie dostępne instrumenty wsparcia rozwoju firmy z środków publicznych pod kątem stopnia ich 
dostosowania do potrzeb Pana/i firmy w poniższym zakresie?” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=34. 
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z obowiązkiem zwrotu, a więc nie pozwalają na faktyczny przypływ środków, lecz wymuszają 
poszukiwanie oszczędności na spłatę zobowiązań. Pomoc bezzwrotna motywuje przedsiębiorstwa do 
wdrażania innowacji i podejmowania ryzyka, głównie wtedy, gdy nie mają one możliwości na 
zaangażowanie własnych środków. Dotacje bezpośrednie zwiększają więc szanse firm w rynkowej 
konkurencji, jednocześnie powodując mniej obaw niż formy zwrotne. Te drugie w dużym stopniu 
powodują zależność przedsiębiorcy od panujących w danym momencie uwarunkowań rynkowych czy też 
regulacji prawnych. Niepewność inwestycyjna sprawia, że podmioty gospodarcze poszukują bardziej 
bezpiecznych prorozwojowych form wsparcia. 

Wstępne szacunki potrzeb finansowych oraz luki finansowej dla 2020 r. wskazują, że – w odpowiedzi na 
potrzeby mazowieckich przedsiębiorców – interwencja publiczna powinna zapewnić finansowanie 
w wysokości 3,2 mld zł, w tym 946 mln zł w postaci dotacji (zwł. na działania B+R), 1 336 mln zł – pożyczek, 
398 mln zł – gwarancji, a 555 mln zł w postaci instrumentów kapitałowych7. Strategia wdrażania 
instrumentów finansowych przyjęta w RPO WM 2014-2020 wydaje się aktualna. W okresie wdrażania 
Programu potrzeby przedsiębiorstw w zakresie finansowania zewnętrznego pozostawały na stałym 
poziomie, podobnie jak problemy i trudności napotykane przez MŚP w dostępie do finansowania 
komercyjnego związane z niedoskonałościami rynku89. Sektor MŚP ma przede wszystkim ograniczony 
dostęp do tego rodzaju finansowania w porównaniu do dużych przedsiębiorstw. Wsparcie zwrotne 
w postaci pożyczek i gwarancji ze środków regionalnych programów operacyjnych na potrzeby 
inwestycyjne i obrotowe cieszy się dużym zainteresowaniem i wydaje się odpowiadać na potrzeby MŚP. 

Źródła bankowe zapewniają finansowanie przedsięwzięć o relatywnie niskim ryzyku towarzyszącym 
inwestycjom, pozwalających na generowanie przychodów, a zatem np. zakupu urządzeń, środków 
transportu, wydatków związanych z budowlami. Możliwości finansowania komercyjnego przedsięwzięć 
innowacyjnych i wdrożeń prac B+R są bardziej ograniczone, co wiąże się z większym ryzykiem tego rodzaju 
inwestycji, jak również potrzebą eksperckiej wiedzy ze strony instytucji oceniających projekty 
i decydujących o udzieleniu finansowania. Ryzyko związane z przedsięwzięciami innowacyjnymi jest także 
czynnikiem oddziałującym na niższą skłonność przedsiębiorców do korzystania ze wsparcia o charakterze 
zwrotnym, w porównaniu z dotacjami. Należy spodziewać się, że w związku z niepewnością 
i potencjalnym kryzysem gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa, czynniki związane z oceną 
ryzyka będą nabierać na znaczeniu, po stronie zarówno popytowej, jak i podażowej. Powyższe uzasadnia 
kontynuację wsparcia w postaci finansowania dłużnego. 

Istotną zmianą w okresie od 2014 r. było pojawienie się oferty finansowania kapitałowego w postaci 
środków Krajowego Funduszu Kapitałowego i PFR Ventures. Finansowanie to odpowiada na potrzeby 
startupów, zapewniając finansowanie relatywnie niskich inwestycji (do 3 mln zł) na początkowych 
etapach ich rozwoju. Kapitał na dalsze etapy, w kolejnych rundach finansowych, poszukiwany jest 
w przeważającej mierze za granicą10. Wydaje się jednak, że o ile istnieją braki w dopasowaniu oferty 
funduszy kapitałowych do zapotrzebowania na finansowanie w określonym przedziale wielkości, to tego 
rodzaju instrumenty skutecznie i efektywnie wdrażane mogą być na poziomie krajowym, a nie 
regionalnym. Choć doświadczenia województwa pomorskiego pokazują, że możliwe jest wdrożenie 
instrumentów kapitałowych w ramach RPO, to jednak relatywnie niskie alokacje programów 
regionalnych przekładają się na niskie zainteresowanie pośredników finansowych i trudności w ich 
wyłonieniu (jak w województwie zachodniopomorskim), przy relatywnie dużych kosztach zarządzania 
tego rodzaju funduszami.  

 
7 „Raport z szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej”, Epsec, Ipopema, Warszawa 2020. 

8 “EIB Investment Survey. Poland Overview”, European Investment Bank, Luxembourg 2019. 

9 „Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, Nr 01/20, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2020. 

10 „The Polish Tech Scene. 5 years” Startup Poland, Warszawa 2019. 
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Nie należy pomijać utrzymującego się od początku perspektywy unijnej 2014-2020 zainteresowania 
dotacyjnymi naborami konkursowymi. Poniższa tabela obrazuje zarówno niesłabnące potrzeby 
przedsiębiorstw, jak i wysoką jakość merytoryczną większości wniosków o dofinansowanie.  

Tabela 19. Wyniki naborów w ramach Działania 3.3 RPO WM 2014-2020 

Numer naboru 

Liczba złożonych 
wniosków o 
dofinansowanie 
zweryfikowanych 
pozytywnie podczas 
oceny formalnej 

Liczba wniosków 
wybranych  do 
dofinansowania 

Liczba podpisanych 
umów o 
dofinansowanie 

RPMA.03.03.00-IP.01-14-038/16 56 51 47 

RPMA.03.03.00-IP.01-14-063/17 79 53 47 

RPMA.03.03.00-IP.01-14-092/18 63 47 41 

RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19 65 - - 

Źródło: opracowanie własne. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na źródła wsparcia, z których beneficjenci Działania 3.3 korzystali 
w przeciągu ostatnich kilku lat – znacznie popularniejsze od pożyczek były kredyty oraz leasingi. Ponad 
jedna trzecia badanych korzystała także z dotacji pochodzących z innych programów niż RPO WM (wykres 
poniżej).  

Wykres 62. Odpowiedź ankietowanych beneficjentów (Działanie 3.3) na pytanie „Z jakiego rodzaju 
finansowania Pana/i przedsiębiorstwo korzystało w okresie ostatnich 6 lat (począwszy od 2014 roku)?” 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=34. 
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W kontekście powyższych wyników uwagę zwracają ogólne tendencje obserwowane w województwie 
mazowieckim w ostatnich latach. Przedsiębiorcy zdecydowanie preferują środki własne do finansowania 
innowacji. Niniejsze badanie wskazuje na zachowawczość firm w podejmowaniu decyzji o finansowaniu 
zewnętrznym, m.in. z uwagi na ryzyko niepowodzenia, z jakim wiąże się wprowadzanie tego typu 
produktów/procesów. 

Wykres 63. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w województwie mazowieckim 
według źródeł finansowania działalności innowacyjnej w latach 2014-2018 (tys. zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
*Wartości „0” na wykresie oznaczają tajemnicę statystyczną lub brak danych dla danego roku. 

 

Przedsiębiorcy, występując o wsparcie, dysponują konkretnymi zamierzeniami inwestycyjnymi. Jak 
wynika z badania, uzyskanie dofinansowania często staje się znaczące dla dalszego rozwoju podmiotu. 
W przypadku nieotrzymania środków z RPO WM ankietowani przedsiębiorcy w większości przypadków 
byliby zmuszeni do wydłużenia czasu realizacji planowanych działań bądź zmniejszenia ich zakresu. 
Odpowiedzi te wiązać należy odpowiednio z niezbędną potrzebą nagromadzenia środków na ten cel lub 
krótkim okresem czasu niezbędnym do wprowadzenia innowacji z sukcesem. Można więc z dużym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, że efekty osiągnięte przez przedsiębiorców w zakładanych 
inwestycjach nie byłyby tak wyraźne, gdyby nie uzyskali dofinansowania w ramach Działania 3.3. Uwagę 
zwraca także deklaracja całkowitej rezygnacji z projektu aż jednej piątej ankietowanych (wykres poniżej). 
Może to wskazywać na dużą atrakcyjność dotacji bezzwrotnych oferowanych w ramach RPO wobec 
innych źródeł finansowania i jednoczesne trudności z finansowaniem wśród firm chcących inwestować 
w innowacje. Około 15% badanych przedsiębiorców ubiegałoby się zaś o sfinansowanie przedsięwzięć 
z innych źródeł. 
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Wykres 64. Odpowiedź ankietowanych beneficjentów (Działanie 3.3) na pytanie „Czy w sytuacji braku 
finansowania z RPO WM 2014-2020 dla planowanych działań Pana/i przedsiębiorstwo:” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=34. 

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach Działania 3.3, w sytuacji prób pozyskania środków 
z innych źródeł w przyszłości, najczęściej ponownie poszukiwaliby dotacji bezzwrotnych – w badaniu 
ankietowym takiej odpowiedzi udzieliło aż 97,1% przedsiębiorców. Innym, dość często wskazywanym 
źródłem były pożyczki lub kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach (50% wskazań).  

Wykres 65. Odpowiedź ankietowanych beneficjentów (Działanie 3.3) na pytanie „Proszę wskazać 
2 najbardziej pożądane rodzaje źródeł finansowania w przyszłości” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=34. 

Sektor MŚP odgrywa ważną rolę w procesach społeczno-gospodarczych zachodzących w gospodarce 
regionu, o czym świadczy m.in. wysoki ich odsetek (99,87% w roku 2019) wśród ogółu podmiotów 
gospodarczych funkcjonujących na Mazowszu. Sfera ta jest jednak wyjątkowo podatna na różnorodne 
czynniki i uwarunkowania zewnętrzne. Podstawową barierą rozwojową przedsiębiorstw, 
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zidentyfikowaną w toku badania, były problemy z wykonawcami robót budowlanych. Po pierwsze – duże 
natężenie inwestycji budowlanych w okresie 2017-2019 powodowało często brak zainteresowania 
ofertami przetargowymi beneficjentów. Wydłużające się postępowania w niektórych przypadkach 
wymuszały wydłużanie czasu realizacji projektów. Ponadto w przypadku postępowań przetargowych, 
w których wpływały oferty, ich kwoty niejednokrotnie przekraczały budżet, jakim dysponowali 
beneficjenci. Prowadziło to do nadwyrężania budżetów przedsiębiorców. Inną konsekwencją trudnej 
sytuacji na rynku usług budowlanych były problemy z terminowością zleceń wykonywanych przez firmy 
budowlane. Pełne zakresy wskazywane w harmonogramach rzeczowo-finansowych okazywały się 
niemożliwe do zrealizowania w czasie zawartym w podpisywanych umowach z beneficjentami. Wówczas 
występowano do MJWPU o wydłużenie czasu realizacji projektu bądź całkowicie rezygnowano z danego 
wykonawcy, rozwiązując z nim umowę.  

Inną barierą rozwojową przedsiębiorstw stał się w dużej mierze wydłużający się czas oczekiwania 
beneficjentów na maszyny i urządzenia zamawiane na rzecz realizacji projektów. Ponieważ 
przedsięwzięcia mają charakter innowacyjny, kluczowe sprzęty nie są produktami dostępnymi 
bezpośrednio – ich specyfika oraz ograniczona liczba podmiotów na rynku, będących w stanie je 
zaprojektować i wytworzyć, sprawia, że zamówienia niekiedy dostarczano po roku czy półtora. 
W niektórych przypadkach niezbędne stawało się wydłużanie z tego powodu czasu realizacji projektów, 
z uwagi na strategiczne znaczenie maszyn/urządzeń dla powodzenia inwestycji. 

