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Co-financing innovative projects in SMEs from Regional Operational 

Programmes. The case of Pomeranian region  

Golejewska Anna* 

Gajda Damian** 

 

Abstract 

The aim of the article is to analyse use of the EU Structural Funds for innovative projects in 
SMEs from Regional Operational Programme of Pomorskie Voivodeship for 2007-2013. In 
the analysis we use the data from the Pomerania Development Agency Inc. In the first 
section we described conditions and rules of grants awarding. The next section contains 
short description of firms in Pomeranian region and the analysis of granted projects. The 
results confirmed significant diversity of total values of projects, awarded grants and 
branches. So far, only small part of them has been implemented in high-technology sectors. 
With regard to the number of projects, the majority has been implemented using own funds. 
The results show high concentration of projects  in Tri-City Agglomeration. According to our 
findings, firms rather carefully cooperate with external partners in implementing projects.  
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Dofinansowanie projektów innowacyjnych w MŚP z Regionalnych Programów 

Operacyjnych na przykładzie województwa pomorskiego1
  

Golejewska Anna 

Gajda Damian 

 

Abstrakt 

Celem artykułu jest analiza wykorzystania środków funduszy strukturalnych UE na projekty 
innowacyjne w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego (RPO WP) na lata 2007-2013. W analizie wykorzystano dane udostępnione 
przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. W pierwszej części opisano warunki i zasady 
przyznawania dotacji. W dalszej kolejności dokonano krótkiej charakterystyki 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie pomorskim, a następnie 
przedstawiono wyniki analizy dofinansowanych projektów. Rezultaty analizy potwierdziły 
istotne zróżnicowanie projektów w zakresie ich wartości, przyznanej kwoty dofinansowania 
oraz branży. Jak dotychczas, niewielka ich część realizowana jest w sektorach wysokich 
technologii. Pod względem ilości, większość projektów realizowana jest ze środków własnych 
przedsiębiorstw. Wyniki wskazują na wysoką koncentrację projektów w aglomeracji 
trójmiejskiej. Rezultaty badania pozwalają na wysnucie wniosku o ograniczonej chęci 
współpracy przedsiębiorstw z partnerami zewnętrznymi przy realizacji składanych 
projektów.  

 

Słowa kluczowe:   przedsiębiorczość, analizy regionalne, innowacyjność, Fundusze 
Strukturalne UE 

Kody JEL:   D22, R11, O3 

                                            
1 Artykuł w niniejszej wersji został przesłany do publikacji w „Journal of Management and Finance”. 
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1 Wstęp  

Inwestycje w innowacje stanowią nadrzędny priorytet polityki spójności Unii Europejskiej. 

Przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, bardzo często nie wykazują aktywności innowacyjnej, co 

wynika z ich niskiej determinacji do wprowadzania innowacji, a także ograniczonych 

możliwości finansowych. Jednym z instrumentów wspierających zarówno inwestycje w MŚP 

generujących nowe miejsca pracy, jak również przedsięwzięcia innowacyjne w 

przedsiębiorstwach o wysokim potencjale rozwojowym jest Regionalny Program Operacyjny 

(RPO). Innowacyjność może być nie tylko w różnorodny sposób rozumiana, ale może również 

dotyczyć wybranych aspektów – technologii, produktu czy procesów zarządzania 

przedsiębiorstwem. Podejście do pojęcia innowacyjności w programach krajowych typu 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) i w RPO różni się. W tych ostatnich 

innowacyjność rozpatrywana jest przede wszystkim w skali przedsiębiorstwa i regionu. 

Celem artykułu jest analiza wykorzystania środków funduszy strukturalnych UE na projekty 

innowacyjne w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego (RPO WP). Badaniem objęto 73 projekty innowacyjne, które otrzymały 

dofinansowanie w formie dotacji w okresie programowania 2007-2013. W analizie 

wykorzystano dane udostępnione przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., która pełni rolę 

Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla Osi Priorytetowej 1 RPO WP na lata 2007-2013.   

