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Streszczenie
Niniejsza ekspertyza została opracowana na zlecenie władz samorządowych
województwa mazowieckiego w celu oceny stanu funkcjonującego w województwie
ekosystemu innowacji oraz identyfikacji obszarów, które wymagają dodatkowego wsparcia
ze strony władz regionu, tj. istniejących barier dyfuzji innowacji. Podstawą jej opracowania
była, zgodnie z zapisami SOPZ, przede wszystkim analiza danych zastanych – baz danych
statystycznych, raportów analitycznych, opracowań i artykułów (zarówno naukowych,
jak i publicystycznych) wykonana w okresie grudzień 2018 – styczeń 2019 roku. W związku
z koniecznością stworzenia warunków do jak najpełniejszego wykorzystania funduszy unijnych
w kolejnej perspektywie finansowej UE, od 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie
zostało statystycznie podzielone na dwa regiony NUTS 2 – Warszawski stołeczny oraz
Mazowiecki regionalny, znacznie różniące się poziomem rozwoju gospodarczego. Niemniej
jednak, dokonana w ramach analizy próba odtworzenia regionalnego (na poziomie
województwa) systemu innowacji wykazała, że region Mazowiecki regionalny charakteryzuje
się niedostatkiem właściwie we wszystkich grupach aktorów innowacji. Natomiast pod tym
względem region Warszawski stołeczny dominuje. Przewaga Warszawy wraz z otaczającymi ją
powiatami w zakresie liczby instytucji naukowych, a także szerokość tematycznego zakresu
działania, wydaje się sprawiać, że gospodarka tego regionu nie będzie w stanie wykorzystać
całości potencjału. Szczególnie jeżeli chodzi o transfer technologii w sektorach, które nie są
istotnie reprezentowane w regionie Warszawskim stołecznym, a są znaczące dla gospodarki
regionu Mazowieckiego regionalnego. W celu zachowania społeczno-gospodarczej spójności
makroregionu oraz pełnego wykorzystania potencjału Warszawy i okolic, konieczne jest
wdrażanie działań wzmacniających relacje pomiędzy podmiotami w obu regionach, w ramach
(makro)regionalnego systemu innowacji. Przy czym podkreślić należy, że działania te powinny
skupiać się na inicjowaniu i wzmacnianiu procesów w konkretnych obszarach tematycznych
wyznaczanych przez inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego. Niezbędne jest
też różnicowanie poszczególnych instrumentów kierowanych do regionów, w zależności od ich
potrzeb i zidentyfikowanych problemów. Niemniej jednak działania te powinna
charakteryzować spójność i koordynacja, która umożliwi osiągnięcie horyzontalnych celów
związanych z innowacyjnością. Jest to bardzo istotna kwestia, biorąc pod uwagę fakt,
że w perspektywie finansowej UE po 2020 roku oba regiony znajdą się w innych kategoriach
determinujących zakres interwencji. Potencjalnie odrębne warunki wdrażania działań
wspierających B+R+I ze środków Unii Europejskiej wskazują, że szczególnej wagi nabiera
jednolite strategiczne podejście do rozwoju tego obszaru, które pozwoli uzyskać największą
efektywność w niwelowaniu wąskich gardeł procesów innowacyjnych.
Punkt wyjścia dla identyfikacji barier dyfuzji innowacji w województwie mazowieckim
stanowiła aktualizacja i uszczegółowienie obszarów ograniczeń zdefiniowanych w ramach
analizy SWOT, przyjętej w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.
Dokonana analiza potwierdziła aktualność wszystkich obszarów ograniczeń, które rozpoznano
w latach 2013-2014, ponadto zidentyfikowano także nowe czynniki, które mogą potencjalnie
negatywnie wpływać na procesy funkcjonujące w ramach regionalnego systemu innowacji.
Bariery w obszarze dysproporcji rozwojowych obciążają głównie region Mazowiecki regionalny.
Koncentracja ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w regionie Warszawskim stołecznym
i brak wystarczającej liczby aktorów systemu innowacji tj. podmiotów gospodarczych
zajmujących się działalnością technologiczno-przemysłową w regionie Mazowieckim
regionalnym stanowią przede wszystkim o braku niezbędnych zasobów poza regionem
Warszawskim stołecznym, które umożliwiłoby sprawne funkcjonowanie systemu innowacji.
Szczególną pozycję na tym tle mają powiaty płocki i radomski, wraz ze swoimi miejskim
centrami, jednak nawet w ich przypadku dysproporcje rozwojowe są istotne. W obszarze
‘nieefektywnej komunikacji między nauką, przemysłem i władzami lokalnymi’ podział barier
między region Mazowiecki regionalny a Warszawski stołeczny nie jest tak znaczący – w tym
zakresie aktorzy systemu innowacji z obu regionów mają przed sobą zadanie do wykonania.
Barierą dla tego obszaru ograniczeń niewystępującą po stronie regionu Warszawskiego
stołecznego jest przede wszystkim brak samoidentyfikacji regionalnych szkół wyższych jako
aktywnych uczestników regionalnego systemu innowacji, strony, która może odpowiadać na
potrzeby przedsiębiorców, a jednocześnie je kształtować, monitorując state-of-art
w kluczowych dla regionu specjalizacjach i dopasowując doń swoją ofertę edukacyjną
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i naukową. Istotny też jest element występowania równoległych – krajowego i regionalnego
systemów wsparcia innowacyjności, co z poziomu Mazowsza, będącego regionem centralnym
i dostarczającego zasobów do kształtowania obu systemów jest szczególnie wyraźne. Bariery
w obszarze ‘niskiego kapitału społecznego’ zauważalne są nieco bardziej w regionie
Mazowieckim regionalnym – zwłaszcza w kontekście braku kultury otwartej i stymulującej
innowacyjność i funkcjonowanie sieci współpracy przedsiębiorców. Niewystarczająca integracja
systemów i inicjatyw wsparcia innowacyjności podejmowanych przez administrację różnych
szczebli i niepełne korzystanie z mechanizmów koordynacji polityki innowacyjnej jest
wyzwaniem, na które muszą odpowiedzieć oba mazowieckie regiony i wszelkie działania
podejmowane przez samorząd regionalny w celu uzgadniania wsparcia innowacyjności
w gminach i powiatach niewątpliwie stanowią ruch we właściwym kierunku. Jednym
z kluczowych procesów regionalnego systemu innowacji jest transfer wiedzy. Identyfikacja
barier w rozpoznanym uprzednio przez władze regionalne obszarze ‘niskiego poziomu transferu
wiedzy do gospodarki’ również w większej mierze dotyczy regionu Mazowieckiego
regionalnego. Bariery takie jak niski potencjał wdrożenia rozwiązań w firmach regionu
Mazowieckiego regionalnego, związany przede wszystkim z brakiem kultury innowacyjnej i
świadomości nieuchronności procesu innowacyjnego oraz niski poziom rozwoju systemu
instytucjonalnego wsparcia innowacji w regionie Mazowieckim regionalnym, są w świetle
przeprowadzonego badania najważniejsze. Podejmowanie działań mających na celu ich
niwelowanie jest niewątpliwie jednym obszarów, które władze województwa powinny objąć
dodatkowym wsparciem. Obszar ograniczeń związany z ‘emigracją absolwentów szkół
wyższych na Mazowszu oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników’ pozostaje nadal
aktualny. Kluczową barierą w tym obszarze jest brak atrakcyjnych miejsc pracy dla
wykwalifikowanych specjalistów w regionie. Proces migracji w kierunku większych ośrodków
miejskich jest nieunikniony, jednakże stymulowanie aktywności innowacyjnej firm z Mazowsza
regionalnego, zwłaszcza w kontekście automatyzacji i Przemysłu 4.0 może być jednym ze
sposobów niwelowania bariery i częściowego przekierowania strumienia emigracji do miast
regionalnych i subregionalnych. Ostatnim, rozpoznanym w Regionalnej Strategii Innowacji dla
Mazowsza do 2020 r., jest obszar ograniczeń związany z edukacją przedsiębiorczości. Bariery
związane z pasywnym nauczaniem i nieadekwatnym programem wciąż pozostają aktualne,
zarówno dla regionu Warszawskiego stołecznego, jak i Mazowieckiego regionalnego, jednak
należy zaznaczyć, że m.st. Warszawa podejmuje szereg działań projektowych, które
uzupełniając niewystarczającą podstawę programową o aktywne elementy szkolenia
nauczycieli i budowania kluczowych kompetencji uczniów przyczyniają się do niwelowania tych
barier. Wąskie gardła w tym zakresie są też kluczowe dla efektywnego funkcjonowania całości
regionalnego systemu innowacji. Przeprowadzona analiza wykazała też, że istnieją nowe
czynniki, które mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na ekosystem innowacji
w województwie. Są to nowe formy organizacyjne procesów, związane z wdrażaniem koncepcji
inteligentnych specjalizacji i procesu przedsiębiorczego odkrywania (np. powoływanych grup
roboczych) niezintegrowane z istniejącymi procesami innowacji, jak również wymogi
formułowane w ramach instrumentów wsparcia innowacyjności wymuszające zachowania
aktorów systemu sprzeczne z naturalnie występującymi. Takim przykładem może być
ograniczenie możliwości partnerskiej współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
a w konsekwencji zastępowanie jej relacją zleceniodawca-wykonawca, czy też ograniczenie
udziału podwykonawstwa w projekcie, skutkujące zleceniami dla indywidualnych osób w
miejsce współpracy instytucjonalnej. Kolejnym przykładem może być silne preferowanie
kryteriów wyboru projektów wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego województwa
(tzn. instytucji naukowych zlokalizowanych w województwie), i w konsekwencji współpraca
przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi niebędącymi ich pierwszym – naturalnym –
wyborem. Co stanowi pewnego rodzaju wymuszenie nowych lub zmianę relacji występujących
pomiędzy określonymi grupami podmiotów. Mając świadomość faktu, że wyżej wymienione
czynniki, nowe względem w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r., pojawiły
się w efekcie rozstrzygnięć i rozwiązań stanowionych przez Komisję Europejską lub w wyniku
negocjacji z KE, należy na etapie programowania nowych instrumentów polityki innowacyjnej
mieć je szczególnie na uwadze. Dodatkowym obszarem analizy były bariery związane
z cyfryzacją regionu, które w kontekście regionalnych inteligentnych specjalizacji związane są
przede wszystkim z gotowością przedsiębiorstw do wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu
4.0. Największą barierą w rozwoju cyfryzacji regionu nie jest już infrastruktura i dostęp do
sieci szerokopasmowych, ponieważ ponad 90% przedsiębiorstw znajduje się w jego
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zasięgu, a brak kompetencji cyfrowych pracowników i właścicieli przedsiębiorstw, co, jak
pokazała analiza, dotyczy przede wszystkim firm spoza regionu Warszawskiego stołecznego.
Konsekwencje występujących wąskich gardeł w dyfuzji innowacji w województwie
mazowieckim na poziomie makro są oczywiście najlepiej widoczne na poziomie wskaźników
poziomu innowacyjności, gdzie po stronie wskaźników dotyczących potencjału osiągane są
dużo lepsze wartości niż po stronie rezultatów działań innowacyjnych. Kolejną konsekwencją
jest utrwalanie dysproporcji rozwojowej pomiędzy regionem Warszawskim stołecznym
a Mazowieckim regionalnym, gdyż wdrażanie innowacji w gospodarce zwiększa jej
konkurencyjność i tempo rozwoju. Niedostatek podmiotów systemu innowacji w regionie
Mazowieckim regionalnym powoduje także, iż nie jest w pełni gospodarczo wykorzystywany
potencjał naukowy województwa.
Biorąc pod uwagę występowanie wąskich gardeł właściwie we wszystkich wymiarach
funkcjonowania systemu innowacji konieczne jest wdrożenie zintegrowanych rozwiązań,
pozwalających kompleksowo wspierać rozwój systemu: jednocześnie wzmacniać aktorów
i procesy. Przy czym rozwiązanie takie musi być skierowane do konkretnych, małych grup
adresatów i dostosowane do ich zindywidualizowanych potrzeb. Podstawą rekomendowanego
modelu wsparcia dla dyfuzji innowacji i transferu wiedzy są lokalne Innosieci, animowane
i wspierane przez mentora oraz brokera kompetencji. Instrument Innosieci jest odpowiedzią
zarówno na potrzebę wzmacniania aktorów (kompetencji i zdolności firm do wdrażania
innowacji, współpracy), jak i relacji w procesach innowacji poprzez sieciowanie (firm, instytucji
naukowych) w zweryfikowanym zakresie, dającym możliwość uczenia się przez wartościowe
doświadczenie. Kolejny element modelu: grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji mają na
celu nadanie wymiaru regionalnego, a także ponadregionalnego i międzynarodowego
specjalizacjom oraz wynikom prac Innosieci, zarówno na poziomie sieciowania, jak
i merytorycznych rozwiązań w ramach inteligentnych specjalizacji. Natomiast Mazowiecka
Rada Innowacyjności w rekomendowanym rozwiązaniu staje się aktywnym uczestnikiem
systemu, wspierającym konkretnymi działaniami członków procesu w jego ramach. Istotną
zmianą w funkcjonowaniu MRI jest faktyczne wdrożenia idei poczwórnej helisy – nie na etapie
konsultacji polityki innowacyjnej, lecz na etapie jej implementacji i współodpowiedzialności za
rozwój regionalnego systemu innowacji.
Zaproponowane rekomendacje mają dwojaki charakter – krótko i długoterminowy.
W oparciu o analizę danych zastanych, wiedzę ekspercką, a także międzynarodowe
doświadczenie proponujemy trójstopniowy model organizacji instytucjonalnego systemu
regionalnego systemu innowacji i rozszerzenie obecnie funkcjonujących grup roboczych
i Mazowieckiej Rady Innowacyjności o poziom lokalny – sieci współpracy skupiającej
przedsiębiorstwa wzdłuż istniejących i potencjalnych łańcuchów wartości. Rekomendacje
krótkoterminowe wspierać mają ewolucyjną zmianę systemu w kierunku docelowego modelu.
Samorząd Województwa Mazowieckiego, rozpoczynając proces przedsiębiorczego
odkrywania podjął wysiłek organizacyjny i instytucjonalny, niezbędny do wypracowania
inteligentnych specjalizacji regionu. Wykształcone zostały struktury w postaci Grup Roboczych
ds. Inteligentnych Specjalizacji i Mazowieckiej Rady Innowacyjności, które wspólnie tworzą
podstawy wsparcia i ukierunkowania mazowieckiego systemu innowacji. Przedstawiona w
Raporcie rekomendacja ich rozszerzenia i przemodelowania kompetencji w celu stworzenia
spójnego i oddolnego systemu innowacji, których nowym elementem miałyby być sieci
lokalnych przedsiębiorców stanowić może podstawę dla aktualizacji Regionalnej Strategii
Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. Wydzielenie regionu Warszawskiego stołecznego jako
jednostki statystycznej i potencjalnie związane z tym opracowanie równoległych strategii
innowacji w naszej ocenie pogłębiłoby bariery i sfery ograniczeń, będące przedmiotem
niniejszej analizy. Ponadto, istnieje duże ryzyko, że budowa na nowo struktur wdrażania dwóch
równoległych strategii i konieczność ich koordynacji, pogłębiłaby bariery w obrębie niskiego
kapitału społecznego oraz komunikacji między aktorami systemu innowacji.
Wciąż aktualne dysproporcje rozwojowe, zwłaszcza w zakresie zasobów
instytucjonalnych i ludzkich dla systemu innowacji w regionie Mazowieckim regionalnym
powodują, że konieczne jest wspieranie dyfuzji innowacji z regionu Warszawskiego stołecznego
i tworzenie lokalnych centrów potencjału innowacyjnego, opartego o miasta regionalne
i subregionalne Mazowsza, z jednoczesnym zachowaniem roli m.st. Warszawy i skupionych
wokół powiatów jako motoru wzrostu społeczno-gospodarczego całego województwa.
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English summary
This analysis has been prepared at the request of Mazowsze local government
authorities to assess the state of the ecosystem of innovation functioning in the voivodship
and to identify areas that require additional support from the region's authorities.
The basis for its development was, according to provision of terms of reference, the
analysis of existing data - statistical databases, analytical reports, studies and articles (both
academic and journalistic) made during December 2018-January 2019 . Due to the need to
create the conditions for the fullest use of EU funds in the next EU financial perspective from
1 January 2018, the Mazowieckie Voivodeship was statistically divided into two NUTS 2 regions
- Warszawski capital and regional Mazowiecki, significantly differing in the level of economic
development. Nevertheless, the analysis of the regional (at voivodship level) of the innovation
system in the voivodship made as part of the analysis showed that the Mazowieckie region is
characterized by a shortage of virtually all groups of innovation actors. In this respect, the
Warsaw-based capital region dominates. The advantage of Warsaw along with the surrounding
poviats in terms of number of scientific institutions, as well as breadth of the thematic scope
of activity, seems to make the region's economy unable to use all this potential, especially
when it comes to technology transfer in sectors that are not significantly represented
in Warsaw's capital region and are significant to the regional economy of the Masovian
region. In order to preserve the socio-economic cohesion of the region and make full use of
the potential of Warsaw and the surrounding area, it is necessary to implement measures to
strengthen relations between entities in both regions, within a (macro) regional innovation
system. At the same time, it should be emphasized that these activities should focus on
initiating and strengthening processes in specific thematic areas designated by the smart
specializations of the Masovia Province. It is also necessary to differentiate individual
instruments addressed to regions, depending on their needs and identified
problems. Nevertheless, these activities should be characterized by coherence and
coordination that will enable the achievement of horizontal objectives related to
innovation. This is a very important issue, given that after 2020 both regions will find
themselves in other categories determining the scope of intervention. Potentially separate
conditions for the implementation of R & D & I support measures from the European Union
funds indicate that a unified strategic approach to the development of this area, which will
achieve the greatest effectiveness in eliminating the bottlenecks of innovation processes, is of
importance.
The starting point for the identification of innovation diffusion barriers in the
Mazowieckie voivodship was an update, and the detailing of the constraint areas defined in the
SWOT analysis, should be adopted in Regional Innovation Strategy for Mazovia until 2020. The
analysis confirmed the validity of all areas of restrictions that were identified in 2013-2014 and
diagnosed new factors that could potentially have negative impact on processes of the exiting
regional innovation system. Barriers in the area of development disparities are mainly borne
by the region of Masovia regional. The concentration of innovation and entrepreneurship
centers in the Warsaw capital region and the lack of enough actors of the innovation system,
i.e. business entities dealing with technological and industrial activities in the region of Mazovia
give an insufficient resource base outside the Warsaw capital region that would enable the
efficient functioning of the innovation system. Poviats and Radomski poviats have a special
position against this scenario, together with their city centers. Yet, even in their case,
development disparities are important. Limitations within 'inefficient communication between
science, industry and the local authorities' distribution of barriers between the region and the
regional Mazowiecki Warsaw capital is not so significant - the actors in this field of innovation
system from both regions have a challenge to meet. A barrier in this area of constraints that
does not occur on the side of the Warsaw capital region is primarily the lack of selfidentification of regional higher education institutions as active participants of the regional
innovation system, a site that can respond to the needs of entrepreneurs and, at the same
time, shape them by monitoring state -of-art as key for the region specializations and
matching its educational and scientific offer. An important element is the occurrence of parallel
national and regional innovation support systems, as with the level of Masovia, which is the
central region and providing resources to shape both systems, is particularly clear. Barriers in
the area of ' low social capital' are noticeable higher in the region of Masovia region - especially
in the context that lacks an open culture and stimulates innovation and functioning of the
entrepreneurs' cooperation network. Insufficient integration and systems and initiatives to
support innovation undertaken by the administration at different levels and incomplete use of
the mechanisms of coordination of innovation policy is a challenge which must be answered
by both Masovian regions and all action taken by the regional government to agree on support
for innovation in municipalities and counties are certainly a movement in the right
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direction. One of the key processes of the regional innovation system is knowledge
transfer. Identification of barriers in the region with low level of knowledge transfer to the
economy's previously recognized by the regional authorities also refers to the Mazowieckie
region in a larger part. Barriers such as the low potential for implementing solutions in the
Mazovian region's regional companies, associated primarily with the lack of an innovative
culture and awareness of the inevitability of the innovation process and the low level of
development of the institutional support system for innovation in the Mazovian region are the
most important in the light of the study. Undertaking activities aimed at their leveling out is
undoubtedly one of the areas that the voivodeship authorities should provide with additional
support. The area restrictions related to 'emigration ± graduates in Mazovia and highly skilled
workers' remains valid. The key barrier in this area is the lack of attractive jobs for qualified
specialists in the region. The process of migration towards larger urban centers is inevitable,
however, stimulating the innovative activity of regional Mazowsze companies, especially in the
context of automation and Industry 4.0, may be one of the ways to eliminate the barrier and
partially redirect the emigration stream to regional and sub regional cities. The last, recognized
in the Regional Innovation Strategy for Mazovia until 2020, is the area of restrictions related
to entrepreneurship education. Barriers related to passive teaching and inadequate program
are still present, both for the Warsaw-based capital region and Mazowieckie region, hence it
should be noted that the Capital City of Warsaw undertakes a number of project activities
which, complementing the insufficient core curriculum with active elements of teacher training
and building key student competences, contribute to the elimination of these
barriers. Bottlenecks in this area are also crucial for the effective functioning of the entire
regional innovation system. The conducted analysis also shows that there are new factors that
may have a potentially negative impact on the innovation ecosystem in the region in the form
of new organizational forms and processes related to the implementation of the concept of
smart specializations and the process of entrepreneurial discovery (i.e. appointed working
groups), as well as the requirements formulated as part of innovation support
instruments and enforcing the behavior of system actors that are in conflict with those
occurring naturally. An example of this is the limitation of the possibility of partner-like
cooperation between enterprises and scientific units, and consequently, replacing it with the
client-contractor relationship, or limiting the share of subcontracting in the project, and
consequently replacing institutional cooperation with orders for individuals. Another example
is the strong preference for selection criteria for projects using the research and development
potential of the voivodship and, consequently, the cooperation of enterprises with scientific
units that are not their first, natural choice. Knowing the above-mentioned factors, new
aspects in the Regional Innovation Strategy for Mazovia until 2020 appeared as a result of
solutions. Also solutions set up by the European Commission should be especially taken into
account at the stage of planning out new instruments of innovation policy. An additional area
of analysis was the barriers related to the digitization of the region, which in the context
of regional smart specializations are mainly associated with the willingness of enterprises to
implement solutions in the field of Industry 4.0. The biggest barrier to digital transformation
is no longer infrastructure and access to broadband networks, as more than 90% of the
companies located within its range but lack of digital competences of employees and business
owners, which, as the analysis showed, mainly concerns companies from outside the Warsaw
capital region.
The consequences of the existing bottlenecks in diffusion of innovation in the
Mazowieckie Voivodship at the macro level are obviously best visible at the perspective of
indicators of the level of innovation, where on the side of potential indicators much better
values are achieved than on the side of results of innovative activities. Another consequence
is the consolidation of the development disparity between the Warsaw region of Warsaw and
Masovia region, where the implementation of innovation in economy increases its
competitiveness and pace of development. The scarcity of entities within the innovation system
in the region of Masovia region results also on the scientific potential of the voivodship not
being fully utilized.
Considering the existence of bottlenecks in virtually all dimensions of the functioning
of the innovation system, it is necessary to implement integrated solutions that allow
comprehensive support for the development of the system, at the same time strengthening
actors and processes. At the same time, this solution must be directed to specific, small groups
of recipients and tailored to their individual needs. The basis of the recommended support
model for diffusion of innovation and knowledge transfer are local content networks,
facilitated and supported by a mentor and competence broker. Innosieci instrument is a
response both to the need to strengthen the actors (the competence and ability of companies
to innovate, collaboration) and relationships in the processes of innovation through networking
(companies, research institutions) validated in the field, giving the opportunity to learn and
acquire valuable experience. Another element of the model are working groups for smart
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specialization, which aim to provide a regional dimension, as well as supra-regional
and international specializations and results of Innosieci's work, both at the level of networking
and substantive solutions within the scope of smart specializations. Meanwhile, the Mazovian
Innovation Council in the recommended solution becomes an active participant in the system,
supporting processes within its system by specific actions of its members. An important change
in functioning MIC is the actual implementation of the quadruple helix - not at the stage of
innovation policy consultation, but at the stage of its implementation and joint responsibility
for the development of the regional innovation system.
The suggested recommendations have a twofold character - short and longterm. Based on the analysis of existing data, expert knowledge as well as international
experience, it is proposed a three-tier institutional model of the regional system of innovation
system and the extension of the currently operating groups and the Masovian Innovation
Council to the local level - cooperation network gathering enterprises along existing and
potential value chains. Short-term recommendations support the evolutionary change of the
system towards the target model.
The self-government of the Masovian Voivodeship, starting the process of
entrepreneurial discovery, undertook an organizational and institutional effort necessary to
develop smart specializations of the region. Structures have been developed in the form of
Working Groups for Intelligent Specialties and the Mazovian Innovation Council, which together
form the foundations of the Mazovian system of innovation. The recommendation for their
extension and remodeling of competences presented in the Report in order to create a coherent
and bottom-up innovation system, whose new element would be local entrepreneurs'
networks, may constitute the basis for updating the Regional Innovation Strategy for Masovia
until 2020 and the separation of Warsaw's capital region and development of parallel
innovation strategies .It could deepen the barriers and spheres of restrictions that are the
subject of this analysis. In addition, there is a high risk that re-structuring the implementation
structures of two parallel strategies and the need to coordinate them would deepen barriers to
low social capital (and trust) and communication between actors in the innovation system.
The current development disparities, especially in the area of institutional and human
resources for the innovation system in the region of Mazovia, make it necessary to support
diffusion of innovation from the Warsaw capital region and create local centers of innovative
potential, based on regional and sub regional cities of Mazovia, while maintaining the role of
the city Warsaw and clusters around poviats as a driving force for social and economic growth
of the entire province.
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Rozdział I.
Wprowadzenie – ramy opracowania
Cele opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji
na Mazowszu, w tym cyfryzacji. Analiza, zgodnie z założeniami, została dokonana w oparciu
o wiedzę ekspercką oraz istniejące dostępne dane pochodzące ze źródeł takich jak badania
naukowe, raporty analityczne, Internet, zestawienia danych statystycznych, prasa itp.
Analiza dyfuzji innowacji w regionie wykonywana jest na półmetku wdrażania
Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku obejmującej system wspierania
innowacyjności oraz inteligentną specjalizację regionu. Celem analizy jest zidentyfikowanie
ograniczeń dla dyfuzji innowacji w województwie mazowieckim. Jej wyniki mają umożliwić
władzom Samorządu Województwa Mazowieckiego realną ocenę stanu funkcjonującego
w województwie ekosystemu innowacji oraz wskazać obszary, w których konieczne jest
podjęcie działań np. poprzez udzielenie dodatkowego wsparcia ze strony władz regionu.
Opracowanie analizy jest też częścią prac przygotowawczych do perspektywy finansowej Unii
Europejskiej 2021-2027: stanowi jeden z elementów warunku podstawowego dla wdrażania
celu polityki „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej
transformacji gospodarczej”.