Z badania wynika także, że zagrożeniem dla rozwoju podmiotów objętych interwencją stał się niedobór 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej, przede wszystkim zdolnej do obsługi urządzeń/maszyn 
zakupionych w ramach realizowanych projektów. Poważne obawy wśród przedsiębiorstw wzbudzały 
wielomiesięczne, przedłużające się rekrutacje i rozmowy kwalifikacyjne, które nie przynosiły efektów 
w postaci wyłonienia odpowiednio przygotowanych osób. Należy zauważyć, że mimo możliwości 
organizacji dodatkowych szkoleń, rekrutowani pracownicy powinni cechować się odpowiednim 
wykształceniem, znajomością branży oraz podstawowymi umiejętnościami pozwalającymi w sposób 
efektywny podnosić kwalifikacje. Beneficjenci niejednokrotnie zmagali się również z ogólnym brakiem 
zainteresowania proponowanymi przez nich ofertami pracy. Warto również zauważyć, że w projektach 
zakładano efekty w postaci zatrudniania kobiet. W takich przypadkach brak kandydatek do pracy był 
szczególnie dotkliwy – branża przetwórstwa przemysłowego, najczęściej objęta wsparciem w ramach 
Działania 3.3, nie należy do istotnych obszarów zainteresowań zawodowych kobiet. 

Zmiany w zakresie wsparcia 

Wsparcie dostępne w ramach Działania 3.3 odpowiada na potrzeby mazowieckich MŚP. Interwencja 
została skonstruowana w sposób umożliwiający dalszy rozwój podmiotom dysponującym ograniczonymi 
zasobami finansowymi, acz dostrzegającym rolę innowacji w budowaniu pozycji rynkowej. W toku 
badania nie zidentyfikowano potrzeby gruntownych zmian w oferowanym wsparciu – powinno ono być 
dostępne w co najmniej takim zakresie, jak dotychczas. Należy jednak rozważyć zapewnienie większej 
kompleksowości pomiędzy projektami realizowanymi w Działaniu 1.2 a Działaniu 3.3. Przedsiębiorcy 
w większości decydowali się na samodzielne przeprowadzenie prac B+R, aplikując następnie wyłącznie 
w konkursach dedykowanych Działaniu 3.3. Ponieważ okres oczekiwania na konkursy w tymże działaniu 
nie powinien być zbyt długi, konkursy w ramach 3.3 powinny być zintegrowane z konkursami 
organizowanymi dla Działania 1.2. Możliwym do zastosowania rozwiązaniem byłoby w perspektywie 
unijnej 2021-2027 utworzenie 2 typów naborów dla obecnego Działania 3.3: 1) nabór ciągły, dedykowany 
projektom zakończonym/w fazie końcowej w ramach obecnego Działania 1.2; 2) nabory zamknięte, 
trwające w ściśle wyznaczonych ramach czasowych, w których także będzie istnieć możliwość 
dofinansowania fazy wdrożeniowej projektów B+R, zrealizowanych w obecnym Działaniu 1.2. Szansa 
sprawniejszego wykorzystania efektów prac B+R powstaje także w wyniku uruchamiania konkursu dla 
Działania 3.3 w końcowej fazie realizacji projektów dofinansowanych w Działaniu 1.2, co zwiększa szansę 
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na konsekwentne wdrożenie wyników do działalności gospodarczej. Innym, kompleksowym 
rozwiązaniem, może stać się dofinansowywanie w ramach jednego projektu fazy B+R oraz fazy 
wdrożeniowej, choć taki sposób postępowania jest obarczony pewnym ryzykiem niepowodzenia fazy B+R 
– co uniemożliwi realizację wdrożenia innowacji. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania, z uwagi 
na wspomniane ryzyko, preferowaną formą wsparcia powinny być dotacje oraz umowy podpisywane 
z beneficjentami autonomicznie na obu etapach projektu.  

Rozwiązaniem mającym usprawniać obecnie ocenę wniosków o dofinansowanie projektów 
składanych w ramach Działania 3.3 są panele eksperckie organizowane dla wnioskodawców na 
etapie oceny merytorycznej. Z badania wynika, że są one cennym źródłem informacji na temat 
beneficjenta oraz projektu i nie należy z nich rezygnować. Warto jednak rozważyć zmianę etapu, 
na którym odbywają się panele. W obecnie funkcjonującej formule spotkanie odbywa się na etapie 
oceny merytorycznej, na którym decyzja o pozytywnej weryfikacji projektu jest już podjęta, 
a kryteria stawiane przed wnioskodawcą są łatwiej weryfikowalne niż na etapie oceny  kryteriów 
dostępu. Z tego powodu rozmowa z wnioskodawcą na etapie oceny kryteriów dostępu pozwoliłaby 
ekspertom dokonać dokładnej analizy złożonego wniosku o dofinansowanie, w szczególności 
elementów dotyczących innowacyjności projektu. W przypadku wątpliwości byłoby możliwe ich 
omówienie, nie natomiast odrzucenie projektu z uwagi na pewne nieprecyzyjne sformułowania. 
Z uwagi na liczbę projektów koniecznych do oceny panelowej na etapie oceny kryteriów dostępu, 
zasadne jest przeprowadzanie paneli wyłącznie dla WoD, co do których podjęcie jednoznacznej 
decyzji jest utrudnione. 

Efekty wsparcia  

Konkurencyjność, innowacyjność, rozwój 

Rozważając zmiany i efekty osiągnięte przez przedsiębiorstwa, mające na celu wzrost ich innowacyjności, 
konkurencyjności i ogólny rozwój, należy zwrócić uwagę na te aspekty funkcjonowania podmiotów, które 
w jakikolwiek sposób zostały objęte oddziaływaniem z uwagi na realizację projektu w ramach Działania 
3.3. Mając na uwadze założenia interwencji, ważne jest, iż w badaniu wśród beneficjentów najbardziej 
zauważalny wpływ wskazano w przypadku wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz 
technologicznej modernizacji firmy. Nie tak istotne okazały się pozyskanie nowych kontrahentów na 
rynkach zagranicznych, dostosowanie do wymogów działalności na rynkach międzynarodowych, 
zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez firmę oraz unowocześnienie w zakresie technologii 
informacyjnych. Założenia projektów zostały wykonane, jednak w dużym stopniu dotyczyły 
wewnętrznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, związanych z ulepszaniem produktów/usług. 
Wykonane innowacje w nieco mniejszym zakresie, choć zauważalnym, wpłynęły na ekspansję 
beneficjentów na rynki zagraniczne,. Szersze efekty w tym zakresie można będzie zaobserwować po 
upływie określonego czasu, niezbędnego dla wprowadzenia oraz promocji nowych produktów/usług na 
rynku. 
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Wykres 66. Odpowiedź ankietowanych beneficjentów (Działanie 3.3) na pytanie „Jaki wpływ na poniżej 
wymienione aspekty funkcjonowania Pana/i przedsiębiorstwa miała realizacja projektu 
inwestycyjnego sfinansowanego ze środków RPO WM 2014-2020?”  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=34. 

Konkurencyjność jest jedną z miar i wyznaczników funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, a także 
istotną składową ich rozwoju11. Odzwierciedla ona potencjał w postaci zasobów i wiedzy zapewniających 
przewagi nad innymi firmami funkcjonującymi w takim samym sektorze. Zdolność do konkurowania 
przyczynia się do budowy stabilnego oraz długotrwałego rozwoju podmiotu. Analizując wpływ projektów 
realizowanych w ramach Działania 3.3 na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, należy wziąć pod 
uwagę jej elementy składowe.  

Według literatury12, należy zaliczyć do nich przede wszystkim potencjał konkurencyjności, a więc 
niematerialne i materialne zasoby przedsiębiorstwa, umożliwiające budowanie przewagi konkurencyjnej. 
Można więc stwierdzić, że RPO WM ma istotny wpływ na wzrost potencjału firm w sferze funkcjonalno-
zasobowej, oferując możliwości zakupu środków trwałych i rozszerzając możliwości produkcyjne. 
Wzrostowi ulega jakość posiadanych zasobów, poziom nowoczesności stosowanych technologii 
i jednocześnie – jakość kadry technicznej. Spadkowi ulegają zaś nakłady wynikające z zastosowania 
nowoczesnych rozwiązań. Pozytywny wpływ możliwy jest nie tylko w sferze produkcji, lecz także w sferze 
zarządzania jakością, w sferze logistyki (np. wzrost skali i sposobów optymalizacji dostaw, sprawności 
transportu), dystrybucji (np. lepsza kontrola nad kanałami dystrybucji, wzrost zasięgu sieci dystrybucji) 
czy też marketingu (np. spadek nakładów na realizację działań marketingowych, wyższa jakość kadr 
zatrudnionych w działalności marketingowej). 

 
11 W. Walczak, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] E-mentor, 5 (37), 2010. 

12 M.J. Stankiewicz, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Gospodarka Narodowa, 2008, nr 7-8. 
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Drugim ważnym elementem jest przewaga konkurencyjna, mająca względny charakter i utożsamiana ze 
zdolnością do konkurowania – daje bowiem możliwość generowania takich instrumentów konkurowania, 
które są bardziej skuteczne niż w przypadku innych podmiotów. Działanie 3.3 ma pośredni udział 
w budowaniu przewag konkurencyjnych, pozwalając przedsiębiorstwom na wykorzystanie zbudowanego 
potencjału poprzez udoskonalenie własnej oferty. Przewaga jest budowana także na relatywnie niższych 
jednostkowych kosztach całkowitych niż w przypadku konkurencji, dzięki czemu przedsiębiorca ma 
szansę na realizację wyższej marży i intensywniejsze inwestycje w różne instrumenty konkurowania. 
Istotna jest również możliwość odróżnienia się od konkurencji, zwiększająca trwałość zdobytej przewagi. 
Innowacyjne projekty w ramach Działania 3.3 sprzyjają zwiększaniu trwałości tego typu przewagi, 
a jednocześnie dają efekt w postaci koncentracji działalności przedsiębiorstwa na pewnym segmencie 
rynku, wyróżniającym się pod kątem oferty. 

Za trzeci ważny aspekt uznaje się zaś instrumenty konkurowania, a więc pewne metody oraz narzędzia 
wykorzystywane do budowania pozycji firmy i pozyskiwania klientów. W tym zakresie przedsięwzięcia 
współfinansowane z Działania 3.3 także mają znaczenie dla konkurencyjności beneficjentów. Takie 
obszary oddziaływania, jak oferowane przedmioty (np. jakość wykonania produktu lub usługi, marka 
produktu, szerokość asortymentu), ich ceny (cena nabycia produktu/usługi, warunki płatności czy okres 
gwarancji), wygoda zapewniona kupującemu (dogodny dostęp do produktu/usługi, obsługa przed-,  
„w” i posprzedażowa, jakość obsługi) oraz sposób komunikowania się z kontrahentami (reklama, 
promocja sprzedaży), wpływają na zainteresowanie ofertą na rynku, a w konsekwencji – jej przyjęcie. 

Za kolejną składową konkurencyjności należy uznać pozycję konkurencyjną podmiotu, którą można 
potraktować jako wynikową i miernik zdolności do konkurowania. Stanowi wynik stosowania 
instrumentów konkurowania. Wyznacznikami pozycji jest w dużej mierze zdolność do konkurowania – 
danego przedsiębiorstwa, a także podmiotów konkurencyjnych, cele interesariuszy, a ponadto potrzeby 
i preferencje kontrahentów. RPO WM może więc odgrywać pośrednią rolę w budowaniu pozycji danego 
beneficjenta na rynku, zapewniając szansę na zdobycie odpowiednich przewag.  

