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Wybrane aspekty wspó³pracy Instytutu IMPiB z MSP na przyk³adzie projektów celowych realizowanych przez FSN – T NOT
Some aspects of the collaboration between IMPiB Institute
and MSP on example of sight projects realized by FSN – T NOT
Innowacyjnoœæ i zwi¹zany z ni¹ transfer wiedzy
z nauki do biznesu to zagadnienia, które w Polsce dopiero od paru lat zaczêto szerzej w³¹czaæ do polityki gospodarczej na wszystkich szczeblach administracyjnych. Na
wzmo¿onym zainteresowaniu innowacyjnoœci¹ zawa¿y³a
strategia lizboñska (2000) Unii Europejskiej, która
uznaje j¹ za sposób na osi¹gniêcie celu strategicznego:
stworzenia najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
W szerszym ujêciu pojêcie innowacji oznacza wprowadzanie nowoœci, czyli zmian jakoœciowych, co wp³ywa
stymuluj¹co na gospodarkê. Nie zawsze jednak musi byæ
to absolutne novum na skalê œwiatow¹. Innowacja mo¿e
równie dobrze oznaczaæ zmianê produktu lub procesu
produkcyjnego, stanowi¹c¹ nowoœæ na skalê wprowadzaj¹cego j¹ przedsiêbiorstwa, kraju lub regionu.
W budowaniu nowoczesnej gospodarki opartej na
wiedzy powinno uczestniczyæ ca³e spo³eczeñstwo, wykorzystuj¹c istniej¹ce struktury pañstwowe i ekonomiczne
do tworzenia i wykorzystywania zasobów wiedzy. Wprowadzanie innowacji pomaga bowiem uzyskaæ szereg pozytywnych rezultatów ekonomicznych. Przedsiêbiorcom
pozwala na rozszerzenie oferty rynkowej i dostosowanie
jej do potrzeb klienta, a tak¿e na podniesienie jakoœci
produktów oraz obni¿enie kosztów produkcji. Dla w³adz
danego regionu istotny jest zaœ jego szybszy rozwój i konkurencyjnoœæ oraz wiêksza liczba miejsc pracy, szczególnie w nowoczesnych sektorach.
Zarówno oczekiwania przedsiêbiorców, jak i w³adz
sk³aniaj¹ do poszukiwania nowych rozwi¹zañ: te w³aœnie potrzeby s¹ motorem dzia³alnoœci innowacyjnej, która jest si³¹ napêdow¹ wzrostu gospodarczego.
Wa¿ne jest, aby wprowadzanie innowacji by³o procesem ci¹g³ym, maj¹cym oparcie w odpowiednich instrumentach wspierania powi¹zañ pomiêdzy nauk¹ a biznesem oraz w d³ugookresowej polityce proinnowacyjnej.
Instrumenty te, przeznaczone dla firm, jak i jednostek
badawczych, mo¿na podzieliæ na:
1. Finansowe, czyli fundusze dorêczeniowe, ulgi
podatkowe dla dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej lub
granty na projekty dla jednostek badawczych.
2. Instytucjonalne, tj. ochronê praw w³asnoœci intelektualnej, programy szkoleniowe, programy sta¿y i
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praktyk, wspólne programy badawcze firm z jednostkami naukowymi.
3. Infrastrukturalne, czyli inkubatory przedsiêbiorczoœci lub parki technologiczne.
Podstawowe oczekiwania wobec polityki proinnowacyjnej obejmuj¹:
1. Wzrost wydatków pañstwa na badania naukowe i
prace rozwojowe, prowadzone przez szko³y wy¿sze, instytuty i jednostki badawczo-rozwojowe, do poziomu takiego, jak w innych krajach UE.
2. Wp³yw w³adz i organizacji przedsiêbiorców na
wybór podejmowanych tematów badañ w sferze B+R,
pozwalaj¹cy ukierunkowaæ je na potrzeby rynku i przemys³u.
3. Rozwijanie przez pañstwo tzw. organizacji pomostowych, zapewniaj¹cych transfer technologii do firm.
4. Tworzenie systemu organizacyjnego u³atwiaj¹cego
przedsiêbiorcom dostêp do funduszy finansuj¹cych rozwój innowacji.
5. Pomoc pañstwa w promocji produktów i technologii na rynku miêdzynarodowym.
Wœród wymienionych wy¿ej form wspierania innowacyjnoœci szczególnie istotny jest, ujêty w punkcie 4,
system finansowania rozwoju innowacji.
Wsparcie realizacji prac B+R zwi¹zanych z innowacjami technologicznymi i produktowymi zasadniczo opiera siê na trzech dostêpnych Ÿród³ach finansowania:
1. Projekty dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
(MSP), realizowane dziêki œrodkom finansowym pochodz¹cym z bud¿etu pañstwa. Finansowaniem i koordynacj¹ projektów, obejmuj¹c¹ przyjmowanie aplikacji, ocenê oraz rozliczanie projektów, zajmuje siê w ramach programu FSNT NOT Federacja Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT.
2. Projekty celowe realizowane w ramach funduszy
unijnych. S¹ one finansowane ze œrodków funduszy
strukturalnych; mog¹ byæ realizowane przez przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw, samodzielnie lub
we wspó³pracy z instytucjami B+R.
3. Projekty celowe finansowane z bud¿etu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, które mog¹ byæ realizowane przez przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiê-
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biorstw, samodzielnie oraz we wspó³pracy z instytucjami
B+R.