Zdefiniowanie pojęć
Innowacja – nowy lub udoskonalony produkt lub proces (bądź ich kombinacja), która
znacząco się różni od produktów lub procesów uprzednio wykorzystywanych i dostępnych
w danej jednostce (z każdego sektora instytucjonalnego, włączając gospodarstwa domowe
i ich członków). Warunkiem koniecznym do uznania danej zmiany za innowację jest jej
wdrożenie, równoznaczne z zastosowaniem procesu biznesowego lub wprowadzeniem
produktu biznesowego. Celem innowacji jest także powstanie dodatkowej wartości, jednakże
bez jej uprzedniej gwarancji.1
Działalność innowacyjna – obejmuje procesy rozwojowe, finansowe i komercyjne
podejmowane przez przedsiębiorstwo w celu pozyskania/wypracowania innowacji firm.2
Innowacyjność – cecha podmiotów oznaczająca umiejętność kreowania i wdrażania nowych
produktów/usług oraz koncepcji i idei (innowacji), jak również ich absorbcji, a także zdolność
do rozprzestrzeniania się (dyfuzji) innowacji; może być rozpatrywana w mikroskali –
przedsiębiorstwa i jego powiązań, a także makro – systemu gospodarczego w danej jednostce
samorządu terytorialnego tj. zdolności i chęci podmiotów tej gospodarki/regionów do ciągłego
poszukiwania i wykorzystywania w praktyce gospodarczej wyników badań naukowych i prac
badawczo-rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków, doskonalenia i rozwoju
wykorzystywanych technologii produkcji materialnej i niematerialnej (usługi), wprowadzania
nowych metod i technik w organizacji i zarządzaniu, doskonalenia i rozwijania infrastruktury
oraz zasobów wiedzy.3
Przedsiębiorstwo innowacyjne – przedsiębiorstwo, które raportuje wdrożenie jednej lub
więcej innowacji w badanym okresie, co odnosi się zarówno do przedsiębiorstwa, które jest
indywidualnie lub wspólnie odpowiedzialne za wdrożenie innowacji.4
Przedsiębiorstwo aktywnie innowacyjne – przedsiębiorstwo, które jest zaangażowane
przez pewien czas w badanym okresie w jedno lub więcej działań, zmierzających
do wypracowania nowego lub udoskonalonego procesu lub produktu do planowanego

Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition;
https://doi.org/10.1787/9789264304604-en, s. 68-69.
2
Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition;
https://doi.org/10.1787/9789264304604-en, s. 68.
3 Opracowanie własne na podstawie: Niedzielski P., Słownik Innowacji . Słownik pojęć Portalu Innowacji,
http://www.slownik.pi.gov.pl/parp/chapter_96051.asp#/slownik?i=FA1A433EA536472DB353B72F0F987EEB&m=evItem
Click;
4 Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition;
https://doi.org/10.1787/9789264304604-en, s.81.
1
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wdrożenia. Zarówno firmy innowacyjne jak i nieinnowacyjne mogą być aktywne innowacyjnie
w okresie badania.5
Innowacja biznesowa (business innovation) – to nowy lub unowocześniony produkt lub
proces, który znacząco się różni od poprzednio oferowanych na rynku lub wykorzystywanych
przez to przedsiębiorstwo, przy czym innowacja procesowa dotyczy jednego lub więcej
procesów biznesowych wcześniej realizowanych przez firmę.6
Na potrzeby niniejszej analizy przyjęta została uproszczona systematyka dyfuzji innowacji
wg Z. Grilichesa, wedle której:
Regionalny system innowacji (RIS) – to powiązany przestrzennie układ różnorodnych
podmiotów, prowadzących działalność innowacyjną oraz powiązań i relacji zachodzących
między nimi. Funkcjonowanie RIS wyznaczają trzy elementy – podmioty, procesy, relacje,
których synergie i dynamika wpływają na zdolność tworzenia i dyfuzji innowacji w regionie.7
Dyfuzja innowacji – proces rozprzestrzeniania się innowacji, przekazywania zróżnicowanymi
kanałami informacji od miejsca powstania ku członkom systemu innowacji. Wyznacznikami
procesu są przede wszystkim: innowacja, kanały komunikacyjne, czas potrzebny na adaptację
oraz system (środowisko) charakteryzujący się określonymi relacjami. Jednym z kluczowych
elementów dyfuzji innowacji jest transfer wiedzy w ujęciu ciągłym i procesowym, a także
zdolności do absorpcji innowacji8. Dyfuzja innowacji traktowana jest jako pożądane dopełnienie
innowacji, co związane jest z faktem, że efektywność wdrożenia nowego rozwiązania wzrasta
z wraz z liczbą podmiotów, które daną zmianę wprowadzą9. Podkreśla się także, że innowacje
powstają w wyniku interakcji między różnymi uczestnikami systemu, a później wprowadzane
i testowane w warunkach rynkowych. Wedle modelu dyfuzji innowacji E.M. Rogersa najszybciej
będą przyjmowane innowacje, które:
•
przynoszą korzyści, których nie można czerpać z dotychczas stosowanych rozwiązań;
•
uzupełniają i łatwo się wpasowują w dotychczasowe sposoby działania i myślenia;
•
ich zastosowanie nie sprawia trudności;
•
istnieje możliwość ich testowania oraz obserwowania wyników wdrożenia przez innych
użytkowników.
Transfer wiedzy – wiedza w procesie innowacyjnym podlega wymianie zarówno poprzez
transakcje rynkowe, jaki i środki niepieniężne. W uproszczonej systematyce dyfuzji innowacji
wyróżnia dwa rodzaje procesów dyfuzji innowacji i wiedzy. Pierwszy z nich wiąże ją z różnego
rodzaju produktami (emodied knowledge flows), drugi zaś odnosi się do dyfuzji wiedzy
w formie niematerialnej (disembodied knowledge flows). Pierwszy z nich wyraża się przede
wszystkim w transakcjach zachodzących między producentami wiedzy a ich odbiorcami, drugi
powstaje jako efekt uczenia się i za jego nośnik należy przyjąć przede wszystkim ludzi.10
„Wąskie gardło” – element systemu, który ogranicza zdolność i efektywność działania całego
systemu.
Sieć innowacji – organizacja11, w której dwie (lub więcej) niezależne firmy realizują wspólne
cele ukierunkowane na badania i rozwój, praktyczne wykorzystanie posiadanych i wspólnie
rozwijanych zasobów wiedzy, a następnie wdrożenie i dyfuzję innowacji.12

Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition;
https://doi.org/10.1787/9789264304604-en, s. 81.
6 Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition;
https://doi.org/10.1787/9789264304604-en, s. 68.
7 Nowakowska A., Słownik Innowacji . Słownik pojęć Portalu Innowacji,
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=3FC1637E1FEF4765BAB9D3DA8A0284CA
8 Janasz W., Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A., 2004
9 Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin,
cop. 2006. 2006.
10
Klincewicz K., Dyfuzja innowacji: jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług., Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
11
Grupa podmiotów o uporządkowanej strukturze, współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany i
uporządkowany, dla osiągnięcia określonegnego celu.
12 Dilk Ch., Gleich R., Wald A., Motwani J., State and development of innovation networks, “Management Decision” 2008,
vol. 46, p. 693, za: M. Dolińska, Sieci innowacji jako źródła wiedzy dla przedsiębiorstw innowacyjnych, Lublin: Annales
Universitatis Mariae Curie - Skłodowska Lublin – Polonia Vol. Xlvii, 1 Sectio H 2013
5
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Inteligentna specjalizacja (smart specialisation) – koncepcja wdrażania polityki
innowacyjnej, polegająca na efektywnym i synergicznym wykorzystaniu publicznego wsparcia
na rzecz wzmacniania zdolności innowacyjnych poprzez koncentrację na najbardziej
obiecujących obszarach przewagi komparatywnej. Inteligentną specjalizację można
określić jako „przedsiębiorczy proces identyfikacji obszarów nauki i technologii, ze specjalizacji
w których może korzystać wybrany region” Przyjmuje się obecnie, iż regiony, by efektywnie
wykorzystywać środki inwestowane w naukę, badania i rozwój powinny raczej dążyć do
pozycjonowania się na „rynku” regionalnym, niż rozdrabniać inwestycje w obszarach, gdzie
i tak pozostaną regionami doganiającymi. Takie podejście ma zapewnić zwiększenie wpływu
poszczególnych polityk Unii Europejskiej na gospodarki regionalne. Skutkiem byłoby
sprawniejsze wykorzystanie środków publicznych, przy jednoczesnej stymulacji działań
oddolnych.13
Proces przedsiębiorczego odkrywania (entrepreneurial discovery process) – oddolny,
partnerski i włączający proces prowadzący do identyfikowania inteligentnych specjalizacji;
zakładający wybór ograniczonej liczby priorytetów, angażujący władze, przedstawicieli
biznesu, nauki oraz społeczeństwa obywatelskiego. Proces prowadzi do odkrywania
i formułowania wniosków o działaniach innowacyjnych o największym potencjale w oparciu
o posiadane przez region zasoby (place based).14
Instytucja Zarządzająca Regionalną Strategią Innowacji (IZ RIS) – ciało o charakterze
zarządzającym, wchodzące w skład struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, działające w oparciu o zespoły zadaniowe
odpowiedzialne za:
•
opracowanie i aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji,
•
koordynację procesu przedsiębiorczego odkrywania inteligentnych specjalizacji
regionu,
•
monitoring, weryfikację i aktualizację obszarów inteligentnej specjalizacji,
•
opracowanie i koordynację programów wdrożeniowych RIS,
•
prowadzenie systemu monitorowania i ewaluacji RIS, formułowanie tematów oraz
zakresu analiz i badań dotyczących innowacyjności, w tym ewaluacji,
•
koordynację regionalnej polityki klastrowej,
wspieranie funkcjonowania regionalnego systemu innowacji.15

Rozdział II.
Identyfikacja wąskich gardeł dla dyfuzji
innowacji w regionie, z uwzględnieniem
nowego podziału statystycznego Mazowsza
na NUTS2
Bariery dyfuzji innowacji w regionie
Zakres:
➢ Identyfikacja wąskich gardeł dla dyfuzji innowacji w regionie, z uwzględnieniem
nowego podziału statystycznego Mazowsza na NUTS 2.
➢ Konsekwencje wąskich gardeł dla regionalnego systemu innowacji.
Pytania badawcze:

Nowak M., Słownik Innowacji - Leksykon haseł,
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=DB99089EEB294EDE9E30ED7639135BA5
14 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation15 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. System wspierania innowacyjności oraz inteligentna
specjalizacja regionu; Załącznik do uchwały Nr 23/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r.;
Warszawa 2015
13
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Czy zidentyfikowane powyżej ograniczenia dla dyfuzji innowacji w regionie są nadal
aktualne, czy też pojawiły się nowe determinanty wpływające na funkcjonujący
ekosystem innowacji?
Jakie wąskie gardła są kluczowe dla regionu Warszawskiego Stołecznego, a jakie dla
regionu Mazowieckiego regionalnego?

Punkt wyjścia przyjęty do określenia barier dyfuzji innowacji w województwie
mazowieckim stanowiła aktualizacja i uszczegółowienie obszarów ograniczeń zdefiniowanych
w ramach analizy SWOT, przyjętych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020
roku. Na podstawie analizy danych, zaprezentowanych w rozdziałach powyżej, jak również
literatury przedmiotu określono następujące wąskie gardła i bariery dyfuzji innowacji dla
poszczególnych obszarów ograniczeń.
W obszarze ‘dysproporcje rozwojowe’:
•
brak wystarczającej liczby aktorów systemu innowacji tj. podmiotów
gospodarczych zajmujących się działalnością technologiczno-przemysłową
w regionie Mazowieckim regionalnym;
•
koncentrację ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w regionie
Warszawskim stołecznym – utrudniony dostęp i powiązanie (relacja)
z podmiotami z regionu Mazowieckiego regionalnego
•
niewystarczającą identyfikację szkół wyższych jako składowych systemu
innowacji w regionie Mazowieckim regionalnym.
Podstawę do rozpatrywania dysproprcji rozwojowych Mazowsza w kontekście
regionalnego systemu innowacji stanowi komplementarny układ systemów w modelu
zaproponowanym przez A. Nowakowską.
1) Podsystem produkcyjno-usługowy tworzony przez podmioty gospodarcze zajmujące
się działalnością technologiczno-przemysłową, wdrożeniami i komercjalizacją nowych
rozwiązań.
W obrębie regionu Warszawskiego stołecznego najwięcej podmiotów gospodarki narodowej ma
swoją siedzibę na terenie miasta stołecznego Warszawa, przy czym liczba ta stale rośnie – od
344 261 podmiotów w 2010 do 434 676 w 2017. Najwięcej z tychprzedsiębiorstw należy do
sektora mikro (w 2017 r. – 84% w powiecie miasto stołeczne Warszawa i 96% w powiecie
Warszawskim zachodnim)
Wykres 1. Podmioty gospodarki narodowej w regionie Warszawskim stołecznym, w latach 2010-2017.

Poza m.st. Warszawa liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw gwałtownie spada – najwięcej z
nich ma siedzibę na terenie powiatu m. Radom, przy czym ich liczba od 10 lat oscyluje na tym
samym poziomie (od 25 371 w roku 2010 do 24 450 w roku 2017) Drugim w kolejności jest
miasto Płock (oscyluje wokół 12 000 przez okres referencyjny).
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Wykres 2. Podmioty gospodarki narodowej w regionie mazowieckim regionalnym, w latach 2010-2017.
Wykres 1.

Wyróżniają się powiaty: m.Siedlce (8479 w 2017 r.), powiat żyrardowski (8456 w 2017 r.),
sochaczewski (8754 w 2017 r.) i radomski (11 093), który jako jedyny opócz m.st. Warszawy
zanotował istotny statystycznie wzrost (o 10% względem lat 2010 – 2017) w zakresie liczby
zarejestrowanych przedsiębiorstw.16 Rozkład zarejestrowanych podmiotów pokrywa się ściśle
z rozkładem dostępności do jednostek naukowych i innych instytucji otoczenia biznesu, które
w przeważającej większości zlokalizowane są w regionie Warszawskim stołecznym. Dane te
niezbicie pokazują, iż wsparcie przedsiębiorczości kierowane do powiatów z regionu
Mazowieckiego regionalnego nie odniosły jeszcze spodziewanego efektu, nawet tam, gdzie
istnieje minimalna infrastruktura wsparcia innowacji i przedsiębiorczości (Płock czy Siedlce).
Ponadto w 2018 r. na 200 największych, wg przychodów ze sprzedaży, firm w Polsce
umieszczonych w rankingu Wprost17 ponad ¼ – 56 – zlokalizowanych było w województwie
mazowieckim: w regionie Warszawskim stołecznym 51, z czego 48 w Warszawie, w regionie
Mazowieckim regionalnym zaledwie 5, dwa w Płocku, po jednym w Radomiu, Ostrowi
Mazowieckiej i Golianach.
Kolejnym podsystemem regionalnego systemu innowacji jest podsystem naukowobadawczy. Województwo mazowieckie dominuje w kraju pod względem liczby jednostek
naukowych zlokalizowanych na jego terenie. Liczba jednostek naukowych (nie licząc szkół
wyższych) w województwie mazowieckim wynosi 124, z czego 68 to instytuty badawcze.
Jednakże rozkład tych jednostek pomiędzy regiony w województwie ujawnia ich koncentrację
w regionie Warszawskim stołecznym. Poza nim funkcjonuje zaledwie jedna jednostka naukowa
(Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu). W przypadku podmiotów szkolnictwa
wyższego także widoczna jest dysproporcja w liczbie instytucji w poszczególnych regionach.
W regionie Warszawskim stołecznym mieści się 76 uczelni, natomiast w regionie Mazowieckim
regionalnym – 17. Liczba dostępnych uczelni mazowieckich przekłada się z oczywistych
względów na liczbę studentów. Największa grupa młodych ludzi studiuje w Warszawie
(230 268 w 2017 r.), która charakteryzuje się także najwyższym poziomem nauczania. Dobre
rezultaty osiągają też miasta subregionalne, zaś w miarę oddalania się od tych ośrodków
następuje spadek wyników nauczania.

16
17

Podmioty gospodarki narodowej w bazie REGON. GUS.
https://rankingi.wprost.pl/200-najwiekszych-firm
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Wykres 3. . Liczba studentów w woj. mazowieckim w latach 2014-2017.

Proces migracji ludności do aglomeracji warszawskiej i strefy podmiejskiej w poszukiwaniu
dobrej oferty edukacyjnej, a w przyszłości miejsc pracy jest przyczyną ciągłej polaryzacji w
zakresie poziomu wykształcenie między poszczególnymi obszarami regionu. Proces drenażu
mózgów dodatkowo osłabia zasoby ludzkie na peryferyjnych obszarach Mazowsza. Z drugiej
strony przedsiębiorcy należący do grupy najbardziej „innowacyjnych” i „wiodących” uznali,
że czynnikiem determinującym ich rozwój w największym stopniu są zasoby ludzkie (ponad
50 % w stosunku do innych czynników), co dodatkowo osłabia pozycję peryferii Mazowsza.18
Wg badań dostępności komunikacyjnej 0,4 obszaru Mazowsza zalicza się do strefy
peryferyjnej, w której dostępność przestrzennoczasowe do Warszawy przekracza 60 min., a
dla np. Radomia 40 min. W jej obszarze znajdują się zarówno miasta subregionalne, powiatowe
i lokalne. Dostępność transportowa, zwłaszcza transportem publicznym jest szczególnie słaba
dla
obszarów:
płockiego,
mławsko-żuromińskiego,
ostrołęckiego,
nadbużańskiego
i radomskiego.19
W podsystemie wsparcia instytucjonalnego dysproporcje rozwojowe również nie
straciły na aktualności, względem diagnozy przygotowanej na potrzeby obecnie obowiązującej
RIS. Na 101 Instytucji Otoczenia Biznesu aktywnych w województwie mazowieckim, 78 ma
swoją siedzibę w Warszawie. Także 76 (na 93) szkół wyższych jest zarejestrowanych
w regionie Warszawskiem stołecznym. Niski poziom instytucjonalizacji regionalnego systemu
innowacji poza regionem Warszawskiem stołecznym znacząco utrudnia zarówno dostęp do
wiedzy w postaci usług naukowo-badawczych, jak też możliwości kształcenia
wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowym elementem wzmacniającym barierę
dostępności IOB i szkół wyższych poza regionem Warszawskim stołecznym, jest zauważalny
brak (samo)percepcji uczelni wyższych jako aktywnych aktorów w procesie dyfuzji innowacji
i transferu technologii, co przede wszystkim widoczne jest w ukonstytuowaniu centrów
transferu technologii (tylko 6 mazowieckich uczelni posiada CTT – w tym tylko 1 poza
Warszawą – przy Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku).
W podsystemie społeczno-kulturowym największe znaczenie z punktu widzenia
aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji należy przypisać współpracy sieciowej. W latach
2015 – 2017 4,5% przedsiębiorstw usługowych współpracowało z innymi przedsiębiorstwami

•
•
•

Bariery w obszarze ograniczeń “dysproporcje rozwojowe” pozostają aktualne,
względem diagnozy przygotowanej na potrzeby aktualizacji Regionalnej Strategii
Innowacji dla Mazowsza w latach 2013-2014
Aktywność (i efektywność działania) IOB uległa zmniejszeniu
Dostępność IOB, szkół wyższych nie uległa poprawie
Powiązania między aktorami RIS nie uległy wyraźnemu wzmocnieniu

Grosse T.G., Innowacyjna gospodarka na obszarach wiejskich Mazowsza? Wyzwanie dla polityki publicznej /
Innovative economy in rural areas of Mazovia? Challenge for the public policy, „Studia z Polityki Publicznej / Szkoła
Główna Handlowa / Public Policy Studies / Warsaw School of Economics” nr 4 (2015),
http://han.buw.uw.edu.pl/han/Ebsco/search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbaz&AN=edsbaz.171427901
&lang=pl&site=eds-live&scope=site.
19 Bański J., Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku., Warszawa : PTG ;
PAN IGiPZ, 2009.
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lub instytucjami (przy czym rozkład wynosi 6 % dla Mazowsza, a 0,4% dla regionu
mazowieckiego regionalnego). Partnerami tej współpracy są przede wszystkim firmy z tej
samej grupy kapitałowej oraz dostawcy, dużo rzadziej instytucje naukowe, firmy doradcze oraz
klienci. W analogicznym okresie mazowieckie przedsiębiorstwa przemysłowe wyraźnie częściej
podejmowały współpracę w zakresie działalności innowacyjnej – 7,6 % w makroregionie
Mazowieckim, 9,6 % w regionie Warszawskim stołecznym, 4,5 % w regionie Mazowieckim
regionalnym. 20
Bariery w obszarze ‘nieefektywna komunikacja między władzami lokalnymi, nauką
i przemysłem’:
•
brak (samo)postrzegania instytucji jako aktora systemu innowacji;
•
niespójne priorytety podmiotów systemu innowacji
•
alternatywne/ równoległe systemy wsparcia innowacyjności – poziom
krajowy i poziom regionalny.
Skuteczna polityka innowacyjna jest w dużej mierze zależna od efektywnego wdrażania
koncepcji wielopoziomowego zarządzania w administracji (multi-level governance – MGL)
Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw jest zadaniem zarówno administracji centralnej, jak
i samorządowej, i z tego punktu widzenia kluczową rolę powinien odgrywać administracyjny
mechanizm koordynacji.
Wydaje się, że szczególna sytuacja makroregionu mazowieckiego jako regionu
centralnego powinna implikować większe zaangażowanie administracji regionalnej
w wypracowanie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Proces ten, zbudowany na eksperckim
foresightcie, został przeprowadzony w całości przez Ministerstwo Gospodarki ze wsparciem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, bez zaangażowania władz regionów. Zdefiniowany
w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji system monitorowania jej wdrażania obejmuje
5 instytucjonalnych elementów: Komitet Sterujący, zarządzający procesem realizacji KIS,
ulokowany w obrębie Ministerstwa Gospodark21i, tak jak Grupa Konsultacyjna (ciało doradcze
złożone z przedstawicieli administracji centralnej), Obserwatorium Gospodarcze, którego
członkami są również przedsiębiorcy, ale odpowiedzialność za realizację spotkań przypisana
Bariery w obszarze “nieefektywna komunikacja między władzami lokalnymi, nauką i
przemysłem” pogłębiły się względem diagnozy na potrzeby aktualizacji Regionalnej
Strategii Innowacji dla Mazowsza w latach 2013-2014, co związane jest przede wszystkim
z równoległym system inteligentnych specjalizacji, bez wykształconych i wielopoziomowych
mechanizmów koordynacji i współpracy
jest Ministerstwu Gospodarki we współpracy z PARP. Ostatnie dwa poziomy stanowią Grupy
Robocze ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, za których koordynację odpowiedzialne
jest także Ministerstwo Gospodarki oraz Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS),
które jako jedyne konstytuuje formalny mechanizm współpracy między krajowym
a regionalnym poziomem RIS3.22 Niezależnie od układu sił politycznych, interesy administracji
regionalnej i centralnej w kontekście polityki innowacyjnej często nie są tożsame, w związku
z tym istnienie (i korzystanie) z mechanizmów współpracy i koordynacji międzypoziomowej
wydaje się być kluczowe. Wg M. Kardasa23 rozbieżne priorytety na poziomie i centralnym,
i regionalnym mogą dotyczyć: celu projektu (doskonałość i konkurencyjność vs. spójność
gospodarcza i poprawa warunków życia) zakresu przedmiotowego wsparcia (badania
podstawowe i prace rozwojowe vs. prace rozwojowe i wdrażanie wyników badań) charakteru
wspieranych przedsiębiorstw (innowacje przełomowe vs. przyrostowe) czy beneficjentów
(zaawansowane jednostki naukowe i przedsiębiorstwa vs. MŚP i IOB). Istnienie alternatywnych
systemów wsparcia widać także w systemie finansowania projektów wsparcia innowacji,
którego podstawą są POIR i RPO WM. Kierunki wsparcia działań w obu programach, a także

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014 i 2015-2017, GUS
Od 12.01.2018 dział gospodarka został przypisany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
22 http://smart.gov.pl/files/Krajowa%20inteligentna%20specjalizacja_0.pdf
23 Kardas M., Współzarządzanie wielopoziomowe w polityce innowacyjnej w Polsce., „Optimum. Studia Ekonomiczne” t.
2 nr 86 (2017), DOI: 10.15290/ose.2017.02.86.04.
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ograniczenia spowodowane tzw. kopertą mazowiecką nie stanowią spójnego systemu
dofinansowania przedsięwzięć innowacyjnych, odpowiadającego potrzebom Mazowsza.