O wpływ projektów zrealizowanych w ramach Działania 3.3 na konkurencyjność zostali zapytani 
beneficjenci. Jak się okazuje, największe znaczenie na tym polu ma jakość oferowanych wyrobów/usług, 
a także asortyment wyrobów/usług – takie odpowiedzi wskazało ponad 90% ankietowanych. Kolejnymi 
istotnymi kwestiami są: rozpoznawalność marki przedsiębiorstwa, wysokość kosztów 
produkcji/świadczenia usług, potencjał inwestycyjny, mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego 
oraz współpraca ze sferą badawczo-rozwojową. Najmniej zauważalnym efektem stało się 
umiędzynarodowienie działalności, relacje z otoczeniem pozagospodarczym oraz gospodarczym. Warto 
także odnieść się do kwestii zatrudnieniowych, gdzie dla ponad 41% badanych RPO odegrało dość dużą 
rolę dla podniesienia kwalifikacji kadr zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Z pozostałych analiz 
przeprowadzonych w toku badania wynika, że przedsięwzięcia z Działania 3.3 nie mają znaczącego 
wpływu na poprawę warunków zatrudnienia – w większym stopniu zauważalny jest przyrost wiedzy 
pracowników, możliwy dzięki wprowadzaniu innowacyjnych technologii. Kadry w wielu firmach 
uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, pozwalających nabyć kompetencje niezbędne do obsługi 
zakupionych maszyn czy urządzeń, co często pozwala im stawać się specjalistami w wąskich dziedzinach. 
Pośrednio na lepsze warunki zatrudnienia może oddziaływać poprawa jakości i efektywności zarządzania. 
Kwestia ta została zauważona przez ponad 38% respondentów badania ilościowego. 
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Wykres 67. Odpowiedź ankietowanych beneficjentów (Działanie 3.3) na pytanie „Czy uzyskanie 
wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020 miało wpływ (choćby pośredni) na następujące czynniki 
konkurencyjności Pana/i przedsiębiorstwa?” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=34. 
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produkcyjnych (55,9% ankietowanych), a w niemal jednej trzeciej (32,4%) podmiotów obserwowana jest 
faza stabilizacji. Wsparcie uzyskały także przedsiębiorstwa w fazie kryzysu (11,8% ankietowanych), gdzie 
do roku 2020 nastąpił spadek sprzedaży, zysku lub strata. Powyższe wskazuje na możliwe duże znaczenie 
wsparcia unijnego dla dalszych losów dość licznej grupy podmiotów. W toku badania zweryfikowano 
także stopień przeżywalności firm, które skorzystały ze wsparcia w ramach Działania 3.3. W tym celu 
zweryfikowano wpisy tych podmiotów do baz rejestrowych (CEiDG / KRS). Okazuje się, że 100% 
beneficjentów wciąż prowadzi swoją działalność. Potwierdza to zasadność pozostałych analiz, związanych 
m.in. z podejściem beneficjentów do wnioskowanego wsparcia jako elementu długoterminowej strategii, 
a także z wysoko ocenianą jakością projektów. 

Warto w tym miejscu przyjrzeć się także czynnikom oddziałującym na rozwój przedsiębiorstw, rozumiany 
jako zjawiska jakościowe. Czynniki są stymulatorami czy katalizatorami rozwoju i mogą przyczyniać się do 
pozytywnych procesów zmian lub warunkować je. Beneficjenci Działania 3.3 za najważniejszy czynnik 
uznali zakup środków trwałych, co oznacza, że bez dofinansowania unijnego trudno byłoby im rozwijać 
swoją działalność innowacyjną. Na tym bowiem w dużej mierze polegały przedsięwzięcia w omawianym 
działaniu. Innymi, ważnymi bodźcami rozwojowymi jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, 
wsparcie dla wdrożenia wyników prac B+R, a także wsparcie dla podnoszenia wiedzy i kompetencji 
pracowników. Wyniki te wskazują, że podmioty biorące udział w przedsięwzięciach Działania 3.3 w dużej 
mierze wnioskowały o środki z założeniami dalszego rozwoju swoich przedsiębiorstw pod kątem 
innowacyjności. Bez wsparcia zaburzone zostałyby więc także możliwości wzrostu ich konkurencyjności. 

Wykres 68. Odpowiedź ankietowanych beneficjentów (Działanie 3.3) na pytanie „Jak istotne są 
poniższe czynniki dla rozwoju Pana/i przedsiębiorstwa?” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=34. 
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Mając na uwadze istotne czynniki rozwojowe wskazane przez przedsiębiorców, ciekawie przedstawiają 
się wyniki ankiety związane z efektami rozwojowymi osiągniętymi dzięki Działaniu 3.3. Zdecydowana 
większość efektów, z większym bądź mniejszym nasileniem, wystąpiła. Co ważne dla celów interwencji, 
beneficjenci odnotowali wyraźny wzrost innowacyjności produktów. Nie pojawiły się odpowiedzi 
sugerujące brak jej wystąpienia. Zaobserwowano także wzrost innowacyjności procesów biznesowych, 
a następnie wzrost wielkości sprzedaży i satysfakcji klientów. Dość znaczące efekty zaobserwowano także 
w przypadku satysfakcji pracowników, co wskazuje na możliwość polepszenia warunków zatrudnienia. 
Projekty w ramach Działania 3.3 w niewielkim stopniu miały zaś przełożenie na pozyskanie do współpracy 
partnerów strategicznych, co wskazuje skłonność przedsiębiorców do samodzielnych prób poprawy 
konkurencyjności rynkowej. Efekty są skupione na podmiocie realizującym projekt i w niewielkim stopniu 
oddziałują na otoczenie zewnętrzne. Należy jednak wnioskować, że dofinansowanie UE pozytywnie 
oddziałuje na sytuację beneficjentów – głosy negatywne należą do mniejszości. 

Wykres 69. Odpowiedź ankietowanych beneficjentów (Działanie 3.3) na pytanie „Czy uzyskanie 
wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020 przełożyło się na poniższe efekty rozwojowe?” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=34. 
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zwrócić uwagę, że w badanej grupie przedsiębiorstw odnotowano zaś dużą poprawę jeśli chodzi o wyniki 
finansowe i wzrost rentowności sprzedaży, a także wzrost satysfakcji pracowników i klientów. Firmy te 
radzą sobie więc z utrzymaniem pozycji rynkowej i rozwijają swoją działalność, choć odbywa się to 
w niewielkim tylko stopniu w oparciu o procesy innowacyjne. Generalnie można twierdzić 
o umiarkowanej skali pozytywnych zmian, jakie zaszły wśród podmiotów nieskutecznie ubiegających się 
o wsparcie. W badaniu wnioskodawców 23% podmiotów nie funkcjonowało na rynku dłużej niż 
24 miesiące w momencie wpływu ich wniosku o dofinansowanie. W ich przypadku jednoznacznie nie 
zauważono poprawy wyniku finansowego, poprawy pozycji rynkowej, pozyskania nowych klientów, 
wzrostu innowacyjności produktów, wzrostu innowacyjności procesów biznesowych, wzrostu satysfakcji 
pracowników oraz pozyskania partnerów strategicznych do współpracy. Porównując omówione wyniki 
do badania przeprowadzonego wśród beneficjentów, gdzie jeden podmiot w momencie wpływu wniosku 
o dofinansowanie funkcjonował na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, można mówić o znacznym, 
pozytywnym wpływie uzyskanego przez niego wsparcia na prawie wszystkie aspekty rozwojowe, poza 
pozyskaniem strategicznego partnera do współpracy. 

Wykres 70. Odpowiedź ankietowanych wnioskodawców (Działanie 3.3) na pytanie „Ponieważ Państwa 
przedsiębiorstwo nie uzyskało dofinansowania w ramach Działania 3.3 RPO WM 2014-2020, prosimy 
o wskazanie, czy od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do początku 2020 roku (przed 
epidemią koronawirusa), w Państwa przedsiębiorstwie zaobserwowano poniższe efekty rozwojowe?” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z wnioskodawcami, n=13. 
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W tym miejscu ważne jest wskazanie istoty wzrostu innowacyjności w przedsiębiorstwach objętych 
interwencją. Zdolność do opracowywania oraz wdrażania nowych czy też ulepszonych produktów bądź 
usług jest obecnie ważnym wyznacznikiem sukcesów rynkowych podmiotów gospodarczych. Innowacje 
odgrywają kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej13. Dynamizacja rozwoju nowych 
technologii, a także postępująca globalizacja, powodują nasilanie konkurencji rynkowej, co w dużej 
mierze wymusza stałe dążenia przedsiębiorstw do wzrostu innowacyjności i nieustannego rozwoju. 
Innowacje oddziałują nie tylko na wewnętrzną sytuację przedsiębiorstw, lecz także na rozwój gospodarki 
regionu oraz kraju. Nie należy jednak zapominać o zwiększonym ryzyku niepowodzenia, ponoszonym 
w celu wprowadzania nowych lub zmodernizowanych produktów/usług. 

Przyglądając się specyfice innowacji wprowadzanych ogółem w przedsiębiorstwach województwa 
mazowieckiego (według danych GUS), można wnioskować o ogólnym wzroście zarówno innowacyjnych 
produktów (dla przedsiębiorstwa oraz dla rynku), jak i procesów. Dzieje się tak jednocześnie 
w przedsiębiorstwach przemysłowych i tych z sektora usług. Lekką tendencję spadkową można 
zaobserwować w przypadku innowacji produktowych nowych dla rynku – na rzecz innowacji 
procesowych w sektorze usługowym. Firmy nie ograniczają się jednakże do jednego typu innowacji, co 
buduje zróżnicowanie i konkurencję rynkową. 

Stabilność sektora MŚP ma swoje odzwierciedlenie w przychodach osiąganych z działalności 
innowacyjnej. W kontekście wyników badania ankietowego wśród beneficjentów warto przyjrzeć się 
ogólnym tendencjom obserwowanym w ostatnich latach w przedsiębiorstwach przemysłowych 
w województwie mazowieckim, odnosząc się przy tym do średniej dla kraju. Dane zaprezentowane na 
poniższym wykresie wskazują, że przedsiębiorstwa w tym regionie w latach 2014-2018 nie generowały 
tak znacznych przychodów, jak średnio w kraju. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów 
innowacyjnych jednak systematycznie wzrastał. Wyraźny wzrost zaobserwowano w roku 2018 – wskaźnik 
wzrósł wówczas niemal dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego, co sprawiło, że Mazowsze znalazło 
się powyżej średniej krajowej. Rosnące przychody netto, wynikające z działalności innowacyjnej, mogą 
mieć strategiczne znaczenie dla dalszego, długofalowego rozwoju przedsiębiorstw 

Wykres 71. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych 
(innowacyjnych) w przedsiębiorstwach przemysłowych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem, 
w województwie mazowieckim oraz średnio w Polsce w latach 2014-2018 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

  

 
13 A. Krzepicka, Rola innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej, [w:] Logistyka, 2, 2015, s. 1529. 

8,8
9,5

8,1
7,1 9,1

4,9 5,0 5,1 5,4

10,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2014 2015 2016 2017 2018

POLSKA MAZOWIECKIE



 

 
126 

Pozostałe efekty na poziomie przedsiębiorstw 

Podstawowym, jakościowym i niemierzalnym efektem, wynikającym z badania, jest zmiana postaw czy 
też sposobu myślenia przedsiębiorców, dostrzegających korzyści z pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania działalności i możliwości rozwoju dzięki nim innowacyjności. Pozyskanie środków po raz 
pierwszy pozwala dodatkowo nabyć wiedzę i „oswoić się” z procedurami towarzyszącymi aplikowaniu 
o środki i ich rozliczaniu. Badani przedsiębiorcy zaznaczali, że uczestnictwo w kolejnych naborach nie 
stanowiło trudności i pozwalało w większym stopniu skupić się na warstwie merytorycznej planowanych 
projektów.  

