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WSTĘP
Niniejsze opracowanie powstało na zamówienie stowarzyszenia Łomżyńskie
Forum Samorządowe w ramach projektu pt.: „Subregion Łomżyński najbardziej
innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny partner w biznesie” współfinansowanego
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Dyplomacja
publiczna 2017 komponent III Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego
polskiej polityki zagranicznej – 2017.
Plan Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego jest dokumentem
programowo-wdrożeniowym i stanowi zbiór propozycji działań, których realizacja
może pozytywnie wpłynąć na rozwój innowacji w Subregionie Łomżyńskim.
Z perspektywy subregionu wzrost innowacyjności jest podstawową szansą na
zmniejszenie dystansu, jaki dzieli region od reszty kraju. By móc zrealizować ten cel
ważne jest rozumienie roli i potrzeby innowacji zarówno w wymiarze technologicznym
jak i społecznym. Wiele mechanizmów pobudzania innowacji uzależniona jest
bowiem od czynników współzależnych. Przykładem może być nordycki model
innowacyjności, którego efektywność osadza się w charakterystyce społeczeństwa i
jego aktywności obywatelskiej 1 . Systemowe podejście i stymulowana współpraca
międzyśrodowiskowa ma zatem znaczenie dla rozwoju innowacji. Kluczową rolę w tym
procesie odgrywa kapitał ludzki, dlatego istotnym założeniem planu jest pobudzanie
przedsiębiorczości i kreatywności mieszkańców subregionu. Wśród innych propozycji
znajdują się sprawdzone narzędzia edukacji, promocji dobrych praktyk, wymiany
doświadczeń czy dostęp do informacji.
Zawarty

w

dokumencie

zespół

działań

został

ustalony

w

ramach

prowadzonych działań diagnostycznych, na które składały się analizy desk research,
badanie ilościowe oraz badania jakościowe zrealizowane na terenie Subregionu
Łomżyńskiego.
Autorzy niniejszego opracowania wykorzystali dobre praktyki, wzorce globalne
a także własne doświadczenie w zakresie tworzenia mechanizmów rozwoju

Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy. Narodowy Bank Polski, Maj 2016,
s.13.
1
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kreatywności i przedsiębiorczości jako determinant oddziałujących na zjawisko
innowacji.
Propozycja działań, zawartych w Planie, zgodna jest z ogólnymi trendami w
doborze instrumentów stymulowania rozwoju innowacji choć ich ostateczna postać
wynika z aktualnego potencjału Subregionu Łomżyńskiego. Plan jest zgodny z celami
zawartymi w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje
województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3)

2

i innymi dokumentami

pozostającymi w związku z tematem. Tym samym szczególne w nim miejsce zajmą
takie elementy jak: kapitał ludzki dla innowacji, przedsiębiorczość w powiązaniu z
innowacyjnością oraz konkurencyjność przez innowacje.

CECHY DOKUMENTU

Plan

Rozwoju

Innowacji

dla

Subregionu

Łomżyńskiego

powstał

przy

zaangażowaniu władz samorządowych, wspólnie z przedstawicielami praktyki
gospodarczej i świata nauki. Dokument składa się z 6 części. W pierwszej części w
sposób

ogólny

omówiono

pojęcie

innowacji

wskazując

na

złożoność

i

wielowymiarowość kwestii problemowej. W części drugiej scharakteryzowano
innowacyjność Subregionu Łomżyńskiego. Fragment ten zawiera informacje
statystyczne i dostępne publicznie opracowania podejmujące tematykę innowacji w
ujęciu regionalnym. Trzecia część ilustruje warunki rozwoju innowacji na terenie,
którego dotyczy dokument.

Ich identyfikację oparto o badania empiryczne

zrealizowane w fazie przygotowań do prac nad dokumentem. Warto zaznaczyć, że
Łomżyńskie Forum Samorządowe działa de facto na terenie byłego województwa
łomżyńskiego. Dlatego w procesie diagnozy dominująca jest optyka przedstawicieli
podmiotów skupionych wokół inicjatywy ŁFS. W opinii autorów sposób formułowania
wniosków w tej części można ekstrapolować dla całego Subregion Łomżyńskiego.
Czwarta część agreguje cele wraz z propozycją zadań ukierunkowanych na rozwój
innowacji. W części piątej zaproponowano system wdrożenia, monitoringu i ewaluacji

Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 20152020+(RIS3), Załącznik do Uchwały Nr 62/650/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2015 r.
2
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planu. Dokument kończy prezentacja potencjalnych źródeł finansowania rozwoju
innowacji.
W tym miejscu wato poczynić pewne zastrzeżenie odnośnie charakteru
opracowania. W opinii autorów powinien on mieć formułę otwartą, wymagającą i
oczekującą krytycznego spojrzenia i uzupełnień w czasie rzeczywistym. Założenie te
leży u podstaw obiektywnej obserwacji trendu, spod którego działania nie jest
wyłączony Subregion Łomżyński. Wszystko ma swoje miejsce i czas. Wszystko się
zmienia i determinuje warunki w jakich funkcjonujemy. Niektóre zjawiska stanowią
szansę inne można traktować w kategorii wyzwań, jeszcze inne nie pozostawiają nam
wyboru i wymuszają określone zachowanie. Szczególną kategorią warunków są te,
które oddziałują na możliwość, potrzebę a może właśnie konieczność działania, w tym
na rzecz rozwoju innowacji. W świecie VUCA
zmienności,

niepewności,

konieczność

obserwacji

złożoności
otoczenia,

i
które

3

charakteryzowanym pojęciami

niejednoznaczności
determinuje

rolę

założyć

trzeba

poszczególnych

elementów ekosystemu społeczno-gospodarczego. Współczesny rozwój systemowy
innowacji

na

obszarze

Subregionu

Łomżyńskiego

osadzony

jest

także

w

charakterystyce regionalnych inteligentnych specjalizacji, które są zarówno szansą jak
i ograniczeniem w projektowaniu działań. Funkcjonowanie w określonym miejscu,
czasie i warunkach dynamicznie kształtuje umiejętności i wiedzę, które musimy
posiadać, aby możliwie dobrze w nich działać. Sytuacja ta wymusza czujność,
potrzebę doskonalenia, nabycia a także eliminacji określonych kategorii kompetencji.
Z perspektywy dokumentu – Plan Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego
oznacza konieczność aktualizacji proponowanych działań. Co ważne, świadomość
warunków, a także przygotowanie do funkcjonowania w nich, czasami są
niewystarczające do osiągnięcia określonego celu. Elementem uzupełniającym
pożądany kontekst jest dostępność narzędzi, których wykorzystanie pozwala na
osiągnięcie sukcesu. Jakie zatem narzędzia są niezbędne do współpracy na rzecz
rozwoju innowacji w Subregionie Łomżyńskim? Które optymalizują proces, a które
stawiają nas w pozycji lidera? Odpowiedzi zawarte w Planie są propozycją na
najbliższy czas i tylko w takiej perspektywie powinny być rozważane.

3

Bennett N. Lemoine J.(2014), Co oznacza VUCA, BHRP Nr 141, Listopad 2014.
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Założenia podstawowe identyfikowane na poziomie dokumentu uwzględniają
5 podstawowych cech:
TABELA 1. WYTYCZNE PROJEKTOWE DLA KONSTRUKCJI PLANU ROZWOJU
INNOWACJI DLA SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO
CECHA

ZNACZENIE
Plan jest wypracowany przez międzysektorowe
gremium decydentów i uwzględnia szeroką
propozycję aktywności na wzajemnie
oddziałujących płaszczyznach.

WSPÓLNY

Plan bazuje na potencjale subregionalnym co
decyduje o możliwości jego realizacji.

REALNY

Dokument pozostaje w zgodzie z innymi
dokumentami strategicznymi na poziomie kraju i
województwa.

ZGODNY

Dokument zawiera wskaźniki ilustrujące stopień
jego realizacji.

MIERZALNY

Plan zawiera propozycję działań
zaakceptowanych przez interesariuszy i
decydentów.

AKCEPTOWALNY

Źródło: opracowanie własne
Poza wskazanymi cechami, plan zakłada współpracę międzysektorową dla
rozwoju innowacji w Subregionie Łomżyńskim. Układ potrójnej helisy poprzez
przenikanie środowisk, perspektyw, doświadczeń i wrażliwości pozwala bowiem
szybciej i efektywniej realizować oznaczone cele rozwojowe. Kooperacja pomiędzy
nauką, biznesem oraz sektorem publicznym jest aktualnie realnym wyzwaniem, przed
którym stoi Subregion Łomżyński. Szczególnie duża odpowiedzialność spoczywa na
sektorze

publicznym,

proinnowacyjnego.

który

Sektor

posiada

publiczny

narzędzia
oddziałuje

do

kreowania

przecież

na

sferę

zaplecza
prawną,

edukacyjną, infrastrukturalną czy finansowanie, które to elementy bezpośrednio
decydują o warunkach funkcjonalnych. Naturalnie każdy z elementów ekosystemu
na rzecz rozwoju innowacji ma swoje kompetencje i wynikające z nich zadania.

8

Rysunek 1. Model potrójnej helisy

BIZNES

NAUKA

ADMINISTRACJA

Źródło: Opracowanie własne

Wykorzystany w opracowaniu model potrójnej helisy promowany przez
Uniwersytet Stanforda zakłada korzyści płynące ze współpracy trzech środowisk tj.
świata nauki, biznesu oraz administracji na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki
opartej na wiedzy. Model zakłada, a doświadczenie ekspertów odpowiedzialnych za
przygotowanie dokumentu potwierdza, że wdrożenie zasad promowanych przez H.
Etzkowitz i L. Leydesdorff pozytywnie wpływa na zdolność pobudzenia innowacyjnych
projektów.
Plan

wskazuje

kierunki

działań

uwzględniając

możliwości

i

potrzeby

poszczególnych środowisk. Należy zauważyć, że obecność Planu Rozwoju Innowacji
na poziomie subregionu jest swoistą innowacją. W Polsce niewiele subregionów może
pochwalić się systemowym podejściem do zagadnienia innowacji. Praktyka stająca
się udziałem Subregionu Łomżyńskiego polegająca na planowaniu działań, ich
uporządkowaniu oraz mierzeniu rezultatów, stanowi wyraz wysokich standardów
zarządzania polityką regionalną. Plan ma także ogromne znaczenie dla lokalnych
firm, które będą mogły odwołać się do jego zapisów chociażby sięgając po środki
publiczne dedykowane w konkursach ukierunkowanych na wzrost innowacyjności
przedsiębiorstw. To także dokument (pośrednio) wpływający na postrzeganie poprzez
Subregion Łomżyński – Polski jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie, otwartego i
ukierunkowanego na rozwój innowacji.
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ETAPY PRZYGOTOWANIA PLANU
Przygotowanie Planu Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego
opierało się o ścisłą współpracę z przedstawicielami Łomżyńskiego Forum
Samorządowego(ŁFS), administracji, nauki oraz biznesu funkcjonujących na terenie
oddziaływania inicjatywy ŁFS.
U podstaw definiowania potencjału innowacyjnego znalazły się analizy desk
research

dokumentów

strategicznych

pozostających

w

temacie

rozwoju

gospodarczego kraju i regionu ze szczególnym uwzględnieniem tych o znaczeniu
strategicznym

dla

przedmiotowego

zagadnienia.