Bariery w obszarze ‘niski kapitał społeczny’:
•
brak kultury innowacji w firmach;
•
niewystarczającą ilość (brak) funkcjonujących sieci współpracy
przedsiębiorstw;
•
brak unormowanej społecznie roli instytucji szkół wyższych (a co za tym
idzie takiego ich postrzegania) jako partnera w procesie innowacyjnym dla
firm;
•
słabą integrację systemów i inicjatyw wsparcia innowacyjności
podejmowanych przez administrację (poziom krajowy/ poziom regionalny/
poziom lokalny);
Analizując bariery w obrębie niskiego kapitału społecznego odnieść je należy
do niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania podsystemów regionalnego systemu
innowacji. W obrębie systemu produkcyjno-usługowego, a także społeczno-kulturowego
największą barierą jest brak wykształconej kultury innowacji w firmach, czego zasadniczym
objawem jest niski poziom aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw zarówno przemysłowych
jak i usługowych. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw
latach 2016-2017 stanowił w województwie mazowieckim odpowiednio 19,7% i 16,8%,
w regionie Warszawskim stołecznym 23,2% i 20,1%, w regionie Mazowieckim regionalnym
11,1% oraz 10%.24 Badanie zrealizowane wśród mazowieckich przedsiębiorstw przez A. Ginter
i H. Kałużę wskazało, że większość badanych (73,1% respondentów) najczęściej wskazywała,
że ich główną cechą w obszarze inteligentnej organizacji (takiej, która posiada zdolność
do wprowadzania innowacji i dostosowywania się w oparciu procesy uczenia) było posiadanie
strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Mimo takich wskazań jednak tylko co druga firma miała ją
sformalizowaną. Jako istotne cechy inteligentnej organizacji przedsiębiorcy wskazali także
zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów (69,2% respondentów) oraz zdolność do adaptacji.
Ważną cechą, jaką firmy wskazały jako charakterystyczną dla inteligentnej organizacji była
również zdolność do generowania, kodyfikacji, przechowywania i transferu wiedzy (65,4%
respondentów).25 Komplementarne badanie PARP26 wskazuje także na istotne, zdaniem
przedsiębiorców zagrożenia dla inteligentnych organizacji w Polsce tj. koszty dostępu do
nowoczesnych technologii i techniki oraz kryzys zaufania i niechęć do dzielenia się wiedzą,
a także niechęć do współpracy z konkurentami i niedostosowanie systemu kształcenia
do potrzeb rynku pracy.27 Nowsze badanie, przeprowadzone wśród beneficjentów NCBIR
wskazuje na inną dominująca cechę kultury sprzyjającej innowacjom – wspólnie wyznawane
przez wszystkich pracowników wartości i normy (57% respondentów) a nie sformalizowaną
strategię. Wyniki te rozkładają się nieco odmiennie w różnych kategoriach przedsiębiorstw –
wspólnota norm i wartości ma największe znaczenie dla mikro i małych przedsiębiorstw,
a elementy wiedzy formalnej w organizacji (wypracowane wzory – procedury – reakcji na dane
zjawiska i wspólne wzory myślenia) są wskazywane jako mniej istotne (25 % w przypadku obu
odpowiedzi). Wspólne wartości jako cecha organizacji sprzyjającej innowacjom tracą na
znaczeniu wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa a rzecz sformalizowanych procedur. Należy
także zauważyć, że orientacja na klienta (12,9%) i dzielenie się wiedzą (11,3%) wymieniane
są przez przedsiębiorców jako najważniejsze elementy norm kulturowych, które wspierają
innowacyjną organizację, a z kolei docenianie współpracy, akceptacja porażek i podejmowania
ryzyka wydają w opinii przedsiębiorców nie mieć dużego znaczenia, co stoi w sprzeczności ze
zdaniem większości ekspertów, którzy jako podstawowe ceny kultury organizacyjnej
przedsiębiorstwa innowacyjnego wskazuje takie kwestie jak zaufanie, otwartość, akceptacja
zmian i ewentualnych porażek, a także umiejętność budowania efektywnych relacji
z otoczeniem.28

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 20212-2014 i 2015-2017, GUS
Ginter A., Kałuża H., Inteligentna organizacja jako źródło o sukcesu organizacji na wybranym przykładzie Intelligent
organization as a source of success - case studies, nr 97 (2013).
26 Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk K., Pylak P.., Wiktorowicz J., Inteligentne organizacje – zarządzanie
wiedzą i kompetencjami pracowników, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 145
27 Kordel P. i in., Inteligentne Organizacje – Zarządzanie Wiedzą i Kompetencjami Pracowników, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości 2010.
28 Żołnierski A., Kultura organizacyjna i innowacyjność. Wyniki badania beneficjentów NCBiR, Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, 2017 r.
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Kultura innowacji w przedsiębiorstwach związana jest z uwarunkowaniami społecznokulturowymi charakterystycznymi dla całego społeczeństwa polskiego, zatem uzupełniająco
można przytoczyć także Raport PwC dotyczący postaw innowacyjnych. Ponad połowa
ankietowanych przez PWC wskazała problemy wewnątrz organizacji jako największą
przeszkodę do tworzenia innowacji. 21% przedsiębiorstw zadeklarowało niedostosowanie
kultury organizacyjnej do strategii innowacji. Innymi istotnymi przeszkodami były
nieadekwatność organizacji i procesów, jak również brak współpracy między funkcjami,
biznesami/działami lub regionami. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że polskie firmy
często posiadają wystarczające możliwości innowacyjne i biznesowe do tworzenia innowacji,
ale brak odpowiedniej kultury organizacyjnej uniemożliwia to działanie.29 Warto podkreślić, że
w tym samym badaniu jako istotną przeszkodę tworzenia innowacji respondenci wskazują też
brak zewnętrznych sieci i partnerstw (10%).
Bariery kapitału społecznego w obrębie podsystemu badawczo-naukowego związane
są przede wszystkim z ograniczoną rolą szkół wyższych i uczelnianych centrów transferu
technologii w regionalnym systemie innowacji. Ostatni raport Stowarzyszenia Organizatorów
Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce jasno pokazuje negatywne tendencje
w funkcjonowaniu ośrodków związanych ze wsparciem przedsiębiorczości i innowacji30,
w których zanikają usługi proinnowacyjne i inkubacyjne, a także maleją rezultaty związane
z komercjalizacją i transferem technologii. Weryfikacja stron internetowych uczelni mających
siedzibę poza regionem Warszawskim stołecznym pod kątem doboru adresata – przedsiębiorcy
pokazuje, że na żadnej z nich nie ma treści skierowanych do firm, chociażby danych
kontaktowych do jednostki organizacyjnej, czy stanowiska, która kontaktem z szeroko pojętym
biznesem mogłaby się zajmować.
Na Mazowszu nominalnie funkcjonuje 39 klastrów, jednakże także po analizie stron
internetowych klastrów można uznać, że faktyczną działalność prowadzi 5-8 klastrów. Aktualną
odznakę doskonałości zarządzania klastrem posiadają na Mazowszu: AgroBioCluster oraz
klaster Bezpieczna Żywność – oba klastry funkcjonujące poza regionem Warszawskim
stołecznym. Warto odnotować, choć termin ważności tych certyfikatów już wygasł, że warunki
do uzyskania srebrnej odznaki w przeszłości spełniły Klaster BTM, Mazowiecki Klaster ICT oraz
Mazowiecki Klaster Chemiczny. Należy jednak podkreślić, iż członkami wszystkich
wymienionych tu klastrów, niezależnie od siedziby koordynatora są zarówno podmioty zarówno
z regionu Mazowieckiego regionalnego, jak i Warszawskiego stołecznego. Jako główne bariery
w rozwoju sieci współpracy przedsiębiorcy uczestniczący w mazowieckich inicjatywach
klastrowych wskazali przede wszystkim brak finansowania (43,84 %), ale także wysoki poziom
nieufności w stosunku do innych podmiotów (15,07%) i konkurencję między podmiotami
(13,70%). Drogą do eliminacji wskazanych barier, na podstawie tego samego badania jest
oprócz pozyskiwania zewnętrznego dofinansowana na pracę zarówno koordynatorów, jak
i koszty administracyjne, przede wszystkim lepsza integracja partnerów i praca nad
budowaniem zaufania, a także wzrost zaangażowania koordynatorów. Jako uwarunkowania,
które mogą zachęcić przedsiębiorstwo do przystąpienia do klastra/inicjatywy klastrowej
przedsiębiorcy wymieniają przede wszystkim atrakcyjną merytorycznie ofertę (40,67%), ale
również wcześniejsze pozytywne doświadczenia we współpracy z innymi (27,67%), co
pokazuje, że jednym ze sposobów eliminacji barier dyfuzji innowacji jest zaangażowanie
województwa przede wszystkim w miękkie procesy budowania kompetencji i zaufania
w obrębie istniejących powiązań i relacji między przedsiębiorcami31.

PwC, „Kierunek innowacje! Polskie firmy na ścieżce rozwoju”, (2017).
Bąkowski A., Mażewska M. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce., Poznań/Warszawa 2018.
31 Raport aktualizacyjny w zakresie klastrów , sieci współpracy i zaufania w biznesie na Mazowszu dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, (2015).
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Zestawiając dane dotyczące pozytywnej oceny przedsiębiorstw zarówno z sektora
usług, jak i przemysłowego za lata 2014 i 2017 widać, że poziom satysfakcji ze współpracy
kształtuje się tym samym poziomie.
Wykres 4. Ocena współpracy przedsiębiorstw usługowych w zakresie działalności innowacyjnej w latach
2014 i 2017.

Wykres 5. Ocena współpracy przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie działalności innowacyjnej w
latach 2014 i 2017.

Uwagę zwraca fakt, że w roku 2017 aż 57,1 % firm w regionie Mazowieckim
regionalnym wysoko oceniało współpracę ze szkołami wyższymi oraz instytucjami badawczymi
– 34,7%, co stanowi znaczący skok w stosunku do roku 2014. Współpraca w ramach klastrów
w latach 2012–2014 nie miała większego znaczenia – tylko 13,4% mazowieckich
przedsiębiorstw przemysłowych (0,8% ogółu) współpracowało w działalności innowacyjnej
w inicjatywach klastrowych, w przedsiębiorstwach usługowych analogicznie – 0,6 % ogółu
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i 13,2 %, co na tle innych województw jest zdecydowanie niskim wynikiem (np. 37,5%
w opolskim, czy 64,7% w świętokrzyskim).
W 2017 roku poziom współpracy w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
usługowych uległ zwiększeniu
Wykres 6. Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej
w stosunku do lat 2012-2014 –
przedsiębiorstw
przeciętnie 30% aktywnych
innowacyjnie firm w
obu
podregionach
Mazowsza
współpracowało
z
innymi
przedsiębiorstwami w ramach
klastra
lub
podobnej
inicjatywy. Według danych
za lata
2012-201432
mazowieckie przedsiębiorstwa
przemysłowe oceniają jako
najbardziej
korzystną
współpracę
w
zakresie
działalności
innowacyjnej
z przedsiębiorstwami
należącymi do tej samej grupy
(20,6%), dostawcami (21,7%)
oraz
szkołami
wyższymi(24,5%) i instytutami
badawczymi
(14,2%).
Wyraźnie inaczej rozkładały się
preferencje
w
grupie
przedsiębiorstw
usługowych,
które
jako
najbardziej
korzystną
(oprócz
przedsiębiorstw z tej samej
grupy) wskazywały współpracę
z dostawcami
(32,6%),
z klientami z sektora prywatnego (11%). Widocznie mniejszy poziom satysfakcji ze współpracy
w porównaniu z firmami z przemysłowego dotyczy instytutów badawczych (10,3%) i szkół
wyższych (8,8%). W latach 2015 – 2017 wśród przedsiębiorców usługowych najlepiej oceniono
współpracę w ramach łańcucha dostaw – 24,8% w regionie Warszawskim stołecznym i 14,3%
w regionie Mazowieckim regionalnym. Uwagę zwraca fakt, że aż 57,1% w regionie
Mazowieckim regionalnym wysoko ocenia współpracę ze szkołami wyższymi. Poziom
współpracy w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych uległ zwiększeniu
w stosunku do lat 2012-2014 – przeciętnie 30% firm w obu regionach Mazowsza
współpracowało z innymi przedsiębiorstwami w ramach klastra lub podobnej inicjatywy.
Odnosząc się do instytucjonalnego systemu wsparcia, po stronie barier kapitału
społecznego należy wskazać przede wszystkim słabą integrację systemów i inicjatyw wsparcia
innowacyjności podejmowanych przez administrację na wszystkich poziomach zarządzania.
Formalne istnienie mechanizmów współpracy (np. w ustawie o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju) przy niskim kapitale społecznym nie determinuje współpracy i jej efektów. Ponadto,
analiza składu Mazowieckiej Rady Innowacyjności pokazuje, że jedynym reprezentantem
niższych szczebli samorządowych jest Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu
m.st. Warszawy, brakuje natomiast przedstawicieli innych miast, gmin lub ich związków
na Mazowszu. Zauważyć należy, że w pracach MRI uczestniczą przedstawiciele administracji
centralnej, jednakże brak przedstawicieli niższych szczebli samorządu terytorialnego
uniemożliwia realizację efektywnego, wielopoziomowego zarządzania polityką innowacji
w regionie.

Bariery w obszarze “niski kapitał społeczny’” nie uległy zmniejszeniu względem diagnozy
na potrzeby aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza w latach 2013-2014,
jednak zauważalny jest trend pozytywny, w kontekście pojawiających się pozytywnych
ocen współpracy sieciowej w działalności innowacyjnej.
32GUS,

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014
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W obszarze ‘niskiego poziomu transferu wiedzy do gospodarki’:
•
niski potencjał wdrożenia rozwiązań w firmach regionu mazowieckiego
regionalnego
•
niski poziom instytucjonalny w regionie mazowieckim regionalnym
•
nieformalny, nierejestrowany transfer wiedzy poprzez zatrudnienie – region
Warszawski stołeczny
W 2017 r. nakłady mazowieckich przedsiębiorstw przemysłowych działalność
innowacyjną zwiększyły się o 13% względem roku 2014. Wydatki na zakup wiedzy ze źródeł
zewnętrznych stanowią 57% ogółu nakładów krajowych w tej kategorii (w 2010 – 60%),
jednakże brak jest danych nt. relacji do nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwa
przemysłowe w skali kraju. Poziom nakładów na działalność badawczą i rozwojową także uległ
zwiększeniu (o 30%) jednakże wyraźnie widać, że to wydatki ponoszone przez
przedsiębiorstwa na terenie regionu Warszawskiego stołecznego mają w nich największy
udział. Z danych GUS wynika także, iż większość aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw,
które w 2017 r. poniosły nakłady na działalność innowacyjną finansuje je ze środków własnych
(14,8% z 15,3% w makroregionie województwo mazowieckie, 16,7% z 17,4 % w regionie
Warszawskim stołecznym i 12,1% z 12,1% w regionie Mazowieckim regionalnym).33
Tabela 1. Nakłady mazowieckich przedsiębiorstw przemysłowych na działalność innowacyjną wg kategorii wydatków w
latach 2014 i 2017, w mln zł.

Jednocześnie, udział
aktywnych
innowacyjnie
przedsiębiorstw, które
otrzymały
wsparcie
od
instytucji
krajowych
na

Wykres 8. Przedsiębiorstwa usługowe , które wprowadziły innowacje w latach
2014 i 2017

Wykres 7. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje
w latach 2014 i 2017

33

Mazowszu kształtuje się na
poziomie
ok.
15%
(województwo mazowieckie
15,5%, region Warszawski
stołeczny 15,8%, a region
Mazowiecki
regionalny
14,6%). Widoczne są także
działania
jednostek
samorządu terytorialnego
w kierunku
wzmocnienia
spójności
makroregionu,
które
większe
(7,1%)
wsparcie
kierują
do
aktywnych
innowacyjnie
przedsiębiorstw
spoza

GUS, BDL
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regionu Warszawskiego stołecznego.34 W 2017 r. udział aktywnych innowacyjnie
przedsiębiorstw, które sprzedały w 2017 r. nowe lub istotnie ulepszone produkty wprowadzone
na rynek w latach 2015-2017 wynosił 14,3 % dla makroregionu, 16,7% dla regionu
Warszawskiego stołecznego i 10,7% dla regionu Mazowieckiego regionalnego, co stanowiło
odpowiednio 5,4%, 6,9% i 3,5% przychodów ze sprzedaży ogółem. Dla porównania, w 2014
r. przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach
przemysłowych stanowiły 4,9% przychodów ze sprzedaży ogółem, w 2010 r. – 8,49%.
Od spadku w roku 2011, będącego odbiciem kryzysu finansowego, udział przychodów w
sprzedaży ogółem waha się w graniach 5-6%, przy zauważalnej, chociaż powolnej tendencji
wzrostowej. Podobnie, analiza danych statystycznych nie pozwala wysnuć wniosku o
zwiększonej aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw zarówno z sektora usług, jak i przemysłu
w roku 2017 względem 2014. Nowy podział statystyczny uwypuklił zwłaszcza niski odsetek
przedsiębiorstw usługowych, które zdecydowały o wprowadzeniu innowacji w regionie
Mazowieckim regionalnym.
W latach 2015-2017 4,5% przedsiębiorstw usługowych współpracowało z innymi
przedsiębiorstwami lub instytucjami (przy czym rozkład wynosi 6% dla Mazowsza, a 0,4 % dla
regionu Mazowieckiego regionalnego). Partnerami tej współpracy są przede wszystkim firmy
z tej samej grupy kapitałowej oraz dostawcy, dużo rzadziej instytucje naukowe, firmy doradcze
oraz klienci. W analogicznym okresie mazowieckie przedsiębiorstwa przemysłowe wyraźnie
częściej podejmowały współpracę w zakresie działalności innowacyjnej – 7,6%
w makroregionie województwo mazowieckie, 9,6% w regionie Warszawskim stołecznym, 4,5%
w regionie Mazowieckim regionalnym. Uzupełnieniem obrazu potencjału innowacyjnego
Mazowsza w odniesieniu do mikro i małych przedsiębiorstw jest badanie przeprowadzone przez
Bank Pekao35. Jego wyniki pokazują, że w sektorze mikro przedsiębiorstw różnice między
peryferiami a centrum województwa nie są aż tak istotne. Innowacje produktowe w ciągu
ostatnich 12 miesięcy wprowadziło średnio 25% mikro i małych przedsiębiorstw (m. Warszawa
23%, warszawski zachodni 14%, warszawski wschodni 29%, ciechanowsko-płocki 29%,
ostrołęcko-siedlecki 27%, radomski 25%) i dla przeciętnie 60% przedsiębiorstw wiązało się to
z ponoszeniem wydatków inwestycyjnych (z wyjątkiem firm z subregionu warszawskiego
wschodniego – 38% i zachodniego – 50%). Innowacje procesowe wprowadziło znacznie mniej
firm – między 13 a 17%, z interesującym wzrostem w regionie ostrołęcko-siedleckim – 24%.
Średnio 10% więcej małych i mikro przedsiębiorstw wiązało też wprowadzenie innowacji
procesowych z wydatkami inwestycyjnymi. Ich wysokość jednak (zarówno w odniesieniu do
poprzednich, jak i przyszłych 12 miesięcy) utrzymuje się na niskim poziomie – między 38%
a 46% przedsiębiorców wydało poniżej 10 000 PLN, powyżej 10 000 PLN do 100 000 PLN
między 33% a54%. Wyraźnie inaczej proporcje układają się tylko wśród przedsiębiorców w
regionie warszawskim wschodnim, który w 67% wydali mniej niż 10 000 PLN oraz
warszawskim zachodnim, których innowacje były związane w 83% z wydatkami między
10 000- a 100 000 PLN). Na kolejne 12 miesięcy największa grupa przedsiębiorców (między
38 a 62%) planuje poniesienie wydatków do 100 000 PLN. Należy tutaj zaznaczyć,
że w regionie ostrołęcko-siedleckim – znacznie wyższy (35% w stosunku do przeciętnie 15%
w innych podregionach) jest odsetek przedsiębiorców planujących wydatki między 100 000
PLN a 500 000 PLN). Zdecydowana większość przedsiębiorców (między 86% a 99%)
sfinansowało inwestycje ze źródeł własnych, co związane jest z relatywnie niską wielkością
nakładów. Dotacje krajowe i unijne jako istotne źródło finansowania zostały wskazane tylko
przez przedsiębiorców z radomskiego (18%). Podobny udział źródeł finansowania (znacząca
przewaga środków własnych – od 66% w ciechanowsko-płockim do 93% w warszawskim
zachodnim) widoczny jest w planowanych wydatkach na innowacje, jednakże z różnicą
w odniesieniu do dotacji krajowych i unijnych, które w uwzględniane są w montażu finansowym
projektów przez aż 48% mikro i małych przedsiębiorców z sektora warszawsko-zachodniego).
Znaczący odsetek małych i mikro firm (przeciętnie między 33 a 44%, z wyjątkiem firm
z warszawskiego zachodniego – 26%) nie korzystało z usług firm zewnętrznych. Bardzo
niewielki odsetek mikro i małych przedsiębiorstw należał do organizacji biznesowych (najmniej
w radomskim, warszawskich wschodnim i zachodnim 4%, 7% w ostrołęcko-siedleckim do 11%
w m. Warszawa).36
Wykres 9. Zakup nowych technologii w przedsiębiorstwach
przemysłowych w latach 2011 i 2016.
GUS, Publiczne wsparcie działalności innowacyjnej w latach 2015-2017 w przedsiębiorstwach przemysłowych
Bank Pekao S.A., Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016., s. 232.
36
Ibidem, s. 234
34
35
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Zestawiając dane dotyczące sformalizowanego transferu technologii (dostępne tylko dla
makroregionu)
w sektorze
przedsiębiorstw
przemysłowych za lata 2011
i 2016 widać wyraźnie brak
istotnych
tendencji
wzrostowych–
zauważalnie
zwiększył się jedynie udział
usług konsultingowych, przy
wciąż niskim udziale prac
badawczo-rozwojowych.
Ponadto,
analiza
bazy
konkurencyjności
pokazała,
że w latach 2017-2018 ponad
połowa zapytań w dziale
usługi
badawczo-naukowe,
związana
była
z
zatrudnieniem osób fizycznych. Tak istotne zapotrzebowanie na pracowników naukowych jest
przede wszystkim wynikiem adaptacji do regulacji (w zakresie kosztów kwalifikowalnych) i
wymagań formalnoprawnych, a przede wszystkim nie buduje instytucjonalnego potencjału
instytucji badawczych.37

Bariery w obszarze “niskiego poziomu transferu wiedzy do gospodarki” nie uległy
zmniejszeniu względem diagnozy na potrzeby aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji
dla Mazowsza w latach 2013-2014 i utrzymują się na podobnym poziomie. Pogłębiają się
w obszarze regionu Mazowieckiego regionalnego ze względu na słabą dostępność jednostek
naukowych i centrów transferu technologii.

Bariery w obszarze ‘emigracji absolwentów szkół wyższych na Mazowszu oraz
wysoko wykwalifikowanych’:
•
brak dobrej jakości miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry w regionie
Mazowieckim regionalnym
•
niewystarczająco atrakcyjna ofercie kulturowa i społeczna ośrodków
w regionie Mazowieckim regionalnym
Cechą charakterystyczną procesów rozwojowych w regionach jest „zasysanie” czynnika
rozwojowego, jakim jest kapitał ludzki, z obszarów pozametropolitalnych do takich ośrodków
i ich najbliższego otoczenia. Proces ten odbywa się poprzez migracje ludności, najczęściej
w młodym wieku (głównie w wieku do 35 lat), z obszarów peryferyjnych do centrum regionu.
Zestawienie danych za lata 2014 i 2017 pokazuje utrzymujący się trend wyboru m.st Warszawy
jako kierunku migracji.38 Najbardziej mobilne są cztery grupy wiekowe mieszkańców
makroregionu: 20-24, 25-29, 30-34 i 35-39. Utrzymuje się ujemne saldo migracji w obrębie
byłych podregionów radomskiego, ostrołęckiego, siedleckiego, płockiego, obecnie
wchodzących w skład regionu mazowieckiego regionalnego.

37
38

GUS
Baza danych Demografia. GUS http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx
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Wykres 10.Saldo migracji wg wieku i podregionów w 2017 r.

Podkreślić jednak należy, że dynamika zwiększania się salda migracji w m.st. Warszawa została
zatrzymana. Należy jednak pamiętać, że statystycznie zarejestrowane migracje ludności
są tylko niewielką częścią rzeczywistych przemieszczeń województwa, dlatego też na
podstawie rejestrowanych zdarzeń można wnioskować tylko o trendach i kierunkach migracji,
a nie rzeczywistych rozmiarów badanego zjawiska. Badanie dotyczące uwarunkowań39 migracji
zarobkowych, pokazało, że, najczęstszymi powodami migracji zarobkowych były niskie
wynagrodzenie, brak stanowisk w wyuczonym zawodzie i brak ofert zatrudnienia w ogóle.
Migranci zarobkowi w zdecydowanej większości pozytywnie oceniają też podjętą decyzję pod
kątem sytuacji i stabilności finansowej oraz perspektyw, co powoduje, że większość z nich nie
rozważała powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania. Na decyzję o migracji częściej ma
wpływ miejsce docelowe niż zła kondycja miejsca wyjazdu – większa jest siła „przyciągania”
nowych mieszkańców aniżeli ich „odpychania”. Wskaźnik atrakcyjności subregionów wskazuje
także na duże znaczenie warunków bytowania, które mającą większy wpływ niż koniunktura
gospodarcza. Co więcej – im bliżej znajdują się centra dwóch obszarów tym większa skłonność
do przeprowadzki (migracja następuje częściej między obszarami sąsiadującymi) co świadczy
o niechęci do przeprowadzek na dalsze odległości.

Uwarunkowania i rodzaje wewnętrznych migracji zarobkowych mieszkańców Mazowsza: raport z badania,
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 2015.
39
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Dane dotyczące migracji wewnętrznej wg poprzedniego i obecnego miejsca
zamieszkania za rok 2014 i 2017 pokazują stabilizację trendu migracyjnego.40 Wyraźnie widać,
Wykres 12. Migracje wewnętrzne w woj. mazowieckim w 2014 r.
Wykres 11. Migracje wewnętrzne w woj. mazowieckim w 2017 r.

że oprócz suburbanizacyjnych ruchów w obrębie regionu Warszawskiego stołecznego,
to istotne znacznie ma też ma też migracja w kierunku miast subregionalnych i regionalnych
Mazowsza. Mimo wszystko znaczący udział ma też migracja z Warszawy na tereny regionu
Mazowieckiego regionalnego tj. do regionów ostrołęckiego, radomskiego i ciechanowskiego.
Aż 45% rozważających emigrację to mieszkańcy mniejszych miast, 28% – miast średnich
i dużych, a 27% – wsi. Perspektywy pracy w większych miastach są bardziej optymistyczne
niż w miejscowościach o mniejszym zaludnieniu. Dlatego gotowość do wyjazdów maleje
w zależności od miejsca zamieszkania. Mieszkańcy dużych miast to tylko 12% rozważających
emigrację.41 Migrują przede wszystkim osoby młode, co jest pochodną usamodzielnienia się,
czy założenia rodziny; często dobrze wykształcone. Na długookresowe wyjazdy przeważnie
decydują się osoby pracujące, zatem zmiana wiąże się często z poprawą warunków
zatrudnienia, nie zaś samą kwestią podjęcia pracy. Brak dobrej jakości miejsc pracy
dla wykwalifikowanej kadry stanowi podstawową barierę w analizowanym obszarze
ograniczeń. Oprócz naturalnych ruchów migracyjnych w analizie należy także uwzględnić
ofertę mazowieckich pracodawców, która wydaje się stanowić zasadniczą barierę Analiza treści
ogłoszeń, przeprowadzona w ramach badania WUP42 wykazała, że w okresie objętym badaniem
w województwie mazowieckim poszukiwano przede wszystkim pracowników usług
i sprzedawców (20,4% ogółu ogłoszeń) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników
(19,5% ogółu ogłoszeń). Kolejne grupy zawodów uszeregowane wg skali zapotrzebowania
wynikającego ze zgromadzonych ofert pracy to: pracownicy wykonujący prace proste (13,7%),
specjaliści (12,0%), technicy i inny średni personel (11,4%), pracownicy biurowi (9,9%),
operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (9,4%), przedstawiciele władz publicznych, wyżsi
urzędnicy i kierownicy (2,4%) oraz rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (1,3%). Ponadto tylko
9.2% firm z regionu Mazowieckiego regionalnego zatrudniało specjalistów ICT (Warszawski
stołeczny 23,4%) co jest wynikiem porównywalnym z przeciętnie osiąganym przez inne
regiony. (opolskie 9,9%, świętokrzyskie 10,3%).