Innym rodzajem oddziaływania dostrzeganego wśród beneficjentów są zmiany lub rozszerzanie modeli 
biznesowych w wyniku przystąpienia do projektu w ramach Działania 3.3. Efekty zachodzące dzięki 
innowacjom (omówionych we wcześniejszej części raportu) mogą w dużym stopniu zmieniać plany 
związane z generowaniem zysków. Tradycyjny model, oparty na B2C (Business-to-Customer), może 
zostać zastąpiony lub uzupełniony biznesem B2B (Business-to-Business), czy M-commerce. Z badania 
wynika, że interwencja pozwoliła firmom na zwiększanie roli działań marketingowych czy też strategii 
mających na celu rozwój innowacji, a także wykorzystywanie ich do profesjonalizacji obsługi klienta, 
a jednocześnie wzrostu reputacji tychże podmiotów. Te dodatkowe wartości mają swoje przełożenie 
także na budowanie przewag konkurencyjnych. 

Korzyści, które uzyskują przedsiębiorcy dzięki dofinansowaniu unijnemu, są związane również z pewnego 
rodzaju prestiżem wśród innych firm, wynikającym z otwarcia na nowe możliwości. Warto także 
nadmienić, że ubieganie się o środki unijne jest postrzegane jako skomplikowane i trudno dostępne. 
Najlepsze praktyki w ramach zrealizowanych projektów mogą być także prezentowane na różnego 
rodzaju forach, konferencjach i opisywane w prasie, co wpływa na pozytywny rozgłos firm. 

Uwagę zwraca także ekologiczny wydźwięk innowacji, bardzo podkreślany przez beneficjentów w ramach 
realizowanych projektów. Rosnące znaczenie poszanowania naturalnego otoczenia, w którym 
funkcjonują przedsiębiorstwa, przejawia się zarówno w wyborach dokonywanych podczas podejmowania 
inwestycji (zakup efektywnych energetycznie oraz generujących minimalne zanieczyszczenia środowiska 
maszyn/urządzeń), jak i w efekcie w strategiach rozwojowych, w których podkreśla się działalność firmy 
z poszanowaniem dla środowiska przyrodniczego. Przeprowadzone dotychczas badania wskazują na 
kosztowność innowacji ekologicznych (ekoinnowacji)14 i inwestycji podejmowanych z jak największym 
poszanowaniem środowiska (technologie środowiskowe) oraz brak środków finansowych 
w przedsiębiorstwach na wprowadzanie tego typu rozwiązań15. Zasadny jest więc większy nacisk 
w okresie programowania 2021-2027 na promowanie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych 
w przedsiębiorstwach. 

Efekty na poziomie regionu 

Rozwój Mazowsza, w przypadku interwencji w zakresie Działania 3.3 – przede wszystkim gospodarczy, 
należy rozumieć jako proces długofalowy. Zachodzące przemiany mogą przejawiać się w sferze inwestycji, 
produkcji, zatrudnienia czy dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa. Zakres wsparcia dostępny 
w przypadku Działania 3.3 skłania do obserwacji tendencji związanych z rozwojem innowacyjności na 
poziomie całego regionu. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na te przedsiębiorstwa, które 
w ostatnich latach zdecydowały o poniesieniu nakładów na działalność innowacyjną. Analizując dane 
w tym zakresie, należy przyjąć, że w latach 2014-2018 nastąpiła generalna tendencja rosnąca – zarówno 

 
14 Innowacje ekologiczne – tworzenie lub wdrażanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów, metod 

marketingowych, struktur organizacyjnych i rozwiązań instytucjonalnych, które prowadzą do poprawy stanu środowiska 
naturalnego w porównaniu do odpowiednich rozwiązań alternatywnych (OECD, 2009). 

15 K. Olejniczak, innowacje ekologiczne jako narzędzie wspierania zrównoważonego rozwoju, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki 
Częstochowskiej, Zarządzanie, 19, 2015, s. 59-60. 
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w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych, jak i tych z sektora usług (wykres poniżej). Interwencja 
w ramach RPO WM wpisuje się więc w zapotrzebowania i trendy obserwowane w województwie. 
Niewątpliwie ma ona także swój udział we wzroście odsetka podmiotów inwestujących w innowacje, choć 
nie można uznać, że jest to wpływ kluczowy – środki finansowe może pozyskać ograniczona liczba 
podmiotów, co – wobec ogólnej liczby przedsiębiorstw na Mazowszu – stanowi niewielki odsetek.  

Wykres 72. Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych oraz z sektora usług w województwie 
mazowieckim, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną w latach 2014-2018 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

Przedsiębiorcy biorący udział w realizacji projektów w ramach Działania 3.3, dysponując odpowiednią 
technologią lub wynikami prac B+R, dokonują wdrożeń do własnej działalności, oferując następnie nowy 
lub ulepszony produkt czy usługę na rynku. W tym kontekście można mówić o efektach w postaci wzrostu 
sprzedaży i wyższych zysków czy też rozszerzania działalności. Projekty nie tylko mają więc swoje 
przełożenie na poprawę sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstw, lecz także oddziałują na gospodarkę 
regionu. Warto w tym kontekście przyjrzeć się nakładom poniesionym przez mazowieckie 
przedsiębiorstwa na działalność innowacyjną, odnosząc się przy tym do wyników odnotowywanych 
w pozostałych województwach. Mazowsze zdecydowanie wyróżnia się na tym tle – osiągane tutaj wyniki 
rokrocznie były około trzykrotnie wyższe niż w drugim z kolei województwie śląskim (wykres poniżej). 
Można więc wnioskować o bardzo dużym potencjale innowacyjnym Mazowsza, a środki finansowe 
przyznawane w ramach RPO wzmacniają ogólne możliwości rozwojowe regionu. 
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Wykres 73. Wysokość nakładów na działalność innowacyjną poniesionych przez przedsiębiorstwa 
przemysłowe oraz z sektora usług w województwach w latach 2014-2018 (tys. zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
*Zrezygnowano z prezentowania danych liczbowych z uwagi na niską czytelność na wykresie 

Dla analizy rozwoju Mazowsza w kontekście umacniania stabilności zarówno MŚP, jak i gospodarki, ważne 
jest określenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Województwo w latach 2014-2018 zajmowało 
czołowe miejsca wśród pozostałych regionów Polski. W roku 2014 było to miejsce trzecie (po lubelskim 
oraz opolskim), w roku 2015 – czwarte (po zachodniopomorskim, małopolskim oraz opolskim), a w 2016 
– drugie (po lubelskim). Lata 2017 oraz 2018 pozwoliły Mazowszu na osiągnięcie najwyższego średniego 
odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych (wykres poniżej). W kontekście powyższych wyników można 
mówić o dużej wadze mazowieckich przedsiębiorstw dla ogólnej koniunktury gospodarczej regionu. 
Wyraźnie rosnący udział takich firm, które mogą konkurować na rynku za pomocą innowacji, ma swoje 
przełożenie na wzrost produkcji czy też dochodów. Ponieważ wiele podmiotów zmaga się z trudnościami 
(finansowymi, technicznymi, czy organizacyjnymi) niepozwalającymi wejść na ścieżkę innowacyjności, 
waga wsparcia udzielanego w ramach Działania 3.3 w tym zakresie jest bardzo duża. Umacnianie pozycji 
gospodarczej Mazowsza w coraz większym stopniu zależne jest bowiem od nowoczesnych rozwiązań 
wdrażanych w MŚP. 
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Wykres 74. Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
w województwach (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

Dla rozwoju województwa mazowieckiego niezwykle istotne staje się ograniczenie polaryzacji pomiędzy 
Regionem Warszawskim Stołecznym a pozostałą częścią województwa – Mazowszem regionalnym oraz 
zapewnianie spójności całego regionu. Wsparcie w Działaniu 3.3, poprzez swoje znaczenie gospodarcze, 
może mieć jednocześnie wyraz w neutralizacji negatywnych różnic rozwojowych pomiędzy 
poszczególnymi częściami regionu. Warto w tym miejscu przyjrzeć się finansowym aspektom 
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pomocowym. Łączna wartość dofinansowania w poszczególnych powiatach uwidacznia dominację 
regionu warszawskiego stołecznego. Najwięcej środków unijnych przyznano w powiecie otwockim 
(31,7 mln zł), wyróżniają się także powiaty miński (15,4 mln zł) i wołomiński (13,2 mln zł). Co ważne, 
z badania wynika, że przedsiębiorcy z regionu warszawskiego stołecznego znacznie chętniej aplikowali 
o środki, dostrzegając korzyści i ich znaczenie w dalszych możliwościach rozwojowych. Biorąc pod uwagę 
region mazowiecki regionalny, warto zwrócić uwagę, że co do zasady w poszczególnych subregionach 
najwyższe poziomy dofinansowania osiągnięto w miastach na prawach powiatu, co miało miejsce 
w przypadku Radomia (31,6 mln zł), Płocka (15,7 mln zł), Siedlec (13,3 mln zł) i Ostrołęki (7,2 mln zł). 
Ogółem najwięcej środków finansowych ulokowanych zostało w subregionie płockim, a następnie – 
w radomskim, najmniej zaś – w ostrołęckim i żyrardowskim. Nie można jednak wnioskować o istnieniu 
wyraźnych dysproporcji pomiędzy poszczególnymi częściami regionu – fundusze unijne trafiły do każdego 
z subregionów. 

Rysunek 5. Działanie 3.3 – Dofinansowanie projektu według miejsca realizacji projektu 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r.  

Wartość dofinansowania projektów realizowanych na obszarze całego województwa (225 736 843,00 zł) została 
rozłożona proporcjonalnie dla wszystkich powiatów. 

Analizując w szerszym kontekście efekty osiągane w ramach projektów, warto również przyjrzeć się 
efektom zatrudnieniowym w przedsiębiorstwach, osiągniętym dzięki Działaniu 3.3. Warto nadmienić, że 
podmioty biorące udział w projektach nie dysponują takim potencjałem zatrudnieniowym, który miałby 
znaczne przełożenie na rynek pracy województwa mazowieckiego. Zwiększanie zatrudnienia nie było 
celem głównym projektu, mogło mu towarzyszyć, ale z uwagi na zachodzące zmiany technologiczne, 
możliwa stała się także redukcja zatrudnienia. Ryzyko takie miało zmniejszać kryterium wyboru projektów 
związane z dodatkową punktacją udzielaną za odpowiednią liczbę utworzonych etatów.  
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Generalnie firmy beneficjentów w większości przypadków nie akumulują zatrudnienia poprzez 
oddziaływanie na szerszy obszar, wychodzący poza jeden powiat. 

W celu weryfikacji oddziaływania projektów dofinansowanych w ramach Działania 3.3 poddano analizie 
planowany i osiągnięty dotychczas (łącznie) wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach na podstawie 
podpisanych UoD. W tym celu sprawdzono, na obszarze których powiatów realizowane są 
przedsięwzięcia zakładające wzrost zatrudnienia, co pozwala zobrazować efekty osiągane 
w poszczególnych częściach regionu. Najwyższy przyrost obserwowany jest w przypadku powiatu 
siedleckiego, a następnie – w Radomiu i powiecie radomskim. Relatywnie wysokie wartości zakładane są 
także w powiecie otwockim oraz w Płocku. Warto także zwrócić uwagę na ogólny rozkład wskaźnika 
w poszczególnych subregionach. Zdecydowanie najlepiej prezentuje się subregion radomski, gdzie 
wskaźnik powinien osiągnąć wartość 108 (ekwiwalentu pełnego czasu pracy – EPC). Wyróżnia się także 
subregion siedlecki (99,25 EPC), a trzeci w kolejności znajduje się subregion warszawski zachodni 
(64,5 EPC). Najniższe przewidywane wartości odnotowano w m. st. Warszawa (5 EPC) oraz w subregionie 
żyrardowskim (14 EPC). Zdecydowana większość beneficjentów przewiduje wzrost zatrudnienia w swojej 
firmie w wyniku realizacji projektu. Najczęściej planowanych jest od 1 do 6 EPC. Na poziomie 
województwa efekty zatrudnieniowe nie będą znaczne, co jednak w dużym stopniu wynika 
z ograniczonych możliwości wsparcia finansowego w ramach RPO.  