2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego  

Uzasadnieniem dla przygotowania i realizacji 16 RPO w Polsce była decentralizacja 

programowania rozwoju regionów, zwiększenie stopnia efektywności prowadzenia działań 

rozwojowych przez administrację publiczną, wzmocnienie roli samorządów oraz efektywne 

wykorzystanie środków strukturalnych w okresie 2004-2006 w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Interwencje RPO są w istotny 

sposób zaangażowane w realizację Strategii Lizbońskiej na poziomie województw i 

komplementarne w stosunku do działań przewidzianych w ramach POIG. Źródłami 

finansowania RPO są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 

towarzyszące im krajowe środki publiczne. Na realizację RPO przewidziano niemal 25 proc. 

całości środków w ramach funduszy strukturalnych UE na lata 2007-2013, z czego na RPO 

WP 5,35 proc. całkowitej alokacji EFRR na 16 RPO. Łączna wartość środków przeznaczonych 
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na finansowanie RPO WP (wspólnotowych i kra-jowych) ustalona została na poziomie prawie 

1,3 mld EUR, z czego wkład krajowy (publiczny i prywatny) stanowić ma ponad 350 mln EUR. 

Środki na realizację celów Strategii Lizbońskiej (earmarking) wyniosą 48,5% ogółu środków 

Programu [Uszczegółowienie RPO WP, 2012, s. 5]. Strukturę i podział środków RPO WP 

prezentuje tablica 1.  

Tablica 1. Struktura i podział środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego 

Oś Priorytetowa % alokacji 

środków 

EFRR 

alokacja 

EFRR (EUR) 

1. Rozwój i innowacje w MŚP  19,1% 179 195 202 

2. Społeczeństwo wiedzy  5,5% 51 524 282 

3. Funkcje miejskie i metropolitalne  17,4% 163 295 176 

4. Regionalny system transportowy  23,7% 222 224 998 

5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku  6,0% 56 620 300 

6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe  4,7% 44 253 288 

7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa  3,8% 35 402 630 

8. Lokalna infrastruktura podstawowa  13,2% 123 909 207 

9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie  3,8% 35 402 630 

10. Pomoc techniczna  2,8% 26 551 973  

RAZEM RPO WP 100,0% 938 379 686 

Źródło: [Uszczegółowienie RPO WP, 2012, s. 5]. 

Na realizację Osi Priorytetowej 1 RPO WP „Rozwój i innowacje w MŚP” przewidziano ponad 

19 proc. alokacji EFRR. Projektom innowacyjnym w przedsiębiorstwach poświęcono 

Działanie 1.2 RPO WP, na które przeznaczono łącznie ponad 22 mln EUR środków unijnych. 

Ze wsparcia w ramach tego działania mogą korzystać indywidualne MŚP, konsorcja 

realizujące wspólne przedsięwzięcia (również w połączeniu z jednostkami naukowymi) oraz 

nowe przedsiębiorstwa oparte na rozwiązaniach innowacyjnych, w tym spin-off oraz spin-

out. Współfinansowane projekty mogą dotyczyć inwestycji w prawa własności intelektualnej, 

działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach oraz innych inwestycji, które 

powinny zakończyć się wdrożeniem innowacji procesowej lub produktowej 

[Uszczegółowienie RPO WP, 2012, s. 21]. Oddziaływanie projektu na poziom innowacyjności 

sektora MŚP w regionie analizowane jest w skali regionalnej i ponadregionalnej. 
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Preferowane są projekty o szerszej skali oddziaływania. Wyższą ocenę i tym samym większe 

szanse na uzyskanie dofinansowania mają również te projekty, które przewidują 

wprowadzenie na rynek powiązanych ze sobą innowacyjnych produktów i innowacyjnych 

usług, innowacyjnych produktów w połączeniu z innowacyjnymi procesami lub 

innowacyjnych usług w połączeniu z innowacyjnymi procesami (produkcyjnymi, 

technologicznymi, organizacyjnymi) [Załącznik nr 2 do uchwały nr 1242/252/09 Zarządu 

Województwa Pomorskiego, 2009, s. 17-19]. 

3 Analiza empiryczna  

 Badaniem objęto 73 projekty innowacyjne, które uzyskały dofinansowanie w ramach 

działania 1.2 RPO WP w dwóch konkursach. W pierwszym z nich, w którym termin składania 

wniosków upłynął 30 stycznia 2009 roku, dofinansowanie w formie dotacji przyznano 24 

wnioskodawcom realizującym projekty na terenie województwa pomorskiego. Kwota 

środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wyniosła ponad 27 

mln PLN. W kolejnym konkursie zakończonym 23 listopada 2009 roku, kwota środków 

przekroczyła wartość 39 mln PLN, a umowy o dofinansowanie podpisano z 49 

wnioskodawcami. W analizie pominięto wyniki ostatniego z przewidzianych na lata 2007-

2013 konkursów, ze względu na brak dotychczas podpisanych umów z wnioskodawcami. W 

przypadku pominiętego konkursu, alokację określoną pierwotnie na poziomie ponad 6,5 mln 

PLN podwyższoną do 22,5 mln  podzielono na 51 wnioskodawców.  