Analizie

poddano

dane

statystyczne w ujęciu subregionalnym odnośnie zjawisk mających wpływ na rozwój
innowacji. Dodatkowo przeanalizowano źródła literaturowe skoncentrowane na
warunkach rozwoju innowacji.
Kolejnym etapem prac były badania ilościowe realizowane metodą CAWI
wśród przedstawicieli sektora administracji, nauki i biznesu.
Równolegle realizowano badania jakościowe z wykorzystaniem technik
pogłębionego wywiadu grupowego oraz pogłębionego wywiadu indywidualnego. W
badaniach jakościowych wzięło udział 58 uczestników.
Spotkania z przedstawicielami stowarzyszenia w terenie, na które zapraszano
także reprezentantów nauki oraz biznesu, wyniki badania ilościowego oraz wnioski z
analizy materiałów źródłowych pozwoliły na przeprowadzenie szczegółowej
analizy SWOT.
Identyfikacja silnych i słabych stron oraz wynikających z nich szans i zagrożeń o
znaczeniu dla rozwoju innowacji stały się podstawą propozycji oznaczenia celów
strategicznych i specyficznych. Tym przyporządkowano ostatecznie propozycję zadań
stanowiących najważniejszą część planu.
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1. INNOWACJE
Zagadnienie innowacji pomimo wielu prac poświęconych operacjonalizacji
pojęcia wciąż pozostaje niejednoznaczne. O innowacjach w procesach zarządzania
pisali już w latach dziewięćdziesiątych m.in. Porter4 oraz Drucker5. Drucker utożsamia
innowacje z szerokimi zmianami. Wyodrębnia ponadto dwie kategorie innowacji: a)
zmiany produktów i usług oraz b) zmiany w umiejętnościach i poczynaniach
konieczne

do

wdrożenia

innowacji.

Wyeksplikowanie

oraz

wyodrębnienie

umiejętności i poczynań niezbędnych do wdrażania innowacji na szeroką skalę jest
niezwykle wartościowe w kontekście dzisiejszego podejścia do procesów innowacji w
przedsiębiorstwach jak i w świetle rozwoju innowacji społecznych.
Wśród polskich teoretyków warto zwrócić uwagę na twórczość następujących
autorów: A. Pomykalskiego 6 , R. Stanisławskiego 7 , M. Karlika 8 , J. Czerniaka 9 , czy M.
Weresa10. Ogólnie, w literaturze wspomnianych autorów, przyjmuje się, że innowacja
ma na celu dokonanie lub implementację zmian. Najczęściej odnosi się to do zupełnie
nowych lub zmodernizowanych wyrobów (produktów i/lub usług). Jednak innowacje
odnoszą się także do przeobrażeń w procesach technologicznych wytwarzania.
Ewolucja wymusza posłużenie się w organizacji nowymi technikami zarządzania, stąd
na przykład wspomaganie managementu nowatorskimi systemami informatycznymi
także klasyfikowane jest do procesów innowacyjnych.
Na potrzeby opracowania Planu Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego
przyjęto zatem szeroką definicję pojęcia „innowacje” zapoczątkowaną już na początku XX
wieku przez Schumpetera 11 , rozwiniętą przez Druckera i pogłębianą przez współczesnych
badaczy. Zgodnie z obraną perspektywą innowacje będą identyfikowane w obszarze
społecznym oraz technicznym.

4

M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990, The Macmillan Press Ltd, London.

5

P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, 1992, PWE, Warszawa.

6

A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, 2001, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa-Łódź.

R. Stanisławski, Założenia polityki innowacyjnej państwa, 2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ekonomiczne Problemy Usług, nr 70.
7

8

M. Karlik, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, 2012, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

9

J. Czerniak, Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa.

10

M. Weresa, Polityka innowacyjna, 2014, WN PWN, Warszawa.

11

J.A. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 1912, Leipzig.
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„Innowacje społeczne, w sensie niniejszego Programu, oznaczają takie rozwiązania,
które równocześnie odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne jak i powodują trwałą
zmianę w danych grupach społecznych. Te rozwiązania mogą wiązać się z innowacyjnymi
produktami, usługami bądź procesami, które umożliwiają odmienne rozwiazywanie typowych
problemów społecznych”12.
Podobną optykę podziela Komisja Europejska, która charakteryzując innowacje
społeczne w swoim centrum informacyjnym (Social Innovation Europe – SIE), wywodzi je
bezpośrednio od schumpeterowskiej wizji innowacji postrzeganych jako kombinacja
rozmaitych czynników, w tym społecznych. Opisuje je zatem jako wszelkie działania oparte na
oryginalnym przetworzeniu posiadanych zasobów ( w tym ludzkich, materialnych, finansowych
oraz informacyjnych), oraz interakcji/ synergii różnych partnerów reprezentujących odmienne
sektory gospodarki w celu dostarczenia rozwiązań ważkich dla danej społeczności
problemów 13 . Komisja Europejska wyraźnie podkreśla społeczny charakter, zakres i efekty
zmian innowacyjnych, dodając, że innowacje społeczne są społeczne zarówno w warstwie
celów, jak i środków.14
Techniczny wymiar innowacji dotyczy strefy funkcjonowania głównie przedsiębiorstw
choć także jest lub może być obecny w działalności każdego podmiotu oferującego różnego
rodzaju produkty i usługi. Tym samym do podmiotów posiadających potencjał innowacyjny

zaliczyć można organizacje pozarządowe, placówki oświatowe czy urzędy i instytucje
publiczne.
Innowacje - podział podstawowy
 innowacje pierwotne – oryginalne, odkrywcze pierwsze zastosowanie wcześniej
nie dające się zidentyfikować. Ich rodowód odnosi się do potrzeby lub
problemu względem których zaprojektowano konkretne rozwiązanie.
 innowacje wtórne – nieoryginalne, mające charakter naśladowczy, powielane
w tym samym standardzie poprzez kolejne instancje wdrożeniowe.
Innowacje - podział ze względu na zasięg
 innowacje

indywidualne

–

wprowadzają

udoskonalenie

na

poziomie

konkretnego podmiotu, mogą mieć charakter pierwotny choć częściej

Program Innowacje społeczne,
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/innowacje_spoleczne/opis_programu_is_1.pdf
12

13

https://www.youtube.com/watch?v=FU6xvhB6kwg

14

NCBiR, 2012

12

przynależą do innowacji wtórnych. Wynikają z promocji dobrych praktyk,
postępu czy standaryzacji w ramach postępu.
 innowacje

regionalne

–

rozwiązanie

wcześniej

niereprezentowane

na

określonym terytorium, gdzie za jednostkę podziału przyjęto region.
 innowacje krajowe – rozwiązanie nieobecne na konkretnym rynku krajowym.
 innowacje ponadnarodowe (globalne) – rozwiązanie nowatorskie na skale
światową.
W takim układzie widać, że innowacja podlega funkcji czasu oraz przenikania.
Powoduje to swoistą zmienność innowacji wyznaczaną dwukierunkową funkcją tych
dwóch zmiennych. Innymi słowy coś co było pierwotną innowacją indywidualną
jednocześnie stanowiło innowację regionalną, krajową i ponadnarodową. Innowacją
o najszerszym zasięgu jest innowacja pierwotna.

13

RYSUNEK 2. ZASIĘG INNOWACJI
pierwotna
regionalna
krajowa
globalna

Źródło: Opracowanie własne
Innowacje - podziale z uwagi potencjał skalowania
 innowacje jednostkowe, nie do zastosowania w skali globalnej
 innowacje o dużej skalowalności – rozwiązania do zastosowania w skali
globalnej
Innowacje - podziale z uwagi na skalę zmian
 radykalne (przełomowe, nieciągłe, rewolucjonizujące produkcję)
 przyrostowe (usprawniające produkcję, mały postęp)15.
Innowacji według Oslo Manual 2005
Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego
produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej
metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub
stosunkach z otoczeniem16.

M. Majewska, U. Szulczyńska, Innowacje przyrostowe jako źródło postępu technologicznego w gospodarce opartej
na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ekonomiczne problemy usług.2012/nr.87. s.102.
15

Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie,
http://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_I/2015/1_4_1/Inne_Przyd_dok/Podrecznik-OSLO-MANUAL.pdf , s.48
16

14

 Innowacja produktowa (product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub
usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub
zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji
technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania,
łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.
 Innowacja procesowe (process innovation) czyli innowacja w obrębie procesu
to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub
dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii,
urządzeń oraz/lub oprogramowania.
 Innowacja marketingowa (marketing innovation) to wdrożenie nowej metody
marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji
produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.
 Innowacja organizacyjna – (organisational innovation) to wdrożenie nowej
metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w
organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem17.
Inny podział innowacji odnosi się do rodzaju przyjętej strategii, zwykle przedsiębiorstwa
i przebiega według następującej linii:
 innowacje defensywne – powstają na skutek analizy pozycji konkurencyjnej
oraz potrzeb rynkowych w odniesieniu do standardu oferowanego przez
konkurencję,
 innowacje ofensywne – powstają w oparciu o wyniki prac badawczych i
postęp technologiczny pozwalając na objęcie przewagi konkurencyjnej,

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.
Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku.
Wdrożenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji
polega na ich zastosowaniu w bieżący funkcjonowaniu np. przedsiębiorstwa

Cykl życia innowacji

Istotne poszerzenie definicji wskazanych w katalogu Oslo Manual precyzyjnie określa w ramach podanych
przykładów, jakiego rodzaju działania spełniają kryterium poszczególnej innowacji rodzajowej.
17

15

Innowacje posiadają swój cykl życia, którego ostatnim etapem jest utrata waloru
nowości i przejście w standard.

RYSUNEK 3. CYKL ŻYCIA INNOWACJI
indywidualne

regionalne

krajowe

globalne

standard

Źródło: Opracowanie własne
Zaprezentowany powyżej podział innowacji ilustruje wielowymiarowość
analizowanego zagadnienia. Ilość obszarów, w których zachodzą zmiany o
udoskonalającym charakterze przybliża złożoność oddziałujących czynników a także
aktywności, których zaistnienie uprawdopodabnia rozwój innowacji.
Ponieważ jak dowiedziono innowacje rozumiane jako pozytywne zmiany,
oddziałujące na efektywność i sprawność procesów gospodarczych współzależnych
od czynniku kapitału ludzkiego, pojawiają się w konkretnych miejscach i warunkach,
to możliwe jest kształtowanie środowiska ich optymalnego rozwoju.
Ponieważ

każdy

kraj,

region,

społeczeństwo

czy

przedsiębiorstwo

są

niepowtarzalnym zbiorem zasobów wymagają indywidualnego podejścia w procesie
ich pobudzania do innowacyjnego rozwoju. Poniższa charakterystyka Subregionu
Łomżyńskiego stanowi punkt wyjścia dla ostatecznej propozycji działań zawartych w
Planie.