Baza danych Demografia. GUS http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx
http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Raport-Migracyjny
42 Zapotrzebowanie na kwalifikwacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy., Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie 2017.
40
41
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Interesujących wskazań dostarcza także Barometr Zawodów 201843. We wszystkich
mazowieckich powiatach duży deficyt dotyczy przede wszystkim pracowników zawodowych:
kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, fryzjerów, pielęgniarek,
położnych, specjalistów budowalnych; kucharzy, piekarzy, mechaników, ślusarzy oraz
krawców i pracowników produkcji odzieży. W prognozie dla województwa mazowieckiego
występuje tylko jeden zawód nadwyżkowy (co stanowi 0,59% ocenianych zawodów, w 2017 r.
było to 3,1%). Ten zawód to ekonomista, należał on do tej kategorii także w ub. roku.
W przypadku bliższych Warszawie powiatów, mamy do czynienia z większym deficytem
zawodów specjalistycznych, takich jak m.in.: specjaliści ICT, automatyki, robotyki,
wykwalifikowani pracownicy budowalni, inżynierowie, lekarze i pracownicy medyczni,
nauczyciele, testerzy i operatorzy systemów. Komunikacyjnie akceptowalna odległość do
Warszawy, oferującej lepsze warunki finansowe sprawia, iż popyt na specjalistów nie jest
zaspokojony i aby przyciągnąć pracowników przedsiębiorcy będą zmuszeni oferować miejsca
pracy lepszej jakości.
Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców aktualnie na Mazowszu przebywa 42 728
osób44, które posiadają ważne dokumenty zezwalające na pobyt w Polsce. Większość
migrantów z Ukrainy przebywających w Warszawie ma wykształcenie średnie zawodowe
(37,2%). Migranci z Ukrainy przeważnie wykonują pracę dorywczą (pracę o charakterze stałym
ma nieco 45ponad jedna trzecia ankietowanych migrantów), a największa grupa z nich znajduje
zatrudnienie w usługach dla gospodarstw domowych, budownictwie, rolnictwie i hotelarstwie.
Tylko kilka procent z nich podejmuje pracę na stanowiskach specjalistycznych (3,7%)
i menadżerskich (1,7%).46 W chwili obecnej, migranci z Ukrainy nie stanowią jeszcze zasobów
zdolnych podjąć pracy w sektorach wiedzochłonnych, jednakże należy pamiętać, że liczba
studentów z Ukrainy w ciągu pięciu lat niemal się podwoiła. Można zatem przyjąć,
że uwzględnienie migrantów z Ukrainy jako jednego z elementów dotyczących barier
w obszarze emigracji wewnątrzwojewódzkich zyska na znaczeniu na potrzeby kolejnej
aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Bariery w obszarze “emigracji absolwentów szkół wyższych na Mazowszu oraz wysoko
wykwalifikowanych’” nie uległy zahamowaniu względem diagnozy na potrzeby aktualizacji
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego w latach 2013-2014, ale się
też nie pogłębiają, zmalała także waga tego czynnika.
W obszarze ‘zbyt małej koncentracji w rozwijaniu umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości i innowacji w systemie edukacji’:
• ograniczonej
liczbie
godzin
i
teoretycznego
wymiaru
nauczania
przedsiębiorczości w szkołach
• skupieniu podstawy programowej wokół zarządzania finansami
• brak praktycznego wymiaru lekcji przedsiębiorczości, w bliskim poznawczo
środowisku
Od roku szkolnego 2002/2003 w ramy systemu edukacji włączono obowiązkowy
przedmiot Podstawy przedsiębiorczości. Jego podstawa programowa obejmuje cztery główne
bloki tj. gospodarka rynkowa, rynek finansowy, rynek pracy i przedsiębiorstwo, i jest
realizowana w zakresie dwóch godzin tygodniowo, w licealnym cyklu kształcenia (w drugiej
i trzeciej w klasie liceum). Taki zakres programowy przedmiotu nadaje mu charakter podstaw
makroekonomii, ponieważ tylko jeden z czterech głównych bloków dotyczy rozwoju
strategicznego przedsiębiorstwa.47 W większości krajów – zwłaszcza tych o wyższym niż Polska
poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego – przedsiębiorczość nie jest nauczana jako osobny
przedmiot. Mimo to, w połowie państw zdefiniowano efekty uczenia się, które dotyczą zarówno
postaw, jak i umiejętności związanych z przedsiębiorczością, np. wykazywanie inicjatywy

Samul H., Węglicka A., Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie w województwie mazowieckim.,
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 2018.
44 www.migracje.gov.pl , dostęp z 28.01.2019
45 Chmielewska I., Dobroczek G., Panuciak A., Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, (2018).
46 Borowska-Żywno A., Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy [w:] E. Gruszewska, K. Karpińska, A. Protasiewicz
(red.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka
gospodarcza, 2018.
47 https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=15004824-931f-4780-838f-512ccf79c0da&groupId=764034
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i podejmowanie ryzyka oraz kreatywność.48 Stanowią one elementy składowe wartości
i kompetencji realizowanych w ramach działów programowych wszystkich przedmiotów. W tym
świetle krytyczne wydaje się przeformułowanie celów nauczania przedmiotu prowadzonego
w polskich szkołach, które zdecydowanie większy nacisk powinny kłaść na kształtowanie
postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych oraz myślenia kreatywnego z wykorzystaniem
aktywnych, angażujących uczniów metod pracy. Podstawy przedsiębiorczości na
wcześniejszym etapie szkolnym można także wykorzystać do popularyzacji przedmiotów
ścisłych wśród młodzieży. W tym obszarze barier w województwie mazowieckim, rysują się
także dysproporcje między m.st. Warszawa a innymi miastami regionalnymi i subregionalnymi.
Stołeczne Biuro Edukacji najbardziej aktywnie spośród samorządów mazowieckich miast
przygotowuje projekty wspierające nauczanie przedsiębiorczości w edukacji formalnej, takiej
jak wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe – Moja przyszłość (2014-2015), Zawodowa droga do przyszłości (20162018), Szkoła bliżej nauki, czy „Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych”, wspierające
stosowanie metod projektowych i badawczych. Samorządy gminne spoza regionu stołecznego
warszawskiego są mniej aktywne w wykorzystywaniu środków unijnych w tym zakresie. Raport
OECD49 jako kluczowe obszary nauczania przedsiębiorczości wymagające poprawy wskazuje:
brak spójnego systemu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, stosowanie pasywnych
metod nauczania i brak zaangażowania w nauczanie doświadczonych przedsiębiorców, a także
zróżnicowaną regionalnie jakość usług świadczonych na etapie rozpoczęcia działalności.
Zestawienie zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w makroregionie
mazowieckim, które istotny wzrost pokazuje tylko w obrębie m.st. Warszawy i powiatu
radomskiego z omówioną wcześniej dysproporcją w zakresie dostępności ośrodków
przedsiębiorczości i innowacji na Mazowszu zdecydowanie potwierdza tę tezę.

Bariery w obszarze “‘zbyt małej koncentracji w rozwijaniu umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości i innowacji w systemie edukacji’” pogłębiają się względem diagnozy
przygotowanej na potrzeby aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza
w latach 2013-2014.
•
Niedopasowana i niepraktyczna podstawa programowa się utrzymuje
•
Istnieją wysokie dysproporcje między aktywnością gmin, w zakresie organizacji
dodatkowych programów wsparcia uczniów i nauczycieli w zakresie kształtowania
postaw przedsiębiorczych i kompetencji kluczowych (z przewagą po stronie m.st.
Warszawa)

Konsekwencje występujących wąskich gardeł w dyfuzji innowacji w województwie
mazowieckim na poziomie makro są oczywiście najlepiej widoczne na poziomie wskaźników
poziomu innowacyjności, gdzie po stronie wskaźników dotyczących potencjału osiągane są
dużo lepsze wartości niż po stronie rezultatów działań innowacyjnych. Kolejną konsekwencją
jest utrwalanie dysproporcji rozwojowej pomiędzy regionem Warszawskim stołecznym
i Mazowieckim regionalnym, gdyż wdrażanie innowacji w gospodarce, zwiększa jej
konkurencyjność i tempo rozwoju. Niedostatek podmiotów systemu innowacji w regionie
Mazowieckim regionalnym powoduje także, iż nie jest w pełni gospodarczo wykorzystywany
potencjał naukowy województwa. Waga zidentyfikowanych wąskich gardeł dyfuzji innowacji
w podziale na podregiony województwa mazowieckiego przedstawia się następująco.
Tabela 2. Waga zidentyfikowanych wąskich gardeł dyfuzji innowacji w podziale na regiony województwa
mazowieckiego.
Waga zidentyfikowanych wąskich gardeł dyfuzji
innowacji w podziale na regiony województwa
mazowieckiego

++ wysoka waga

+ niska waga

Region
Warszawski
stołeczny

Region
Mazowiecki
regionalny

− niska waga

Obszar ‘dysproporcji rozwojowych’
Sadowska M., Edukacja w zakresie przedsię biorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskich
[w:] M. Kosała, M. Urbaniec, A. Żur (red.), Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością. Przedsiębiorczość
międzynarodowa., t. 2, Kraków 2016.
49 OECD, Przegląd polityk i programów rozwoju przedsiębiorczości sprzyjających włączeniu społecznemu., (2015).
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brak wystarczającej liczby aktorów systemu
innowacji tj. podmiotów gospodarczych zajmujących
się działalnością technologiczno-przemysłową w
regionie Mazowieckim regionalnym
•
koncentrację
ośrodków
innowacji
i
przedsiębiorczości
w
regionie
Warszawskim
stołecznym – utrudniony dostęp i powiązanie
(relacja) z podmiotami z regionu Mazowieckiego
regionalnego
•
niewystarczającą identyfikację szkół wyższych jako
składowych
systemu
innowacji
w regionie
Mazowieckim regionalnym
Obszar ‘nieefektywnej komunikacji między nauką, przemysłem i władzami lokalnymi’
•

•

brak (samo)postrzegania instytucji jako aktora
systemu innowacji

•

niespójne priorytety podmiotów systemu innowacji

alternatywne/ równoległe systemy wsparcia
innowacyjności – poziom krajowy i poziom
regionalny
Obszar ‘niskiego kapitału społecznego’
•

•

brak kultury innowacji w firmach

•

niewystarczającą ilość (brak) funkcjonujących sieci
współpracy przedsiębiorstw

brak unormowanej społecznie roli instytucji szkół
wyższych (a co za tym idzie takiego ich
postrzegania) jako partnera w procesie
innowacyjnym dla firm
•
słabą integrację systemów i inicjatyw wsparcia
innowacyjności podejmowanych przez administrację
(poziom krajowy/ poziom regionalny/ poziom
lokalny)
Obszar ‘niskiego poziomu transferu wiedzy do gospodarki’
•

•

nieformalny, nierejestrowany transfer wiedzy
poprzez zatrudnienie – region warszawski stołeczny

•

niski potencjał wdrożenia rozwiązań w firmach
regionu Mazowieckiego regionalnego

•

niski poziom rozwoju systemu instytucjonalnego w
regionie Mazowieckim regionalnym

−

++

−

++

−

+

−
++
++

++
++
++

+
+
−

++
++
+

+

+

+
+
−

−
++
++

Obszar ‘emigracji absolwentów szkół wyższych na Mazowszu oraz wysoko
wykwalifikowanych pracowników’
•
brak dobrej jakości miejsc pracy dla
wykwalifikowanej kadry w regionie Mazowieckim
regionalnym
• niewystarczająco atrakcyjna oferta kulturowa i
społeczna ośrodków w regionie Mazowieckim
regionalnym
Obszar ‘zbyt małej koncentracji w rozwijaniu umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i
innowacji w systemie edukacji’
• ograniczona liczba godzin i teoretyczny wymiar
nauczania przedsiębiorczości w szkołach
• skupienie podstawy programowej wokół zarządzania
finansami
• brak praktycznego wymiaru lekcji przedsiębiorczości,
w bliskim poznawczo środowisku

−
−

++
+

+
+
+

+
+
+
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Rozdział III.
Analiza barier w zakresie cyfryzacji regionu
Zakres:
➢ Analiza barier w zakresie cyfryzacji regionu.
Według danych GUS50 za rok 2018 98,4% przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie
warszawskim stołecznym wykorzystuje komputery w swojej działalności. Jednocześnie tylko
połowa z nich (45,1%) korzysta z aplikacji dedykowanych (opracowanych na zlecenie
przedsiębiorstwa). W regionie Mazowieckim regionalnym wartość tego wskaźnika jest wyraźnie
mniejsza i wynosi 27,8 %. Znakomita większość przedsiębiorstw, zarejestrowanych na terenie
Mazowsza, posiada dostęp do Internetu (poprzez łącza szerokopasmowe zarówno
z wykorzystaniem technologii DSL i urządzeń mobilnych wykorzystujących komórkowe sieci
telefoniczne) – 97% w regionie stołecznym i 93,5% poza nim. W regionie Mazowieckim
regionalnym przedsiębiorstwa zawierają umowy na świadczenie usług dostępu do Internetu
o mniejszej prędkości w porównaniu do regionu Warszawskiego stołecznego. Ponad 23%
przedsiębiorstw w regionie Warszawskim stołecznym zatrudnia specjalistów IT, podczas gdy
poza nim poziom zatrudnienia własnych specjalistów IT wynosi tylko 9,2%. Jednocześnie,
znaczna część firm (41%) prowadzących działalność na terenie regionu Warszawskiego
stołecznego dokonuje zakupu usług wsparcia użytkownika w zakresie systemów zarządzania
biznesowego. Pozytywnym sygnałem jest fakt, że w regionie Mazowieckim regionalnym takich
zakupów dokonuje niewiele mniej, bo 32% przedsiębiorstw. Mazowieckie firmy w niewielkim
stopniu wykorzystują bardziej zaawansowane technologie przetwarzania informacji. Chmura
wykorzystywana jest w zakresie rozwiązań dotyczących zarządzania informacjami o klientach
tylko przez 7% firm w regionie Warszawskim stołecznym i niespełna 1% (0,8%) poza nim.
Firmy nie korzystają też z zakupu usług mocy obliczeniowej potrzebnej do korzystania
z aplikacji wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo (4,1% w regionie warszawskim i 0,9 %
w regionie Mazowieckim regionalnym). Z Serwerów dedykowanych korzysta jedynie 12,6%
przedsiębiorstw w regionie Warszawskim stołecznym i 2% poza nim). Wykorzystanie robotów
przemysłowych w działalności w obu regionach Mazowsza osiąga podobny poziom to jest 4,1%
i 4,5%. Jeszcze rzadziej firmy korzystają z robotów usługowych (2,3% przedsiębiorstw
na terenie regionu Warszawskiego stołecznego, 2,9% poza nim). Wartości tych wskaźników
pokazują, że mała grupa przedsiębiorstw wykorzystuje rozwiązania charakterystyczne
dla Przemysłu 4.0, co daje obraz niewielkiego zaawansowania rozwoju cyfryzacji działalności
firm.
Analizując cyfryzację w kontakcie regionalnych inteligentnych specjalizacji i działań
wspierających dyfuzję innowacyjności na Mazowszu, należy mieć na uwadze przede wszystkim,
wymiar, który będzie miał największe znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorstw i wyzwań
związanych z koncepcją Przemysłu 4.0. Indeks gospodarki cyfrowej (DESI) wyznacza pięć
wymiarów (działów) pojęcia tj. łączność i kapitał ludzki, korzystanie z Internetu, integracja
technologii cyfrowej oraz cyfrowych usług publicznych. Z punktu widzenia przedsiębiorstw
największe znaczenie wydają się mieć kwestie związane z infrastrukturą łączności i dostępem
do Internetu, a także wdrażania i integracji technologii cyfrowej. W indeksie DESIw 2018 r.
Polska zajmuje 24 miejsce w grupie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, pozostając na
pozycji z 2017 roku. Polskie wyniki poprawiają się w takim samym tempie jak w innych krajach
Unii Europejskiej, co zważywszy na wstępne zapóźnienia nie jest zadowalające. Podstawowe
umiejętności cyfrowe posiada 46% Polaków, stale też rośnie liczba absolwentów kierunków
STEM51 przewyższająca średni poziom Unii Europejskiej.
W obrębie wskaźnika integracja technologii cyfrowej w bieżącej działalności
przedsiębiorstw mimo poprawiających się wyników Polska plasuje się na przedostatnim
miejscu w indeksie. Elektroniczną wymianą informacji posługuje się 26% przedsiębiorców.
W ramach tego wskaźnika zanotowano wyraźny, 4 punktowy wzrost w stosunku do 2017 r.,
jednakże jego średnia wartość dla Unii Europejskiej wynosi 34%. Znacząca większość
przedsiębiorstw, które wykorzystują elektroniczny obieg dokumentów posługuje się fakturami
w formie nienadającej się do automatycznego przetwarzania (84,4% w regionie Warszawskim
stołecznym i 77,1% regionie Mazowieckim regionalnym). W większości przypadków
elektroniczna faktura jest skanem faktury w wersji papierowej (zarówno w regionie
50
51

GUS, Przedsiębiorstwa o pracujący wykorzystujący komputery i urządzenia przenośne w 2018 r.
STEM – ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics – dyscypliny nauki, technologii, inżynierii, matematyki.

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawskim stołecznym, jak i regionie Mazowieckim regionalnym wskaźnik ten oscyluje
wokół 95%), co ewidentnie wskazuje na niewykorzystywanie potencjału istniejącej
infrastruktury i rozwiązań informatycznych w procesach biznesowych. Odsetek przedsiębiorstw
prowadzących analizy big data pozyskanych z czujników i inteligentnych urządzeń
wykorzystujących technologie komunikacyjne Internetu rzeczy wynosi zaledwie 3,2%
na terenie regionu Warszawskiego stołecznego i 1,5% poza nim). Danymi geolokalizacyjnymi
pozyskanymi z przenośnych urządzeń posługuje się dwa razy więcej przedsiębiorstw
odpowiednio (6,4% i 5,5%), co także trudno uznać za wystarczające wskaźniki.
Największą barierą w rozwoju cyfryzacji regionu nie jest już infrastruktura i dostęp
do sieci szerokopasmowych, ponieważ ponad 90% przedsiębiorstw znajduje się w jego
zasięgu, a brak kompetencji cyfrowych pracowników i właścicieli przedsiębiorstw. Na terenie
regionu Mazowieckiego regionalnego wskaźnik niewystarczającego poziomu wiedzy w zakresie
tak zwanej chmury wynosi aż 41,4%.52 Samorząd Województwa Mazowieckiego chcąc
stymulować postępowanie procesu cyfryzacji regionu powinien rozważyć przede wszystkim
działania związane z dostarczaniem i wsparciem rozwoju kompetencji cyfrowych
pracowników, zwłaszcza przedsiębiorstw prowadzących działania w ramach inteligentnych
specjalizacji. Należy także rozważyć uruchomienie instrumentu, w ramach którego możliwe
byłoby finansowanie inicjatyw z zakresu Industry 4.0 lub platformy oferującej wsparcie
digitalizacji MŚP o ograniczonych zasobach finansowych.

52

GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w
2018
roku,
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwachdomowych-w-2018-roku,3,16.html
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Rozdział IV.
Wąskie gardła regionalnego systemu innowacji
Zakres:
➢ Konsekwencje wąskich gardeł dla regionalnego systemu innowacji
➢ Możliwości zarządzania wąskimi gardłami przez uczestników regionalnego systemu innowacji, w tym przez:
- władze Mazowsza,
- instytucje otoczenia biznesu;
- uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe;
- przedsiębiorców;
- samorząd lokalny.
Pytanie:
✓
✓
✓

Jak zwiększyć transfer wiedzy i innowacji z Warszawy do reszty regionu?
Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w regionie?
Jakie są możliwości zniwelowania przez władze regionu zidentyfikowanych problemów?

Możliwości zarządzania wąskimi gardłami i niwelowania barier występujących w regionalnym systemie innowacji zostały przedstawione w poniższej
tabeli.
Tabela 3. Możliwości zarządzania wąskimi gardłami w dyfuzji innowacji i cyfryzacji w regionie
AKTOR

MOŻLIWOŚCI ZARZĄDZANIA: DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW
I OGRANICZAJĄCE BARIERY REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI

REGIONALNEGO SYSTEMU
INNOWACJI

Wąskie gardło w postaci dysproporcji rozwojowych regionów (NUTS2) województwa mazowieckiego
KONSEKWENCJE
WYSTĘPOWANIA

➢
➢
➢

brak efektywnie funkcjonującego regionalnego systemu innowacji obejmującego cały obszar województwa
mazowieckiego
niski potencjał adaptacji wiedzy oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie Mazowieckim
regionalnym
utrudniony dostęp do wsparcia ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w regionie Mazowieckim
regionalnym

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Samorząd regionalny

Samorząd lokalny

Instytucje otoczenia biznesu

Uczelnie jednostki naukowobadawcze, ośrodki badawczorozwojowe

Przedsiębiorcy

➢ Uruchomienie instrumentu wsparcia dedykowanego regionowi Mazowieckiemu regionalnemu, w szczególności
uwzględniającego zarządzanie kompetencjami i strategicznym rozwojem firmy np. zapewnienia w ramach
systemowego rozwiązania aktywnego wsparcia mentora lub brokera kompetencji dla przedsiębiorstw
➢ Stymulowanie powstawania lokalnych powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzących do wzrostu ich
kompetencji i podejmowania współpracy w obszarze innowacji
➢ Powiązanie wsparcia instytucji regionalnego systemu innowacji zlokalizowanych w regionie Warszawskim
stołecznym z prowadzeniem działań w regionie Mazowsza regionalnego poprzez określenie stosownych warunków
konkursowych, kryteriów oceny projektów, obowiązkowych do uzyskania wskaźników.
➢ Prowadzenie konsekwentnej polityki rozwoju gospodarczego i wsparcia inwestycji, promującej przedsiębiorstwa
o wysokim potencjale technologicznym z wykorzystaniem m.in. stref aktywności gospodarczej, oferty dla
inwestorów, specjalnych stref ekonomicznych, preferencji podatkowych
➢ Wykorzystanie instrumentów prawnych z ustawy o samorządzie gminnym (tj. możliwość współdziałania w ramach
związków gminnych) w celu niwelowania bariery ograniczonych zasobów na wsparcie innowacji
➢ Wzmocnienie (poprzez poszerzenie i profesjonalizację działania) oferty doradczej oraz powiązanie usług
doradczych ze wsparciem innowacji technologicznych
➢ Zwiększenie aktywności organizacji branżowych i stowarzyszeń w zakresie podnoszenia potencjału i kompetencji
przedsiębiorstw w ramach realizacji swoich celów statutowych
➢ Wzmacnianie roli centrów transferu technologii poprzez intensyfikację działań skierowanych do przedsiębiorstw
i promocja współpracy z gospodarką, zwłaszcza budowanie i zwiększenie dostępności oferty badawczorozwojowej dla przedsiębiorstw oraz aktywny udział w gospodarczych forach branżowych, targach itp.
➢ Udostępnianie infrastruktury technologicznej przedsiębiorcom i start-upom
➢ Wspieranie przedsiębiorczości pracowników naukowych, w szczególności na Mazowszu regionalnym
➢ Aktywne i świadome angażowanie własnych zasobów na rzecz wsparcia systemu innowacyjności, ze szczególnym
uwzględnieniem dyfuzji innowacji
➢ Promowanie wewnątrz organizacji kultury innowacyjnej i podnoszenie kompetencji – zarówno w odniesieniu
do kultury innowacyjności, jak też zarządzania i kompetencji cyfrowych
➢ Angażowanie się w lokalne inicjatywy sieciowe, uwzględnianie kwestii wsparcia rozwoju innowacji w strategiach
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – ang. corporate social responsibility)
➢ Wdrożenie przez duże przedsiębiorstwa o publicznej strukturze własności dostępnych mechanizmów prawnoadministracyjnych wspierających nowe rozwiązania tj. innowacyjne zamówienia publiczne
➢ Prowadzenie przez duże przedsiębiorstwa programów wsparcia powstawania i rozwoju innowacyjnych
przedsięwzięć, w szczególności działalności start-upów, których rozwiązania mogą zostać zaimplementowane w
działalności tych firm
➢ Wzmacnianie kompetencji zarządzania zespołami i strategicznym rozwojem przedsiębiorstwa

Wąskie gardło w postaci nieefektywnej komunikacji między władzami lokalnymi, nauką i przemysłem
KONSEKWENCJE
WYSTĘPOWANIA

➢
➢

niespójne priorytety podmiotów systemu innowacji
alternatywne/równoległe systemy wsparcia innowacyjności – poziom krajowy i poziom regionalny
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Samorząd regionalny

Samorząd lokalny

Instytucje otoczenia biznesu

Uczelnie, jednostki naukowobadawcze, ośrodki badawczorozwojowe

➢ brak (samo)postrzegania instytucji jako aktora systemu innowacji
➢ Aktywne korzystanie z mechanizmu konsultacji z władzami lokalnymi w oparciu o ustawę o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju i promowanie partycypacyjnego sposobu podejmowania decyzji o priorytetach polityki innowacji
➢ Wykorzystanie wsparcia eksperckiego/mentorskiego w rozwoju efektywnej komunikacji, pozwalające
na zwiększenie kompetencji aktorów systemu innowacji
➢ Pomocnicze wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji (typu webinaria i internetowe mechanizmy
konsultacyjne)
➢ Częściowe odformalizowanie ścieżki kontaktu na poziomie roboczym, w szczególności na forach współpracy
i konsultacji
➢ Świadome zarządzanie kompetencjami wewnętrznymi w organizacji zespołów (tj. dobieranie zadań w zależności
od profilu kompetencyjnego pracownika)
➢ Partycypacyjny sposób podejmowania decyzji dotyczących regionalnego systemu innowacji, dający
przedsiębiorcom poczucie sprawczości i współdecydowania
➢ Aktywne korzystanie z mechanizmu konsultacji z władzami innych szczebli w oparciu o ustawę o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
➢ Inicjowanie tworzenia ośrodków innowacji dostosowanych do lokalnych potrzeb i możliwości wykorzystania (także
ich współdzielenia z innymi jednostkami samorządu)
➢ Aktywizacja pozawarszawskich ośrodków miejskich w kreowanie polityki innowacyjnej
➢ Uwzględnienie aspektów rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w programach rewitalizacji, poprzez wskazanie
jakie przedsięwzięcia w ramach programu rewitalizacji zostaną podjęte w tym zakresie, jakie są zakładane
rezultaty działań, jaki wpływ będą mieć na lokalną gospodarkę
➢ Świadome zarządzanie kompetencjami w organizacji zespołów (tj. dobieranie zadań w zależności od profilu
kompetencyjnego pracownika)
➢ Profesjonalizacja działania organizacji zrzeszających przedsiębiorców w zakresie dialogu pomiędzy aktorami
systemu innowacji (również przez początkowe dostarczenie kompetencji doradczych)
➢ Rozszerzenie aktywności IOB w zakresie popularyzacji rozwiązań naukowych w formie dostosowanej
do adresatów, wskazującej na możliwości zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
inteligentnych specjalizacji regionu (wykorzystanie mechanizmu akredytacji)
➢ Wzmacnianie roli i aktywności centrów transferu technologii
➢ Tworzenie stanowisk do współpracy z biznesem, w przypadku braku centrów transferu technologii i nadanie im
odpowiedniej rangi
➢ Wzmacnianie wewnętrznych kompetencji do zarządzania i realizacji projektów w konsorcjach naukowoprzemysłowych poprzez udział w projektach, w których uczestniczą partnerzy z krajów o większym stopniu
rozwoju współpracy i adaptacja dobrych wzorców
➢ Aktywny udział przedstawicieli uczelni, jednostek naukowo-badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych w
wydarzeniach i forach branżowych
➢ Uatrakcyjnienie form prezentacji możliwych rozwiązań naukowych o potencjale implementacji w gospodarki
formie
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Przedsiębiorcy