  



 

 
132 

Rysunek 6. Szacowany wzrost zatrudnienia w powiatach województwa mazowieckiego w ramach 
projektów realizowanych z Działania 3.3 RPO WM 2014-2020 (na podstawie wskaźnika produktu 
„Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” wg umów o dofinansowanie podpisanych 
na dzień 26.05.2020 r. (ekwiwalenty pełnego czasu pracy) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014. 

Uwagę zwraca brak dominacji m. st. Warszawy w ramach mazowieckich subregionów, zarówno jeśli 
chodzi o udział w konkursach, jak i uzyskiwane dofinansowanie, co jest spowodowane niskim 
maksymalnym poziomem pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw ulokowanych w m. st. Warszawa – 
10%. RPO zapewnił wsparcie finansowe w każdym z subregionów, nie powodując wyraźnych dysproporcji 
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rozwojowych. Poza Warszawą funkcjonuje wiele przedsiębiorstw przemysłowych, choć badanie 
wskazuje, że te zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, są zlokalizowane w okolicach 
stolicy. Z analiz przeprowadzonych w ramach badania wypływa także wniosek o niższym poziomie 
świadomości innowacyjnej podmiotów zlokalizowanych w regionie Mazowieckim regionalnym. 

Rozwiązaniem, mogącym w pewien sposób przyczyniać się do wyrównywania dysproporcji pomiędzy 
subregionami, mogłoby okazać się organizowanie w perspektywie unijnej 2021-2017 konkursów 
dedykowanych poszczególnym subregionom. 

Podsumowanie  

Wsparcie udzielane w ramach Działania 3.3 należy ocenić jako istotne dla rozwoju mazowieckich 
przedsiębiorstw. Z badania wynika, że w znacznym stopniu wzrasta potencjał beneficjentów, którzy 
skorzystali ze środków unijnych. Poczynione inwestycje są wykorzystywane w dużej mierze na 
dynamizację i rozszerzanie działalności. Istotnym jest, że w toku badania często wskazywane były efekty 
stymulujące rozwój firm dzięki wsparciu z RPO – przedsiębiorcom brakuje środków na przejście do 
kolejnego etapu rozwoju, a dofinansowanie wypełnia tę lukę, umożliwiając dokonanie inwestycji 
wynikających z przeprowadzonych prac badawczych. Wysiłek poświęcony na dokonanie innowacji może 
więc mieć swoje przełożenie na realne efekty. Dzięki wdrożeniom dokonywanym w Działaniu 3.3 istotne 
są poprawa i unowocześnianie procesów wytwórczych; podniesieniu ulega zarówno wydajność, jak 
i jakość pracy, a także jakość oferowanych produktów i usług. Wzrost produktywności pozwala na ogólną 
większą sprawność i doskonalenie organizacji i metod pracy. Są to ważne przewagi rozwojowe, jakie 
zyskują przedsiębiorstwa, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność.  

Można również wnioskować o wpływie interwencji na umacnianie i stabilizację sektora MŚP w regionie. 
Ogólne zmiany zachodzące na Mazowszu należy rozpatrywać przede wszystkim pod kątem jakościowym 
– pozytywne wyniki w wartościach wskaźników obrazujących rozwój na poziomie województwa są 
w pewnym niewielkim odsetku wynikiem wsparcia w ramach Działania 3.3, choć niewątpliwie z badania 
wynika znaczący, pozytywny wpływ interwencji na wzrost znaczenia sektora MŚP w rozwoju regionu. 
Dane statystyczne obrazują ponadto właściwe ukierunkowanie interwencji podjętej w ramach Działania 
3.3 – wciąż wzrasta liczba przedsiębiorstw wprowadzających innowacje, rosną także nakłady na tego typu 
działalność. W województwie mazowieckim obserwuje się istotne zapotrzebowanie w tym zakresie 
z uwagi na rolę nowych/ulepszonych produktów czy usług w umacnianiu konkurencyjności firm. Do 
efektów gospodarczych osiąganych dzięki interwencji należy zaliczyć przede wszystkim wzrost 
przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych, choć rezultat ten będzie w większym stopniu 
obserwowany po zakończeniu wszystkich projektów perspektywy unijnej 2014-2020, kiedy to 
przedsiębiorcy wprowadzą efekty swoich prac na rynek. Efekty zatrudnieniowe nie są zaś przewidywane 
w znacznym zakresie, choć zdecydowana większość beneficjentów przewiduje wzrost zatrudnienia 
w wyniku realizacji projektu. 

Z badania jednoznacznie wynika także, iż Działanie 3.3 powinno mieć swoją kontynuację w obecnej 
formie w perspektywie unijnej 2021-2027, z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na 
działania wpływające na wzrost ich innowacyjności. Rozwiązaniem wartym wprowadzenia jest 
zapewnienie większego poziomu kompleksowości między projektami wspieranymi w ramach Działania 
3.3 a projektami w ramach Działania 1.2. Ponadto zasadną wydaje się zmiana etapu oceny wniosków 
o dofinansowanie, na którym odbywa się panel ekspercki – na etap oceny kryteriów dostępu. 

Mając na uwadze znaczenie, jakie przypisywane jest na najbliższe lata na poziomie unijnym ochronie 
środowiska naturalnego, w perspektywie finansowej 2021-2027 warto zadbać o nacisk na premiowanie 
w ramach interwencji innowacji ekologicznych lub technologii środowiskowych. Wiele przedsiębiorstw 
wprowadza aspekty dotyczące środowiska do swoich strategii biznesowych, rozumiejąc wpływ 
działalności, którą prowadzą, na środowisko naturalne. 
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Główne wnioski z badania 
Wnioski w odniesieniu do Działania 1.2: 

➢ W procesie innowacyjnym kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców ma czas. Czas oceny 
wniosków jest stosunkowo długi (mediana to 239 dni), co w połączeniu z cyklicznością 
uruchamiania konkursów sprawia, że projekty są często porzucane albo finansowane z innych 
źródeł. 

➢ Innowacyjność projektów ma często charakter imitacyjny i nie prowadzi do efektów 
o charakterze przełomowym.  

➢ Stosowane metody oceny i wyboru projektów nie dają możliwości wyboru projektów 
najlepszych. Ocena panelowa, pomimo iż stanowiąca potencjalnie najlepszą metodę oceny 
jakości projektu, ma wadliwą konstrukcję. Nie stwarza bowiem możliwości pogłębienia oceny 
wykonalności finansowej, technicznej i efektywności planowanego przedsięwzięcia B+R, która 
prowadzona jest na etapie poprzedzającym ocenę panelową. 

➢ Bony innowacyjne nie do końca spełniły swoją rolę. Ich realizacja w niewielkim stopniu 
przekładała się na rzeczywistą innowacyjność prac B+R i nie będzie w wielu przypadkach 
przyczynkiem do nawiązania trwałych relacji przedsiębiorców ze sferą nauki. Ich rzeczywistym 
„beneficjentem” wydają się podmioty pozostające poza głównym nurtem aktywności badawczo-
naukowej na Mazowszu, które realizowały usługi na rzecz przedsiębiorców. 

➢ Wnioskodawcy często zniechęcają się do sięgania po środki unijne, gdy składane przez nich 
wnioski przygotowywane przez wyspecjalizowane firmy doradcze nie uzyskują finansowania. 
Ponadto przygotowywane przez nie wnioski są sztampowe i nie zawsze oddają rzeczywiste 
zamierzenia przedsiębiorcy związane z projektem.  

Wnioski w odniesieniu do Działania 3.1: 

➢ Największym zainteresowaniem beneficjentów (popyt) cieszyły się usługi w zakresie strategii, 
a także doradztwo w kwestii organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i promocji 
oraz zagadnień prawnych, najmniejszym zaś – usługi dotyczące zagadnień CSR oraz logistyki.  

➢ Większość beneficjentów i wnioskodawców podjęła współpracę z IOB, aby zyskać dostęp do 
profesjonalnej wiedzy w zakresie, jaki obejmowała dana usługa – wiedzy, której nie mieli 
właściciele i pracownicy danego przedsiębiorstwa. 

➢ Podejmując decyzję o wyborze konkretnej IOB, przedsiębiorcy kierowali się przede wszystkim 
korzystną relacją ceny usługi w stosunku do jej jakości, rekomendacją innego podmiotu oraz 
dopasowaniem zakresu usługi do potrzeb firmy. 

➢ Większość beneficjentów (68,3%) i wnioskodawców (59,0%) nie doświadczyła żadnych 
utrudnień na etapie aplikowania o wsparcie. Wysokość oferowanego wsparcia jest oceniana 
przez ankietowanych i rozmówców jako odpowiednia w stosunku do potrzeb.  

➢ Istnieje korelacja pomiędzy korzystaniem z usług świadczonych przez IOB a procesami 
rozwojowymi zachodzącymi w MŚP, jednak sam instrument Bony na doradztwo nie przełożył się 
w wystarczającym stopniu na faktyczny rozwój innowacji w przedsiębiorstwach: 

• rozszerzenie asortymentu produktów i usług – 58,1%,  

• zwiększenie skali działalności i zmiana statusu z firmy mikro na małą, małej na średnią, 
średniej na dużą – 54,5%, 

• zmiana branży działalności – 50%. 



 

 
135 

➢ Pozytywnie oceniane są założenia projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert 
Dla Innowacji”. 

➢  System akredytacji IOB w woj. mazowieckim nie budzi zastrzeżeń i stanowi pozytywny krok 
w kierunku profesjonalizacji IOB. Dla samych IOB proces otrzymywania akredytacji nie stanowi 
bariery, istotniejszy i bardziej wymagający jest proces audytu. 

➢  W ramach wspierania pierwszej fazy rozwoju realizowanych jest 9 projektów zakładających 
wsparcie łącznie 294 przedsiębiorstw (w tym 70 nowo powstałych). Dotychczas udało się 
osiągnąć wartość wskaźnika na poziomie 172 (29). 

➢  Beneficjenci Działania 3.1 wskazywali, że najczęściej współpracowali z IOB (50%), na drugim 
miejscu – z podmiotami komercyjnymi (26,8%), zaś najrzadziej z jednostkami samorządu 
terytorialnego (12,2%). Wśród powodów wyboru danego podmiotu świadczącego usługi 
prorozwojowe najczęściej wymieniano rekomendację ze strony innego podmiotu (51,6%), 
a także dopasowanie zakresu usługi do potrzeb (49,2%). 

➢  Perspektywa 2014-2020 to dobry krok w kierunku rozwoju systemu popytowego, lecz wciąż 
raczej IOB ukierunkowują potrzeby MŚP, a nie dostosowują się do ich faktycznych potrzeb. 
Problemem jest też niewielka luka finansowa związana z doradztwem i małe potrzeby w tym 
zakresie. 

➢ W ramach tworzenia systemu popytowego na usługi IOB w województwie mazowieckim 
stworzono szereg rozwiązań instytucjonalnych – jedyny w Polsce regionalny system akredytacji 
IOB, forum IOB, a także realizowany jest projekt pozakonkursowy mający na celu wsparcie 
rozwijania przez IOB świadczonych usług. 

Wnioski w odniesieniu do Działania 3.2: 

➢ Do końca 2019 w Poddziałaniu 3.2.2 udało się zakontraktować 23,3% alokacji. 

➢ Wśród beneficjentów znajduje się 22,3% firm mikro, 44,6% firm małych i 33,1% firm średnich.  

➢ Zwraca uwagę silna koncentracja projektów – a w ślad za tym alokowanych funduszy -– na 
terenie Mazowsza stołecznego oraz w Płocku i Radomiu. Brak projektów w Siedlcach i Ostrołęce. 

➢ Jedynie w przypadku jednego wskaźnika w UoD przekroczono 100%. W pozostałych przypadkach 
UoD pozwolą zrealizować mniej niż 50% wartości docelowych. Wskaźniki rezultatu dotyczące 
eksportu są realizowane na zadowalającym poziomie.  