16

2. INNOWACJNOŚĆ SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO

Subregion Łomżyński stanowi jeden z trzech, obok Subregionu Suwalskiego i
Białostockiego subregionów województwa podlaskiego. Województwo Podlaskie zaś
jest jednym z pięciu województw Polski Wschodniej.18

RYSUNEK 4. PODZIAŁ POLSKI NA JEDNOSTKI NUTS 3 OBOWIĄZUJĄCY OD 1
STYCZNIA 2015 R.

Źródło: Opracowanie GUS
Położenie Subregionu Łomżyńskiego determinuje pierwotną ocenę jego
potencjału innowacyjnego. Samo Województwo Podlaskie w ramach Opracowania
Indeks Millennium - Potencjał Innowacyjności Regionów 2017 – punkt wyjścia do
analizy zmian w polskich województwach, zostało sklasyfikowane na 12 miejscu z
wartością indeksu 50. Wynik ten obrazuje dystans jaki dzieli województwo od lidera województwa mazowieckiego, z wartością indeksu 98. Powyższa ocena został

Polska Wschodnia to obszar umownie tworzony przez terytorium pięciu województwa. Składają się na niego
województwo lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie.
18

17

dokonana w oparciu o zestawienie analizy 6 kluczowych, kryteriów decydujących o
potencjale innowacyjnym województw. Wśród nich znalazły się:
1. wydajność pracy, rozumiana jako przychód wygenerowany przez jednego
zatrudnionego (w mln zł).
2. stopa wartości dodanej (%), rozumiana jako relacja wartości dodanej do
przychodów firmy;
3. wydatki na badania i rozwój (B+R), rozumiane jako wydatki na B+R w relacji do
PKB;
4. edukacja policealna, rozumiana jako liczba studentów na 10 tys. mieszkańców;
5. pracujący w badaniach i rozwoju (B+R) w sektorze przedsiębiorstw na 1000
aktywnych osób zawodowo;
6. liczba wydanych patentów, na 1 mln mieszkańców19.
Powyższym kategoriom przypisano tę samą wagę co w konsekwencji może w
nieco sztuczny sposób determinować pozycję województwa w zestawieniu. Nie
wdając się w polemikę odnośnie przyjętych kryteriów warto zaznaczyć, że niektóre np.
liczba wydanych patentów ma znaczenie w analizie innowacji pierwotnych. Takie
podejście może sugerować możliwość wartościowania innowacji jako takich i choć
co do zasady jest to uprawnione to obiektywnie nie wpływa na poziom czy
reprezentatywność innowacji a ewentualnie na ich jakość, gdzie za mające
znaczenie uznajemy oryginalność i nowatorskość rozwiązania.

Indeks Millennium - Potencjał Innowacyjności Regionów 2017 – punkt wyjścia do analizy zmian w polskich
województwach, https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/25989931/Indeks_Millennium_2017.pdf
19

18

RYSUNEK 5. INDEKS MILLENNIUM 2017

Źródło: Indeks Millennium - Potencjał Innowacyjności Regionów 2017 – punkt wyjścia
do analizy zmian w polskich województwach
Ponadto co najmniej jeden ze wskaźników tj. edukacja policealna ma
ostatecznie dyskusyjny wpływ na faktyczny poziom potencjału innowacyjnego
województwa. Fakt stosunkowo niskiej wartości wskaźnika liczby studentów na 10 tys.
mieszkańców nie może oddziaływać bezpośrednio na potencjał innowacyjny.
Kryterium bliższe odziaływaniu powinno obrazować np. zgodność kierunków
kształcenia z potrzebami rynku pracy w kontekście regionalnych inteligentnych
specjalizacji, gdzie bezspornie można wskazać zależność między rozwojem firm a
dostępnością pracowników dopasowanym regionalnie profilem kształcenia.
W tym aspekcie Subregion Łomżyński w stopniu wystarczającym zapewnia
zdolność kształcenia poprzez obecność na jego terenie uczelni wyższych profilem
bezpośrednio wpisujących się w sektory najsilniej reprezentowane w strukturze lokalnej
gospodarki. Młodzież z terenu objętego Planem Rozwoju Innowacji może zdobywać
wiedzę w:

19

 Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z
Wydziałami Informatyki i Nauki o Żywności oraz Nauk o Zdrowiu;
 Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży z Wydziałami Rolnictwo, Pielęgniarstwo i
Budownictwo.
Podobnie niekorzystnie kształtuje się ocena potencjału Subregionu Łomżyńskiego
jako integralnej części województwa podlaskiego, w odniesieniu do zagadnienia
atrakcyjności inwestycyjnej oraz działalności zaawansowanej technologicznie.
Zgodnie w opracowaniem w dwóch przedmiotowych kryteriach terytorium przypisano
najniższy z możliwych poziom atrakcyjności20. Taka opinia na pewno pozostaje jednym
z ograniczeń w odniesieniu do aspektu przyciągania inwestorów, w domniemaniu
podnoszących poziom innowacji w subregionie.

RYSUNEK 6. ATRAKCYJNOŚ C ́
INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW W
2016 ROKU

RYSUNEK 7. ATRAKCYJNOŚĆ́
INWESTYCYJNA PODREGIONÓW DLA
DZIAŁALNOŚCI ZAAWANSOWANEJ
TECHNOLOGICZNIE W 2016 ROKU

Ź R ÓDŁO: ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW
POLSKI 2016,

Negatywnym opiniom przeciwstawia się wnioski płynące m.in. z opracowania
Profil

gospodarczo-innowacyjny

województwa

podlaskiego

w

kontekście

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
Gdańsk 2016, http://ksse.com.pl/files/page/Centrum%20prasowe/Raporty/Atrakcyjnosc_inwestycyjna_2016raport.pdf s.57.
20

20

inteligentnych specjalizacji i wspierania przedsiębiorczości będącego dokumentem
diagnostycznym poprzedzającym opracowanie założeń do RIS3.
Odnosząc się zatem do wytycznych w nim zawartych należy stwierdzić, że
największy potencjał innowacyjny subregionu zawiera się w reprezentowanych na
jego obszarze przedsiębiorstwach oraz podmiotów skoncentrowanych wokół branż
wskazanych w RIS3.
Rdzeń regionalnych inteligentnych specjalizacji, zgodnie z treścią dokumentu
strategicznego tworzą obszary, w których województwo posiada ponadprzeciętny
potencjał.


sektor rolno-spożywczy i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości,



przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane z nim
łańcuchem wartości

wskazywane powyżej rodzaje działalności spełniają kryterium ponadprzeciętnej
koncentracji działalności w województwie;


sektor medyczny oraz nauki o życiu i sektory powiązane z nimi łańcuchem
wartości;

wskazane głównie ze względu na wysoki potencjał naukowo-badawczy;



ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane z nimi łańcuchem
wartości

(w

tym

OZE,

budownictwo

zasobowooszczędne,

efektywne

przetwarzanie drewna);
wskazane głównie ze względu na endogeniczne uwarunkowania regionu.

Bezpośrednio o sytuacji w Subregionie Łomżyńskim możemy wnioskować z
analiz Głównego Urzędu Statystycznego oraz Raportu o sytuacji mikro i małych
przedsiębiorstw w roku 201621
Zgodnie z ustaleniami mikro i małe firmy zlokalizowane na terenie Subregionu
Łomżyńskiego wykazują ten sam poziom wdrożeń innowacji produktowych co firmy o

21

https://www.pekao.com.pl/binsource/f/00/Raport_2017_pol.pdf

21

tej samej wielkości w kraju. W Polsce oraz Subregionie Łomżyńskim 29% firm deklaruje
tego typu aktywność. Jest to o 2% więcej niż wskaźnik dla całego województwa
podlaskiego oraz Subregionu Białostockiego i o 5% niż w Subregionie Suwalskim.
Przedsiębiorstwa z Subregionu Łomżyńskiego w minionych latach z nieco mniejszą
częstotliwością dokonywały wdrożeń innowacji procesowych – 11% badanych vs 17%
dla populacji mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce. Natomiast deklarowany poziom
wdrożeń o tej naturze w przyszłym okresie był aż o 6% większy niż ma to miejsce na
poziomie kraju i o 9% więcej niż w Subregionie Białostockim, o 8% więcej niż w
Subregionie Suwalskim i o 6% względem wskaźnika wojewódzkiego. Interesująco
przedstawia się także wysokość wydatków na innowacje w woj. podlaskim w ujęciu
subregionalnym. Okazuje się bowiem, że w analizowanych okresach historycznych
mikro i małe przedsiębiorstwa z Subregionu Łomżyńskiego wykazywały podobny
poziom wydatków na innowacje co w Polsce, w grupie 100 001-500 000 PLN i o 11%
wyższy w przedziale wydatków 500 001 – 1000 000 PLN.
97% ankietowanych mikro i małych przedsiębiorstw wskazało za główne źródło
finansowania środki własne lub pożyczone od rodziny przy jednoczesnym znikomym
udziale innych komercyjnych źródeł finansowania jak kredyt bankowy czy leasing.
Identycznie jak w całym województwie podlaskim i nieznacznie słabiej niż w skali kraju
(-1%) kształtuje się wskaźnik przynależności mikro i małych firm z Subregionu
Łomżyńskiego do organizacji biznesowych. Sytuacja ta determinuje niski potencjał
dyfuzji wiedzy pomiędzy przedstawicielami praktyki gospodarczej funkcjonującymi na
terenie, dla którego opracowywany jest Plan Rozwoju Innowacji
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Tabela 2. ZAKUP NOWYCH TECHNOLOGII W KRAJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PRZEMYSŁOWYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2015 R.
Wyszczególnienie
Specification

Liczba przedsiębiorstw, które zakupiły
Number of enterprises which purchased

a - z Polski
from Poland

licencje
licences

prace
badawczo-rozwojowe
R&D

środki
automatyzacji
means of
automating

usługi
konsultingowe
consulting
services

inne
other

b - z krajów UE
from EU countries
POLSKA = 100 POLAND = 100
Polska

a

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Poland

b

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

a

6,8

5,7

7,5

6,6

6,5

b

10,7

11,5

9,9

18,6

7,9

a

7,0

4,7

4,0

7,4

4,3

b

5,6

5,3

5,7

6,6

#

a

2,8

3,1

2,1

2,3

4,3

b

3,3

#

1,6

3,3

-

a

1,7

1,9

1,7

3,0

#

b

1,4

-

3,7

1,6

-

a

6,2

6,3

4,4

5,9

3,3

b

5,6

3,5

4,2

2,7

18,4

a

4,3

9,7

6,6

6,2

9,8

b

8,8

8,0

5,5

6,6

10,5

a

11,5

13,2

16,4

14,4

21,7

b

14,0

22,1

16,4

15,3

#

a

3,0

1,9

1,9

2,8

8,7

b

3,3

#

2,1

2,2

7,9

a

4,1

8,8

5,8

6,4

8,7

b

4,7

#

5,5

6,6

#

a

2,6

1,9

1,9

2,8

#

b

#

2,7

3,7

#

-

a

6,2

3,1

7,5

3,8

6,5

b

5,6

8,0

7,8

3,3

#

a

12,0

13,5

16,8

17,8

6,5

b

12,6

17,7

16,4

13,7

15,8

a

1,9

3,5

2,5

1,7

-

b

2,3

-

1,8

#

#

a

3,6

3,5

4,2

2,3

-

b

#

#

1,0

#

#

a

21,8

17,3

13,7

13,6

14,1

b

14,0

12,4

11,0

13,7

#

a

4,4

1,9

2,7

3,4

#

b

5,6

#

3,1

4,9

10,5

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

23

Tabela 3. NAKŁADY WEWNĘTRZNE NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W WOJEWÓDZTWACH W
SEKTORACH WYKONAWCZYCH W 2015 R
Województwa
Voivodships