➢ Wykorzystanie nowych narzędzi sieciowych i popularyzacja rozwiązań na portalach branżowych (w przystępnej
formie, wskazującej na potencjał rozwiązania dla gospodarki)
➢ Częściowe odformalizowanie ścieżki kontaktu i skrócenie procedur współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
szczególności na wstępnych etapach i przy projektach o niewielkim budżecie
➢ Jasno określone i wyartykułowane cele komunikacji między aktorami systemu innowacji

Wąskie gardło w postaci niskiego kapitału społecznego
KONSEKWENCJE
WYSTĘPOWANIA

Samorząd regionalny

➢

➢
➢
➢

➢

Samorząd lokalny

➢

➢
Instytucje otoczenia biznesu

niski poziomem kultury innowacji w przedsiębiorstwach
niewystarczająca ilość lub brak funkcjonujących sieci współpracy przedsiębiorstw i innych inicjatyw
sieciowych angażujących podmioty regionalnego systemu innowacji
➢ słaba integracja systemów i inicjatyw wsparcia innowacyjności podejmowanych przez administrację
publiczną i inne instytucje wsparcia
Wzmacnianie wewnętrznych kompetencji do kreowania i wdrażania instrumentów polityki innowacyjnej poprzez
udział w projektach z udziałem partnerów z krajów o większym stopniu rozwoju współpracy i adaptacja dobrych
wzorców
Wykorzystywanie potencjału Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji do koordynowania
międzyregionalnych inicjatyw i działań
Uruchomienie instrumentu/platformy wspierającej małe i średnie przedsiębiorstwa o ograniczonych zasobach w
transformacji cyfrowej np. poprzez udostępnianie współdzielonych rozwiązań informatycznych
Stosowanie mechanizmów w ramach uruchamianych konkursów i naborów projektów w ramach finansowania
własnego i pochodzącego ze źródeł UE, wymuszających współpracę w miejsce rywalizacji indywidualnej np.
konkursu dwuetapowego, który po pierwszej selekcji wymuszałby proces współpracy i poszukiwanie wspólnej
agendy. Zidentyfikowanie tych obszarów wspólnych byłoby warunkiem finansowania indywidualnego projektu
firmy
Uruchomienie instrumentu ze środków własnych lub UE pozwalającego na poszukiwanie innowacji społecznych w
zakresie metod przyśpieszonego budowania kapitału społecznego np. konkursu otwartego na opracowanie
innowacyjnego rozwiązania stanowiącego odpowiedź na wyzwanie społeczne jakim jest niski poziom kapitału
społecznego i długi proces jego naturalnego wzrostu
Integrowanie różnych grup społecznych wokół lokalnych inicjatyw, pozwalających przełamywać wzajemne
stereotypowe postrzeganie
Włączanie do głównego nurtu polityki społeczno-gospodarczej rezultatów pracy inicjatyw oddolnych, szczególnie
będących przejawem postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych
Wzmocnienie działań koordynatorów klastrów poprzez zwiększenie ich aktywności i wykorzystanie profesjonalnej
wiedzy w zakresie poszukiwania wspólnych obszarów, pozwalających nawiązywać trwałe relacje pomiędzy
podmiotami
Weryfikacja celów statutowych i wizji działań tradycyjnie zakorzenionych związków branżowych w odniesieniu do
zmian w systemie i otoczeniu
➢
➢

➢

➢

34

Uczelnie, jednostki naukowobadawcze, ośrodki badawczorozwojowe
Przedsiębiorcy

➢ Aktywizacja działań w zakresie współpracy międzysektorowej, międzybranżowej i tworzenia nowych łańcuchów
wartości
➢ Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie praktyk, staży i organizacji wspólnych działań (np.
włączania do programu dydaktycznego elementów zakładających zaangażowanie w rozwiązywanie potrzeb
konkretnych przedsiębiorców)
➢ Promocja przedsiębiorczości akademickiej
➢ Dzielenie się doświadczeniami przez firmy o wysokiej kulturze innowacyjnej w lokalnym środowisku w celu
budowania zaufania, kreowania potrzeb innowacyjnych (np. w ramach działań społecznej odpowiedzialność
biznesu)

Wąskie gardło w postaci niskiego poziomu transferu wiedzy do gospodarki
Konsekwencje występowania
Samorząd regionalny

Samorząd lokalny
Instytucje otoczenia biznesu

➢ utrwalenie zróżnicowania poziomu innowacyjności regionów województwa mazowieckiego
➢ niepełne wykorzystanie potencjału naukowego makroregionu
➢ Identyfikacja lokalnie funkcjonujących podmiotów i osób mogących pełnić role brokerów kompetencji i technologii
oraz wzmacnianie ich roli w systemie innowacji poprzez budowanie kompetencji
➢ Wdrożenie mechanizmów finansowych pozwalających na szybką ścieżkę zakupu usług badawczych przez
przedsiębiorstwa w przypadku projektów o niewielkim zakresie wartości finansowej
➢ Zwiększenie zasobów i zintensyfikowanie podejmowanych przez organizacje samorządowe, dedykowane
rozwojowi regionalnemu i gospodarczemu, działań mających na celu rozwój innowacyjny np. działań Agencji
Rozwoju Mazowsza SA, Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., Mazowieckiego Parku NaukowoTechnologicznego – PS w Płońsku w zakresie sieciowania firm, wsparcia doradczego, promowania innowacji i
współpracy naukowo-gospodarczej
➢ Współpraca z jednostkami naukowymi w zakresie inicjowania powstawania ośrodków innowacji
➢ Aktywizacja miejskich wydziałów gospodarczych w budowaniu świadomości potrzeb innowacyjnych
przedsiębiorców z danego terenu (i współpraca z centrami transferu technologii w tym zakresie)
➢ Dalsza profesjonalizacja działań IOB w zakresie usług związanych z transferem technologii wobec poszerzającej
się komercyjnej oferty tego typu
➢ Aktywne działanie sieci współpracy IOB zwiększających swój potencjał poprzez oferowanie koordynowanych
kompleksowych usług
➢ Poszerzenie oferty o usługi doradztwa technologicznego, polegające na optymalizacji transferowanych technologii
i rozwiązań pod kątem rzeczywistego dostosowania do potrzeb i możliwości ich innego zaspokojenia
➢ Włączenie organizacji typu Business Network International (BNI) do systemu dyfuzji wiedzy – wykorzystanie
funkcjonujących
organizacji
rekomendacji
biznesowych
opierających
swoją
działalność
na
efektywnym networkingu
➢ Aktywizacja działań w zakresie informowania o zbliżających się wymaganiach prawnych (np. opakowania, czy
produkcja plastiku) w sposób stymulujący wprowadzanie nowych rozwiązań i transfer technologii
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➢ Zaangażowanie organizacji pozarządowych związanych z promowaniem działań efektywnego korzystania z
zasobów w celu podkreślenia korzyści związanych w wdrażaniem nowych technologii w tym zakresie
Uczelnie, jednostki naukowo- ➢ Aktywny udział przedstawicieli uczelni w różnorodnych forach branżowych
badawcze, ośrodki badawczo- ➢ Uatrakcyjnienie form prezentacji możliwych rozwiązań naukowych o potencjale implementacji w gospodarce,
rozwojowe
dostosowanie form przekazu do odbiorców
➢ Wykorzystanie elektronicznych kanałów komunikacji (np. mediów społecznościowych dedykowanych
profesjonalistom) i popularyzacja rozwiązań na portalach branżowych (w przystępnej formie, wskazującej na
potencjał rozwiązania dla gospodarki)
➢ Częściowe odformalizowanie i uproszczenie ścieżki kontaktu oraz współpracy, w szczególności w przypadku
projektów o niewielkim budżecie
Przedsiębiorcy
➢ Aktywny udział w inicjatywach wsparcia współpracy i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw podejmowanych
przez samorząd terytorialny i inne instytucje oferujące wsparcie dla dyfuzji innowacji
➢ Promowanie odniesionych sukcesów w wyniku zastosowania rozwiązań pochodzących ze sfery nauki jako dobrych
praktyk
➢ Określanie wymagań wobec partnerów biznesowych, wymuszających stosowanie innowacyjnych i
zrównoważonych środowiskowo rozwiązań w łańcuchu dostaw
Wąskie gardło w postaci emigracji absolwentów szkół wyższych na Mazowszu oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników, mającej
źródło w:
• niewystarczająco atrakcyjnej ofercie kulturowej i społecznej
• braku dobrej jakości miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry w regionie Mazowieckim regionalnym
KONSEKWENCJE
➢ potęgowanie naturalnych procesów migracyjnych, szczególnie odczuwalnych w woj. mazowieckim jako
WYSTĘPOWANIA
centralnym regionie Polski
➢ utrwalanie dysproporcji po stronie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i zasobów ludzkich w regionie
Mazowieckim regionalnym
Samorząd regionalny
➢ Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w sektorach działalności profesjonalnej i sektorach usług wiedzochłonnych
(KIBS) poza terytorium regionu Warszawskiego stołecznego poprzez konkursy dedykowane lub preferencje dla
projektów w programach współfinansowanych ze środków UE
➢ Wykorzystanie mechanizmu decentralizacji instytucji regionalnych w budowaniu lokalnego potencjału z
jednoczesnym zachowaniem rozwiązań e-administracji
Samorząd lokalny
➢ Polityka i programy rozwoju gospodarczego wspierające powstawanie inwestycji generujących miejsca pracy
wysokiej jakości dla specjalistów
➢ Realizowanie programów i inicjatyw ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm w sektorach działalności
profesjonalnej i sektorze usług wiedzochłonnych (KIBS), pozwalających na pracę zdalną
➢ Polityka rozwoju miast gwarantująca wysoką jakość życia, uwzględniająca oczekiwania grupy społecznej wysoko
wykwalifikowanych profesjonalistów
➢ Budowanie wizerunku miast-ośrodków subregionalnych i regionalnych jako nowoczesnych, przyjaznych do życia
i spełniających wymagania grupy społecznej wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów
Instytucje otoczenia biznesu
➢ Oferowanie usług dla przedsiębiorstw ułatwiających transformację w kierunku Przemysłu 4.0
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Uczelnie, jednostki naukowobadawcze, ośrodki badawczorozwojowe
Przedsiębiorcy

➢ Oferowanie usług dla przedsiębiorstw dotyczących optymalizacji polityki zatrudnienia w kierunku wdrożenia form
pracy zdalnej i rozwiązań umożliwiających zachowanie work life balance
➢ Promowanie rozwiązań w zakresie wdrożenia form pracy zdalnej wśród firm z regionu Warszawskiego stołecznego
➢ Rozwój oferty wysokiej jakości kształcenia specjalistycznego w ośrodkach subregionalnych i regionalnych regionu
Mazowieckiego regionalnego

➢ Poprawa warunków płacowych wysoko wykwalifikowanych specjalistów poprzez zwiększenie efektywności
produkcji ze względu na rozwiązania cyfrowe i z zakresu Przemysłu 4.0
➢ Poprawa jakości oferowanych miejsc pracy i warunków pracy umożliwiających zachowanie work life balance np.
pracy zdalnej/ telepracy
Wąskie gardło w postaci zbyt małej koncentracji w rozwijaniu umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i innowacji w systemie
edukacji, mającej źródła w:
• ograniczonej liczbie godzin i teoretycznego wymiaru nauczania przedsiębiorczości w szkołach
• skupieniu podstawy programowej wokół zarządzania finansami
• brak praktycznego wymiaru lekcji przedsiębiorczości, w bliskim poznawczo środowisku
KONSEKWENCJE
➢ osłabienie pełnego wykorzystania potencjału innowacyjnego młodzieży
WYSTĘPOWANIA
➢ ograniczenie przedsiębiorczości mierzonej liczbą nowopowstających przedsiębiorstw w regionie Mazowieckim
regionalnym
➢ niewykorzystanie możliwości wpływu kształtowanie kultury proinnowacyjnej
Samorząd regionalny
➢ Uruchomienie konkursów adresowanych do szkół, wspierających angażowanie lokalnych firm w nauczanie
przedsiębiorczości
➢ Zlecenie realizacji zadań publicznych związanych w promowaniem edukacji proprzedsiębiorczej i proinnowacyjnej
organizacjom pozarządowym realizującym analogiczne cele statutowe
➢ Uwzględnianie w ocenie potencjału przedsiębiorstw startujących w naborach w ramach programach
współfinansowanych ze środków UE (np. dotyczących podnoszenia kompetencji pracowników) kryteriów
związanych z zaangażowaniem przedsiębiorstw w promowanie postaw przedsiębiorczych tj. jak kryterium
rozstrzygające w przypadku równej liczby punktów
Samorząd lokalny
➢ Uruchomienie konkursów adresowanych do szkół, wspierających angażowanie lokalnych firm w nauczanie
przedsiębiorczości
➢ Zlecenie realizacji zadań publicznych związanych w promowaniem edukacji proprzedsiębiorczej i proinnowacyjnej
organizacjom pozarządowym realizującym analogiczne cele statutowe
➢ Stymulowanie nauczania postaw przedsiębiorczych na etapie szkoły podstawowej (międzyprzedmiotowo – ze
względu na brak odrębnego przedmiotu lub zdefiniowanego celu w szkole podstawowej)
Instytucje otoczenia biznesu
➢ Angażowanie się organizacji branżowych w inicjatywy wspierające praktyczny wymiar nauki przedsiębiorczości
➢ Zaangażowanie koordynatorów organizacji przedsiębiorców/ klastrów w aktywne działania na rzecz praktycznego
nauczania przedsiębiorczości, również w związku z nauką zawodu
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Uczelnie, jednostki naukowobadawcze, ośrodki badawczorozwojowe

➢ Stymulowanie działań aktywnych kół naukowych i stowarzyszeń absolwentów oraz wykorzystywanie ich

potencjału do prowadzenia wspólnych inicjatyw praktycznego nauczania przedsiębiorczości w dziedzinach
zaawansowanych technologicznie
➢ Organizowanie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
Przedsiębiorcy
➢ Angażowanie się w inicjatywy wspierające praktyczny wymiar nauki przedsiębiorczości w szkołach, również w
związku z nauką zawodu
Wąskie gardło w postaci ograniczonego wykorzystywania technologii cyfrowych w działalności biznesowej i produkcyjnej, mające źródło
w:
• niewystarczających kompetencjach kadry przedsiębiorstw w zakresie procesów cyfryzacji
• ograniczonych możliwościach przedsiębiorstw ponoszenia nakładów na technologie związane z Przemysłem 4.0
KONSEKWENCJE
➢ niewykorzystywanie sposobów zwiększenia efektywności działalności biznesowej i poprawy konkurencyjności
WYSTĘPOWANIA
przedsiębiorstw poprzez cyfryzację procesów
➢ ograniczone tempo rozwoju gospodarczego w szczególności w regionie Mazowieckim regionalnym
➢ ograniczające się możliwości konkurowania z przedsiębiorstwami przemysłowymi rozwiniętych gospodarek ze
względu na brak automatyzacji procesów
Samorząd regionalny
➢ Dedykowanie MŚP instrumentów finansowych (inwestycyjnych) na proces transformacji w kierunku
Przemysłu 4.0
➢ Podkreślenie roli i wykorzystanie potencjału działań w ramach inteligentnej specjalizacji Inteligentne Systemy
Zarządzania dla rozwoju firm w innych sektorach
➢ Wygenerowanie funkcji brokera kompetencji w ramach
mechanizmów wspierania lokalnych powiązań
przedsiębiorstw na rzecz projektów innowacji oraz wsparcie przez niego tematów horyzontalnych, takich jak
cyfryzacja produkcji i działalności biznesowej, Przemysł 4.0
➢ Wdrażanie rozwiązań cyfrowych we własnej działalności, a w konsekwencji promowanie i upowszechnianie
digitalizacji, także przez stosowane standardy współpracy
Samorząd lokalny
➢ Wdrażanie rozwiązań cyfrowych we własnej działalności a w konsekwencji promowanie i upowszechnianie
digitalizacji, także przez stosowane standardy współpracy
➢ Dedykowanie instrumentów wsparcia dla MŚP na proces transformacji w kierunku Przemysłu 4.0
➢ Zaangażowanie organizacji związanych z promowaniem gospodarki cyfrowej do realizacji zadań publicznych z
zakresu rozwoju gospodarczego w roli tematycznych ekspertów
Instytucje otoczenia biznesu
➢ Oferowanie usług wsparcia w zakresie tematów horyzontalnych, takich jak cyfryzacja produkcji i działalności
biznesowej
➢ Promowanie bezpiecznych rozwiązań informatycznych open source do zastosowań w cyfryzacji działalności
biznesowej
➢ W przypadku IOB dysponujących potencjałem technicznym, świadczenie usług materialnych z zakresu rozwiązań
Przemysłu 4.0 w skali pilotażowej, pozwalającej firmom na zapoznanie się z nimi
➢ Promowanie rozwiązań cyfrowych współdzielonych przez przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP
(np. w ramach sieci, klastrów) zmniejszających barierę finansową związaną z ich wdrożeniem
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➢ Wdrażanie rozwiązań cyfrowych we własnej działalności, a w konsekwencji promowanie i upowszechnianie
digitalizacji, także przez stosowane standardy współpracy
➢ Przedstawianie korzyści ekonomicznych związanych z Przemysłem 4.0
➢ Informowanie i świadczenie usług polegających na audycie cyfrowym i optymalizowaniu kosztów wdrożenia
rozwiązań Przemysłu 4.0
➢ Przedstawianie możliwości wprowadzenia zmian w kierunku rozwiązań Przemysłu 4.0 w sposób ewolucyjny/
stopniowy, niewymagających od przedsiębiorstw istotnych nakładów inwestycyjnych
Uczelnie, jednostki naukowo- ➢ Ukierunkowanie, rozwijanych w oparciu o wyniki badań, technologii i rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 zgodnie
badawcze, ośrodki badawczoz konkretnymi potrzebami przedsiębiorstw i dostosowanych do realnych możliwości ich wdrożenia przez MŚP z
rozwojowe
regionu.
➢ Wdrażanie rozwiązań cyfrowych we własnej działalności, a w konsekwencji promowanie i upowszechnianie
digitalizacji, także przez stosowane standardy
Przedsiębiorcy
➢ Wdrażanie rozwiązań cyfrowych i technologii Przemysłu 4.0 przez duże przedsiębiorstwa we własnej działalności,
a w konsekwencji promowanie i upowszechnianie digitalizacji, także przez standardy wymagane od partnerów
biznesowych
Nowy czynnik, potencjalnie negatywnie, wpływający na procesy funkcjonujące w ramach regionalnego systemu innowacji w postaci nowych
form organizacyjnych procesów, związanych z wdrażaniem koncepcji inteligentnych specjalizacji i procesu przedsiębiorczego odkrywania (np.
powoływanych grup roboczych)
POTENCJALNE NEGATYWNE
➢ Nieprecyzyjne odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb B+R+I w priorytetach polityki innowacyjnej i inteligentnej
KONSEKWENCJE
specjalizacji regionu
➢ Brak wsparcia dla procesów innowacyjnych funkcjonujących poza formalnie zorganizowanymi procesami
Samorząd regionalny
➢ Włączanie powstających form organizacyjnych w istniejące procesy i powiązania pomiędzy podmiotami
➢ Wykorzystywanie potencjału istniejących form organizacji procesów i relacji, również poprzez wzmacnianie ich
potencjału i rozwój (np. klastrów, stowarzyszeń itp.)
➢ Angażowanie do prac nowych struktur organizacyjnych liderów (instytucjonalnych i indywidualnych)
w szczególności ze sfery gospodarki, aktywnie funkcjonujących i rozpoznawalnych dla aktorów regionalnego
systemu innowacji
➢ Kształtowanie struktury form organizacyjnych niezbędnych dla procesu przedsiębiorczego odkrywania (grup
roboczych) w sposób tworzący potencjał kontynuowania współpracy pomiędzy uczestnikami w zakresie szerszym
niż określony zadaniami grupy np. poprzez udział przedsiębiorstw mogących stworzyć łańcuch wartości, instytucji
naukowych/ podmiotów oferujących rozwiązania B+R w obszarach zgodnych z zainteresowaniami
przedsiębiorstw, bliskość geograficzną uczestników itp.
Samorząd lokalny
➢ Wsparcie samorządu regionalnego w bezpośrednim dotarciu do kluczowych podmiotów gospodarczych z danego
terenu
➢ Udostępnianie zasobów (np. lokalowych) na potrzeby działań związanych z aktywnością lokalnych podmiotów
Instytucje otoczenia biznesu
➢ Wsparcie działań samorządu regionalnego poprzez animowanie aktywności podmiotów istotnych dla regionalnego
systemu innowacji i rozpowszechnianie informacji
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➢ Wsparcie moderowania procesów i udział w podobnym charakterze w strukturach organizacyjnych procesu
przedsiębiorczego odkrywania w ramach realizacji działań statutowych (np. promocji innowacji)
Uczelnie, jednostki naukowo- ➢ Wsparcie działań samorządu regionalnego poprzez animowanie aktywności podmiotów istotnych dla regionalnego
badawcze, ośrodki badawczosystemu innowacji i rozpowszechnianie informacji
rozwojowe
➢ Wsparcie eksperckie procesów i udział w podobnym charakterze w strukturach organizacyjnych procesu
przedsiębiorczego odkrywania w ramach realizacji działań statutowych (np. promocji innowacji)
Przedsiębiorcy
Nowy czynnik, potencjalnie negatywnie, wpływający na procesy funkcjonujące w ramach regionalnego systemu innowacji w postaci
wymogów formułowanych w ramach instrumentów wsparcia innowacyjności wymuszających zachowania aktorów systemu sprzeczne z
naturalnie występującymi relacjami53
POTENCJALNE NEGATYWNE
➢ Osłabienie naturalnie kształtujących się, zalążkowych relacji pomiędzy aktorami systemu innowacji
KONSEKWENCJE
➢ Wygenerowanie niepożądanych, fasadowych zjawisk w ramach systemu innowacji dla spełnienia wymogów
formalnych uzyskania wsparcia
Samorząd regionalny
➢ Stosowanie partycypacyjnych metod opracowywania schematów i zasad wsparcia innowacyjności, współpracy
naukowo-gospodarczej, transferu technologii (grupy robocze, warsztaty strategiczne, zespoły zadaniowe)
➢ Konsultacje dokumentów stanowiących podstawy do udzielania dofinansowania na rozwój projektów
innowacyjnych w ramach dostępnych programów współfinansowanych ze środków UE
➢ Kierowanie konkursów o precyzyjnie dostosowanych zakresach i wymogach do grup adresatów o określonej
specyfice i potrzebach: zakres i charakter wsparcia określony w regulaminie konkursu dostosowany do
szczegółowych potrzeb, możliwość aplikowania wyłącznie tej grupy poprzez stosowne kryteria
➢ Informowanie przedsiębiorstw o możliwościach współtworzenia warunków wsparcia i artykułowania ich potrzeb
poprzez udział w konsultacjach, pracach grup roboczych oraz pracach gremiów doradczych dla Samorządu
Województwa (np. z wykorzystaniem mediów społecznościowych, forów branżowych itp.)
➢ Korzystanie z zewnętrznego wsparcia eksperckiego (konsultacyjnego i doradczego) w trakcie opracowywania
dokumentów strategicznych, programowych i wdrożeniowych
➢ Podnoszenie kompetencji merytorycznych osób odpowiedzialnych za projektowanie wsparcia innowacyjności,
współpracy naukowo-gospodarczej, transferu technologii w różnych formach, w tym poprzez wymianę
doświadczeń z ekspertami - z innych regionów/ krajów
➢ Prowadzenie bieżącej ewaluacji podejmowanych działań (ewaluacji operacyjnej) i dokonywanie niezbędnych
zmian wynikających z formułowanych rekomendacji
Samorząd lokalny
➢ Informowanie przedsiębiorstw zlokalizowanych na lokalnym terenie o możliwościach współtworzenia warunków
wsparcia i artykułowania ich potrzeb poprzez udział w konsultacjach, pracach grup roboczych oraz pracach
gremiów doradczych dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, a także mobilizowanie tego rodzaju
aktywności

Takie jak np.: ograniczenie możliwości partnerskiej współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych i w konsekwencji zastępowanie jej relacją zleceniodawca-wykonawca, ograniczenie udziału
podwykonawstwa w projekcie w konsekwencji zastępowanie współpracy instytucjonalnej zleceniami dla indywidualnych osób, silne preferowanie kryteriami wykorzystania potencjału badawczorozwojowego województwa i w konsekwencji współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi niebędącymi ich pierwszym, naturalnym, wyborem.
53
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Przedsiębiorcy