W obu analizowanych konkursach, dofinansowaniu podlegało pięć typów projektów. 

Należały do nich: 

1) nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, 

licencji,  know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym 

produktem lub usługą, 

2) wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań 

technicznych, 

3) wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach, 
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4) wsparcie wdrożenia innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, 

systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wdrożenie wyników prac B+R”, 

oraz 

5) wsparcie wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług oraz platform 

produktowo-technologicznych. 

Za preferowane uznano projekty wynikające z Regionalnej Strategii Innowacji dla 

Województwa Pomorskiego; partnerskie, zakładające współpracę kilku podmiotów; 

wprowadzające na rynek innowacyjne wyroby lub/i usługi oraz przyczyniające się do 

oszczędności surowców i energii oraz ograniczające emisję szkodliwych substancji do 

środowiska [Uszczegółowienie RPO WP, 2012, s. 22]. Do kosztów kwalifikowanych projektu 

zaliczono między innymi zakup oraz leasing sprzętu i wyposażenia, zakup gruntu i 

nieruchomości, koszty materiałów i robót budowlanych, koszty nabycia wyników prac 

badawczo-rozwojowych i uzyskania patentu [Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta 

RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1 - 1.2, 2008, s. 33] . Maksymalny poziom dofinansowania 

projektów ze środków publicznych wyniósł 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i 

małych przedsiębiorstw i 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw. 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wyniosła 2 mln PLN [Uszczegółowienie RPO 

WP, 2012, s. 23]. W przypadku ostatniego, pominiętego konkursu, maksymalny poziom 

dofinansowania projektów został obniżony do 50 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro i 

małych przedsiębiorstw oraz do 40 % dla średnich przedsiębiorstw, a maksymalna wartość 

dofinansowania zmniejszona o połowę. 

Analiza przedsiębiorstw w województwie pomorskim 

W skład województwa pomorskiego wchodzi 16 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu 

oraz 123 gminy: 25 miejskich, 17 miejsko-wiejskich i 81 wiejskich. Województwo podzielone 

jest na 4 podregiony: gdański, słupski, starogardzki i trójmiejski. Pomorskie jest regionem 

zurbanizowanym. Wskaźnik ludności zamieszkałej w miastach na poziomie ponad 67 proc. 

ludności plasuje województwo na 4. miejscu w kraju. Największą intensywnością 

użytkowania i zagospodarowania charakteryzuje się teren położonego nad Zatoką Gdańską 

obszaru metropolitalnego Trójmiasta. Regionalna gospodarka należy do najbardziej 

zróżnicowanych w kraju. Obejmuje zarówno branże tradycyjne, jak i wysoko 

wyspecjalizowane (m.in. teleinformatyka, przemysł chemiczny) [RPO WP, 2010, s. 7-9]. 
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Dystans w poziomie rozwoju województwa pomorskiego względem Unii Europejskiej nadal 

pozostaje duży. W 2009 r. PKB per capita wyrażony w PPS wyniósł 59 proc. średniej UE-27 

[Eurostat, Regional Statistics]. W świetle krajowych wskaźników, sytuacja gospodarcza 

województwa, przedstawia się jednak względnie korzystnie. Pod względem PKB per capita 

województwo pomorskie zajmuje piątą pozycję w kraju, po mazowieckim, dolnośląskim, 

śląskim i wielkopol-skim. W 2009 r. rozpiętość miedzy podregionami województwa wahała 

się od zaledwie 71 proc. średniej krajowej w podregionie gdańskim do 141 proc. w 

podregionie trójmiejskim. Udział województwa pomorskiego w łącznym PKB Polski wyniósł w 

tym samym czasie niemal 5,7 proc., co dało mu siódma pozycję w kraju [GUS, Bank Danych 

Lokalnych]. Niemal połowę krajowej produkcji brutto w województwie wytworzono w 

podregionie trójmiejskim. Zaledwie 17 proc. produkcji przypadło na podregion gdański.  