Ogółem
Total

Sektor
przedsiębiorstw
Business enterprise
sector

Rządowego i
prywatnych instytucji
niekomercyjnycha
Government and
private non-profit (GOV
and PNP)a

Sektor
szkolnictwa
wyższego
Higher
education
sector

W TYS. ZŁ IN THOUS. ZL
Polska

18 060 685,9

8 411 352,8

4 434 175,1

5 125 158,0

Poland
Dolnośląskie

1 281 970,6

744 597,3

166 294,2

371 079,1

Kujawsko-pomorskie

364 447,3

237 690,6

16 285,8

110 470,9

Lubelskie

733 732,4

177 984,4

94 773,3

460 974,7

Lubuskie

89 375,4

56 658,9

#

#

Łódzkie

734 555,7

297 861,9

135 132,9

301 560,9

Małopolskie

2 118 563,6

943 943,7

398 909,0

775 710,9

Mazowieckie

6 946 141,2

2 979 648,2

2 525 533,6

1 440 959,4

Opolskie

121 168,1

51 981,0

17 316,6

51 870,5

Podkarpackie

908 868,4

675 612,6

#

#

Podlaskie

300 659,5

89 711,7

17 126,5

193 821,3

Pomorskie

1 156 120,3

704 476,3

177 445,6

274 198,4

Śląskie

1 352 235,6

743 624,9

253 124,3

355 486,4

260 966,8

114 594,2

#

#

154 268,5
1 315 076,0

30 377,6
476 940,2

44 603,7
478 349,4

79 287,2
359 786,4

222 536,5

85 649,3

#

#

100,0

46,6

24,6

28,4

Dolnośląskie

100,0

58,1

13,0

28,9

Kujawsko-pomorskie

100,0

65,2

4,5

30,3

Lubelskie

100,0

24,3

12,9

62,8

Lubuskie

100,0

63,4

x

x

Łódzkie

100,0

40,5

18,4

41,1

Małopolskie

100,0

44,6

18,8

36,6

Mazowieckie

100,0

42,9

36,4

20,7

Opolskie

100,0

42,9

14,3

42,8

Podkarpackie

100,0

74,3

x

x

Podlaskie

100,0

29,8

5,7

64,5

Pomorskie

100,0

60,9

15,3

23,7

Śląskie

100,0

55,0

18,7

26,3

Świętokrzyskie

100,0

43,9

x

x

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie

100,0
100,0

19,7
36,3

28,9
36,4

51,4
27,4

Zachodniopomorskie

100,0

38,5

x

x

Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

WOJEWÓDZTWO=100 VOIVODSHIP=100
Polska
Poland
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Powyższe zestawienie ukazuje specyfikę województwa podlaskiego, na tle innych
województw oraz kraju w odniesieniu do podziału nakładów wewnętrznych na działalność
B+R. W Polsce 46,6 % jest udziałem przedsiębiorstw, gdzie w województwie podlaskim jest to
29,8. W Polsce 24,6 przypada na rządowe i prywatne instytucje niekomercyjne, przy 5,7 w
województwie podlaskim. W województwie podlaskim aż 64,5 przypada na sektor szkolnictwa
wyższego, gdzie w Polsce wskaźnik wynosi 28,4.

25

2.1. WARUNKI SPECYFICZNE ROZWOJU INNOWACJI W UJĘCIU
SUBREGIONALNYM

W oparciu o analizę dokumentów strategicznych funkcjonujących w strategii
działania poszczególnych członków stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe
oraz na podstawie wywiadów 22 realizowanych w ramach badań jakościowych,
ustalono warunki rozwoju innowacji w ujęciu subregionalnym.
TABELA 4. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W MIEŚCIE GRAJEWO
GRAJEWO MIASTO

WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI



DOSTEPNOŚĆ TERENÓW INWESTYCYJNYCH



KORZYSTNE POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE W KONTEKŚCIE
SZLAKU KOMUNIKACYJNEGO ORAZ DOSTĘPU DO
INTRASTRUKTYRY TECHNICZNEJ



MIASTO O WIELOFUNKCYJNEJ GOSPODARCE



SILNY OŚRODEK PRZETWÓRSTWA ROLNICZEGO I
SPOŻYWCZEGO



PRZYJAZNE OTOCZENIE DLA SEKTORA MŚP



ORIENTACJA NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII



FUNKCJONOWANIE KLASTRA ENEGETYCZNEGO



ZROZUMIENIE I OTWARTOŚĆ DLA PROINNOWACYJNYCH
ZMIAN W TREŚCI I METODZIE KSZTAŁCENIA



DOKUCZLIWE ZJAWISKO MIGRACJI



OGRANICZONY DOSTĘP DO PRACOWNIKÓW, W TYM DLA
PRZEDSIĘBIORSTW O NAJWYŻSZYM POTENCJALE
ROZWOJOWYM Z BRANŻY BUDOWLANEJ I SPOŻYWCZEJ



OGRANICZONY DOSTĘP DO DORADCÓW Z OBSZARU
ROZWOJU INNOWACJI



OGRANICZENIA I WYZWANIA MIASTA POWIATOWEGO
WYNIKAJĄCE Z SYSTEMU REDYSTRYBUCJI ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH W TYM W TRYBACH KONKURSOWYCH



OGRANICZONY DOSTĘP DO FINANSOWANIA ROZWOJU
INNOWACJI



BRAK DOŚWIADCZEŃ W OBSZARZE WSPÓŁPRACY
MIĘDZYSEKTOROWEJ

TABELA 5. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W GMINIE SZCZUCZYN
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Dotyczy reprezentacji biorącej udział w badaniach jakościowych.
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SZCZUCZYN GMINA

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI



DOSTEPNOŚĆ TERENÓW INWESTYCYJNYCH



OTWARTOŚĆ NA ZEWNĘTRZNYCH INWESTORÓW



WYSOKA ŚWIADOMOŚĆ POTENCJAŁU EKOINNOWACJU, W
TYM W SEKTORZE ODNAWIALNYCH ŹRODEL ENERGII



PONADPRZECIĘTNE POTENCJAŁ DLA ZIELONYCH
EKOINNOWACJI – W TYM DOLINA BIEBRZY



PRZYJAZNE OTOCZENIE DLA SEKTORA MŚP



NATURALNY ZASÓB KULTUROWO-ŚRODOWISKOWY DLA
ROZWOJU INNOWACYJNEJ TURYSTYKI PROZDROWOTNEJ



OGRANICZONY DOSTĘP DO WYKWALIFIKOWANEJ KADRY



NIEKORZYSTNE ZJAWISKA DEMOGRAFICZNE



BRAK ZASOBÓW FINANSOWYCH DLA INNOWACYJNEGO
ROZWOJU



BRAK WYRAŹNYCH „LOKOMOTYW” INNWACYJNEGO
ROZWOJU



BRAK DOŚWIADCZEŃ W OBSZARZE WSPÓŁPRACY
MIĘDZYSEKTOROWEJ



OGRANICZONY POTENCJAŁ ROZWOJOWY PRZEDSIĘBIORSTW



NISKI POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



TRADYCYJNY MODEL NAUCZANIA NIEWYSTARCZAJĄCO
UWAZGLEDNIAJĄCY ZAGADNIENIA KREATYWNOŚCI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



MAŁA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
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TABELA 6. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W MIEŚCIE KOLNO

KOLNO MIASTO

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI



DOSTEPNOŚĆ TERENÓW INWESTYCYJNYCH



OTWARTOŚĆ NA ZEWNĘTRZNYCH INWESTORÓW



WYSOKA ŚWIADOMOŚĆ POTENCJAŁU EKOINNOWACJI W TYM
SEKTORZE ODNAWIALNYCH ŹRODEL ENERGII



POTENCJAŁ DLA ZIELONYCH EKOINNOWACJI



PRZYJAZNE OTOCZENIE DLA SEKTORA MŚP



NATURALNY ZASÓB KULTUROWO-ŚRODOWISKOWY DLA
ROZWOJU INNOWACYJNEJ TURYSTYKI PROZDROWOTNEJ I
DZIEDZICTWO ODKRYWCZEJ



MIGRACJA LUDNOŚCI



DEFICYTY KADROWE OGRANICZJĄCE ROZWÓJ LOKANYCH
PRZEDSIĘBIORSTW



BRAK DOŚWIADCZEŃ W OBSZARZE WSPÓŁPRACY
MIĘDZYSEKTOROWEJ



BRAK IOB WYSPECJALIZOWANYCH W USŁUGACH NA RZECZ
INNOWACYJNEGO ROZWOJU



NIEDOPASOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA DO POTRZEB
LOKALNEGO RYNKU PRACY (KSZTAŁCENIE ZAWODOWE)



SILNA REPREZENTACJA SEKTORA SPOŻYWCZEGO O DUŻYM
POTENCJALE INNOWACYJNYM



NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ ROZWOJU W PERSPEKTYWNIE
ŁAŃCUCHA WARTOŚCI DLA SEKTORA SPOŻYWCZEGO



NIEWYSTARCZAJĄCY DOSTĘP DO INFORMACJI NT.
MOŻLIWOŚCI INNOWACYJNEGO ROZWOJU, W TYM ZE
ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
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TABELA 7. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W GMINIE KOLNO

KOLNO GMINA

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI



DOSTEPNOŚĆ TERENÓW INWESTYCYJNYCH



OTWARTOŚĆ NA ZEWNĘTRZNYCH INWESTORÓW



NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ TURYSTYCZNY



ROZWÓJ NOWOCZESNEGO ROLNICTWA



PRZYJAZNE OTOCZENIE DLA SEKTORA MŚP



ZRZUMIENIE DLA POTRZEBY ZMIAN W MODELU KSZTAŁCENIA
UWZGLĘDNIAJĄCEGO

ASPEKT

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I

KREATYWNOŚCI


MIGRACJA

LUDNOŚCI

I

NIEDOPASOWANIE

WIEDZY

I

UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW DO POTRZEB LOKALNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW


BRAK

ŚRODKÓW

INFRASTRUKTURALNE

FINANSOWYCH
NIEZBEDNE

DLA

NA

INWESTYCJE

INNOWACYJNEGO

ROZWOJU GMINY


BRAK

ŚRODKÓW

FINANSOWYCH

NA

ROZWÓJ

NARZĘDZIACH

ROZWOJU

PRZEDSIEBIORSTW


NISKI

POZIOM

WIEDZY

O

INNOWACYJNEGO


SŁABY

PRZEPŁYW

INFORMACJI

NT.