➢ Informowanie współpracujących przedsiębiorstw o możliwościach współtworzenia warunków wsparcia
i artykułowania ich potrzeb poprzez udział w konsultacjach, pracach grup roboczych, oraz pracach forów
doradczych dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, a także mobilizowanie tego rodzaju aktywności
➢ Dostarczanie administracji merytorycznej wiedzy praktycznej o funkcjonujących mechanizmach będących
przedmiotem wsparcia w ramach forów doradczych, konsultacji i partycypowania w tworzeniu schematów i
zasad wsparcia innowacyjności współpracy naukowo-gospodarczej, transferu technologii
➢ Informowanie współpracujących przedsiębiorstw o możliwościach współtworzenia warunków wsparcia
i artykułowania ich potrzeb poprzez udział w konsultacjach oraz pracach gremiów doradczych dla Samorządu
Województwa, a także mobilizowanie tego rodzaju aktywności
➢ Dostarczanie administracji merytorycznej wiedzy praktycznej o funkcjonujących mechanizmach będących
przedmiotem wsparcia w ramach forów doradczych, konsultacji i partycypowania w tworzeniu schematów i
zasad wsparcia innowacyjności współpracy naukowo-gospodarczej, transferu technologii
➢ Przedsiębiorcy-uczestnicy forów doradczych, konsultacyjnych i roboczych: propagowanie takiej aktywności
wśród partnerów biznesowych, dostawców, klientów
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Rozdział V.
Rekomendacje dla Samorządu
Województwa Mazowieckiego
Rekomendacje horyzontalne
Zakres:
✓ Rekomendacje dla Samorządu Mazowsza w zakresie zwiększenia efektywności
procesu przedsiębiorczego odkrywania, w tym:
- zasad funkcjonowania grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji regionu;
- zasad funkcjonowania Mazowieckiej Rady Innowacyjności.
✓ Rekomendacje dla Samorządu Mazowsza w zakresie możliwości zapobiegania wąskim
gardłom dla dyfuzji innowacji w regionie, z uwzględnieniem nowego podziału
statystycznego Mazowsza.
Pytanie:
✓ Jak zwiększyć transfer wiedzy i innowacji z Warszawy do reszty regionu?
✓ Jakie są możliwości zniwelowania przez władze regionu zidentyfikowanych
problemów?
✓ Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w regionie?
Podstawą regionalnego systemu innowacji są aktorzy systemu i zachodzące pomiędzy
nimi procesy. Z tego też względu wszystkie działania, które mają prowadzić do poprawy jego
efektywności muszą uwzględniać złożoność systemu i powiązania składających się na niego
elementów. Aktywność Samorządu Województwa Mazowieckiego nie powinna przebiegać w
oderwaniu od naturalnie kształtujących się relacji. Nie powinna też próbować stanowić dla nich
konkurencji tzn. tworzyć alternatywnych form, bez włączenia ich w istniejący system
i wykorzystania jego istniejących zasobów. Zarówno aktorzy regionalnego systemu innowacji,
jak i struktury organizacyjne zachodzących w nim procesów zwykle pełnią wiele ról w systemie,
tworzą wiele relacji i w odniesieniu do każdej z nich uczestniczą w więcej niż jednym procesie,
a procesy te nie są jednokierunkowe. Takie założenie musi też towarzyszyć inicjowanym przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięciom mającym na celu wzmocnienie
regionalnego systemu innowacji dla lepszej dyfuzji innowacji, jak również dla zwiększenia jego
potencjału do kreowania innowacyjnych kierunków rozwoju gospodarki regionu. Z tego
względu rekomendowane jest wdrożenie rozwiązania integrującego działania na rzecz
zniwelowania wąskich gardeł dyfuzji innowacji, ale także włączającego struktury
instytucjonalne związane z kształtowaniem polityki innowacyjności w regionie do systemu
innowacji, przedstawionego poniżej.
Złożoność działań, które muszą zostać przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
w celu wdrożenia rekomendowanego rozwiązania oraz konieczność przeznaczenia
dodatkowych zasobów dla zapewnienia jego trwałości i stabilności (co jest krytycznym
warunkiem dla skuteczności przedsięwzięcia) powoduje, że staje się ono rekomendacją
długoterminową. Kompletne wdrożenie rekomendowanego rozwiązania może być rozłożone w
czasie i podzielone na szereg mniejszych etapów, które drogą ewolucji obecnie
funkcjonujących
rozwiązań
doprowadzą
do
osiągnięcia
ostatecznego
kształtu
rekomendowanego rozwiązania.
Istotne jest, by dotychczasowe działania Samorządu Województwa Mazowieckiego
obejmujące zaangażowanie zewnętrznych partnerów nie zostały zanegowane lub porzucone,
co narażałoby Samorząd na utratę ich zaufania. Cel, kierunek oraz przyczyny zmian powinny
zostać wyjaśnione i uzgodnione z interesariuszami.
Wdrożenie systemowego rozwiązania wg przedstawionego poniżej modelu,
wzmacniającego składowe elementy (podsystemy) regionalnego systemu innowacji
i stymulującego procesy, pozwalającego na:
− niwelowanie wąskich gardeł systemu i dyfuzji innowacji,
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−
−

zwiększenie potencjału do określania priorytetów innowacyjnego rozwoju regionu,
zintegrowanie struktur mających na celu kształtowanie polityki innowacyjności
z regionalnym systemem innowacji.
Dodatkowo, poprzez horyzontalne wsparcie eksperckie, stanowiące element tego
systemowego rozwiązania stanowi ono jednocześnie odpowiedź na bariery związane
z cyfryzacją firm w województwie mazowieckim.
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Wizja docelowa – model systemowego rozwiązania integrującego proces przedsiębiorczego odkrywania i wdrożenie inteligentnej specjalizacji
z działaniami na rzecz ograniczenia barier i wąskich gardeł w dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji.

Mazowiecka Rada
Innowacyjności

→ poziom (makro)regionalny,
→ kształtowanie i współtworzenie systemu
wsparcia innowacyjności

→ poziom (makro)regionalny
→ proces przedsiębiorczgo odkrywania,
definiowanie priorytetowych kierunków badań
→ dostosowywanie instrumentów wsparcia
do specyfiki inteligentnej specjalizacji
→ poziom lokalny
→ inkubowanie projektów w oparciu o potencjał
lokalny i lokalne łańcuchy wartości, zasilających
proces przedsiębiorczego odkrywania
→ podnoszenie kompetencji w obszarach
kluczowych dla innowacji

Grupa robocza ds. inteligentnej
specjalizacji

Grupa robocza ds. inteligentnej
specjalizacji

A

B

Innosieć
A1

Innosieć
An

Innosieć
B1

Innosieć
Bn

inteligentna
specjalizacja
X

Innosieć
X
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INNOSIECI
Warunki wstępne:
▪
zastosowanie podejścia train the trainer i zbudowanie kompetencji wśród lokalnych
instytucji otoczenia biznesu/ ośrodków innowacji;
▪
zapewnienie stałego, stabilnego mechanizmu finansowania funkcjonowania Innosieci
(mentora/ brokera kompetencji i wsparcia eksperckiego), uniezależnionego
od funduszy unijnych;
▪
zapewnienie finansowania w postaci małych grantów na usługi badawczo-rozwojowe
będące wynikiem działania Innosieci.
Cel działania:
▪
aktywizacja przedsiębiorstw niewykorzystujących potencjału w zakresie działań
innowacyjnych;
▪
inicjowanie sieci współpracy;
▪
nauka przez wymianę wiedzy (peer learning);
▪
inkubowanie innowacyjnych rozwiązań/ projektów, stanowiących wkład do procesu
przedsiębiorczego odkrywania kontynuowanego w grupach roboczych ds. inteligentej
specjalizacji lub inicjujących nowe inteligentne specjalizacje.
Struktura:
▪
skłądajace się z maksymalnie kilkunastu przedsiębiorstw;
▪
tworzone w oparciu o funkcjonujące lub potencjalne łańcuchy wartości;
▪
angażujące beneficjentów i wnioskodawców programów operacyjnych wspierających
B+R+I;
▪
uwzględniajace funkcjonujące sieci (w tym klastry);
▪
wsparcie dedykowanego mentora/ brokera kompetencji;
MENTOR – ekspert współpracujący przez dłuższy czas i w sposób ciągły z firmą/
firmami w ramach Innosieci, w zakresie inspirowania i doradzania rozwiązań
dotyczących
specjalistycznego
obszaru
funkcjonowania
firm
(branżowego,
technologicznego); posiadający niezbędną wiedzę i praktyczne doświadczenie w tym
obszarze;
BROKER KOMPETENCJI – aktywny pośrednik, inicjujący i wspierający proces wymiany
informacji, wiedzy i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach Innosieci oraz
instytucjami naukowymi i ośrodkami innowacji;
▪
horyzontalne wsparcie eksperckie (zagadnienia dotyczące technologii, cyfryzacji,
gospodarki obiegu zamkniętego, specyficznych regulacje prawnych np. finansowych,
własności intelektualnej) – zgodnie z oceną mentora/ brokera kompetencji.
Odpowiedź na bariery/ wąskie gardła dyfuzji innowacji oraz cyfryzacji związane z:
▪
koncentracją ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w regionie Warszawskim
stołecznym;
▪
brakiem kultury innowacji w firmach;
▪
niewystarczającą ilością (brakiem) funkcjonujących sieci współpracy przedsiębiorstw;
▪
brakiem unormowanej społecznie roli instytucji szkół wyższych jako partnera
w procesie innowacyjnym dla firm;
▪
niski potencjał wdrożenia rozwiązań w firmach regionu Mazowieckiego regionalnego;
▪
niski poziom instytucjonalizacji procesu wspomagania transferu wiedzy w regionie
Mazowieckim regionalnym;
▪
niewielkim stopniem wykorzystania technologii cyfrowych przez przedsiębiorców
ze względu na brak wiedzy i kompetencji w tym zakresie
▪
brak praktycznego wymiaru lekcji przedsiębiorczości w bliskim poznawczo środowisku.
GRUPY ROBOCZE DS. INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI
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Warunki wstępne:
▪
dostęp do wyników badań i analiz potencjału gospodarczego, naukowego
i innowacyjnego prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RIS;
▪
dedykowany koordynator w Instytucji Zarządzającej RIS wspomagany przez Lidera
grupy;
▪
dedykowane działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji firm.
Cel działania:
▪
realizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania – definiowanie i weryfikacja trafności
wyboru inteligentnych specjalizacji i priorytetowych kierunków badań;
▪
nadanie wymiaru regionalnego (poszukiwanie wspólnych obszarów tematycznych)
rozwiązaniom wypracowanym przez lokalne Innosieci;
▪
dostosowanie instrumentów systemu wsparcia innowacyjności do specyfiki
inteligentnych specjalizacji;
▪
formułowanie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie publicznej infrastruktury
technologicznej i badawczo-rozwojowej;
▪
opracowanie projektu programu wdrożeniowego dla inteligentnych specjalizacji –
propozycji działań niezbędnych do podjęcia w danym okresie dla rozwoju inteligentnej
specjalizacji: specyficznego zakresu wsparcia, rodzaju instrumentów wsparcia dla firm,
potrzeb infrastrukturalnych (technologicznych i okołobiznesowych), oczekiwanej oferty
prac badawczo-rozwojowych itp. – stanowiącego wkład do opracowania Programów
wdrożeniowych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza;
▪
identyfikacja potencjalnych sieci i powiązań ponadlokalnych, ponadregionalnych
i międzynarodowych;
▪
„project pipeline” dla projektów sieciowych w ramach inteligentnych specjalizacji –
merytoryczne i organizacyjne wsparcie procesu przygotowania projektów sieciowych
poprzez szkolenia i warsztaty, poszukiwanie partnerów/ konsorcjantów i źródeł
finansowania;
▪
zaangażowanie w prace platform i inicjatyw związanych z inteligentnymi
specjalizacjami na poziomie międzynarodowym
▪
włączenie procesów przedsiębiorczego odkrywania w istniejący regionalny system
innowacji poprzez wykorzystanie istniejących form współpracy naukowo- gospodarczej
i wykorzystania jej wyników dla identyfikacji priorytetowych kierunków badań
i inteligentnych specjalizacji.
Struktura:
▪
składające z się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych – jako dwóch podstawowych
i dominujących grup interesariuszy (z decydującym głosem przedsiębiorstw);
▪
uzupełniane przez organizacje użytkowników innowacji – reprezentujących interesy
grup społecznych (organizacje pozarządowe) i instytucje wsparcia tj. samorząd
terytorialny (regionalny i lokalny – dysponent środków i instrumentów wsparcia) oraz
ośrodki innowacji;
▪
angażujące przedsiębiorstwa prowadzące działalność innowacyjną oraz o istotnym
znaczeniu w gospodarce regionu, różnej wielkości oraz etapie rozwoju (MŚP oraz duże
przedsiębiorstwa, start-upy i organizacje dojrzałe;
▪
łączące zarówno przedsiębiorstwa korzystające z publicznych instrumentów wsparcia,
jak i nimi niezainteresowane;
▪
stanowiące forum wymiany wiedzy i informacji branżowych związanych z obszarem
inteligentnej specjalizacji lub horyzontalnych (oferujące członkom wartości
merytoryczne np. raporty, seminaria, informację o wydarzeniach, możliwość udziału
w konsultacjach dokumentów regulacyjnych na poziomie regionu, kraju i UE).
Odpowiedź na bariery/ wąskie gardła dyfuzji innowacji związane z:
▪
niewystarczającą ilością (brakiem) funkcjonujących sieci współpracy przedsiębiorstw;
▪
alternatywnymi/ równoległymi systemami wsparcia innowacyjności na poziomie
krajowym i poziomie regionalnym;
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▪

▪

▪
▪

poziomem aktywności przedsiębiorstw z regionu Warszawskiego stołecznego
w międzynarodowych inicjatywach sieciowych nieodpowiadającemu potencjałowi
regionu;
niskim poziomem uczestnictwa podmiotów w województwa mazowieckiego
w programach europejskich wspierających konkurencyjności i innowacyjność
gospodarki (Horyzont 2020, COSME);
słabą integracją systemów i inicjatyw wsparcia innowacyjności podejmowanych przez
administrację (poziom krajowy/ poziom regionalny/ poziom lokalny);
nowymi formami instytucjonalnymi organizacji procesów innowacji związanych
z procesem przedsiębiorczego odkrywania i wdrażaniem koncepcji inteligentnej
specjalizacji, nieodzwierciedlającymi istniejących rzeczywistych relacji w ramach
systemu innowacji np. grupami roboczymi złożonymi z podmiotów o niskim poziomie
aktywności innowacyjnej.

MAZOWIECKA RADA INNOWACYJNOŚCI
Warunki wstępne:
▪
zmiana funkcji z ciała o charakterze doradczym na aktywny podmiot regionalnego
systemu innowacji, współtworzący warunki i współodpowiedzialny za wsparcie
procesów innowacji (poprzez podejmowane aktywności i angażowanie własnych
zasobów członków MRI);
▪
ograniczenie/ przebudowanie reprezentowanych instytucji do tych, które angażują
własne zasoby dla niwelowania barier dyfuzji innowacji (np. wkład ekspercki,
infrastrukturalny, finansowy) w ramach uzgodnionych przez MRI działań;
▪
niezbędny zasób kompetencji członków MRI – stworzenie mechanizmu rozwijania
kompetencji w postaci warsztatów eksperckich, prezentacji dobrych praktyk
i modelowych rozwiązań.
Cel działania:
▪
wdrożenie idei poczwórnej helisy54 w tworzeniu systemu wsparcia innowacyjności
poprzez współpracę, współdecydowanie i zaangażowanie członków MRI we wdrażanie
uzgodnionych działań;
▪
przyjęcie odpowiedzialności za kształt systemu wsparcia innowacyjności przez
instytucje poza administracją publiczną, samorządową;
▪
uzgadnianie
i
wdrażanie
wspólnych/
skoordynowanych
działań
wsparcia
innowacyjności w ramach poczwórnej helisy – opracowanie projektów programów
wdrożeniowych dla Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza w obszarze wsparcia
regionalnego
systemu
innowacji
uwzględniającego
założenia
programów
wdrożeniowych dla inteligentnych specjalizacji.
Struktura:
▪
składająca się z przedstawicieli: sektora gospodarki tj. organizacji przedsiębiorstw oraz
firm kluczowych dla gospodarki regionu (największe w obszarach specjalizacji,
najbardziej
innowacyjne),
jednostek
naukowych,
ośrodków
innowacji
i przedsiębiorczości, instytucji finansowych, liderów grup roboczych ds. inteligentnej
specjalizacji, koordynatorów klastrów, aktywnie działających i angażujących własne
zasoby w ramach uzgodnionego systemu wsparcia innowacyjności;
▪
zorganizowana wokół zespołów zadaniowych;
▪
funkcjonujący moderowany proces kreatywny dla opracowania wspólnych inicjatyw
wspierających regionalny system innowacji;

Poczwórna helisa (ang. Quadruple Helix) – rozwinięcie modelu potrójnej helisy – elementu systemu innowacji –
obejmującej współpracę pomiędzy administracją publiczną, nauką i biznesem o społeczeństwo i instytucje je
reprezentujące np. organizacje pozarządowe i końcowych użytkowników innowacji.
54
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▪

interaktywny, wielokierunkowy proces dostarczania informacji i danych dotyczących
innowacyjności – umożliwiający monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla
Mazowsza.

Odpowiedź na bariery/ wąskie gardła dyfuzji innowacji związane z:
▪
niewystarczającą identyfikacją szkół wyższych jako składowych systemu innowacji
w regionie Mazowieckim regionalnym;
▪
brakiem (samo)postrzegania instytucji jako aktora regionalnego systemu innowacji;
▪
niespójnymi priorytetami podmiotów regionalnego systemu innowacji;
▪
słabą integracją systemów i inicjatyw wsparcia innowacyjności podejmowanych przez
administrację (poziom krajowy/ poziom regionalny/ poziom lokalny);
▪
nowymi formami instytucjonalnymi organizacji procesów innowacji związanych
z procesem przedsiębiorczego odkrywania i wdrażaniem koncepcji inteligentnej
specjalizacji, nieodzwierciedlającymi istniejących rzeczywistych relacji w ramach
systemu innowacji np. grupami roboczymi złożonymi z podmiotów o niskim poziomie
aktywności innowacyjnej.

Zwiększenie efektywności procesu przedsiębiorczego odkrywania
w regionie
Zakres:
➢ Rekomendacje dla Samorządu Mazowsza w zakresie zwiększenia efektywności
procesu przedsiębiorczego odkrywania, w tym:
- zasad funkcjonowania grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji regionu;
- zasad funkcjonowania Mazowieckiej Rady Innowacyjności.
Pytania:
✓ Jakie są możliwości zniwelowania przez władze regionu zidentyfikowanych
problemów?
✓ Jak zwiększyć transfer wiedzy i innowacji z Warszawy do reszty regionu?
Grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji
Biorąc pod uwagę potencjalnie odległy horyzont związany z wdrożeniem
proponowanego docelowego modelu (ze względu na konieczność ustalenia ram prawnych,
zapewnienia źródeł finansowania itp.) oraz obecny stan procesu przedsiębiorczego odkrywania
konieczne jest podjęcie działań doraźnych, mających na celu jego dalsze usprawnienie.
Jednakże, działania te muszą być traktowane jako pierwszy z etapów stopniowego
przekształcenia obecnego systemu instytucjonalnego i organizacyjnego w kierunku
rozwiązania modelowego.
Brak aktywności członków grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji w konkursach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
dedykowanych działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw wskazuje, że skład grup
roboczych nie odzwierciedla struktury innowacyjnych firm Mazowsza, mimo, iż decydują one
o kierunkach polityki innowacyjnej regionu.
Wobec powyższego kluczowe jest poszerzenie i uzupełnienie składu grup roboczych
ds. inteligentnej specjalizacji w pierwszej kolejności o:
✓ wnioskodawców i beneficjentów projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych
na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim;
✓ uczestników grup ds. krajowej inteligentnej specjalizacji;
✓ duże przedsiębiorstwa najbardziej znaczące w obszarach inteligentnej specjalizacji,
posiadające w województwie mazowieckim infrastrukturę produkcyjną (nie tylko
siedzibę władz).
Na dalszym etapie, dokonanie przeglądu:
✓ dużych i średnich firm z województwa mazowieckiego, które angażują się we wsparcie
np. start-upów, prowadzenie programów akceleracyjnych (np. poszukują rozwiązań
innowacyjnych na zewnątrz firmy) i zaproszenie do grup roboczych najbardziej
aktywnych podmiotów;
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firm znajdujących się w portfolio funduszy seed/venture capital, jak również firm
absolwentów programów akceleracyjnych realizowanych na Mazowszu i włączenie ich
do prac grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji.
Dla funkcjonowania regionalnego systemu innowacji i skutecznej realizacji procesu
przedsiębiorczego odkrywania istotne jest, by działania podejmowane przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego nie tworzyły alternatywnych rozwiązań, tam gdzie dobrze
działają elementy sieci. Powstanie grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji było
niezbędnym działaniem by zapoczątkować i przeprowadzić zorganizowany proces, zgodnie
z określonym harmonogramem i zadaniami. Na obecnym etapie należy dążyć do integrowania
prac grup roboczych z funkcjonującymi lub pojawiającymi się sieciami współpracy, tak by
określanie priorytetów działalności B+R+I było w pewnym stopniu elementem towarzyszącym,
ubocznym współpracy a nie celem samym w sobie. W tym celu konieczne jest zidentyfikowanie
istniejących partnerstw w oparciu o dostępne dane dotyczące realizowanych w konsorcjach
naukowo-przemysłowych projektów i ich włączenie do grup, jak również zobowiązanie
jednostek naukowych będących członkami grup do mobilizacji zaangażowania ich partnerów
przemysłowych w prace grup. Rekomendowane jest także powiązanie działań wspierających
klastry z poziomem aktywności ich oraz ich członków w ramach procesu przedsiębiorczego
odkrywania np. poprzez istotne preferowanie w ramach konkursów dotacyjnych tych klastrów
i ich koordynatorów, które są zaangażowane w prace grup roboczych ds. inteligentnej
specjalizacji.
Zmniejszająca się aktywność członków grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji,
wynikać może ze względnej niezmienności przyjętych priorytetowych kierunków badań dla
obszarów inteligentnej specjalizacji, gwarantującej niemalże pewność możliwości ubiegania się
o dofinansowanie w kolejnych konkursach. W związku z tym rekomendowane jest włączenie
mechanizmów podtrzymujących zaangażowanie firm. Proponowane jest okresowe
„zawieszanie” naboru dla określonych priorytetowych kierunków badań – tych które nie są
dalej wspierane i rozwijane w ramach grup roboczych, jak również takich, w przypadku których
analiza zgłoszonych projektów wskazuje na występującą możliwość powielania rozwiązań
przez poszczególne firmy. Przy czym niezbędne jest dokonywanie analiz zgłoszonych
i wybranych do dofinansowania projektów i uwzględnianie tematów, które już się pojawiły –
w odniesieniu nie tylko do obszaru inteligentnej specjalizacji, ale też do priorytetowych
kierunków badań. Uwzględniając fakt, że proces badawczy jest procesem długotrwałym
“zawieszanie” priorytetowych kierunków badań nie powinno oznaczać rezygnacji z ich
wspierania, lecz powinno wiązać się z wykonaniem analizy (ewaluacji) składającej się z oceny
eksperckiej
przyczyn
potencjalnych
braku
zainteresowania
przedsiębiorstw
(np. spowodowanego warunkami konkursów, zmianami legislacyjnymi itp.), weryfikacji
postępu technologicznego, który dokonał się w Polsce i na świecie, aktywności firm w zakresie
tego kierunku w trakcie konkursów, także w innych programach. Wyniki audytu stanowiłyby
podstawę do decyzji o dalszym priorytetowym statusie kierunku badawczego.
Prace grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji o uzupełnionym składzie
w większym stopniu niż dotychczas koncentrować powinny się na inkubowaniu rozwiązań
łączących i wykorzystujących potencjał kliku podmiotów i przynoszących zmianę dotyczącą
więcej niż jednej firmy. Formułą do zastosowania są zespoły zadaniowe. Uzupełnieniem tego
podejścia powinno stać się wyodrębnienie linii budżetowych (lub silne preferencje
w ogólnodostępnych konkursach) na realizację projektów partnerskich (więcej niż jedno
przedsiębiorstwo, dodatkowo ewentualnie jednostka naukowa) powstałych w wyniku
współpracy członków grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji.
Grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji powinny stać się forum, które umożliwia
pozyskanie wiedzy o ofercie badawczo-rozwojowej oraz zapoznanie się z dostępnymi
rozwiązaniami innowacyjnymi pochodzącymi zarówno z jednostek naukowych, jak i firm
technologicznych – dostawców rozwiązań. Celem tego działania jest sprawienie, by grupy
robocze stanowiły dodatkowy kanał dyfuzji innowacji, a także miejsce inicjujące współpracę
biznesową.
Kluczowe jest, zarówno z perspektywy skutecznego wspierania rozwoju inteligentnej
specjalizacji, jak i efektywnego wydatkowania środków zapewnienie udziału grup
w opracowaniu
dokumentów
wdrożeniowych
i
konkursowych
dla
programów
współfinansowanych ze środków UE, wskazanych w policy mix Regionalnej Strategii Innowacji
dla Mazowsza. Przy czym powinno ono dotyczyć w równym stopniu planowania działań
✓
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w dłuższej perspektywie (liczby, rodzaju konkursów, ukierunkowania na rozwiązanie
konkretnych problemów, dedykowania konkurów określonym adresatom – strategii wdrażania
instrumentów), jak i bieżących konsultacji. Wypracowane założenia stanowić powinny część
programu wdrożeniowego dla Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.
Dla zapewnienia trwałej aktywizacji członków grup roboczych rekomendowane jest
wyłonienie liderów tematycznych w grupach, szczególnie na poziomie lokalnym, wśród
instytucji otoczenia biznesu np. posiadających akredytację Samorządu Województwa
Mazowieckiego, spośród których w późniejszym terminie możliwe byłoby wyłonienie
(i przygotowanie) mentora i brokera kompetencji. W początkowym etapie funkcjonowania
zadaniem lidera byłoby rozpoznanie lokalnego potencjału w danym obszarze tematycznym,
inicjowanie i proponowanie dodatkowych przedsięwzięć potrzebnych z perspektywy
przedsiębiorców, poszukiwanie uczestników grup – przedsiębiorców o pożądanym profilu.
Konieczne jest podkreślenie, że na obecnym etapie nie powinno się całego ciężaru
organizacyjnego i koordynacyjnego związanego z pracą grup roboczych przenosić na lidera.
Na obecnym etapie funkcja ta miałaby charakter wspomagający koordynatora grupy roboczejpracownika odpowiedniego wydziału w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie. Zmiana sposobu wyłaniania lidera wymaga stosownych zmian
regulaminowych.
Skala prowadzonych i rekomendowanych działań, niezbędnych do zapewnienia
skuteczności realizowanych zadań, powoduje, że konieczne jest wzmocnienie zasobów
kadrowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie
pracowników Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, których
jedynym zadaniem będzie koordynowanie grup, zespołów zadaniowych i współpraca z liderami.
Wzmocnienie zasobów kadrowych musi wiązać się również z zapewnieniem dostępności
koordynatorów i liderów grup roboczych do aktualnej wiedzy z zakresu obszarów
merytorycznych prowadzonych grup, m.in. poprzez udział w wydarzeniach branżowych
gromadzących potencjalnych uczestników grup. Jest to istotne ze względu na pozyskiwanie
przez nich wiedzy umożliwiającej moderowanie grup, inicjowanie przedsięwzięć istotnych
dla przedsiębiorstw i odpowiadających ich aktualnym trendom, które pozwolą utrzymać trwałe
relacje pomiędzy Urzędem a członkami grup. Rekomendowane jest wykorzystanie narzędzi
wsparcia samorządu i kontynuowanie rozwoju kompetencji osób zajmujących się PPO (poziom
roboczy) poprzez kontakty międzyregionalne i międzynarodowe, realizację projektów
podnoszących kompetencje np. udział w pilotażowym konkursie „gov_LAB”, którego celem jest
dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania
instrumentów dla przedsiębiorców55 np. w zakresie rozwiązań, merytorycznych i formalnych
w zakresie tworzenia instrumentu wsparcia przedsiębiorstw przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Mazowiecka Rada Innowacyjności
Biorąc pod uwagę zmiany dotyczące sposobu określania celów polityki innowacji, które
wprowadziła koncepcja inteligentnej specjalizacji, konieczna jest zmiana funkcji MRI z ciała
o charakterze doradczym dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na aktywny podmiot
regionalnego systemu innowacji. Aktywność MRI powinna dotyczyć współtworzenia warunków
i współodpowiedzialności za wsparcie procesów innowacji, zgodnie z zakresem wskazanym
w modelowym rozwiązaniu horyzontalnym. W tym celu na początkowym etapie zmian MRI
powinna aktywnie uczestniczyć w tworzeniu systemu wsparcia innowacyjności poprzez
uzgadnianie i koordynowanie realizowanych przez podmioty uczestniczące w Radzie działań.
Rekomendowane jest by efekty uzgodnień znalazły odzwierciedlenie w programach
wdrożeniowych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.
Rekomendowane jest także rozszerzenie składu MRI, adekwatnie do nowych zadań,
o przedstawicieli:
✓ firm kluczowych dla gospodarki regionu (największe w obszarach specjalizacji,
najbardziej innowacyjne);
✓ ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
✓ instytucji finansowych,
✓ liderów grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji.
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/gov-lab-program-edukacyjny-dla-jednostek-samorzaduterytorialnego#opis
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Zapobieganie wąskim gardłom dla dyfuzji innowacji oraz cyfryzacji w
regionie
Zakres:
Rekomendacje dla Samorządu Mazowsza w zakresie możliwości zapobiegania wąskim
gardłom dla dyfuzji innowacji w regionie, z uwzględnieniem nowego podziału
statystycznego Mazowsza.
Pytania:
✓ Jakie są możliwości zniwelowania przez władze regionu zidentyfikowanych
problemów?