➢ W opiniach beneficjentów czas na przygotowanie WoD był odpowiedni. Co trzeci miał jednak 
trudność w dotarciu do informacji, zaś dla 77% zakres dokumentacji był zbyt duży. 

➢ Aż 93,5% beneficjentów zadeklarowało prowadzenie działalności na rynkach zagranicznych. 
Jedynie dla 13% respondentów realizacja interwencji była działaniem punktowym, 
motywowanym głównie szansą na pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania.  

➢ Dzięki uzyskanej pomocy firmy wchodzą na nowe rynki, jednak jest to raczej skalowanie 
wcześniej przyjętych form działania (multiplikacja rynków) aniżeli kreowanie zupełnie nowych, 
odmiennych od wcześniejszych sposobów umiędzynarodowiania.  

➢ Bariery dla umiędzynarodowienia: deficyty językowe oraz brak środków finansowych oraz 
KORONAWIRUS. 
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Wnioski w odniesieniu do Działania 3.3: 

➢ Interwencja została odpowiednio dopasowana do potrzeb MŚP w województwie mazowieckim 
(wysoki poziom zainteresowania, wysoka jakość wniosków o dofinansowanie, wysoki poziom 
wydatkowania alokacji na koniec 2019 r.). 

➢ Dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 jest dla przedsiębiorców elementem szerszej 
strategii rozwojowej. 

➢ Preferowaną formą wsparcia przez MŚP są dotacje, związane z mniejszym ryzykiem w przypadku 
niepowodzenia projektu. 

➢ Projekty w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu potencjału innowacyjnego oraz 
technologicznej modernizacji przedsiębiorstw. Beneficjenci obserwują wyraźny wzrost 
innowacyjności swoich produktów/usług. 

➢ Działanie 3.3 wspomaga MŚP w budowaniu przewag i pozycji konkurencyjnej na rynku. 
Najważniejszym czynnikiem oddziałującym na rozwój przedsiębiorstw stał się zakup środków 
trwałych. 

➢ Nie zaobserwowano wyraźnych dysproporcji pomiędzy poszczególnymi subregionami 
Mazowsza pod kątem rozdysponowanych środków czy oczekiwanego wzrostu zatrudnienia. 

➢ Niewielka liczba wdrożeń projektów B+R podejmowanych w ramach Działania 1.2 – 
niewystarczająca koordynacja terminów naborów w ramach Działania 3.3 i 1.2.  

➢ Wsparcie oferowane w ramach Działania 3.3 powinno mieć swoją kontynuację w perspektywie 
unijnej 2021-2027. 

 



 

 

Rekomendacje 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia rekomendacji Termin wdrożenia Klasa rekomendacji 

1 

 

 

W procesie innowacyjnym kluczowe 

znaczenie dla przedsiębiorców ma czas. 

Czas oceny wniosków jest stosunkowo 

długi (mediana to 239 dni), co 

w połączeniu z cyklicznością 

uruchamiania konkursów sprawia, że 

projekty są często porzucane albo 

finansowane z innych źródeł. 

Po wstępnym okresie testowania 

instrumentu wspierającego prace 

B+R mającego na celu 

zdiagnozowanie popytu na 

udostępnione środki, w sytuacji 

niesatysfakcjonującej liczby 

wniosków składanych 

w konkursach z określoną datą 

rozpoczęcia i zakończenia naboru 

wprowadzenie naborów w trybie 

ciągłym, z częstymi (co 3 miesiące) 

rundami oceny składanych 

wniosków, co może pobudzić 

większą aktywność 

przedsiębiorców aplikowaniem 

o środki na cele finansowania prac 

B+R.  

 

 

IZ RPO WM 

2014-2020 

 

 

Stała dostępność środków (do wyczerpania 

ich puli) może skierować większą uwagę 

uprawnionych podmiotów na ten obszar 

i skłaniać je do podejmowania tej 

aktywności, a jednocześnie wpływać na 

skrócenie czasu oceny wniosków i wybór 

projektów do dofinansowania. 

 

 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

 

 

Programowa operacyjna 

2 

Bony innowacyjne nie do końca spełniły 

swoją rolę. Ich realizacja w niewielkim 

stopniu przekładała się na rzeczywistą 

innowacyjność prac B+R i nie będzie 

Rozważenie rezygnacji z bonów 

innowacyjnych, które nie do końca 

spełniły swoją rolę. Relatywnie 

mała część prac badawczych 

IZ RPO WM 

2014-2020 

W przypadku ich utrzymania podmiotowe 

ograniczenie listy podmiotów mogących 

świadczyć usługi badawcze finansowane 

w ramach bonów innowacyjnych do takich, 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa strategiczna 



 

 

w wielu przypadkach przyczynkiem do 

nawiązania trwałych relacji 

przedsiębiorców ze sferą nauki. Innym 

zdiagnozowanym problemem były 

odnotowane przypadki realizacji usługi 

przez podmioty świadczące usługę 

w ramach bonu innowacyjnego 

w obszarach pozostających poza ich 

faktycznymi kompetencjami. 

finansowanych za ich pomocą 

miała rzeczywisty walor naukowy 

i mogła prowadzić do późniejszych 

innowacji.  

które prowadzą stałą aktywność naukowo-

badawczą w danej dziedzinie naukowej. 

3 

Wnioskodawcy często zniechęcają się 

do sięgania po środki unijne, gdy 

składane przez nich wnioski 

przygotowywane przez 

wyspecjalizowane firmy doradcze nie 

uzyskują finansowania. Ponadto 

przygotowywane przez nie wnioski są 

sztampowe i nie zawsze oddają 

rzeczywiste zamierzenia przedsiębiorcy 

związane z projektem. 

Wprowadzenie mechanizmu 

preselekcji wniosków poprzez 

zastosowanie tzw. fiszek 

projektowych (na wzór 

stosowanych w programach 

INTERREG).  

IZ RPO WM 

2014-2020 

Zastosowanie mechanizmu preselekcji, 

który znacząco ograniczy koszty, jakie często 

ponosi wnioskodawca na etapie 

aplikacyjnym, zatrudniając 

wyspecjalizowane firmy doradcze, co może 

zniechęcać przedsiębiorcę do 

podejmowania podobnych działań 

w przyszłości w sytuacji niepowodzenia 

(braku finansowania) składanego wniosku. 

Ograniczy też działanie oportunistyczne firm 

doradczych, pozwalając w większym 

stopniu ocenić potencjał innowacyjny 

skrótowo opisanego przedsięwzięcia B+R, 

aniżeli tylko „umiejętność pisania wniosków 

pod kryteria”. Przygotowanie właściwego 

wniosku w takiej formule będzie 

następować dopiero po akceptacji fiszki 

projektowej. 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa operacyjna 

4 
Istnieje korelacja pomiędzy 

korzystaniem z usług świadczonych 

przez IOB a procesami rozwojowymi 

Należy kontynuować wsparcie 

w postaci udzielania Bonów na 

doradztwo, jednak w połączeniu 

IZ RPO WM 

2014-2020  

Ogłoszenie kolejnych konkursów i naborów. 

Rozszerzenie zakresu projektów. 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa operacyjna 



 

 

zachodzącymi w MŚP. Ponad połowa 

MŚP to właśnie dzięki usługom 

świadczonym przez IOB przeprowadziła 

takie procesy, jak: „rozszerzenie 

asortymentu produktów i usług” 

(58,1%), „zwiększenie skali działalności 

i zmiana statusu z firmy mikro na małą, 

małej na średnią, średniej na dużą” 

(54,5%), „zmiana branży działalności” 

(50%). 

Sam instrument Bony na doradztwo nie 

przełożył się jednak w wystarczającym 

stopniu na faktyczny rozwój innowacji 

w przedsiębiorstwach. 

z bardziej kompleksowym 

wsparciem obejmującym zarówno 

doradztwo, jak i wsparcie IOB przy 

wdrożeniach 

5 

Najbardziej efektywne były świadczone 

przez IOB usługi w zakresie strategii, 

ponadto te w zakresie: organizacji 

i zarządzania, marketingu i promocji, 

zagadnień prawnych oraz zagadnień 

technicznych i technologicznych. Istotne 

jest jednak, by świadczone w przyszłości 

usługi w jak największym stopniu 

odpowiadały na potrzeby 

przedsiębiorców. 

W przypadku kontynuowania 

wsparcia w postaci Bonów na 

doradztwo należy przeprowadzić 

analizę mającą na celu 

identyfikację i diagnozę potrzeb 

przedsiębiorców pod kątem 

korzystania z usług IOB i na jej 

podstawie zaprojektować zakres 

wsparcia. Celem analizy –  

zleconej przez instytucje 

wdrażające wsparcie – byłoby 

także ujawnienie tzw. potrzeb 

nieświadomych. Jej wykonanie 

należy powierzyć podmiotom 

zewnętrznym, np. akredytowanym 

IZ RPO WM 

2014-2020  

Przeprowadzenie analizy potrzeb 

przedsiębiorców w zakresie korzystania 

z usług IOB. 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa operacyjna 



 

 

IOB, lub przeprowadzić w ramach 

projektu pozakonkursowego. 

6 

W perspektywie 2014-2020 stworzono 

mechanizmy zgodne ze zmienionym 

paradygmatem dotyczącym roli IOB 

w procesie wdrażania RPO (system 

popytowy). Mimo tego nie można 

ocenić, że system popytowy funkcjonuje 

zgodnie z założeniami. 

Należy kontynuować działania 

mające na celu większe 

dopasowanie zakresu usług IOB 

do potrzeb MŚP.  

IZ RPO WM 

2014-2020 

Należy monitorować efekty projektu 

pozakonkursowego MSODI. W przypadku 

stwierdzenia wysokiej użyteczności tego 

typu projekt powinien być realizowany 

w przyszłej perspektywie finansowej. 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa operacyjna 

7 

Pozytywnie ocenia się system 

akredytacji IOB prowadzony przez 

samorząd województwa 

mazowieckiego.  

Sprzyja on podnoszeniu jakości usług 

świadczonych przez IOB. 

System akredytacji IOB powinien 

być kontynuowany. Utrzymać 

należy w szczególności mechanizm 

audytu IOB. 

IZ RPO WM 

2014-2020 

Należy zapewnić środki z Pomocy 

Technicznej przyszłego RPO na utrzymanie 

systemu akredytacji. 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa operacyjna 

8 

Podobnie pozytywnie ocenia się 

inicjatywę Forum IOB, która sprzyja 

sieciowaniu instytucji i wymianie 

informacji pomiędzy regionalnymi 

instytucjami otoczenia biznesu. 

 

Należy kontynuować spotkania 

w ramach Forum IOB.  