Wed³ug raportu „Badanie efektywnoœci wykorzystania œrodków publicznych na dzia³alnoœæ badawcz¹ i rozwojow¹ w Polsce dla przedsiêbiorstw i gospodarki”,
Warszawa, lipiec 2008, sporz¹dzonego w ramach programu „Mo¿liwoœci podniesienia potencja³u innowacyjnego polskich MSP”, projekty innowacyjne w wielu przypadkach mog¹ byæ realizowane tylko dziêki wsparciu ze
Ÿróde³ publicznych. W przypadku braku takiego wsparcia nie by³yby one urzeczywistniane lub te¿ ich zakres
zosta³by znacznie zmniejszony, a co za tym idzie, tak¿e
stopieñ ich innowacyjnoœci. Najczêœciej firmy nie zdecydowa³yby siê wówczas na wspó³pracê z jednostkami
naukowymi, co mog³oby znacznie obni¿yæ wartoœæ merytoryczn¹ tych projektów.
Instytut In¿ynierii Materia³ów Polimerowych i Barwników uczestniczy³ jako wykonawca zadañ badawczych
w 15 projektach tzw. celowych, dofinansowanych w ramach programu FSNT NOT. Dofinansowanie tych projektów dotyczy³o wprowadzenia nowoczesnych wyrobów
lub technologii obejmuj¹cych fazê badawczo-rozwojow¹
oraz wdro¿enie.
Przez zadania badawcze nale¿y rozumieæ:
l badania przemys³owe, które obejmuj¹ badania s³u¿¹ce zdobyciu wiedzy oraz umiejêtnoœci w celu opracowania nowych produktów/procesów lub wprowadzenia ulepszeñ do ju¿ istniej¹cych,
l prace rozwojowe – wykorzystywanie dostêpnej wiedzy i umiejêtnoœci do planowania produkcji oraz do
tworzenia i projektowania nowych lub ulepszonych
produktów/procesów.
Wynikiem realizacji wspomnianych projektów celowych
by³o opracowanie nowych produktów i technologii. W
wiêkszoœci przypadków by³y to innowacje na poziomie
krajowym. Niejednokrotnie w wyniku realizacji projektu
uzyskiwano produkt, który stawa³ siê podstawowym lub
jednym z podstawowych produktów firmy. Efektem realizacji projektów by³o pozyskanie przez firmê nowych
klientów, czêsto rozwój eksportu oraz zwiêkszenie przychodów. Rezultaty ekonomiczne i rynkowe takich projektów mo¿na w zale¿noœci od firmy oceniaæ jako dobre
lub bardzo dobre.
W przypadku wszystkich 15 projektów rezultaty
ekonomiczne i rynkowe osi¹gnê³y poziom zak³adany we
wniosku, a w kilku nawet go przewy¿szy³y.

TOM 16

Oznacza to, ¿e w wyniku wdro¿onego projektu celowego wypracowano rozwi¹zanie technologiczne, które
pozwoli³o na wprowadzenie nowego produktu lub ulepszenie produktu ju¿ istniej¹cego, co w efekcie zaowocowa³o zak³adanym wzrostem sprzeda¿y.
Projekty te z jednej strony wymaga³y od przedsiêbiorcy nawi¹zania wspó³pracy z jednostk¹ badawcz¹, a z
drugiej pozwala³y pokryæ koszty takiej wspó³pracy. Jest
to o tyle istotne, ¿e czêœæ wspomnianych firm nie
wspó³pracowa³a wczeœniej z jednostkami B+R. Dla
przedsiêbiorców korzystna jest równie¿ mo¿liwoœæ rozliczania siê po zrealizowaniu okreœlonych etapów projektu. Natomiast z punktu widzenia celów projektu szczególnie istotne wydaje siê jedno z wymagañ wpisanych w
system oceny i rozliczania, a mianowicie zobowi¹zanie
do przekazania informacji o wykorzystaniu wyników
projektu celowego oraz efektach spo³ecznych i gospodarczych prac wdro¿eniowych po up³ywie roku od ich zakoñczenia.
Przy okazji analizy przebiegu nawi¹zanej w ramach
projektów celowych wspó³pracy z firmami, od etapu
wnioskowania do zakoñczenia umowy, nasuwa siê ogólny wniosek natury praktycznej, ¿e instrumenty wspieraj¹ce powi¹zania jednostek naukowo-badawczych z
przedsiêbiorstwami bêd¹ mia³y wiêkszy wp³yw na innowacyjnoœæ, jeœli zostan¹ zaprojektowane z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1. Innowacje powinny byæ wskazane jako ostateczny
cel projektu.
2. Wœród celów nale¿y wyszczególniæ wspó³pracê
ró¿nych œrodowisk.
3. Procedury aplikacyjne nie mog¹ byæ skomplikowane; warto podzieliæ je na dwa etapy: wniosek wstêpny,
uzupe³niony po preselekcji do ostatecznej oceny w drugim etapie.
4. Nast¹pi podsumowanie i analiza osi¹gniêtych
efektów projektu.
W œwietle powy¿szego widaæ, ¿e projekty celowe s¹
zarówno wysoce efektywnym narzêdziem wprowadzania innowacji, jak i przyk³adem skutecznej wspó³pracy
pomiêdzy MSP a jednostkami naukowo-badawczymi.
Dla tych ostatnich wspó³praca z przedsiêbiorstwami jest
jednym z najwa¿niejszych sposobów udostêpniania i
rozpowszechniania wyników badañ.
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