W województwie pomorskim na koniec 2008 roku w bazie REGON zarejestrowanych było 

240 496 przedsiębiorstw. W 2009 ich liczba zwiększyła się do 249 262. Tym samym, ich udział 

w łącznej liczbie wszystkich przedsiębiorstw w Polsce wzrósł z 6,4% do 6,7%. Najliczniejszą 

grupę pomorskich przedsiębiorstw stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, 

których udział wynosi 95,1%. Kolejną grupą są małe przedsiębiorstwa (4,1%). Średnie 

przedsiębiorstwa stanowią niespełna 1% wszystkich przedsiębiorstw. Łącznie sektor MŚP 

tworzy 99,9% wszystkich przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Dokładne informacje 

na temat liczby przedsiębiorstw przedstawia Tablica 2. 

Tablica 2. Struktura pomorskich przedsiębiorstw ze względu na wielkość 

Przedsiębiorstwa Liczba 2008 Udział 2008 Liczba 2009 Udział 2009 

Mikro 228 597 95,1% 236 926 95,1% 

Małe  9 796 4,1% 10 193 4,1% 

Średnie 1 843 0,8% 1 881 0,8% 

Duże 260 0,1% 262 0,1% 

Ogółem 240 496 100,0% 249 262 100,0% 

Źródło: GUS. 

 

Oprócz zróżnicowania pod względem liczby zatrudnionych, przedsiębiorstwa  województwa 

pomorskiego wykazują istotne zróżnicowanie w zakresie branż działalności. Najwięcej MŚP 

zajmuje się handlem oraz naprawami pojazdów i artykułów użytkowych (sekcja G)2. Wysoki 

odsetek przedsiębiorstw działa również w sekcji związanej z budownictwem (sekcja F) oraz z 

                                            
2 Zgodnie z PKD 2007. 
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przetwórstwem przemysłowym (sekcja C). Pozostałe sekcje stanowią łącznie niecałe 10% 

udziałów. 

Analiza dofinansowanych projektów innowacyjnych 

Spośród 73 analizowanych projektów, aż 26 zostało złożonych przez mikroprzedsiębiorstwa. 

W 25 przypadkach wnioskodawcami były średnie przedsiębiorstwa. Pozostałe stanowiły 

projekty złożone przez małe przedsiębiorstwa (zobacz Tablica 3).  

Tablica 3. Liczba projektów, przedsiębiorstwa wg wielkości 

Typ przedsiębiorstwa Liczba projektów Udział 

Mikro 26 35,6% 

Małe 22 30,1% 

Średnie 25 34,2% 

Razem 73 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARP S.A. 

 
Całkowity koszt projektów, które otrzymały dofinansowanie wyniósł niemal 200 mln zł, z 

czego ponad 75% (155 mln zł) stanowiły koszty kwalifikowane. Pod względem wielkości 

przedsiębiorstw, największy udział w łącznej kwocie miały firmy średnie (80,5 mln zł), nieco 

mniej małe przedsiębiorstwa (68,2 mln zł), a udział firm mikro kształtował się na poziomie 

25% (50 mln zł). Największy udział wydatków kwalifikowanych w kosztach projektów miały 

mikro (80,1%) oraz średnie (79,6%) przedsiębiorstwa. Nieco niższy udział odnotowano w 

małych przedsiębiorstwach (75,7%). 

Największy udział dotacji w wydatkach kwalifikowanych dotyczył projektów 

mikroprzedsiębiorstw, przeciętnie 50 proc. Łącznie najmniejsze przedsiębiorstwa uzyskały 

prawie 21 mln zł dofinansowania. Nieco mniejszy udział zaobserwowano w przypadku 

projektów małych przedsiębiorstw (48,5% wydatków kwalifikowanych). Przedsiębiorstwa te 

otrzymały łączną dotację w wysokości 25 mln zł. Zbliżoną kwotę dofinansowania uzyskały 

średnie przedsiębiorstwa, jednak w ich przypadku, stosunek pomocy do wydatków 

kwalifikowanych był najniższy i wyniósł średnio niespełna 40% (zobacz Tablica 4). Różnice w 

przeciętnym poziomie dofinansowania firm różnej wielkości wynikały z zapisów 

dokumentów programowych. Niższy od maksymalnego, przeciętny poziom dofinansowania 

kosztów kwalifikowanych wynikał z preferencji udzielanych projektom, w których wkład 

własny był wyższy od minimalnego, wymaganego dla Działania 1.2 RPO WP. 