IZ RPO WM 

2014-2020 

W ramach systemu wdrażania RIS należy 

kontynuować organizowanie Forum IOB. 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa operacyjna 

9 

Efektywność interwencji 

internacjonalizacyjnej wdrażanej 

z wykorzystaniem instytucji publicznych 

jako operatorów pomocy nie mogła 

zostać zweryfikowana na Mazowszu 

W przypadku, gdyby podobny 

rodzaj interwencji wspierającej 

internacjonalizację miał być 

podejmowany w RPO WM na lata 

2021-2027, zaleca się 

IZ RPO WM 

2014-2020 

Uwzględnienie obydwu typów 

przedsięwzięć internacjonalizacyjnych 

(adresowanych bezpośrednio do 

przedsiębiorstwa oraz z wykorzystaniem 

instytucji publicznych jako operatorów 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Rekomendacja programowa, 

operacyjna 



 

 

z uwagi na rezygnację z wdrażania 

Poddziałania 3.2.1. Doświadczenia 

innych regionów w tym zakresie są 

niejednoznaczne. Taka forma pomocy 

wymaga wysokich wejściowych 

nakładów administracyjnych, dlatego 

zawsze w krótkiej perspektywie 

czasowej może być postrzegana jako 

nieefektywna ekonomicznie. Z drugiej 

strony – długofalowo przeciętne 

obciążenia administracyjne dla 

odbiorców wsparcia okazują się daleko 

niższe niż przy interwencji bez 

operatora pomocy. Powoduje to, iż 

w przedsięwzięcia internacjonalizacyjne 

mogą zaangażować się firmy o niższym 

potencjalne aplikacyjnym, który jednak 

nie oznacza mniejszych szans na sukces 

w ramach umiędzynarodowiania 

działalności. Wreszcie wsparcie 

w omawianej formie nie było 

wprawdzie wskazywane jako silnie 

oczekiwane przez badanych, 

dotychczasowych Beneficjentów 

RPO WM 2014-2020. Równocześnie 

jednak, w toku prac przygotowawczych 

do implementacji Poddziałania 3.2.1., 

przedsiębiorstwa wyrażały 

zainteresowanie tego rodzaju 

wsparciem. Może to wzmacniać 

powyższą hipotezę o tym, że  

interwencja internacjonalizacyjna 

dywersyfikację zakładanych form 

pomocy. Warto uwzględnić 

zarówno implementację wsparcia 

adresowanego bezpośrednio do 

przedsiębiorstw – na wzór 

projektów konkursowych 

z Poddziałania 3.2.2 RPO WM 

2014-2020, jak i wsparcie 

z wykorzystaniem instytucji 

publicznych jako operatorów 

pomocy (o charakterze zbliżonym 

do zaniechanego Poddziałania 

3.2.1 RPO WM 2014-2020). Jeśli 

ograniczenie dostępnych środków 

będzie wymuszało skupienie się 

na jednej możliwości jako 

zalecane wskazuje się wsparcie 

adresowane bezpośrednio do 

przedsiębiorstw. Nawet wówczas 

warto rozważyć jednak realizację 

projektów drugiego typu  

np. w ramach pilotażu i/lub 

testowania potencjalnych 

interwencji publicznych.  

pomocy) w ramach przygotowywanego 

dokumentu – RPO WM na lata 2021-2027 

wraz z dokumentami uszczegóławiającymi 

(np. SzOOP). 

W potencjalnym badaniu realizowanym 

przez IZ RPO WM 2014-2020 i oceniającym 

ex ante wybrane aspekty planowanego 

wsparcia, zasadne może być zrewidowanie 

aktualności niniejszej rekomendacji po 

dłuższym okresie oddziaływania skutków 

pandemii na mazowieckie 

przedsiębiorstwa. Możliwe bowiem, że 

osłabienie ich sytuacji finansowej skłoni je 

do zmniejszenia zainteresowania 

indywidualnymi projektami (wymagającymi 

nie tylko wkładu własnego, lecz także 

pomysłu, strategii, zaangażowania zasobów 

ludzkich i in.) na rzecz zwrócenia się ku 

rozwiązaniom o charakterze parasolowym, 

mniej wymagającym dla potencjalnych 

beneficjentów (choć równocześnie 

potencjalnie mniej dopasowanych do ich 

potrzeb). Gdyby faktycznie długofalowe 

skutki pandemii okazały się tak poważne, 

zasadne może być odwrócenie akcentów 

i w pierwszej kolejności rekomendowanie 

wsparcia z udziałem operatorów, zaś 

w drugiej – adresowanego wprost do 

przedsiębiorstw.  



 

 

wdrażana z wykorzystaniem instytucji 

publicznych jako operatorów pomocy 

jest odpowiedzą na potrzeby firm 

o mniejszym doświadczeniu  

z FE, a także może być pierwszym 

etapem procesów 

internacjonalizacyjnych w firmie, które 

następnie – po nabraniu wiedzy, 

umiejętności, doświadczeń – mogą być 

rozwijane w toku samodzielnie 

realizowanych projektów. 

10 
Zauważalnym problemem 

nawiązującym do założeń interwencji, 

stał się niski poziom wdrożeń projektów 

badawczo-rozwojowych 

podejmowanych w ramach Działania 

1.2. Przedsiębiorcy w ramach projektów 

współfinansowanych z Działania 3.3 

opierają się głównie na własnych 

pracach B+R, które zostały 

przeprowadzone przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku zachowania 

w obecnej formule interwencji 

w ramach Działań 1.2 oraz 3,3, na 

okres perspektywy unijnej 2021-

2027 rekomenduje się utworzenie 

2 typów naborów dla obecnego 

Działania 3.3.  

IZ/IP RPO  

Rekomenduje się wprowadzenie 2 typów 

naborów: 

1) nabór ciągły, dedykowany projektom 

zakończonym/w fazie końcowej w ramach 

obecnego Działania 1.2; 2) nabory 

zamknięte, trwające w ściśle wyznaczonych 

ramach czasowych, w których także będzie 

istnieć możliwość dofinansowania fazy 

wdrożeniowej projektów B+R, 

zrealizowanych w obecnym Działaniu 1.2. 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Operacyjna 

11 

Rekomenduje się wprowadzenie 

„szybkiej ścieżki” dla oceny 

i wyboru projektów 

wdrożeniowych, które wcześniej 

korzystały ze wsparcia na 

realizację prac B+R (z dowolnych 

programów – regionalnych, 

krajowych, europejskich). 

IZ/IP RPO 

„Szybka ścieżka” miałaby charakter swoistej 

premii dla przedsiębiorców łączących prace 

B+R z wdrożeniem i pozwalała znacząco 

skrócić czas wprowadzenia wyrobu/usługi 

będącego efektem procesu innowacyjnego 

podejmowanego przez przedsiębiorcę. 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Operacyjna 



 

 

12 

Stosowane metody oceny i wyboru 

projektów nie dają możliwości wyboru 

projektów najlepszych. Ocena 

panelowa, pomimo iż stanowiąca 

potencjalnie najlepszą metodę oceny 

jakości projektu, ma wadliwą 

konstrukcję. Nie stwarza bowiem 

możliwości pogłębienia oceny 

wykonalności finansowej, technicznej 

i efektywności planowanego 

przedsięwzięcia B+R, która prowadzona 

jest na etapie poprzedzającym ocenę 

panelową. 

Rozwiązaniem mającym usprawniać 

obecnie ocenę wniosków 

o dofinansowanie projektów składanych 

w ramach Działania 3.3, są panele 

eksperckie organizowane dla 

wnioskodawców na etapie oceny 

merytorycznej. Z badania wynika, że są 

one cennym źródłem informacji na 

temat beneficjenta oraz projektu i nie 

należy z nich rezygnować. Warto jednak 

rozważyć zmianę etapu, na którym 

odbywają się panele. W obecnie 

funkcjonującej formule spotkanie 

odbywa się na etapie oceny, na którym 

decyzja o pozytywnej weryfikacji 

projektu jest już podjęta, a kryteria 

stawiane przed wnioskodawcą są 

Na perspektywę unijną 2021-2027 

rekomenduje się zmianę formuły 

oceny dwuetapowej wniosków 

dającą możliwość pogłębienia 

oceny wykonalności finansowej, 

technicznej i efektywności 

planowanego przedsięwzięcia 

innowacyjnego w jego fazie B+R 

i wdrożeniowej. 

Ponadto rekomenduje się 

przesunięcie paneli eksperckich 

z etapu oceny merytorycznej do 

etapu oceny kryteriów dostępu  

wniosków o dofinansowanie 

w ramach Działania 3.3. 

IP RPO 

Ocena panelowa powinna następować 

dopiero po etapie merytorycznych 

wyjaśnień składanych przez wnioskodawcę 

i stwarzać możliwość pogłębienia oceny 

wykonalności finansowej, technicznej 

i efektywności planowanego 

przedsięwzięcia B+R. W obecnej konstrukcji 

ocena panelowa daje bardzo ograniczone 

możliwości rzeczywistej weryfikacji 

wykonalności projektu. 

Ponadto ekspercki panel oceniający 

z wnioskodawcą na etapie oceny kryteriów 

dostępu powinien odbywać się na zasadach 

pozwalających ekspertom dokonać 

dokładnej analizy złożonego wniosku 

o dofinansowanie, w szczególności jego 

elementów dotyczących innowacyjności 

projektu. W przypadku zaistniałych 

wątpliwości – np. nieprecyzyjne 

sformułowania, wątpliwości co do 

innowacyjności proponowanych rozwiązań 

– projekt zostanie dokładnie omówiony. 

Z uwagi na liczbę projektów koniecznych do 

oceny panelowej na etapie oceny formalnej 

zaleca się przeprowadzanie paneli 

wyłącznie dla WoD, co do których podjęcie 

jednoznacznej decyzji związanej 

z zakwalifikowaniem do oceny 

merytorycznej jest utrudnione. 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Operacyjna 



 

 

  

łatwiej weryfikowalne niż na etapie 

oceny kryteriów dostępu. 

 

13 

W Działaniu 3.3 identyfikuje się duży 

potencjał absorpcyjny. Ewentualna 

dodatkowa alokacja zostanie 

najprawdopodobniej wykorzystana 

w całości w przeciwieństwie do 

aktualnej alokacji dla Poddziałań 3.1.1, 

3.1.2 oraz 3.2.2. 

Należy dokonać realokacji 

niewykorzystanych środków 

z Poddziałań 3.1.1, 3.1.2 (PI 3a) 

oraz 3.2.2 (PI 3b) do Działania 3.3 

(PI 3c).  

IZ RPO 

Należy dokonać modyfikacji zapisów 

SZOOP, a w przypadku akceptacji zmian 

przez KE – zakontraktować projekty 

znajdujące się na listach rezerwowych 

w zakończonych naborach. 

30.09.2020 Programowa 



 

 

Recommendations 

Item Subject-matter of the application Recommendation content 
Addressee of 

recommendation 

Recommendation implementation 

method 

Implementation 

deadline 
Recommendation class 

1 

 

 

Time is a factor of crucial importance 

for entrepreneurs in the innovation 

process. Time for evaluating application 

is relatively long (the median is 239 

days), which, combined with the cyclical 

nature of launching competitions, gives 

rise to the scenario that projects are 

often abandoned or financed from 

other sources. 

After the initial period of testing 

an instrument supporting R&D 

works serving the purpose of 

diagnosing the demand for the 

funds made available, in the event 

of an unsatisfactory number of 

applications submitted in 

competitions with a specific start 

and end date, introducing 

continuous calls, with frequent 

rounds of evaluation (every 3 

months) of submitted 

applications, which may boost 

greater activity of entrepreneurs 

by applying for funds for financing 

R&D works.  

 

 

MA of ROP MV 

2014-2020 

 

 

The constant availability of funds (until the 

pool thereof is exhausted) may direct more 

attention of eligible entities to this area and 

encourage them to undertake this activity, 

and, at the same time, reduce the time 

needed to evaluate applications and select 

projects for co-financing. 

 

 

Future financial 

perspective 

 

 

Programme/Operational 

2 

Innovative vouchers did not utterly fulfil 

their role. Implementation thereof, just 

to a minor extent, translated into the 

actual innovation of R&D works and, in 

many cases, will not have contributed 

Consideration of resigning from 

Innovative Vouchers that did not 

fully serve their purpose. A 

relatively small part of the 

research works financed by dint 

MA of ROP MV 

2014-2020 

Should they be maintained, the subjective 

limitation of the list of entities that may 

provide research services co-financed 

under Innovation Vouchers to such entities 

Future financial 

perspective 
Programme/Strategic 



 

 

to establishing lasting relations 

between entrepreneurs and the sphere 

of science. Another diagnosed problem 

was represented by the reported cases 

of service provision by entities 

rendering services within the 

framework of Innovation Voucher in 

areas beyond their actual competences. 

thereof was of real scientific value 

and could lead to later 

innovations.  

that carry out ongoing scientific and 

research activity in a given scientific field. 

3 

Applicants often become discouraged 

from reaching EU funds when their 

applications, prepared by specialistic 

consulting companies, are not subject 

to co-funding. In addition, the 

applications they prepare are schematic 

and do not always reflect the real 

intentions of the entrepreneur related 

to the project. 

Introduction of the application 

pre-selection mechanism through 

the use of the so-called project 

sheets (similar to those used in 

INTERREG programmes).  