MOŻLIWOŚCI

FINANSOWANIA INNOWACYJNEGO ROZWOJU ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH


SŁABA WSPŁPRACA MIĘDZYŚRODOWISKOWA



OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ DO SPECJALISTÓW Z DZIEDZINY
INNOWACYJNEGO ROZWOJU



BRAK ROZPONANIA LOKALNYCH ZASOBÓW TECHNICZNYCH I
INTELEKTUALNYCH MOŻLIWYCH DO WSPÓŁPDZIELENIA



BRAK

DOŚWIADCZEŃ

W

OBSZARZE

WSPÓŁPRACY

MIĘDZYSEKTOROWEJ


BRAK IOB DEDYKOWANYCH INNOWACYJNEMU ROZWOJOWI
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TABELA 8. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU W GMINIE TUROŚL

TUROŚL GMINA

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI



TRADYCYJNE PRZETWÓRSTWO ROLNE



NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ TURYSTYCZNY



ROZWÓJ EKOLOGICZNEGO ROLNICTWA



PRZYJAZNE OTOCZENIE DLA SEKTORA MŚP



WYZWANIA INFRASTRULTURALNE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI



BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA MODERNIZACJĘ I ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ



KONIECZNOŚC

MODERNIZACJI

AKTUALNYCH

ZASOBÓW

INFRASTRUKTURALNYCH


NISKI POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE GMINY



NISKI POZIOM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ



OGRANICZONY

POTENCJAŁ

FINANSOWY

NA

ROZWÓJ

LOKLANEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


BRAK WIEDZY NT. MOŻLIWOŚCI INNOWACYJNEGO ROZWOJU



POTRZEBA ZMIAN W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO
ZAGADNIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KREATYWNOŚCI



BRAK

SPECJALISTÓW

Z

DZIEDZINY

INNOWACYJNEGO

ROZWOJU


NIEWYSTARCZAJĄCY POZIOM WYMIANY WIEDZY NT. POTRZEB
INNOWACYJNEGO ROWZOJU



BRAK

DOŚWIADCZEŃ

W

OBSZARZE

WSPÓŁPRACY

MIĘDZYSEKTOROWEJ
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TABELA 9. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W GMINIE RUTKI

RUTKI GMINA

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI










NISKI POZIOM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W TYM
WODOCIĄGOWEJ, GOSPODAROWANIA ODPAWADMI
OBECNOŚĆ NOWOCZESNYCH GOSPODARSTW NA TERENIE
GMINY
KONIECZNOŚĆ WZMOCNIENIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH
NIEWYKORZYSTANY POTENCJŁ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
JAKO GMINNEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ
PRZYJAZNE OTOCZENIE DLA SEKTORA MŚP
NISKI POZIOM AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY
FUNKCJONUJĄCY TRADYCYJNY MODEL EDUKACJI
POZBAWIONY ELEMENTÓW PRAKTYCZNEGO NAUCZANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WYZWALANIA KREATYWNOŚCI
BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA INWESTYCJE NIEZBĘDNE
DLA INNOWACYJNEGO ROZOWJU

TABELA 10. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W POWIECIE
WYSKOMAZOWIECKIM

WYSOKIE MAZOWIECKIE POWIAT

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI
















POTECNJAŁ
LOKALIZACJI
NA
PRZECIĘCIU
SZLAKÓW
KOMUNIKACYJNYCH
OBIEKTYWNA ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA
ROZWINIĘTY PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY
POTENCJAŁ ROZOWJOWY W RAMACH ŁAŃCUCHA WARTOŚCI
DLA PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
OBECNOŚĆ I ROZWÓJ NOWOCZESNEGO ROLNICTWA
PRZYJAZNE OTOCZENIE DLA SEKTORA MŚP
OGRANICZONE
ZASOBY
DLA
FINANSOWANIA
INNOWACYJNEGO ROZWOJU,
POTRZEBA ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA RZECZ
WZROSTU ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ
POSTRZEBA ZMIANY W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA NA RZECZ
WZMOCNIENIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH
OGRANICZONY DOSTĘP I KOSZT PROFESJONALNYCH USŁUG
DORADCZYCH W ZAKRESIE INNOWACYJNEGO ROZWOJU
NIELICZNE
DOŚWIADCZENIA
WE
WSPÓŁPRACY
MIĘDZYSEKTOROWEJ
BRAK DOBRZE ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU WYMIANY
INFORMACJI O LOKALNYM POTENCJALE ROZWOJOWYM
BRAK ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI INFORMACJI
NT. ZASAD I MOŻLIWOŚCI FINASNOWANIA INNOWACJI, W TYM
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
OGRANICZONY POZIOM ZAUFANIA SPOŁECZNEGO
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TABELA 11. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W GMINIE WYSOKIE
MAZOWIECKIE

WYSOKIE MAZOWIECKIE GMINA

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI



KONIECZNOŚC WZMOCNIENIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH



NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ ZASOBÓW NATURALNYCH DO
BUDOWY OFERTY TURYSTYCZNEJ



KONIECZNOŚĆ MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY TECHNIZNEJ



POTRZEBA

ROZWÓJU

INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ

(GAZYFIKACJA, WOGOCIĄGI,)


BRAK

ŚRODKÓW

FINANSOWYCH

NA

ZASPOKOJENIE

INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH,


OBECNOŚĆ NA TERENIE GMINY NOWOCZESNEGO ROLNICTWA



SILNA REPREZENTACJA NA TERENIE GMINY PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO



POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OPARCIU O REPREZENTOWANY
LOKALNIE PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY



BRAK SYSTEMU WSPARCIA INNOWACYJNEGO ROZWOJU



NIEEFEKTYWNY
MOŻLIWOŚCI

MODEL

WYMIANY

FINANSOWANIA

INFORMACJI

ROZWOJU

ZE

NT.

ŚRODKÓW

PUBLICZNYCH


OGRANICZONA DOSTEPNOŚĆ DO PROFESJONALNYCH USŁUG
SZKOLENIOWYCH

I

DORADCZYCH

Z

ZARKESU

INNOWACYJNEGO ROZWOJU


BRAK

OBECNOŚCI

MODELI

EDUKACYJNYCH

UKIERUNKOWANYCH NA ROZWÓJ KREATYWNOŚCI
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TABELA 12. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W MIESCIE
WYSOKIE MAZOWIECKIE
WYSOKIE MAZOWIECKIE MIASTO

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI



DOSTEPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA



OTWARTOŚĆ NA ZEWNĘTRZNYCH INWESTORÓW



NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ TURYSTYCZNY



GIGANTYCZNY

POTENCJAŁ

ROZWOJOWY

ZWIĄZANY

Z

PRZETWÓRSTWEM MLEKA W REGIONIE


OBECNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA IT I NOWYCH
TECHNOLOGII



OBECNOŚĆ

W

LOKLANEJ

STRUKTURZE

PRZEDSIĘBIORSTW

PRZYNALEŻNYCH SEKTOROM WSKAZANYM W REGIONALNYCH
INTELIGENCYCH

SPECJALIZACJACH

WOJEWÓDZTWA

PODLASKIEGO


PRZYJAZNE OTOCZENIE DLA SEKTORA MŚP



DOBRY KLIMAT DO ROZWOJU ŚRODOWISKA START UP’OWEGO



PROPRZEDSIĘBIORCZA POSTAWA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA ZARZĄDZANIE MIASTEM



WARTOŚCIOWE KONTAKTY ZAGRANICZNE



POTRZEBA ROZWÓJU I UZBROJENIA OBSZARÓW
INWESTYCYJNYCH



OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA
INWESTYCJE POŻĄDANE Z PERSPKETYWY ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



UMIARKOWANE DOŚWIADCZENIA WE WSPÓŁPRACY
MIĘDZYSEKTOROWEJ



OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ DO SPECJALISTÓW Z DZIEDZINY
INNOWACYJNEGO ROZWOJU



NIEEFEKTYWNY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI NT.
MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU



BRAK SYSTEMU WYMIANY INFORMAJI NT. ZASOBÓW
TECHNICZNYCH I INTELEKTUALNYCH DO WYKORZYSTANIA W
MODELU WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ



TRADYCYJNY MODEL NAUCZANIA Z NIEWYSTARCZAJĄCO
UWZGLĘDNIONYM KOMPONENTEM ROZWOJU KREATYWNOŚCI
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



POWSZECHNA NIEZNAJOMOŚĆ I BRAK LOKALNYCH,
AKTYWNYCH INTSYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
DEDYKOWANYCH INNOWACYJNEMU ROZOWJOWI
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TABELA 13. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W GMINIE CZYŻEW
CZYŻEW GMINA


WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI
OTWARTOŚĆ NA ZEWNĘTRZNYCH INWESTORÓW



UMIARKOWANIE WYKORZYSTANY POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
GMINY

PRZY

JEDNOCZESNEJ

OBECNOŚCI

OFERTY

AGROTURYSTYCZNEJ


OBECNOŚĆ NOWOCZESNEGO ROLNICTWA NA TERENIE GMINY



OBECNOŚĆ NOWOCZESNYCH ZAKŁADÓW WPISUJĄCYCH SIĘ
W

OŚ

INTELIGENTYCH

REGIONALNYCH

SPECJALIZACJI

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


PRZYJAZNE OTOCZENIE DLA SEKTORA MŚP



KONIECZNOŚĆ WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NA TERENIE GMINY



POTRZEBA WZMOCNIENIA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW



OGRANICZONY POTENCJAŁ FINANSOWANIA ROZWOJU



TRADYCYJNY MODEL NAUCZANIA WYMAGAJACY ZMIAN NA
POZIOMIE ZARÓWNO TREŚCI (PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ,
KREATYWNOŚĆ) JAK O METOD NAUCZANIA (NOWE
TECHNOLOGIE)



OGRANICZONY DOSTĘP I WYSOKI KOSZT SPECJALISTYCZNYCH
USŁUG ROZWOJOWYCH W TYM Z ZAKRESU POZYSKIWANIA
ŚRODKÓW UE



BRAK DOŚWIADCZEŃ WE WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ

TABELA 14. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W POWIECIE
ŁOMZYŃSKIM
ŁOMŻA POWIAT

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI


DOBRE DOŚWIADCZENIA WE WSPÓŁPRACY PRZEDSTAWICIELI
LOKALNEJ GOSPODRKI



OTWARTOŚĆ NA ZEWNĘTRZNYCH INWESTORÓW



POTRZEBA INTESYFIKACJI KOOPERACJI MIĘDZYNARODOWEJ



POTRZEBA

ROZWOJU

INNOWACYJNEGO

LOKALNYCH

PRZEDSIĘBIORSTW


PRZYJAZNE OTOCZENIE DLA SEKTORA MŚP



OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE
INWESTYCJI O PROINNOWACYJNYM CHARAKTERZE



NIEWYSTARCZAJĄCO

EFEKTYWNY

SYSTEM

WYMIANY

DOŚWIADCZEŃ I PROMOCJI DOBRYCH PRAKTYK Z ZAKRESU
INNOWACYJNYCH WDROŻEŃ


OTWARTOŚĆ

NA

KIERUNKU

WZMOCNIENIA

MODYFIKACJĘ

MODELU

EDUKACJI

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W
I

KREATYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
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TABELA 15. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W GMIENIE ŁOMŻA