➢

W celu trwałego i systemowego przeciwdziałania wąskim gardłom dyfuzji innowacji
rekomendowane jest wdrożenie modelu rozwiązania integrującego proces przedsiębiorczego
odkrywania z działaniami na rzecz ograniczenia barier w dyfuzji innowacji oraz cyfryzacji
w województwie. W zakresie rozwiązań punktowych oddziaływujących na niwelowanie
określonych wąskich gardeł w regionalnym systemie innowacji, rekomendowane jest
wdrożenie działań wskazanych w tabeli poniższej tabeli, zgodnie z priorytetem nadanym
poszczególnym rekomendacjom.
Tabela 4. Rekomendacje w zakresie możliwości zapobiegania wąskim gardłom dla dyfuzji innowacji oraz
cyfryzacji

PRIORYTET:

 wysoki,rekomendacja kluczowa

 średni

 niski

Region
Mazowiecki
regionalny

Region
Warszawski
stołeczny

REKOMENDACJE

 nie dotyczy

Zintegrowane działanie na rzecz zniwelowania wąskich gardeł dyfuzji innowacji
Wdrożenie
systemowego
rozwiązania
integrującego
proces
przedsiębiorczego odkrywania i wdrożenie inteligentnej specjalizacji z
działaniami na rzecz ograniczenia barier i wąskich gardeł w dyfuzji innowacji,
w tym cyfryzacji

 

Dysproporcje rozwojowe regionów województwa mazowieckiego
Uruchomienie
instrumentu
wsparcia
dedykowanego
regionowi
Mazowieckiem
regionalnemu,
w
szczególności
uwzględniającego
zarządzanie kompetencjami i strategicznym rozwojem firmy np.
zapewnienia w ramach systemowego rozwiązania aktywnego wsparcia
mentora lub brokera kompetencji dla przedsiębiorstw
Stymulowanie
powstawania
lokalnych
powiązań
pomiędzy
przedsiębiorstwami prowadzących do wzrostu ich kompetencji i
podejmowania współpracy w obszarze innowacji
Powiązanie
wsparcia
instytucji
regionalnego
systemu
innowacji
zlokalizowanych w regionie Warszawskim stołecznym z prowadzeniem
działań w regionie Mazowsza regionalnego poprzez określenie stosownych
warunków konkursowych, kryteriów oceny projektów, obowiązkowych do
uzyskania wskaźników.

 
 
 

Nieefektywna komunikacja między władzami lokalnymi, nauką i przemysłem
Aktywne korzystanie z mechanizmu konsultacji z władzami lokalnymi w
oparciu o ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i promowanie
partycypacyjnego sposobu podejmowania decyzji o priorytetach polityki
innowacji
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Wykorzystanie wsparcia eksperckiego/mentorskiego w rozwoju efektywnej
komunikacji, pozwalające na zwiększenie kompetencji aktorów systemu
innowacji
Pomocnicze wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji (typu
webinaria i internetowe mechanizmy konsultacyjne)
Częściowe odformalizowanie ścieżki kontaktu na poziomie roboczym, w
szczególności na forach współpracy i konsultacji
Świadome zarządzanie kompetencjami wewnętrznymi w organizacji
zespołów (tj. dobieranie zadań w zależności od profilu kompetencyjnego
pracownika)
Partycypacyjny sposób podejmowania decyzji dotyczących regionalnego
systemu innowacji, dający przedsiębiorcom poczucie sprawczości i
współdecydowania













Niski kapitał społeczny
Wzmacnianie wewnętrznych kompetencji do kreowania i wdrażania
instrumentów polityki innowacyjnej poprzez udział w projektach z udziałem
partnerów z krajów o większym stopniu rozwoju współpracy i adaptacja
dobrych wzorców
Wykorzystywanie potencjału Regionalnego Forum Inteligentnych
Specjalizacji do koordynowania międzyregionalnych inicjatyw i działań
Uruchomienie instrumentu/platformy wspierającej małe i średnie
przedsiębiorstwa o ograniczonych zasobach w transformacji cyfrowej np.
poprzez udostępnianie współdzielonych rozwiązań informatycznych
Stosowanie mechanizmów w ramach uruchamianych konkursów i naborów
projektów w ramach finansowania własnego i pochodzącego ze źródeł UE,
wymuszających współpracę w miejsce rywalizacji indywidualnej np.
konkursu dwuetapowego, który po pierwszej selekcji wymuszałby proces
współpracy i poszukiwanie wspólnej agendy. Zidentyfikowanie tych
obszarów wspólnych byłoby warunkiem finansowania indywidualnego
projektu firmy
Uruchomienie instrumentu ze środków własnych lub UE pozwalającego na
poszukiwanie innowacji społecznych w zakresie metod przyśpieszonego
budowania kapitału społecznego np. konkursu otwartego na opracowanie
innowacyjnego rozwiązania stanowiącego odpowiedź na wyzwanie społeczne
jakim jest niski poziom kapitału społecznego i długi proces jego naturalnego
wzrostu

 
 
 
 
 

Niski poziom transferu wiedzy do gospodarki
Identyfikacja lokalnie funkcjonujących podmiotów i osób mogących pełnić
role brokerów kompetencji i technologii oraz wzmacnianie ich roli w systemie
innowacji poprzez budowanie kompetencji
Wdrożenie mechanizmów finansowych pozwalających na szybką ścieżkę
zakupu usług badawczych przez przedsiębiorstwa w przypadku projektów o
niewielkim zakresie wartości finansowej
Zwiększenie zasobów i zintensyfikowanie podejmowanych przez organizacje
samorządowe, dedykowane rozwojowi regionalnemu i gospodarczemu,
działań mających na celu rozwój innowacyjny np. działań Agencji Rozwoju
Mazowsza SA, Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.,
Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego – PS w Płońsku w zakresie
sieciowania firm, wsparcia doradczego, promowania innowacji i współpracy
naukowo-gospodarczej
Emigracja absolwentów szkół wyższych na Mazowszu oraz wysoko
wykwalifikowanych pracowników
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w sektorach działalności profesjonalnej
i sektorach usług wiedzochłonnych (KIBS) poza terytorium regionu
Warszawskiego stołecznego poprzez konkursy dedykowane lub preferencje
dla projektów w programach współfinansowanych ze środków UE
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Wykorzystanie mechanizmu decentralizacji instytucji regionalnych w
budowaniu lokalnego potencjału z jednoczesnym zachowaniem rozwiązań eadministracji
Zbyt mała koncentracja w rozwijaniu umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
i innowacji w systemie edukacji

 

Uruchomienie konkursów adresowanych do szkół, wspierających
angażowanie lokalnych firm w nauczanie przedsiębiorczości
Zlecenie realizacji zadań publicznych związanych w promowaniem edukacji
proprzedsiębiorczej
i proinnowacyjnej
organizacjom
pozarządowym
realizującym analogiczne cele statutowe
Uwzględnianie w ocenie potencjału przedsiębiorstw startujących w naborach
w ramach programach współfinansowanych ze środków UE (np. dotyczących
podnoszenia
kompetencji
pracowników)
kryteriów
związanych
z
zaangażowaniem przedsiębiorstw w promowanie postaw przedsiębiorczych
tj. jak kryterium rozstrzygające w przypadku równej liczby punktów

 
 
 

Ograniczone wykorzystywanie technologii cyfrowych w działalności biznesowej
i produkcyjnej
Dedykowanie MŚP instrumentów finansowych (inwestycyjnych) na proces
transformacji w kierunku Industry 4.0

 
 
 

Podkreślenie roli i wykorzystanie potencjału działań w ramach inteligentnej
specjalizacji Inteligentne Systemy Zarządzania dla rozwoju firm w innych
sektorach
Wygenerowanie funkcji brokera kompetencji w ramach mechanizmów
wspierania lokalnych powiązań przedsiębiorstw na rzecz projektów innowacji
oraz wsparcie przez niego tematów horyzontalnych, takich jak cyfryzacja
produkcji i działalności biznesowej, Industry 4.0
Wdrażanie rozwiązań cyfrowych we własnej działalności, a w konsekwencji
promowanie i upowszechnianie digitalizacji, także przez stosowane
standardy współpracy (np. przyjęcie zasad komunikacji elektronicznej jako
podstawowej formy)
Nowe formy organizacyjneh procesów związanych z wdrażaniem koncepcji
inteligentnych specjalizacji i procesu przedsiębiorczego odkrywania

 

Włączanie powstających form organizacyjnych w istniejące procesy i
powiązania pomiędzy podmiotami

 
 
 

Wykorzystywanie potencjału istniejących form organizacji procesów i relacji,
również poprzez wzmacnianie ich potencjału i rozwój (np. klastrów,
stowarzyszeń itp.)
Angażowanie do prac nowych struktur organizacyjnych liderów
(instytucjonalnych i indywidualnych) w szczególności ze sfery gospodarki,
aktywnie funkcjonujących i rozpoznawalnych dla aktorów regionalnego
systemu innowacji
Kształtowanie struktury form organizacyjnych niezbędnych dla procesu
przedsiębiorczego odkrywania (grup roboczych) w sposób tworzący
potencjał kontynuowania współpracy pomiędzy uczestnikami w zakresie
szerszym niż określony zadaniami grupy np. poprzez udział przedsiębiorstw
mogących stworzyć łańcuch wartości, instytucji naukowych/ podmiotów
oferujących rozwiązania B+R w obszarach zgodnych z zainteresowaniami
przedsiębiorstw, bliskość geograficzną uczestników itp.
Wymogi formułowane w ramach instrumentów wsparcia innowacyjności
Stosowanie partycypacyjnych metod opracowywania schematów i zasad
wsparcia innowacyjności, współpracy naukowo-gospodarczej, transferu
technologii (grupy robocze, warsztaty strategiczne, zespoły zadaniowe)
Konsultacje dokumentów stanowiących podstawy do udzielania
dofinansowania na rozwój projektów innowacyjnych w ramach dostępnych
programów współfinansowanych ze środków UE
Kierowanie konkursów o precyzyjnie dostosowanych zakresach i wymogach
do grup adresatów o określonej specyfice i potrzebach: zakres i charakter
wsparcia określony w regulaminie konkursu dostosowany do
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szczegółowych potrzeb, możliwość aplikowania wyłącznie tej grupy poprzez
stosowne kryteria
Informowanie przedsiębiorstw o możliwościach współtworzenia warunków
wsparcia i artykułowania ich potrzeb poprzez udział w konsultacjach,
pracach grup roboczych oraz pracach gremiów doradczych dla Samorządu
Województwa (np. z wykorzystaniem mediów społecznościowych, forów
branżowych itp.)
Korzystanie z zewnętrznego wsparcia eksperckiego (konsultacyjnego i
doradczego) w trakcie opracowywania dokumentów strategicznych,
programowych i wdrożeniowych
Podnoszenie kompetencji merytorycznych osób odpowiedzialnych za
projektowanie wsparcia innowacyjności, współpracy naukowo-gospodarczej,
transferu technologii w różnych formach, w tym poprzez wymianę
doświadczeń z ekspertami - z innych regionów/ krajów
Prowadzenie bieżącej ewaluacji podejmowanych działań (ewaluacji
operacyjnej) i dokonywanie niezbędnych zmian wynikających z
formułowanych rekomendacji

 
 
 
 

Najważniejsze wnioski z analizy
→

Bariery zidentyfikowane na etapie opracowania Regionalnej Strategii Innowacji dla
Mazowsza do 2020 roku pozostają aktualne.

→

Rośnie znaczenie procesu transformacji cyfrowej gospodarki, a jej wolne tempo pogłębi
dysproporcję
w
międzynarodowej
konkurencyjności
firm
z
województwa
mazowieckiego.

→

Strukturalne ograniczenia regionalnego systemu innowacji wymagają podjęcia
długofalowych, zintegrowanych działań wspierających system na wielu poziomach
jednocześnie (wsparcie zarówno podmiotów, jak i procesów).

→

Precyzyjne konstruowanie mechanizmów wsparcia na podstawie zdiagnozowanych
potrzeby adresatów i zachodzących procesów.

→

Niezbędne jest wzmocnienie kompetencji
regionalnego systemu innowacji.

→

Kluczowe jest dalsze rozwijanie i wzmacnianie
w kształtowaniu i wdrażaniu polityki innowacji.

→

Kontynuowane powinny zostać działania na rzecz profesjonalizacji działania ośrodków
innowacji i zwiększenia ich aktywności w regionie Mazowieckim regionalnym.

→

Przyjmowane rozwiązania związane z wdrażaniem koncepcji inteligentnej specjalizacji
powinny w maksymalnym stopniu odzwierciedlać naturalnie kształtujące się relacje
w systemie.

→

Szczególną uwagę należy poświęcić zapewnieniu strategicznie jednolitego podejścia do
rozwoju innowacji w województwie mazowieckim ze względu na przynależność
regionów po 2020 r. do dwóch kategorii, determinujących zakres interwencji, w celu
pełnego gospodarczego wykorzystania naukowego i innowacyjnego potencjału regionu
Warszawskiego stołecznego.

wewnętrznych

wszystkich

procesów

aktorów

partycypacyjnych
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Aneks
Odtworzenie regionalnego systemu innowacji i jego podsystemów
Województwo mazowieckie jest największym województwem w Polsce, które jako
jedyne w swoich granicach administracyjnych od stycznia 2018 roku składa się z dwóch
terytorialnych jednostek statystycznych odpowiadających poziomowi regionu tj. NUTS2:
Mazowieckiego regionalnego i Warszawskiego stołecznego, a całe województwo stanowi
makroregion odpowiadający poziomowi NUTS1. Biorąc pod uwagę zasadę określoną
w Rozporządzeniu w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych56 pierwszym kryterium stosowanym dla określenia statystycznych jednostek
terytorialnych stanowią jednostki administracyjne istniejące w ramach państwa
członkowskiego, jeżeli średnia wielkość jednostki danego poziomu podziału administracyjnego
państwa zwiera się w granicach określonych dla poszczególnych poziomów NUTS.
Podstawowym kryterium stosowanym dla określenia poziomów NUTS jest liczba ludności: dla
poziomu NUTS2 to 0,8-3 mln, zaś poziomu NUTS1 – 3-7 mln. Od tej zasady w przypadku
szczególnych uwarunkowań m.in. społeczno-ekonomicznych, kulturowych lub środowiskowych
są możliwe odstępstwa. W dn. 21 listopada 2016 r. przyjęto Rozporządzenie Komisji (UE)
2016/2066 zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do
Celów Statystycznych (NUTS) ustanawiając począwszy od 2018 roku podział województwa
mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS2, oraz powstanie makroregionu
województwo mazowieckie na poziomie NUTS1.57 Zgodnie z danymi GUS liczba ludności
w regionie Warszawskim stołecznym wynosiła w latach 2016-2017 odpowiednio 3 008 478
i 3 031 213 osób, w regionie Mazowieckim regionalnym zaś 2 357 420 i 2 353 404.58
Jak można zauważyć, liczba mieszkańców regionu Warszawskiego stołecznego lokuje
się w granicach określonych w ww. Rozporządzeniu, pozwalających nawet na wyodrębnienie
jednostki statystycznej nawet na poziomie NUTS1, co wskazuje na jego dominującą rolę
w całym
województwie.
Statystyki dotyczące regionu Wykres 13. Liczba ludności w regionach Mazowsza, w latach 2016
i 2017.
Mazowieckiego
regionalnego
mieszczą
się
w limitach
Liczba ludności
wskazanych dla obszaru NUTS2.
Dodatkowy czynnik decydujący o
4,000,000
podziale województwa na dwie
2,000,000
jednostki na poziomie NUTS2
były uwarunkowania społeczno0
ekonomiczne, odzwierciedlające
2016
2017
dysproporcję
rozwojową
województwa.
region Warszawski stołeczny region Mazowiecki regionalny
W regionie Mazowieckim
regionalnym produkt krajowy
brutto na 1 mieszkańca w latach 2015-2016 stanowił odpowiednio 85,3% średniej tej wartości
w Polsce. PKB regionu Mazowieckiego regionalnego stanowiło 5,2% PKB Polski. Dla regionu
Stołecznego warszawskiego wartości analogicznych wskaźników wynosiły odpowiednio:
218,7% (2015), 218,3% (2016) oraz 16,9% (2015) i 17% (2016) PKB.
W regionie Warszawskim stołecznym w rejestrze REGON liczba zarejestrowanych
podmiotów wynosiła 572 072 (2015), 593 345 (2016), 613 376 (2017). W regionie

56 Rozporządzenie

(WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia
wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS); Dziennik Urzędowy L 154 , 21/06/2003
P. 0001 - 0041
57 GUS BDL
58 GUS BDL
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Mazowieckim regionalnym liczby te wynosiły 193 958 (2015), 194 663 (2016), 195 993
(2017).
Wykres 14. Liczba podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON, w latach 2015-2017.

Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON

613,376

593,345

572,072

region
Warszawski
stołeczny

region
Mazowiecki
regionalny

195,993

194,663

193,958

region
Warszawski
stołeczny

2015

region
Mazowiecki
regionalny
2016

region
Warszawski
stołeczny

region
Mazowiecki
regionalny
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Wykres 15. Dochody budżetów gmin i miast na prawach
powiatu na 1 mieszkańca, w latach 2015-2017.

Dochody budżetów gmin i miast
na
prawach
powiatu
na
1
Dochody budżetów gmin i miast
mieszkańca w regionie Mazowieckim
na prawach powiatu na 1 mieszkańca
regionalnym w latach 2015-2017
miały wartość 3 739,91 zł (2015),
8 000.00 zł
4 286,55 zł (2016), 4 650,30 zł
6 000.00 zł
(2017). W regionie Warszawskim
4 000.00 zł
stołecznym: 6 413,26 zł (2015),
6 812,07 zł (2016), 7 189,88 zł
2 000.00 zł
(2017).59
0.00 zł
Tylko
dane
przywołane
2015
2016
2017
powyżej wskazują na znaczące
region Mazowiecki regionalny
dysproporcje w rozwoju gospodarki
w obrębie województwa, które nie
region Warszawski stołeczny
mogły pozostać bez wpływu na
poziom
innowacyjności
makroregionu. Województwo mazowieckie w Regional Innovation Scoreboard od 2012 roku
jest klasyfikowane jako umiarkowany innowator60. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie
wskaźników ekonomicznych w obrębie województwa można spodziewać się, że pozycje
aktualnych regionów określanych na poziomie NUTS2 odbiegać będą od tej uśrednionej
wartości. Czynnikiem, który istotnie wpływa na osiągany przez region poziom innowacyjności
jest funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji, zaś zakłócenia działania któregokolwiek
z jego elementów mogą spowodować daleko idące konsekwencje dla całego systemu.
Zgodnie z definicją Aleksandry Nowakowskiej zawartą w słowniku pojęć dotyczących
innowacji i transferu technologii „regionalny system innowacji to zbiór różnorodnych
podmiotów (aktorów) wpływających na procesy innowacji oraz powiązań (relacji)
zachodzących między nimi. Jest to system podmiotów, interakcji i zdarzeń, które w wyniku
synergii powstają na konkretnym terytorium i prowadzą do zwiększenia zdolności tworzenia,
59
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absorpcji i dyfuzji innowacji w regionie. (…) Podstawą jego działania jest istnienie powiązań
sieciowych oraz środowiska innowacji. Na regionalny system innowacji składają się
komplementarne i współzależne podsystemy, do których zaliczamy:
− podsystem produkcyjno-usługowy tworzony przez podmioty gospodarcze
zajmujące
się
działalnością
technologiczno-przemysłową,
wdrożeniami
i komercjalizacją nowych rozwiązań;
− podsystem naukowo-badawczy, w skład którego wchodzą różnego rodzaju
podmioty badawczo-rozwojowe, placówki szkolnictwa wyższego i inne instytucje
nauki działające w sferze innowacji i transferu technologii;
− podsystem instytucjonalny tworzony przez całą gamę podmiotów wspomagających
przebieg procesów innowacyjnych (ośrodków wspierania innowacji i transferu
technologii), m.in. takich jak: parki i inkubatory technologiczne, centra transferu
technologii;
− podsystem społeczno-kulturowy stanowiący charakterystyczne i specyficzne dla
danego regionu cechy kulturowe (tradycję, historię), systemy wartości, formy i kanały
komunikacji, poziom zaufania – układ specyficznych sposobów zachowań oraz
niepowtarzalnych cech kulturowych i strukturalnych danego regionu.”61
Na obraz podsystemu produkcyjno-usługowego w województwie mazowieckim
składają się przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną. Działalność
innowacyjna obejmuje całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych,
finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić
do wdrażania innowacji, jak również działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest
bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji. Udział przedsiębiorstw
ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w ostatnich latach w ogólnej liczbie
przedsiębiorstw w makroregionie i w regionach Warszawskim stołecznym i Mazowieckim
regionalnym kształtował się następująco:
Tabela 5.Udział przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w latach 2016-2017.

przedsiębiorstwa
z sektora usług

przedsiębiorstwa przemysłowe

2016

2017

2016

2017

[%]

[%]

[%]

[%]

MAKROREGION WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

15,90

11,17

16,65

15,25

REGION WARSZAWSKI STOŁECZNY

18,36

13,66

20,27

17,36

REGION MAZOWIECKI REGIONALNY

7,81

4,11

11,46

12,12

W latach 2016-2017 odnotowano istotny spadek udziału przedsiębiorstw ponoszących nakłady
na działalność innowacyjną wśród przedsiębiorstw z sektora usług w obu regionach
województwa mazowieckiego. Udział takich przedsiębiorstw przemysłowych zlokalizowanych
w regionie Warszawskim stołecznym także uległ zmniejszeniu, natomiast w regionie
Mazowieckim regionalnym nieznacznie wzrósł.

Nowakowska A., Regionalny system innowacji, [w:] K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik
pojęć, Wyd. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 253-254
61
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Wykres 16. Udział przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w latach 2016-2017 w
regionach.