MA of ROP MV 

2014-2020 

The use of the pre-selection mechanism, 

which will significantly reduce the costs that 

the applicant often incurs at the application 

submission stage, by employing specialistic 

consulting companies, which may 

discourage the entrepreneur from taking 

similar actions in the future in the event 

when a submitted application is failed (lack 

of co-financing). It will also reduce the 

opportunistic activity of consulting 

companies, allowing the innovative 

potential of the briefly described R&D 

project being assessed to a greater extent 

than just to “the ability to write applications 

under specific criteria”. Preparation of the 

proper application in such a formula will 

only take place after the approval of the 

project sheet. 

Future financial 

perspective 
Programme/Operational 

4 

There is a correlation between the use 

of services provided by BEIs and 

development processes taking place in 

SMEs. More than half of SMEs, thanks 

Support in the form of 

Consultancy Vouchers should be 

continued; nonetheless, in 

combination with more 

MA of ROP MV 

2014-2020  

Announcing further competitions and calls 

for proposals. Extending the scope of 

projects. 

Future financial 

perspective 
Programme/Operational 



 

 

to the services provided by BEIs, carried 

out such processes as: “expanding the 

range of products and services” 

(58.1%), “increasing the scale of 

operations and changing the status 

from micro-sized to small-sized, small-

sized to medium-sized, medium-sized to 

large-sized” (54.5%), “changing the 

industry of activity” (50%). 

The Consultancy Voucher instrument 

itself, however, did not sufficiently 

translate into actual development of 

innovation in enterprises. 

comprehensive support including 

both consulting and BEIs support 

in the implementations. 

5 

The most effective services were the 

ones provided by BEIs in the field of 

strategy; in addition to those in the field 

of: organisation and management, 

marketing and promotion, legal, 

technical, as well as technological 

issues. However, it is important that the 

services provided in the future would 

meet the needs of entrepreneurs to the 

possibly fullest extent. 

Should support in the form of 

Consultancy Vouchers be 

continued, an analysis aimed at 

identifying and diagnosing the 

needs of entrepreneurs in terms 

of using BEIs services and 

designing the scope of support 

based thereon should be carried 

out. The purpose of the analysis – 

commissioned by institutions 

implementing support – would 

also be to reveal the so-called 

unconscious needs. The conduct 

thereof should be entrusted to 

external entities, e.g., accredited 

BEIs, or carried out under an out-

of-competition project. 

MA of ROP MV 

2014-2020  

Analysing the needs of entrepreneurs in the 

use of BEIs services. 

Future financial 

perspective 
Programme/Operational 



 

 

6 

In the 2014-2020 perspective, 

mechanisms were created in line with 

the altered paradigm regarding the role 

of BEIs in the ROP implementation 

process (demand system). 

Nevertheless, it cannot be concluded 

that the demand system is operating as 

planned. 

Efforts aimed at better adaptation 

of the scope of services rendered 

by BEIs to the needs of SMEs 

should be continued.  

MA of ROP MV 

2014-2020 

The effects of the out-of-competition 

project MOSI (Modelling of the Offer 

System for Innovation) should be 

monitored. Should high utility be found, this 

type of project shall be implemented in the 

future financial perspective. 

Future financial 

perspective 
Programme/Operational 

7 

The accreditation system of BEIs 

operated by the self-government of the 

Mazovian Voivodeship is assessed 

positively.  

It contributes to the improvement of 

the quality of services provided by BEIs. 

The BEIs accreditation system 

should be continued. In particular, 

the BEIs audit mechanism should 

be maintained. 

MA of ROP MV 

2014-2020 

Funds should be provided from the 

Technical Assistance of the future ROP for 

the maintenance of the accreditation 

system. 

Future financial 

perspective 
Programme/Operational 

8 

The initiative of the BEIs Forum, which 

favours the networking of institutions 

and the interchange of information 

between regional business environment 

institutions, is also assessed positively. 

 

Meetings a part of the BEIs Forum 

should be continued.  

MA of ROP MV 

2014-2020 

As part of the RIS implementation system, 

the organisation of the BEIs Forum should 

be continued. 

Future financial 

perspective 
Programme/Operational 

9 

The effectiveness of the 

internationalisation intervention 

implemented with the use of public 

institutions as aid operators could not 

be verified in Masovia due to the 

resignation from the implementation of 

Sub-measure 3.2.1. Experiences of 

other regions in this area are 

In the event that a similar type of 

intervention supporting 

internationalisation is to be 

undertaken in the ROP WM for 

the years 2021-2027, it is 

recommended to diversify the 

envisaged forms of aid. It is worth 

considering both the 

MA of ROP MV 

2014-2020 

Encompassing both types of 

internationalisation projects (addressed 

directly to the enterprise and with the use 

of public institutions as aid operators) in the 

document being prepared – ROP MV for the 

years 2021-2027 along with detailed 

documents (e.g., DDPA - Detailed 

Future financial 

perspective 

Programme/Operational 

Recommendation 



 

 

ambiguous. This form of assistance 

requires a high input administrative 

effort; therefore, in the short term, it 

may always be perceived as 

economically ineffective. On the other 

hand, the average long-term 

administrative burden for support 

recipients turns out to be far lower than 

in the case of an intervention without 

the aid operator. As a result, companies 

with a lower application potential may 

be involved in internationalisation 

projects, which, however, does not give 

rise to smaller chances for succeeding in 

the internationalisation of activities. 

Ultimately, the support in the form in 

question was not indicated as highly 

expected by the surveyed – the hitherto 

Beneficiaries of the ROP WM 2014-

2020. At the same time, however, in the 

course of preparatory works for the 

sake of the implementation of Sub-

measure 3.2.1., enterprises expressed 

their interest in this type of support. 

This may solidify the above hypothesis 

that an internationalisation intervention 

implemented with the use of public 

institutions as aid operators represents 

a response to the needs of companies 

with less experience with UE funds,  

and may also be the first stage of 

internationalisation processes in a 

implementation of support 

addressed directly to enterprises 

– in line with competition projects 

from Sub-measure 3.2.2 of the 

ROP WM 2014-2020, and support 

with the use of public institutions 

as aid operators (similar, in 

nature, to the abandoned Sub-

measure 3.2.1 of the ROP WM 

2014-2020). Should the limitation 

of available resources force 

focusing on one option, it is 

recommended to direct support 

addressed to enterprises. Even in 

such case, it is worth considering 

the implementation of the second 

type of projects,  

e.g., as part of pilotage and/or 

testing of potential public 

interventions.  

Description of the Priority Axes of the 

Operational Programme). 

In a potential study carried out by the MA of 

ROP MV 2014-2020 and ex-ante assessing 

selected aspects of the planned support, it 

may be justified to revise the validity of this 

recommendation after a longer period of 

the pandemic exerting impact on Mazovian 

enterprises. It is, after all, possible that the 

deterioration of their financial situation will 

make them lower their interest in individual 

projects (requiring not only their own 

contribution, but also an idea, strategy, 

involvement of human resources, etc.) in 

favour of turning to umbrella solutions that 

are less demanding for potential 

beneficiaries (although, simultaneously, 

potentially less suited to their needs). If the 

actual long-term effects of the pandemic 

turned out to be so serious, it may be 

justified to reverse the emphasis and 

recommend support with the participation 

of aid operators in the first place, and 

addressed directly to enterprises in the 

second.  



 

 

company, which then – after acquiring 

knowledge, skills, experiences – can be 

developed in the course of 

independently implemented projects. 

10 A noticeable problem, related to the 

assumptions of the intervention, was 

the low level of implementation of 

research and development projects 

undertaken under Measure 1.2. 

Entrepreneurs, as part of projects co-

financed under Measure 3.3, mainly 

rely on their own R&D works, which 

were carried out before submitting the 

application for co-funding. 

Should the current formula of 

intervention under Measures 1.2 

and 3.3 be maintained, it is 

recommended to create 2 types 

of calls for proposals for the 

current Measure 3.3 for the 

period of the EU perspective 

2021-2027.  

MA/IB ROP  

It is recommended to introduce 2 types of 

calls for proposals: 

1) continuous call for proposals, dedicated 

to projects completed/in the final phase 

under the current Measure 1.2; 2) closed 

calls for proposals, lasting within a strictly 

defined time frame, wherein it will also be 

possible to co-finance the implementation 

phase of R&D projects implemented under 

the current Measure 1.2. 

Future financial 

perspective 
Operational 

11 

It is recommended to introduce a 

“fast track” for the evaluation and 

selection of implementation 

projects that benefited from 

support for the implementation of 

R&D works (from any 

programmes - regional, national, 

European). 

MA/IB ROP 

The “fast track” would be a kind of peculiar 

bonus for entrepreneurs combining R&D 

works with implementation and would 

allow significantly shortening the time of 

introducing a product/service resulting 

from the innovative process undertaken by 

the entrepreneur. 

Future financial 

perspective 
Operational 

12 

The applied methods of project 

evaluation and selection do not render 

the selection of the best projects 

feasible. The panel evaluation, although 

potentially the best method for 

assessing the quality of a project, is of a 

defective design. It does not come 

For the EU perspective 2021-

2027, it is recommended to alter 

the formula for the two-stage 

evaluation of applications, which 

gives the opportunity to deepen 

the assessment of, either, the 

financial, technical, and 

IB ROP 

The panel evaluation should take place as 

late as after the stage of substantive 

explanations submitted by the applicant 

and provide an opportunity to deepen the 

feasibility assessment of, either, the 

financial, technical, and effectiveness of the 

planned R&D project. In the current design, 

Future financial 

perspective 
Operational 



 

 

down with the opportunity of 

deepening, either, the financial, 

technical feasibility, and effectiveness 

assessment of the planned R&D project, 

which is carried out at the stage 

preceding the panel evaluation. 

The solution currently aimed at 

improving the evaluation of 

applications for co-financing of projects 

submitted under Measure 3.3 are 

expert panels organised for applicants 

at the stage of substantive evaluation. 

The evaluation indicates that they are a 

valuable source of information about 

the beneficiary and the project nor 

should they not be abandoned. 

However, it is worth considering 

changing the stage at which the panels 

are held. In the ongoing formula, the 

meeting takes place at the assessment 

stage, whereat the decision on positive 

verification of the project is already 

made, while the criteria set for the 

applicant are more easily verifiable than 

at the stage of assessing the access 

criteria. 

 

effectiveness of the planned 

innovative project in its both R&D 

and implementation phase. 

Furthermore, it is recommended 

to shift expert panels from the 

substantive assessment stage to 

the stage of assessing the access 

criteria for co-funding applications 

under Measure 3.3. 

the panel evaluation gives very limited 

possibilities to viably verify the feasibility of 

the project. 

Moreover, the evaluation assessment panel 

with the applicant, at the stage of assessing 

the access criteria, should be conducted 

based on rules that allow experts 

thoroughly analysing the submitted 

application for co-financing, specifically, its 

elements relating to the innovation of the 

project. Should any doubts arise – e.g., 

imprecise wording, doubts as to the 

innovativeness of the proposed solutions – 

the project will be thoroughly discussed. 

Due to the number of projects necessary for 

panel evaluation at the formal evaluation 

stage, it is recommended to conduct panels 

solely for the WoD, for which it is hindered 

to make an unambiguous decision related 

to being qualified for substantive 

evaluation. 

13 
Measure 3.3 is identified with a large 

absorption potential. Possible 

additional allocation will most likely 

The unused funds from Sub-

measures 3.1.1, 3.1.2 (IP 3a), and 
MA ROP 

The provisions of the DDPA should be 

modified, and in the case of approval of the 

changes by the European Commission – to 

30/09/2020 Programme 



 

 

 

utterly used, contrary to the current 

allocation for Sub-measures 3.1.1, 3.1.2, 

and 3.2.2. 

3.2.2 (IP 3b) should be reallocated 

to Measure 3.3 (IP 3c).  

contract projects being on reserve lists in 

completed calls for proposals. 
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