 11 

Tablica 4. Finansowanie projektów wg wielkości przedsiębiorstwa 

Typ 
przedsiębiorstwa  

Całkowite 
koszty 

projektów 

Wydatki 
kwalifikowane 

Dotacja 

Mikro 49 947 984 40 031 125 20 706 622 

Małe 68 214 194 51 660 671 25 057 069 

Średnie 80 533 014 64 088 004 25 267 407 

Suma końcowa 198 695 193 155 779 801 71 031 098 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARP S.A. 

 
Podsumowując, na podstawie informacji z dwóch edycji konkursów, można zauważyć, że 

najwięcej planowały zainwestować w innowacje przedsiębiorstwa średnie, a najmniej mikro. 

Nie powinien dziwić fakt, że pod względem przeciętnej kwoty dofinansowania, najsłabiej 

wypadły mikroprzedsiębiorstwa. Średnio projekty przygotowane przez najmniejsze firmy 

otrzymały niespełna 800 tys. zł dofinansowania. Również mediana w przypadku 

mikroprzedsiębiorstw była najmniejsza i wyniosła niespełna pół miliona złotych. Małe i 

średnie przedsiębiorstwa uzyskały przeciętnie ponad 1 mln zł. dotacji, przy czym mediana 

była wyższa w przypadku małych firm i wyniosła 1, 24 mln zł. Kwota dofinansowania 

projektów zawierała się w przedziale od 48 tys. do 2 mln zł, przy czym najwyższą kwotę 

dofinansowania uzyskały zarówno firmy najmniejsze, jak i małe oraz średnie. Wysoki poziom 

odchylenia standardowe świadczy o dużym zróżnicowaniu kwoty dofinansowania projektów 

(zobacz Tablica 5).  

Tablica 5. Dofinansowanie projektów ze środków publicznych  wg wielkości przedsiębiorstwa 

Typ 
przedsiębiorstwa  

Średnia 
kwota 

Odchylenie 
stand. Mediana Minimum Maksimum 

Mikro         796 409       645 982     489 650        111 400     2 000 000 

Małe      1 138 958       699 803  1 240 018          48 013     2 000 000 

Średnie      1 010 696       668 980     857 950        145 500     2 000 000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARP S.A. 

 
Środki na realizację projektów przekazywane są w formie płatności z budżetu środków 

europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa na zasadzie zaliczki/refundacji 

poniesionych wydatków [Przewodnik Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2, 

2011, s. 39]. Niemal połowa projektów, które otrzymały dofinansowanie, zakładała 

finansowanie (w całości lub części) z kredytu. W przypadku firm mikro, dokładnie co drugi 
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projekt był finansowany kredytem, natomiast średnie przedsiębiorstwa częściej 

przedstawiały projekty finansowane wyłącznie ze środków własnych. Jedynie 10 ich 

projektów było finansowanych kredytem. W przypadku małych firm, większość tj. 12 z 22 

korzystała z kredytu. Projekty zakładające finansowanie kredytem charakteryzowały się 

przeciętnie wyższymi kosztami w porównaniu z projektami opartymi wyłącznie na środkach 

własnych. Pod względem łącznej kwoty projektów, wydatków kwalifikowanych oraz kwoty 

współfinansowania większość stanowiły projekty finansowane z kredytu, co przedstawia 

Tablica 6. 

Tablica 6. Całkowity koszt, wydatki kwalifikowane oraz dofinansowanie projektów pod względem 
korzystania z kredytu 

Kredyt całkowity koszt 
projektu 

wydatki 
kwalifikowane 

kwota 
współfinansowania 

projektu 

Nie 95 968 383 48% 74 372 840 48% 32 567 743 46% 

Tak 102 726 810 52% 81 406 960 52% 38 463 355 54% 

Razem 198 695 193 100% 155 779 801 100% 71 031 098 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARP S.A. 

 
Pod względem lokalizacji projektów, pierwsze miejsce zajmuje region Trójmiasta. Na 73 

projekty, ponad połowa (39) była zlokalizowana w miastach Gdańska, Gdyni i Sopotu, z czego 

aż 25 w stolicy województwa.  Wśród pozostałych projektów wyróżniały się powiaty 

graniczące z Trójmiastem, szczególnie powiat gdański i wejherowski (po 7 projektów) oraz 

kartuski (6 projektów). Pozostałe powiaty województwa pomorskiego zdobyły łącznie 14 

projektów. Szczególnie słabo wypadły powiaty z terenu byłego województwa słupskiego 

(zobacz Tablica 7). Cechą charakterystyczną dofinansowanych projektów był zakres 

terytorialny miejsca realizacji projektu związany z siedzibą przedsiębiorstwa. Niemal 

wszystkie projekty były realizowane w tym samym powiecie co siedziba firmy. Inaczej było 

jedynie w dziesięciu przypadkach. 