ŁOMŻA GMINA

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI


DOSTEPNOŚĆ TERENÓW INWESTYCYJNYCH



OTWARTOŚĆ NA ZEWNĘTRZNYCH INWESTORÓW



ORIENTACJA NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII



POTRZEBA

ROZWÓJU

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

NA

DRODZE

PRAKTYCZNEGO DOŚWIADCZANIA


NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ ŚRODOWISKA NATURALNEGO



DUŻY POTENCJAŁ ROZWOJOWY TZW. „ZIELONEGO PRZEMYSU”



OBECNOŚĆ UNIKALNEJ KULTURY KURPIOWSKIEJ – RDZENIA
LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI STANOWIĄCEJ O SILNYM
PRZYWIĄZANIU MIESZKAŃCÓW DO TERENU GMINY,



WYSOKI DEKLAROWANY POZOM PARTOTYZMU LOKALNEGO



POTRZEBA ROZWÓJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA RZECZ
WZROSTU ATRAKCYJNOŚCI OSIEDLEŃCZEJ, TURYSTYCZNEJ I
INWESTYCYJNEJ



OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA
STRATEGICZNYCH INWESTYCJI O ZNACZENIU DLA
INNOWACYJNEGO ROZWOJU



UMIARKOWANE DOŚWIADCZENIA WE WSPÓŁPRACY W
MODELU PORTÓJNEJ HELISY



NIEEFEKTYWNY SYSTEM WSPARCIA ROZWOJU INNOWACJI



OGRANICZONA DOSTEPNOŚĆ ( W TYM Z UWAGI NA WYSOKI
KOSZT) DO PROFESJONALNYCH USŁUG DORADZTWA
PROINNOWACYJNEGO



UMIARKOWANA REPREZENTACJA I ZNAJOMOŚĆ INSTYTUCJI
OTOCZENIA BIZNESU DEDYKOWANYCH WSPARCIU
INNOWACYJNEGO ROZOWJU
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TABELA 16. SPECYFICZNE WARUNKI ROZOWJU INNOWACJI W MIEŚCIE ŁOMŻA
ŁOMŻA MIASTO


WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI
DOSTEPNOŚĆ TERENÓW INWESTYCYJNYCH



OTWARTOŚĆ NA ZEWNĘTRZNYCH INWESTORÓW



ORIENTACJA NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII



POTRZEBA ROZWÓJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA



OTWARTOŚĆ I WOLA WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ



DOBRE DOSWIADCZENIA WE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
UKIERUNKOWANEJ

NA

WZMOCNIENIE

POTENCJAŁU

GOSPODARCZEGO


KONIECZNOŚC ROZWÓJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA
RZECZ WZROSTU ATRAKCYJNOŚCI OSIEDLEŃCZEJ, TURYSTYCZNEJ I
INWESTYCYJNEJ



KONECZNOŚĆ WSPARCIA I ROZWOJU FILOZOFII SMART CITY W
PODEJŚCIU DO ZARZADZANIA MIASTEM



OBECNOŚĆ

PROGRAMÓW

POSZUKIWANIA

ANIMATORÓW

SPOŁECZNYCH
ZAANGAŻOWANIE WŁADZ LOKLANYCH W WIELOWĄTKOWY
PROCES ZMIAN O PROIINOWACYJNYM CHARAKTERZE (NP.
INFORMATYZACJA

URZEDU)

PROJEKTOWE

PODEJŚCIE

DO

REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDU ZORIENTOWANYCH NA WZROST
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI


POTRZEBA

PODNIESIENIA

NOWOCZESNOŚCI

SZEROKO

POZIOMU

NASYCENIA

I

ROZUMIANEJ

INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ


POTRZEBA

POBUDZENIA

AKTYWNOŚCI

LOKALNYCH

PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH ZROZUMIAŁEJ, BRANŻOWEJ LUB
ŚRODOWISKOWEJ FORMUŁY OPARTEJ O PARADYGMAT WIN-WIN


POTRZEBA WZMOCNIENIA FORMUŁY SPOTKAŃ ŚRODOWISKA
BIZNESOWEGO W RAMAMCH CYKLU „ŚNIADANIA BIZNESOWE”



KONIECZNOŚĆ

AKTUALIZACJI

MIĘDZYSEKTOROWEJ

BAZY

PODMIOTOWEJ BĘDĄCEJ PLATFORMĄ KOMUNIKACJI O ZASIĘGU
SUBREGIONALNYM


ROZWÓJ DOBRYCH INICJATYW STYMULUJĄCYCH NETWORKING I
ROZWÓJ KREATYWNOŚCI I INNOWACJI NP. ANIOŁOWIE BIZNESU



ORGANIZACJA WYDARZENIA LOKALNEGO POKAZUJĄCEGO
POTENCJAŁ

I

MOŻLIWOŚCI

PROWADZENIE

DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ NA TERENIA MIASTA


POWOŁANIE AKCELATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – MIEJSCA
PROMOCJI IDEI I DOBRYCH PRAKTYK Z OBSZARU DOSKONALENIA
PRZEDSIĘBIORSTW



ROZWÓJ

POGRAMÓW

SPOŁECZEŃSTWA

WSPIERAJĄCYCH

OBYWATELSKIEGO

I

ROZWÓJ

PRATYCYPACJI

SPOŁECZNEJ
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TABELA 17. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W GMINIE JEDWABNE

JEDWABNE GMINA

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI


DOSTEPNOŚĆ TERENÓW INWESTYCYJNYCH



OTWARTOŚĆ NA ZEWNĘTRZNYCH INWESTORÓW



ORIENTACJA WŁADZ NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII



KONIECZNOŚĆ

WDROŻENIA

PROGRAMÓW

UKIERUNKOWANYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ ŚRODOWISKA NATURALNEGO



BRAK ŚRODKÓW NA NIEZBĘDNE INWESTYCJE O ZNACZENIU
DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY



POTRZEBA ROZWÓJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA RZECZ
WZROSTU ATRAKCYJNOŚCI OSIEDLEŃCZEJ, TURYSTYCZNEJ I
INWESTYCYJNEJ



OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ DO SPECJALISTYCZNYCH
USŁUG NA RZECZ INNOWACYJNEGO ROZWOJU (SZKOLENIA,
DORADZTWO)



DEFICYT WIEDZY NT. KIERUNKÓW INNOWACYJNEGO
ROZWOJU



TRADYCYJNY MODEL EDUKACJI POMIJAJĄCY ZAGADNIENIE
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KREATYWNOŚCI

TABELA 18. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W GMINIE PRZYTUŁY

PRZYTUŁY GMINA
BRAK HERBU

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI


INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA,

W

TYM

INTERNETOWA

WYMAGAJĄCA MODERNIZACJI


POTRZEBA MODERNIZACJI I ROZWOJU SIECI KOMUNIKACYJNEJ



POTRZEBA TWORZENIA GMINNYCH ZASOBÓW GRUNTÓW DLA
INWESTORÓW



POTRZEBA WZMOCNIENIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH W
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ



NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ ŚRODOWISKA NATURALNEGO



JEDNORODNA STRUKTURA GOSPODARKI LOKALNEJ
SKUPIONEJ WOKÓŁ ROLNICTWA



MIGRACJA LUDNOŚCI



NIEEFEKTYWNY MODEL EDUKACJI W DZIEDZINIE
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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TABELA 19. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W GMINIE ŚNIADOWO

ŚNIADOWO GMINA

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI


DOBRZE ROZWINIĘTY PRZEMYSŁ W BRANŻY PRODUKCJI
BUDOWLANEJ



ISTOTNY UDZIAŁ PRZETWÓRSTWA I PRODUKCJI ROLNEJ W
STRUKTURZE GOSPODARCZEJ GMINY



KORZYSTNE POŁOEŻENIE KOMUNIKACYJNE WARSZAWABIAŁYSTOK-OSTROŁĘKA



POTRZEBA ODDTWORZENIA POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH



NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
JAKO ELEMENT OFERTY TURYSTYCZNEJ



NIEDOSTATECZNA OFERTA ZRÓŻNICOWANEJ W STANDARDZIE
BAZY NOCLEGOWEJ I INTRASTURUTKUTURY TURYSTYCZNEJ



MIGRACJA LUDNOŚCI



BRAK ŚRODKOW FINANSOWYCH NA INWESTYCJĘ W
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ



OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ DO IOB A WRAZ Z NIĄ USŁUG
PROINNOWACYJNYCH

TABELA 20. SPECYFICZNE WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W GMINIE SOKOŁY

SOKOŁY GMINA

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI


POTRZEBA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH I
TECHNICZNYCH



OGRANICZONY KAPITAŁ ROZWOJOWY GMINY



BRAK PERPSEKTYW Z UWAGI NA FUNKCJONUJACY MODEL
REDYSTRYBUCJI ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA WIEKSZE
OŚRODKI MIEJSCKIE



MIGRACJA LUDNOŚCI



BRAK ATRAKCYJNEJ OFERTY TYRYSTYCZNEJ



NISKA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA



WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA



OGRANICZONY POTENCJAŁ ROZWOJOWY Z UWAGI NA NISKI
POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOSCI



POZYTYWNE DOŚWIADCZENIA WE WSPÓŁPRACY
MIĘDZYGMINNEJ



OTWARTOŚĆ NA ZMIANY W MODELU EDUKACJI
EKSPONUJACYM ZAGADNIENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I
KREATYWNOŚCI

TABELA 21. SPECYFICZNE WARUNKI ROZOWJU INNOWACJI W GMINIE ZBÓJNA
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ZBÓJNA GMINA

WARUNKI ROZWOKU INNOWACJI


POTRZEBA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH I
TECHNICZNYCH M.IN. SIEĆ DROGOWA, SIEĆ
WODOCIĄGOWA, SIEĆ ELEKTRYCZNA, OCZYSZCZLNIE,
SIEĆ TELEINFORMATYCZNA



NIEDOBORY KAPITAŁU LOKALNEGO NA INWESTYCJE



BRAK PRZYGOTOWANYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH



BRAK ATRAKCYJNEJ OFERTY TYRYSTYCZNEJ



NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ ŚRODOWISKA
NATURALNEGO JAKO ELEMENT OFERTY TURYSTYCZNEJ



NISKA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I BRAK POSTAW
PRZEDSIĘBIORCZYCH



MIGRACJA LUDNOŚCI



GOSPDOARKA SKONCENTROWANA GŁÓWNIE WOKÓŁ
SEKTORA ROLNICZEGO, WYMAGAJĄCEGO INWESTYCJI
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3. WARUNKI ROZWOJU I NNOWACJI W SUBREGIONIE
ŁOMŻYŃSKIM
Za warunki rozwoju innowacji uznano zarówno czynniki pozytywne – czynniki
rozwoju jak też czynniki negatywne – bariery rozwoju. Proces ich diagnozy
zorientowany był na poszukiwanie najważniejszych obszarów do zmiany w kontekście
wyzwalania potencjału innowacyjnego.