Udział przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w ostatnich latach
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w regionach
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa z sektora usług 2016 [%]
przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa z sektora usług 2017 [%]
przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa przemysłowe 2016 [%]
przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa przemysłowe 2017 [%]
Zestawiając
dane
dla
regionów
województwa mazowieckiego i pozostałych
województw
nie
można
jednoznacznie
Udział przedsiębiorstw
stwierdzić występowania jednolitej tendencji w
zmianach wartości wskaźników dla wszystkich
wprowadzajacych innowacje
regionów. Ustalenie przyczyn odnotowywanych
30.00%
spadków wartości wskaźnika na Mazowszu
25.00%
20.00%
wymaga dalszych badań.
15.00%
Przedsiębiorstwa, które wprowadziły
10.00%
5.00%
innowacje w latach 2016-2017 stanowiły wśród
0.00%
przedsiębiorstw sektora usług w województwie
odpowiednio 18,57% i 14,17%, zaś w podziale
na regiony (NUTS2) 22,42% i 17,25%
w regionie Warszawskim Stołecznym oraz
5,89% i 5,50% w regionie Mazowieckim
2016
2017
regionalnym.
Wśród
przedsiębiorstw
przemysłowych
innowacje
(produktowe
przedsiębiorstwa sektora usług
i procesowe) wprowadziło w województwie
przedsiębiorstwa przemysłowe
20,82% i 19,48%, w regionie Warszawskim
stołecznym
23,97%
i
22,86%,
zaś
w Mazowieckim regionalnym 16,30% i 14,48%. Średni udział średni udział przedsiębiorstw
innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw latach 2016-2017 stanowił w województwie
mazowieckim odpowiednio 19,7% i 16,8%, w regionie Warszawskim stołecznym 23,2% i
20,1%, w regionie Mazowieckim regionalnym 11,1% oraz 10%.

region
Warszawski
Stołeczny
region
Mazowiecki
regionalny
region
Warszawski
Stołeczny
region
Mazowiecki
regionalny

Wykres 17. Udział przedsiębiorstw
wprowadzających innowacje w ogólnej liczbie w
latach 2016-2017.
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Na 200 największych, wg przychodów ze sprzedaży, firm w Polsce umieszczonych
w rankingu Wprost62 ponad ¼ – 56 – zlokalizowanych było w województwie mazowieckim:
w regionie Warszawskim stołecznym 51, z czego 48 w Warszawie, w regionie Mazowieckim
regionalnym zaledwie 5, dwa w Płocku, po jednym w Radomiu, Ostrowi Mazowieckiej
i Golianach.
Biorąc pod uwagę powyższe dane należy stwierdzić, że między regionami województwa
mazowieckiego występują znaczące różnice pod względem podmiotów gospodarczych –
przedsiębiorstw składających się na podsystem produkcyjno-usługowy. Liczba podmiotów,
które
posiadają
potencjał
i
realizują działania związane z Wykres 18. Liczba jednostek naukowych i szkół wyższych w woj.
mazowieckim.
opracowaniem
i
wdrożeniem
nowych
technologii
lub
rozwiązań
może
stanowić
istotny czynnik ograniczający
innowacyjność
regionu
123
150
Mazowieckiego regionalnego ze
100
względu na fakt, iż nie ma
76
wystarczającej
liczby
50
1
przedsiębiorstw
gotowych
17
0
wdrażać
innowacyjne
rozwiązania, które są niezbędne
JEDNOSTKI
dla procesów dyfuzji wiedzy w
NAUKOWE
województwie.
SZKOŁY WYŻSZE
Kolejnym podsystemem
region Warszawski stołeczny region Mazowiecki regionalny
regionalnego
systemu
innowacji
jest
podsystem
naukowo-badawczy.
Województwo mazowieckie dominuje w kraju pod względem liczby jednostek naukowych
zlokalizowanych na jego terenie. Liczba jednostek naukowych (nie licząc szkół wyższych)
w województwie mazowieckim wynosi 124, z czego 68 to instytuty badawcze. Jednakże
rozkład tych jednostek pomiędzy regiony w województwie ujawnia ich koncentrację w regionie
Warszawskim stołecznym. Poza nim funkcjonuje zaledwie jedna jednostka naukowa – Instytut
Technologii Eksploatacji w Radomiu. W przypadku podmiotów szkolnictwa wyższego także
widoczna jest dysproporcja w liczbie instytucji w poszczególnych regionach. W regionie
Warszawskim stołecznym mieści się 76 uczelni, natomiast w Mazowieckim regionalnym – 17.63
W województwie mazowieckim wg stanu na 12 Wykres 19. Ośrodki wsparcia
grudnia
2018
r.
działało
osiem
przedsiębiorstw innowacyjności i przedsiębiorczości w
posiadających status centrów badawczo-rozwojowych, w woj. mazowieckim.
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej64. Siedem
Ośrodki wsparcia
z nich posiada siedziby w regionie Warszawskim
innowacyjności
stołecznym (sześć Warszawie, jeden w Janowie
i przedsiębiorczości
k. Warszawy)–. Należy zauważyć, że jedna z firm
posiadających siedzibę w Warszawie, posiada laboratorium
13%
zlokalizowane w Wyszkowie, czyli w regionie Mazowieckim
regionalnym. Jedno centrum badawczo-rozwojowe mieści
87%
się w regionie Mazowieckim regionalnym – w Przasnyszu.
Ponadto odnotować trzeba, że dwa inne centra posiadają
oddziały zlokalizowane poza Mazowszem: w województwie
kujawsko-pomorskim
oraz
warmińsko-mazurskim.
Posiadanie siedziby poza województwem mazowieckim
region Warszawski stołeczny
zwiększa możliwości uzyskania wsparcia z publicznych
programów współfinansowanych ze środków europejskich
region Mazowiecki regionalny
na poziomie krajowym: w przypadku Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój – ze względu na brak ograniczenia wartością tzw. koperty
https://rankingi.wprost.pl/200-najwiekszych-firm
Opracowanie własne na podstawie systemu POL-on; https://polon.nauka.gov.pl/
64 https://mpit.bip.gov.pl/centra-badawczo-rozwojowe/centra-badawczo-rozwojowe.html
62
63
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mazowieckiej oraz, w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego – ze względu
na program dedykowany regionom Polski Wschodniej.
Wynik działalności związanej z pracami B+R i innowacjami zarówno prowadzonej przez
przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe można przedstawić analizując wskaźniki ochrony
własności przemysłowej. Liczba zgłoszeń patentowych i udzielonych patentów w 2017 roku,
jako wskaźnik innowacyjności regionu kształtowała się następująco65:
Tabela 6. Zgłoszenia patentowe i patenty udzielone w 2017 r.
zgłoszenia w UPRP

patenty udzielone
przez UPRP

2017

2017

MAKROREGION WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

715

624

REGION WARSZAWSKI STOŁECZNY

503

473

REGION MAZOWIECKI REGIONALNY

212

151

Analiza podsystemu instytucjonalnego tworzonego przez podmioty wspierające
procesy innowacyjne tj. ośrodków wspierania innowacji i transferu technologii także wykazuje
koncentrację instytucji w regionie Warszawskim stołecznym, gdzie zlokalizowanych jest 77
instytucji wsparcia innowacyjności przedsiębiorczości. W regionie Mazowieckim regionalnym
funkcjonuje zaledwie 12 takich ośrodków. Przy czym za ośrodki wsparcia innowacji
i przedsiębiorczości zostały przyjęte instytucje identyfikowane jako takie przez Stowarzyszenie
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, jak również te instytucje,
które otrzymały właściwą akredytację Samorządu Województwa Mazowieckiego lub
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (dawniej Ministerstwa Rozwoju). Warto zauważyć
także, że zgodnie z raportem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, w całym
województwie mazowieckim w 2017 roku funkcjonowało 71 ośrodków innowacji
przedsiębiorczości, przy czym ich liczba zmniejszyła się w porównaniu do roku 2015 o 13
podmiotów66. Szczególnie zauważalna na tle innych województw jest liczba parków
technologicznych – raport identyfikuje zaledwie jeden taki podmiot w województwie (Płocki
Park Przemysłowo-Technologiczny). Biorąc pod uwagę rodzaj świadczonych usług wydaje się,
że do tej kategorii zaliczyć można także funkcjonujący w ramach Narodowego Centrum Badań
Jądrowych Park Naukowo-Technologiczny "Świerk".67 Charakterystyka prowadzonej
działalności pozostałych podmiotów – nominalnie parków technologicznych lub naukowych –
w obecnej chwili nie pozwala zakwalifikować ich do tej kategorii.
Ostatnim podsystemem regionalnego systemu innowacji jest podsystem społecznokulturowy obejmujący m.in. wartości, formy i kanały komunikacji, poziom zaufania
w regionie. Czynnikiem kształtującym od wczesnych lat fundamenty dla tego podsystemu jest
edukacja. W dużej mierze rezultatem edukacji jest również umiejętność bycia przedsiębiorcą.
Edukacja na rzecz przedsiębiorczości powinna obejmować edukację formalną, nieformalną
związaną z otoczeniem kulturowym i aprobowanymi normami społecznym, kształcenie
ustawiczne oraz samodoskonalenie. Należy też pamiętać, że nauczanie przedsiębiorczości
powinno formować umiejętności zarówno przyszłych przedsiębiorców, ale też pracowników,
w kontekście kształtowania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań w ramach stosunku pracy.
Od 2002/2003 roku włączono w ramy systemu edukacji obowiązkowy przedmiot Podstawy
przedsiębiorczości. Jego podstawa programowa obejmuje cztery główne bloki tj. gospodarka
rynkowa, rynek finansowy, rynek pracy i przedsiębiorstwo. Realizowana jest w zakresie dwóch
godzin tygodniowo, w licealnym cyklu kształcenia (w drugiej i trzeciej klasie). Taki zakres
programowy przedmiotu nadaje mu charakter podstaw makroekonomii, ponieważ tylko jeden
z czterech głównych bloków dotyczy rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa.68 Co więcej,
wykorzystywane metody nauczania ograniczają się głównie do korzystania z podręcznika.
Badania prowadzone nad zainteresowaniem uczniów przedmiotem (w latach 2004-2014) dały
GUS BDL
Rudawska J., Tórz A., Trzmielak D., Bąkowski A. dr. (red.) Mażewska M. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości
w Polsce. Raport 2018, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce,
Warszawa/Poznań 2018, s.11
67Na podstawie opisu „Profilów instytucji otoczenia biznesu” w ramach Systemu akredytacji mazowieckich Instytucji
Otoczenia Biznesu; https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/instytucje-otoczenia-biznesu/profile-iob.html
68https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=15004824-931f-4780-838f-512ccf79c0da&groupId=764034
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podstawę do twierdzenia, iż z wiekiem uczniów maleje społeczna akceptacja dla wprowadzenia
podstaw przedsiębiorczości jako oddzielnego przedmiotu nauczania. O ile w szkołach
gimnazjalnych69 pozytywne nastawienie do takiej formuły przedmiotu było stosunkowo
wysokie wśród młodzieży, to z wiekiem wzrasta liczba uczniów deklarujących brak
zainteresowania tym przedmiotem, co szczególnie widoczne jest w liceach ogólnokształcących.
Uczniowie tych szkół, często o sprecyzowanej ścieżce kariery ukierunkowanej na dalsze
kształcenie uniwersyteckie, nie wykazują tak dużego zainteresowania przedmiotem jak ich
koledzy w technikach. Z kolei dla uczniów ze szkół o profilu zawodowym podejmowana
tematyka jest ważnym elementem w przygotowaniu do życia zawodowego. Na poziom
zainteresowania uczniów przedmiotem wpływają przede wszystkim treści nauczania i metody
dydaktyczne stosowane przez nauczyciela oraz indywidualne aspiracje i dalsze plany. Obecnie
młodzi ludzie poprzez dostęp do mediów masowych i mediów społecznościowych funkcjonują
w realiach gospodarki niemalże od urodzenia, zatem zdecydowanie zasadne wydaje się
wprowadzenie przedmiotu pn. „podstawy przedsiębiorczości” na wcześniejszym etapie
kształcenia70. Raport Komisji Europejskiej Entrepreneurship Education at School in Europe.
National Strategies, Curricula and Learning Outcomes 71, obejmujący analizę porównawczą
krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Turcji wskazuje
jednoznacznie, że w większości krajów - zwłaszcza tych o wyższym niż Polska poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego - przedsiębiorczość nie jest nauczana jako osobny przedmiot. Mimo
to, w połowie państw zdefiniowano efekty uczenia się, które dotyczą zarówno postaw,
jak i umiejętności związanych z przedsiębiorczością, np. wykazywanie inicjatywy
i podejmowanie ryzyka oraz kreatywność.72 Stanowią one elementy składowe wartości
i kompetencji realizowanych w ramach działów programowych wszystkich przedmiotów. W tym
świetle krytyczne wydaje się przeformułowanie celów nauczania przedmiotu prowadzonego
w polskich szkołach, które zdecydowanie większy nacisk powinny kłaść na kształtowanie
postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i myślenia kreatywnego oraz wykorzystywanie
aktywnych,
angażujących
uczniów
metod
pracy.
„Podstawy
przedsiębiorczości”
na wcześniejszym etapie szkolnym można także wykorzystać do popularyzacji przedmiotów
ścisłych wśród młodzieży.
Kluczowym elementem dla funkcjonowania regionalnego systemu innowacji, również
dobrze obrazującym stan jego podsystemu społeczno-kulturowego, są relacje sieciowe
pomiędzy aktorami systemu. Ich intensywność i charakter pozwalają wnioskować o poziomie
zaufania społecznego, przyjętych normach zachowania i wartości.
Spośród firm przemysłowych prowadzących działalność innowacyjną (nie licząc
mikroprzedsiębiorstw) w 2016 i 2017 roku odpowiednio 7,5% i 10,1% w województwie
mazowieckim współpracowało w ramach inicjatywy klastrowej lub innej sformalizowanej
współpracy, w regionie Warszawskim stołecznym: 8,1% i 11,2%, zaś Mazowieckim
regionalnym 6,2% i 7,1%.73 Historycznie w województwie mazowieckim powstało kilkadziesiąt
klastrów, jako wynik m.in. dostępnego dofinansowania ich powstania i działalności. Jednakże
biorąc pod uwagę podmioty ubiegające się o dotacje na rozwój współpracy sieciowej w klastrze,
w ramach instrumentu oferowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), a także po analizie stron
internetowych klastrów można uznać, że faktyczną działalność prowadzi 5-8 klastrów.
Potwierdza tę obserwację także analiza danych Europejskiego Sekretariatu Analiz Klastrów74,
która wskazuje, że aktualną odznakę doskonałości zarządzania klastrem – brązową – posiadają
na Mazowszu: AgroBioCluster oraz klaster Bezpieczna Żywność – klastry funkcjonujące poza
regionem Warszawskim stołecznym. Warto odnotować, choć termin ważności tych certyfikatów
już wygasł, że warunki do uzyskania srebrnej odznaki w przeszłości spełniły Klaster BTM,
Mazowiecki Klaster ICT oraz Mazowiecki Klaster Chemiczny. Przy czym ten ostatni posiada
siedzibę poza regionem Warszawskim stołecznym. Konieczne jest jednak podkreślenie,
Obecnie, po reformie systemu edukacji i likwidacji gimnazjów, nauka przedsiębiorczości prowadzona jest jedynie w
szkołach ponadpodstawowych.
70 Tracz M., Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze.,
„Przedsiębiorczość - edukacja.”, 2015.
71 European Commission. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Brussels, Belgium:
EURYDICE,
2012;
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_
reports/135EN.pdf;
72 Sadowska M., Edukacja w zakresie przedsię biorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskich
[w:] Kosała M., Urbaniec M., Żur A. (red.), Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością. Przedsiębiorczość
międzynarodowa., t. 2, Kraków 2016.
73 GUS BDL
74 https://www.cluster-analysis.org/
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iż członkami wszystkich wymienionych tu klastrów, niezależnie od siedziby koordynatora są
podmioty zarówno z regionu Mazowieckiego regionalnego, jak i Warszawskiego stołecznego.
Dodatkowymi formami instytucjonalizacji relacji sieciowych lub współpracy związanym
z prowadzoną na poziomie krajowym i regionalnym polityką innowacyjną są grupy robocze
ds. inteligentnej specjalizacji. Pomimo, iż celem ich działalności nie jest bezpośrednio
powstawanie projektów innowacyjnych, lecz określenie priorytetów badawczo-rozwojowych
finansowych ze środków publicznych, to ze względu na mechanizm gromadzący przedstawicieli
przedsiębiorstw, nauki i biznesu uzgadniających potrzeby i wizje rozwoju, są one miejscem
powstawania relacji pomiędzy aktorami systemu innowacji. W województwie mazowieckim
w czterech grupach ds. inteligentnej specjalizacji prace zadeklarowało 140 przedsiębiorstw
oraz 81 innych podmiotów, głównie jednostek naukowych oraz organizacji wspierających
innowacyjność przedsiębiorstw.

Analiza relacji sieciowych podmiotów regionalnego systemu
innowacji
W celu mapowania powiązań i realnej współpracy sieciowej między przedsiębiorcami
a podmiotami dostarczającymi usługi badawcze na terenie Mazowsza, przeanalizowano
właściwe terytorialnie zapytania ofertowe zamieszczone w bazie konkurencyjności (1068
zapytań), 75a także bazy Europejskiej Agencji Małych i średnich przedsiębiorstw (EASME).
Analiza partnerstw sieciowych wykazała (przy świadomości ograniczeń możliwości ogólnego
wnioskowania w oparciu o to źródło), że:
•
większość mazowieckich projektów, w których zakupiono usługi badawcze od osoby
prawnej realizowanych (193) jest na terenie miasta stołecznego Warszawy z dużym
udziałem powiatu warszawskiego zachodniego (29) i wołomińskiego (21);

Wykres 20. Projekty, w których usługa badawcza została zrealizowana przez instytucje systemu B+R.

•

75

połowa (507) z przeanalizowanych (1068) zapytań ofertowych na usługi badawcze
dotyczyła zatrudnienia osób fizycznych;

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Tabela 7. Zestawienie danych z Bazy Konkurencyjności do 31.12.2018, dotyczących projektów
zrealizowanych w woj. mazowieckim.
Rodzaj wydatku

Zatrudnienie osób fizycznych
Wycofane
Usługa badawcza
Badania społeczne
Rekordy niekompletne
Razem

liczba projektów

507
11
330
35
155
1038

Wśród zgłoszonych projektów zidentyfikowano 10 większych sieci partnerskich,
w których największym węzłem jest Politechnika Warszawska i Akademia Leona Koźmińskiego.
Wśród wykonawców usług naukowo-badawczych dla przedsiębiorstw zlokalizowanych
w województwie mazowieckim znaczącą rolę odgrywają podmioty z siedzibą poza Mazowszem,
tj. Politechnika Wrocławska, Akademia Górnicza-Hutnicza oraz Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji Białegostoku, firma Netrix z Lublina (centrum badawczo-rozwojowe).
Wśród zidentyfikowanych sieci współpracy szczególną uwagę zwracają:
•
Zdecydowana większość wykonawców usług badawczych ma swoją siedzibę
w Warszawie
•
Sieć wokół firmy Celon Pharma, w ramach inteligentnej specjalizacji Wysoka
jakość życia, wdrażającej wielomilionowe projekty, w których usługi badawcze
pochodzą tylko z pozaeuropejskich instytucji, między innymi ze Stanów
Zjednoczonych czy Kanady;
•
aktywność sieci fotonicznej Vigo Systems, Wojskowej Akademii Technicznej
Araz Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów;
•
Jednorazowy charakter zdecydowanej większości partnerstw nawiązanych na
potrzeby wdrażania usług badawczych w projektach współfinansowanych
ze środków UE ;
•
W projektach z bazy Europejskiej Agencji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(EASME) najwięcej koordynatorów lub partnerów projektów finansowanych
przez instrumenty zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską ma
siedzibę w Warszawie (154 na 163 podmioty).
•
, ale na uwagę zasługują także transfer w
Wykres 21. Siedziba Wykonawców usług badawczych w projektach realizowanych na terenie woj.
mazowieckiego.

Poniżej przedstawione zostały węzły współpracy naukowo-gospodarczej w ramach projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
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Wykres 22. Ważniejsze powiązania między aktorami realizującymi projekty badawcze w woj.
mazowieckim, na podstawie analizy Bazy Konkurencyjności do 31.12.2018 r.
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Wykres 23. Powiązania między aktorami realizującymi projekty badawcze w woj. mazowieckim o
nietrwałym charakterze, na podstawie analizy Bazy Konkurencyjności do 31.12.2018 r.

Największe przedsiębiorstwa pod względem przychodów wg rankingu
Wprost 2018 zlokalizowane w województwie mazowieckim
Tabela 8. Największe przedsiębiorstwa wg rankingu Wprost 2018 zlokalizowane w woj. mazowieckim.
Nazwa

Branża

Siedziba

Region Warszawski stołeczny
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Przemysł paliwowy

Warszawa

PZU SA

Ubezpieczenia

Warszawa

PGE SA

Energetyka

Warszawa

PKO BP

Banki

Warszawa

Media
Handel hurtowy (produkty
szybko zbywalne)
Banki

Warszawa

Cyfrowy Polsat SA
PPHU Specjał sp. z o.o.
Pekao SA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
PGL Lasy Państwowe
Inter Cars SA
Poczta Polska SA
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Warszawa

Gospodarka leśna

Warszawa
Konstancin
Jeziorna
Warszawa

Handel samochody części

Warszawa

Usługi pocztowe

Warszawa

Energetyka

Gry i zakłady

Warszawa

Transport kolejowy

Warszawa

Transport powietrzny

Warszawa

PKP Cargo SA

Transport drogowy

Warszawa

ABC Data SA

Handel hurtowy IT

Warszawa

Alior Bank SA

Banki

Warszawa

Ciech SA

Przemysł chemiczny

Warszawa

Impexmetal SA

Przemysł metalowy

Warszawa

Handel hurtowy paliwa

Warszawa

Banki

Warszawa

Handel hurtowy paliwa

Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe SA
PLL LOT SA

Anwim SA
Getin Noble Bank SA
Onico SA
Polenergia SA
Emperia Holding SA
Polimex-Mostostal SA
Action SA

Energetyka
Handel (sieć
supermarketów)
Budownictwo

Warszawa
Warszawa
Warszawa

Handel hurtowy pozostałe

Warszawa

Media

Warszawa

Materiały budowlane

Warszawa

MPWiK SA

Telekomunikacja
Usługi (odzysk i recykling
odpadów)
Usługi komunalne

Warszawa
Grodzisk
Mazowiecki
Warszawa

Agora SA

Media/wydawnictwa

Warszawa

Idea Bank SA

Banki

Warszawa

Alchemia SA

Przemysł metalowy

Warszawa

Mennica Polska SA
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Warszawa
Polmlek Sp. z o.o.

Przemysł metalowy

Warszawa

Transport drogowy

Warszawa

Producent żywności

Warszawa

Hutmen SA

Przemysł metalowy

Warszawa

Telewizja Polska SA
Pruszyński Sp. z o.o.
Netia SA
Elemental Holding SA

Bank Ochrony Środowiska SA
Paged SA
Ergis SA
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA

Banki
Handel hurtowy drewna,
materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego
Przemysł chemiczny
Poligrafia

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
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Handlopex SA
Koleje Mazowieckie sp. z o.o.
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Hurtownia opon

Warszawa

Transport kolejowy

Warszawa

Transport drogowy

Warszawa

Przemysł chemiczny

Warszawa

Informatyka

Warszawa

Wirtualna Polska

Media

Warszawa

NTT System SA

Informatyka

Zakręt

CD Projekt SA

Informatyka

Warszawa

Informatyka

Warszawa

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Comp SA

Qumak SA

Region Mazowiecki regionalny
PKN Orlen SA
Polska Grupa Zbrojeniowa SA
Fabryka Mebli Forte SA
Agrosimex Sp. z o.o.
Budmat Bogdan Więcek

Przemysł paliwowy

Płock

Przemysł zbrojeniowy
Przemysł drzewny
produkcja mebli
Handel hurtowy wyrobów
chemicznych
Materiały budowlane
(pokrycia dachowe)

Radom
Ostrów
Mazowiecka
Goliany
Płock

Jednostki naukowe i podmioty szkolnictwa wyższego w województwie
mazowieckim
Tabela 9. Jednostki naukowe i podmioty szkolnictwa wyższego w woj. mazowieckim
Nazwa jednostki naukowej

Siedziba
Region Warszawski stołeczny

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Warszawa

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa
Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Warszawa

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut
Badawczy
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Warszawa

Instytut Badawczy Leśnictwa

Józefów
Warszawa

Warszawa
Warszawa
Sękocin Stary

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Warszawa

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Warszawa

Instytut
Instytut
Instytut
Instytut

Warszawa

Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy
Badawczy
Elektrotechniki

Warszawa
Warszawa

Warszawa
Warszawa
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Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

Warszawa

Instytut Farmaceutyczny

Warszawa

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Warszawa

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

Warszawa

Instytut Geodezji i Kartografii

Warszawa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego
Instytut Kolejnictwa

Warszawa
Radzików (Błonie)
Warszawa
Warszawa

Instytut Lotnictwa

Warszawa

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

Instytut Matki i Dziecka

Warszawa

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Warszawa

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

Warszawa

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"

Warszawa

Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka"

Warszawa

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Warszawa

Instytut Przemysłu Organicznego

Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Warszawa

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Warszawa

Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Warszawa
Warszawa

Falenty

Instytut Technologii Elektronowej

Warszawa

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Warszawa

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego

Warszawa

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

Warszawa

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Warszawa

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Narodowy Instytut Leków

Otwock
Warszawa
Warszawa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut
Badawczy
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Warszawa

Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Warszawa

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Warszawa

Warszawa
Warszawa
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Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kaczkowskiego
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego

Warszawa
Zegrze Południowe

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny

Warszawa

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Zielonka

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Sulejówek

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza
Polskiej Akademii Nauk
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej
Akademii Nauk
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Garbatka

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława
Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Polskiej Akademii Nauk
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii
Nauk
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława
Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

Warszawa
Warszawa
Warszawa

Jabłonna
Warszawa

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
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Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

Warszawa

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i
Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek Sp. z o.o.

Warszawa

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
Fundacja Badawcza MagTop – Międzynarodowe Centrum Sprzężenia
Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną
Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Warszawa

IBD Business School Sp. z o.o.

Warszawa

Instytut Muzyki i Tańca

Warszawa

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Warszawa

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Warszawa

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Warszawa

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Warszawa

PIT - RADWAR S.A.

Warszawa

Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata

Warszawa

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Warszawa

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Pruszków

Warszawa
Warszawa

Kobyłka
Warszawa

Region Mazowiecki regionalny
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

Nazwa szkoły wyższej

Radom

siedziba
Region Warszawski stołeczny

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie [poprzednio:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie]
Akademia Finansów i Biznesu Vistula [poprzednio: Akademia Finansów
w Warszawie]
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej [poprzednio: Akademia Obrony Narodowej]
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska [poprzednio:
Warszawska Wyższa Szkoła Menedżerska z siedzibą w Warszawie]
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
[poprzednio: Europejska Uczelnia w Warszawie]
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
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Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie [poprzednio: Wyższa
Szkoła Mazowiecka w Warszawie]
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko
w Podkowie Leśnej
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych [poprzednio: PolskoJapońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych]
Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i
Medycznych z siedzibą w Warszawie [poprzednio: Prywatna Wyższa
Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie]
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
[poprzednio: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie]
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie
Szkoła Główna Politechniczna z siedzibą w Wołominie [poprzednio:
Szkoła Główna Politechniczna z siedzibą w Nowym Sączu]
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji [poprzednio: Wyższa Szkoła
Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie]
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej [poprzednio:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
w Warszawie]
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie
Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie
Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku [poprzednio: Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku]
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie [poprzednio:
Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie]
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa (decyzja
z dnia 06.07.2006 r.) [poprzednio: Wyższa Warszawska Szkoła
Humanistyczna z siedzibą w Warszawie]
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Podkowa Leśna
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wołomin
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Otwock
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
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Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie [poprzednio: Wyższa
Szkoła Biznesu z siedzibą w Pile]
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji z siedzibą
w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie [poprzednio: Wyższa
Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie]
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków
Międzynarodowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
w Pruszkowie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych [poprzednio: Wyższa Szkoła Edukacji
Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi]
Wyższa Szkoła Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrażyckiego
z siedzibą w Wołominie [poprzednio: Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa
z siedzibą w Wołominie]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
[poprzednio: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie]
Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu z siedzibą
w Warszawie [poprzednio: Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie]
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie z siedzibą w Warszawie
[poprzednio: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie]
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych i Teatralnych z siedzibą w Warszawie
[poprzednio: Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów z siedzibą
w Warszawie]
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie z siedzibą
w Warszawie
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej
im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
Region Mazowiecki regionalny
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Józefów
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Pruszków
Warszawa
Warszawa
Wołomin
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wołomin
Warszawa
Warszawa
Pułtusk
Żyrardów
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Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu [poprzednio:
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu]
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Radomska Szkoła Wyższa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu [poprzednio: Politechnika Radomska im. Kazimierza
Pułaskiego]
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie

Siedlce
Radom
Ciechanów
Płock
Radom
Radom
Płock
Siedlce
Radom
Radom
Ostrołęka
Ciechanów
Radom
Radom
Sochaczew

Przedsiębiorstwa posiadające status centrum badawczo-rozwojowego
zlokalizowane w województwie mazowieckim
Tabela 10. Centra badawczo-rozwojowe zlokalizowane w woj. mazowieckim.
Nazwa przedsiębiorstwa

7bulls.com Sp. z o. o.
CBR 74 Sp. z o.o. Sp. k.
CD Projekt S.A.

Siedziba

Informacje dodatkowe

Region Warszawski stołeczny
oddział w województwie kujawskoWarszawa
pomorskim
oddział w województwie
Janów
warmińsko-mazurskim
Warszawa
-

Globema Sp. z o.o.
Warszawa
Instytut Technik i Technologii Specjalnych
laboratorium w Wyszkowie –
Warszawa
Sp. z o.o.
regionie Mazowieckim regionalnym
Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Warszawa
Sp. z o.o.
Nokia Solutions and Networks Sp. z
Warszawa
o.o.
Region Mazowiecki regionalny
Engineo Sp. z o.o.

Przasnysz

-
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