Tablica 7. Lokalizacja projektów według powiatu  

Powiat lokalizacji projektu Liczba projektów 

Bytowski 1 

Gdański 7 

Kartuski 6 

Kościerski 2 

Kwidzyński 2 
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Lęborski 3 

m. Gdańsk 25 

m. Gdynia 12 

m. Słupsk 1 

m. Sopot 2 

Nowodworski, Tczewski 1 

Pucki 1 

Słupski 1 

Starogardzki 1 

Tczewski 1 

Wejherowski 7 

Razem 73 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARP S.A. 

 
Stworzenie nowych miejsc pracy nie stanowiło kryterium oceny w przypadku analizowanego 

działania, jednak wzrost zatrudnienia jako priorytet UE, znalazł swoje odniesienie we 

wniosku o dofinansowanie, jako wskaźnik rezultatu projektu. 17 wnioskodawców 

zadeklarowało wzrost zatrudnienia w sumie o 72 etaty. Realizacja większości projektów była 

planowana przez przedsiębiorstwa samodzielnie. Pomimo preferencyjnego traktowania 

projektów partnerskich, na współpracę zdecydowało się zaledwie 21 wnioskodawców. 

Projekty realizowane wraz z partnerem charakteryzowały się o ponad 20% większą kwotą 

dofinansowania od projektów realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa.  

Projekty, które otrzymały dofinansowanie, realizowane są w różnych branżach. Najwięcej 

dotyczy przetwórstwa przemysłowego. Aż 39 projektów związanych było z sekcją C PKD. 

Należy jednak zauważyć, iż sekcja ta jest bardzo zróżnicowana. Projekty realizowane są w 

ramach takiej działalności jak produkcja maszyn i urządzeń, opakowań, elektroniki, leków, 

odzieży, mebli a także przetwórstwo spożywcze. Ponadto 9 projektów było związanych z 

sekcją M, czyli działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Projekty te dotyczyły 

inżynierii i architektury, reklamy oraz działalności fotograficznej.  Tylko 4 projekty złożone 

zostały w ramach sekcji J (informacja i komunikacja), ogólnie uznawanej za bardzo 

innowacyjną. Projekty te najczęściej dotyczyły informatyki, przetwarzania danych oraz usług 

internetowych. Pozostałe projekty związane były z różnymi rodzajami działalności 

gospodarczej, od ochrony zdrowia, poprzez edukację i kulturę, aż po wytwarzanie energii 

elektrycznej. 
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4 Zakończenie 

Całkowity koszt projektów, które otrzymały dofinansowanie w dwóch edycjach konkursów 

ogłoszonych dla Działania 1.2 RPO WP w okresie programowania 2007-2013 wyniósł niemal 

200 mln zł. Dofinansowanie otrzymały 73 projekty, spośród których aż 26 złożonych zostało 

przez mikroprzedsiębiorstwa. W przypadku analizowanego Programu należy jednak 

zaznaczyć, że innowacyjność rozpatrywana jest tu przede wszystkim w skali przedsiębiorstwa 

i regionu. 

Projekty innowacyjne, które uzyskały dofinansowanie charakteryzują się dużą 

różnorodnością. Są wśród nich zarówno projekty większe, w których kwota dofinansowania 

wyniosła około 2 mln zł, jak i mniejsze, o dofinansowaniu na poziomie 100 tys. zł. Wartość 

składanych projektów była w dużej mierze powiązana z wielkością aplikujących firm. 

Większość projektów realizowana jest na terenie Trójmiasta, które jako aglomeracja z 

założenia powinno sprzyjać rozwojowi działalności innowacyjnej. Jak dotychczas, niewielka 

część projektów innowacyjnych planowana jest w branżach wysokich technologii. Część 

analizowanych projektów opiera się na finansowaniu zewnętrznym w postaci kredytów, 

jednak większość realizowana jest ze środków własnych przedsiębiorstw. Wyniki analizy 

pozwalają na wysnucie wniosku o ograniczonej chęci współpracy firm z partnerami 

zewnętrznymi. Może to wynikać z obaw przed niewywiązaniem się partnera ze swoich 

zobowiązań i konsekwencji, jakie w związku z tym ponosi wnioskodawca, odpowiedzialny za 

realizację projektu.  

 

Podziękowania  
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