3.1. WARUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Jednym z etapów opracowania Planu Rozwoju Innowacji w Subregionie
Łomżyńskim była realizacja badań w oparciu o metody ilościowe i jakościowe, po
pierwsze, w

celu

przeprowadzenia

ewaluacji

warunków rozwoju

innowacji,

rozumianych jako czynniki pozytywne oraz bariery, a także, po wtóre, w celu oceny
dotychczasowych doświadczeń na polu wdrożeń o innowacyjnym charakterze.
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3.1.1 METODOLOGIA BADNIA
Ze względu na złożoność, niejednoznaczność i różną definiowalność zagadnień
związanych z innowacyjnością i subiektywno-kognitywnym pojmowaniem tego
zjawiska zastosowana została orientacja ilościowo-jakościowa (metody ilościowe oraz
metody jakościowe).
Pierwszą wdrożoną analizą, była:
Analiza danych zastanych (Desk Research) – polegająca na ocenie informacji
uzyskanych na drodze kwerendy danych odnoszących się do działalności
innowacyjnej na poziomie powiatów i gmin wchodzących w skład Subregionu
Łomżyńskiego. W ramach analizy zbadano strategie rozwoju poszczególnych
podmiotów administracyjnych, aby uchwycić, na ile istotne w polityce lokalnej jest
zagadnienie

innowacyjności.

Ponadto

prześledzono

dokumenty

strategiczne

związane z rozwojem innowacyjnym w kraju i województwie podlaskim.
Indywidualne wywiady pogłębione (IDI – Individual In-depth Interview) –
przeprowadzone zostały z osobami, których kompetencje, sfery aktywności
zawodowej mogą wiązać się z działaniami innowacyjnymi bądź je kreować. Wywiady
pogłębione były początkowym etapem operacjonalizacji innowacyjności i służyły
ponadto generowaniu spostrzeżeń respondentów wyrażonych następnie w postaci
baterii stwierdzeń poddawanych ocenie ilościowej w etapie realizacji ankiet CAWI.
Finalnie przeprowadzono 12 wywiadów pogłębionych.
Wywiady pogłębione są jedną z najbardziej popularnych technik badań
jakościowych, polegającą na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem.
Celem przeprowadzenia IDI jest dotarcie do precyzyjnych informacji, poszerzenie
wiedzy związanej z zakresem badania (umożliwiło to uzyskanie m.in. eksperckiej oceny
możliwości rozwoju, ale również barier innowacji). Zaletą indywidualnych wywiadów
pogłębionych jest możliwość poznania podczas rozmowy z badanym jego przekonań,
opinii, postaw. Pozwalają one również na ograniczenie wpływu bieżących
uwarunkowań grupowych i wyczulenie na indywidualność respondenta. Dają także
możliwość badania kategorii poznawczych związanych z wiedzą respondenta. Warto
wspomnieć również o fakcie, iż zastosowanie tej właśnie techniki badawczej daje
duże możliwości realizacji wywiadów z grupą osób trudnodostępnych.
Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI) - Zogniskowany wywiad grupowy to
dyskusja na z góry określony temat z 6-12 osobami. Prowadzi ją moderator, posiłkując
się

uprzednio

sporządzonym

scenariuszem.

Zadaniem

prowadzącego

jest

ukierunkowywanie rozmowy na właściwe tory, zachęcanie uczestników do
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aktywności oraz stymulowanie ich kreatywności, także z pomocą rozmaitych zadań i
ćwiczeń. Zaletą FGI jest wykorzystanie potencjału procesów grupowych. Uczestnicy
oddziałując na siebie wykazują wyższą aktywność i kreatywność. Dodatkowo, sami w
trakcie dyskusji weryfikują swoje poglądy, dochodząc często do wspólnej konkluzji, co
zwiększa trafność uzyskiwanych informacji. W wywiadach grupowych wykorzystuje się
często techniki projekcyjne, dzięki którym uzyskuje się wgląd w postawy ukryte,
nieuświadomione lub trudne do werbalizacji.
W przedmiotowym projekcie odbyły się 4 zogniskowane wywiady grupowe. Dane
uzyskane w wyniku realizacji grup fokusowych posłużyły następnie jako pomoc w
przygotowaniu narzędzi ilościowych (ankiety CAWI).
Standaryzowane

kwestionariusze

ankiety

(CAWI)

–

zrealizowane

z

wykorzystaniem bazy podmiotów udostępnionej przez członków Stowarzyszenia
Łomżyńskie Forum Samorządowe oraz pozyskanych w ramach Indywidualnych
Wywiadów Pogłębionych (IDI) i Grup Fokusowych (FGI) jak również w toku realizacji
Desk research. Był to kolejny etap projektu polegający na przeprowadzeniu badania
ilościowego z wykorzystaniem techniki CAWI (Computer Aided Web Interwiew). CAWI
to technika stosowana w badaniach ilościowych, wykorzystująca Internet do realizacji
ankiet z respondentami. Jako zalety tej techniki należy wymienić: łatwość w dotarciu
do specyficznych grup docelowych (w tym przypadku przedsiębiorców, urzędników,
organizacji pozarządowych i uczelni wyższych) oraz stosunkowo nieduży koszt w
porównaniu do tradycyjnych technik ilościowych. Badanie miało charakter
eksploracyjny i służyło komplementarności opisu zagadnień związanych z innowacją
w Subregionie Łomżyńskim. Ze względu na eksploracyjny charakter projektu (nie
prowadzono wcześniej na terenie subregionu analogicznych badań) nie określono
precyzyjnie operatu próby. Jej dobór miał charakter celowy i był oparty na danych
zgromadzonych w poprzednich etapach projektu. Stąd nie można mówić o
reprezentatywności uzyskanych wyników, które mają w tym wypadku charakter
poglądowy i służą ukazaniu trendu w podejściu do kwestii związanych z
innowacyjnością. Sukcesywnie udało się zrealizować 197 ankiet.
Odpowiedzi przedstawicieli przedsiębiorstw, samorządu, uczelni wyższych oraz
instytucji otoczenia biznesu były podstawą wartościowania pomysłów oraz
operacjonalizacji działań uwzględnionych ostatecznie w planie.

3.1.1 INNOWACJE
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Pierwszym etapem diagnozy była rekapitulacja stanu wiedzy respondentów na
temat kluczowego pojęcia – innowacja. Jak dowiodły prowadzone badania
jakościowe stosunkowo niewielka część respondentów przyjmuje poszerzoną
definicję pojęcia – innowacja (6 z 58 uczestników badań jakościowych). Wśród
wypowiedzi większość badanych wskazywała na zaawansowane rozwiązania
techniczne lub technologiczne (50 respondentów z 58), zwykle kosztowne i w zasadzie
trudno

dostępne.

Najczęstsze

przykłady

obrazujące,

czym

w

przekonaniu

respondentów jest innowacja, dotyczyły nowoczesnych technologii oraz produktów
oferowanych przez przedsiębiorstwa. W przeświadczeniu badanej populacji są one
ściśle związane z ochroną patentową, wytwarzane na poziomie abstrakcyjnych
laboratoriów, instytutów badawczych ewentualnie uczelni wyższych. Incydentalnie w
rozmowach

pojawiała

się

klasyfikacja

innowacji

w

ujęciu

produktowym,

marketingowym, procesowym i organizacyjnym. W badanej populacji niemal nikt nie
wskazał społecznego wymiaru innowacji (2 respondentów z 58).
„Innowacje to kosztowne tematy, niedostępne dla przedsiębiorców z regionu” (R3)
„Słyszałem o podziale na innowacje marketingowe i produktowe”(R7)
„U nas nie ma innowacji, bo nas na nie stać”(R21)
„[…] są też chyba procesowe.”(R24)

Podczas wywiadów pogłębionych doprecyzowano zakres terminu – innowacja, od
tej pory rozumianego jako zmiana prowadząca do istotnej modyfikacji o
udoskonalającym charakterze lub wytworzenia zupełnie nowego rozwiązania
(zarówno w aspekcie technicznym/technologicznym jak i społecznym).
Tak postrzegane innowacje - w przeświadczeniu badanych, są zarówno szansą jak i
koniecznością.
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INNOWACJE
JAKO SZANSA

WYBRANE OPINIE RESPONDENTÓW W RAMAMCH BADAŃ
JAKOŚCIOWYCH
„Innowacyjne przedsiębiorstwa są w stanie generować atrakcyjne,
rozwojowe i lepiej płatne miejsca pracy”(R3)
„Innowacje
pozwalają
przedsiębiorstwa”(R31)

na

wzrost

pozycji

konkurencyjnej

„Innowacje mogą stanowić naturalną płaszczyznę współpracy
międzysektorowej. Tworzą tło lub argument współpracy pomiędzy
światem nauki i biznesem” (R23)
„Wzrost poziomu innowacyjności subregionu, zwłaszcza w wymiarze
infrastrukturalnym, zwiększa atrakcyjność inwestycyjną subregionu”(R12)
„Innowacje przyciągną kapitał zewnętrzny”(R8)
„Pozytywna zmiana w tym obszarze daje możliwość napływu osób z
zewnątrz”(R17)
„Obecność innowacji społecznych rozwija kapitał ludzki Subregionu
Łomżyńskiego”(R28)
„Poprzez rozwój innowacji możliwa jest zmiana pozycji konkurencyjnej
subregionu”(R9)
„Innowacje stymulują rozwój gospodarki lokalnej”(R11)

INNOWACJE
JAKO
KONIECZNOŚĆ

WYBRANE OPINIE RESPONDENTÓW W RAMAMCH BADAŃ
JAKOŚCIOWYCH
„Innowacje są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstw na
rynku”(R8)
„Innowacje wyznaczają nowe standardy. Ich niedostrzeganie i
niezrozumienie bezpowrotnie obniżają pozycję konkurencyjną firmy”(R5)
„Są niezbędne dla rozwoju lokalnej gospodarki”(R21)
„Pokazują aktualne trendy, których nieuwzględnianie w polityce
regionalnej będzie potęgować zróżnicowanie i dystans jaki dzieli
Subregion Łomżyński od ośrodków wiodących w województwie i kraju.”
(R15)
„Adaptacja rozwiązań technicznych i infrastrukturalnych dotychczas
nieobecnych w krajobrazie Subregionu Łomżyńskiego jest warunkiem
sine qua non procesu pozyskania inwestorów zewnętrznych i
zaangażowania kapitału obcego w inwestycje”(R9)
„Nowe technologie w edukacji, komunikacji i innych podstawowych
obszarach funkcjonowania społeczności w ujęciu subregionalnym są
niezbędne dla zmniejszenia różnic między regionami.”(R17)
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„Nowe technologie, postęp wymuszają zmiany o innowacyjnym
charakterze np. w samorządzie. By sprostać oczekiwaniom petentów
musimy informatyzować urząd.”(R22)
„Musimy wdrażać innowacje w edukacji […] inaczej zmieniać edukację,
aby kształcić zgodnie z nowymi trendami.” (R18)
„Globalizacja, informatyzacja rozwój nowych technologii narzucają
nowe standardy a przez to wymuszają zmiany o innowacyjnym (dla Nas)
charakterze.”(R12)
„Zgodnie z nowymi „wytycznymi” Polska innowacją ma stać! Więc i my
musimy być innowacyjni”.(R24)
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3.1.2. WARUNKI ROZWOJU INNOWACJI W SUBREGIONIE ŁOMŻYŃSKIM

Jednym z celów badania ilościowego było poddanie ocenie respondentów
predefiniowanych czynników rozwoju innowacji w Subregionie Łomżyńskim. Ich dobór
w narzędziu badawczym warunkowany był podobieństwem determinant wzrostu
innowacyjności wykazywanych w rozlicznych artykułach i raportach w skali całego
kraju

2324252627282930

Stworzony

na

tej

podstawie

katalog

warunków

wzrostu

innowacyjności, pogłębiony rozmowami z uczestnikami badania w części jakościowej,
został

następnie

poddany

ewaluacji

w

części

ilościowej,

a

dzięki

ujęciu

subregionalnemu, udało się uchwycić specyfikę potrzeb mogących stać się
podstawą projektowania działań w ramach Planu Rozwoju Innowacji w Subregionie
Łomżyńskim.
Respondenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii na ile poszczególne formy
działań innowacyjnych wydają się w ich odczuciu ważne dla rozwoju innowacji w
Subregionie Łomżyńskim. Do oceny posługiwali się pięcio-stopniową skalą (5- bardzo
ważne, 1 – w ogóle nie ważne). Wykres 1 prezentuje średnie arytmetyczne,
uszeregowane od najwyższej do najniższej dla poszczególnych czynników. Za
kluczowe dla rozwoju innowacji uznano dotacje na inwestycje oraz działalności

Deloitte, Badania i rozwój w przedsiębiorstwach, 2016, Warszawa; źródło: file:///C:/Users/user/Downloads/pl_RD2016-Poland-PL.pdf [dostęp: 12.12.2017]
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NBP, Potencjał innowacyjności gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, 2016, Warszawa, źródło:
https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20160530_Raport_innowacyjnosc.pdf, [dostęp: 12.12.2017]
J. Klimek, W sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – innowacyjne wyzwania, [w:] Innowacyjność firm
rodzinnych – uwarunkowania i przejawy, red. J. Klimek, B. Żelazko, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa
2015, s. 15-16.
M. Sipa, Przedsiębiorca i zasoby wiedzy w działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 39 (849). Zarządzanie, t. 4, Uniwersytet Szczeciński 2015, s. 333-344; A. LemańskaMajdzik, P. Tomski, O sukcesie przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach nr 98 Seria: Administracja i Zarządzanie (25), 2013, s. 203-214.
EFL SA, 2015, Innowacje w MŚP. Pod lupą, Warszawa, źródło: https://efl.pl/wpcontent/uploads/2016/08/raport_layout_podgl_05.10.15r..pdf [dostęp: 09.12.2017]
GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013, źródło: https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjnaprzedsiebiorstw-w-latach-2013-2015,2,14.html [dostęp: 09.12.2017]
Ministerstwo Gospodarki – Krajowa Inteligentna Specjalizacja: https://www.mr.gov.pl/media/22489/opisy.pdf
[dostęp: 09.12.2017]
Ministerstwo Gospodarki – Strategia Europa 2020: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF [dostęp: 09.12.2017]
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badawczo-rozwojową (średnia 4,73). Ponadto, zgodnie z opiniami osób biorących
udział w badaniu, akceleracja procesu rozwoju innowacji uzależniona jest w dużym
stopniu od wzrostu wiedzy na temat roli innowacji dla pozycji konkurencyjnej firm i
regionu(średnia 4,42) oraz wymiany informacji i promocji dobrych praktyk (średnia
4,42) z obszaru wdrożeń o innowacyjnym charakterze. Bardziej indyferentną postawę
dało się zaobserwować w odniesieniu do czynnika „działalność w specjalnych
strefach ekonomicznych” (średnia 3,50).
WYKRES 1. Rola czynników rozwoju innowacji

Źródło: Opracowanie własne, N= 197

Następnie, respondenci zostali poproszeni o ocenę, na ile zgadają się bądź się
nie zgadzają z opiniami innych osób dotyczącymi rozmaitych aspektów rozwoju
innowacyjności zarówno w ujęciu ogólnym (makro) jak również na poziomie
Subregionu Łomżyńskiego. Bateria trzydziestu trzech stwierdzeń została dobrana tak,
aby zdiagnozować postrzeganie innowacyjności na wielu płaszczyznach. Ewaluacji
poddano zarówno kwestie ogólne np. związane z kapitałem ludzkim, ale co więcej
sondowano między innymi kooperację podmiotów instytucjonalnych, oddziałujących
na rozwój innowacyjności, bariery ograniczające tenże wzrost oraz pewne rozwiązania
stosowane z powodzeniem w Polsce. Następnie odpowiedzi respondentów
zdekomponowano do czterech bloków tematycznych tj.: „Ogólne”, „Edukacja”,
„Samorząd”, „Subregion”. Kolejne wykresy za pomocą średniej arytmetycznej ukażą
uzyskane wyniki.
Wykres 2 prezentuje średnie uzyskane dla poszczególnych stwierdzeń w
kategorii „Ogólne”. Należy podkreślić, że pomimo faktu, iż są one uporządkowane
malejąco, każda ze średnich jest relatywnie wysoka, gdyż przekracza wartość 4 na 5o stopniowej skali, co oznacza wysoką akceptację respondentów w odniesieniu do
ewaluowanych treści. Uczestnicy badania najsilniej aprobowali przekonania, że:
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urzędy i instytucje publiczne powinny się zmieniać korzystając z dobrych praktyk w
obszarze, w którym działają (średnia 4,64); system grantów i dotacji wspiera rozwój
innowacji (4,63), dostępność do usług wspierających innowacje ma kluczowe
znaczenie dla ich rozwoju (4,63) oraz projektując działania proinnowacyjne lepiej
czerpać z dobrych praktyk niż uczyć się na własnych błędach (4,56).
WYKRES 2. Ocena ogólnych aspektów innowacyjności

Źródło: Opracowanie własne, N= 197
Wszystkie stwierdzenia walidowane przez respondentów, z obszaru „Edukacja”
(wykres 3), osiągnęły bardzo wysokie wskazania. Respondenci uznali, że rozwój
innowacji w Polsce, ale także na terenie Subregionu Łomżyńskiego uzależniony jest od
wielopoziomowej zmiany w modelu edukacji (średnia 4,59). Co ważne, poza
programem nauczania, który powinien uwzględniać treści stymulujące kreatywność i
przedsiębiorczość, istotną rolę przypisano wykorzystaniu nowych technologii w
dydaktyce. W tej części za kluczowe uznano podniesienie umiejętności kadry
pedagogicznej.

WYKRES 3. Ocena rozwoju innowacyjności poprzez edukację
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Źródło: Opracowanie własne, N=197

Na wykresie 4 przedstawiono wyniki oceny aspektów dotyczących działalności
samorządu w zakresie rozwoju innowacyjności na terenie Subregionu Łomżyńskiego.
Podobnie jak w przypadku innych obszarów, również tutaj badani zgodnie aprobowali
przedkładane im opinie. W przekonaniu respondentów, warto wyasygnować pewną
pulę środków w budżecie gmin na wsparcie rozwoju innowacyjności (średnia 4,46).
Ponadto, uczestnicy ankiety uznali dotychczasowe działania władz samorządowych
w zakresie inicjowania innowacji na terenie subregionu za niewystarczające. Rolą
samorządu powinno być również integrowanie działań rozmaitych podmiotów na
rzecz rozwoju innowacji.
WYKRES 4. Ocena samorządu w zakresie rozwoju innowacyjności

Źródło: Opracowanie własne, N=197
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Ostatni, najobszerniejszy blok stwierdzeń skomponowany był z rozmaitych opinii
dotyczących stricte Subregionu Łomżyńskiego (wykres 5). Ocenie respondentów
poddano m.in. pewne koncepty działań, ale także bariery mogące mieć wpływ na
podniesienie

lub

obniżenie

poziomu

innowacyjności

poszczególnych

gmin

wchodzących w skład subregionu.
Warunkom, którym przypisano duże znaczenie są finansowany przez samorząd
dostęp do usług proinnowacyjnych (szkolenia i doradztwo) oraz dostępność i
kompetencje osób, które są przygotowane do pracy na rzecz rozwoju innowacji.
Jednoczesne zrozumienie dla roli wiedzy i doświadczenia z zakresu rozwijania
innowacji w procesie budowania potencjału subregionu, spotyka się z potrzebą
powołania subregionalnego brokera innowacji. Osoba taka odpowiedzialna byłby za
tworzenie symbolicznych pomostów pomiędzy biznesem a przedstawicielami
lokalnych uczelni. Istotne znaczenie ma także dostęp do informacji wspierających
rozwój.
Podobnie wysoką aprobatę uzyskała oferta doradztwa oraz szkoleń z zakresu
identyfikacji i zagospodarowania potencjału innowacyjnego. Całokształt czynników
o charakterze proinnowacyjnym dopełnia potrzeba stworzenia miejsca – inkubatora
przedsiębiorczości – który pozwoli mieszkańcom subregionu na testowanie własnych
pomysłów biznesowych.
Wśród ograniczeń funkcjonujących na terenie Subregionu Łomżyńskiego
wymieniono brak dobrego systemu przepływu informacji nt. dostępnych środków na
finansowanie rozwoju, w tym o innowacyjnym charakterze. Respondenci uznali także,
że nie służy rozwojowi subregionu rozproszenie i wielość dokumentów strategicznych.
Za ważne ograniczenie z punktu widzenia wyzwalania potencjału innowacyjnego
uznano ponadto intensywność współpracy świata nauki i biznesu.
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WYKRES 5. Aspekty rozwoju innowacyjności w subregionie łomżyńskim

Źródło: Opracowanie własne, N=197

Za istotną barierę w upowszechnianiu myślenia i działania w obszarze innowacji
należy uznać ograniczoną wiedzę na temat podmiotów oferujących m.in. usługę
doradczą, szkoleniową czy audyt potencjału innowacyjnego. Niespełna co piąty
respondent (17%) posiadał wiedzę na temat podmiotów działających na terenie
Subregionu Łomżyńskiego oferujących tego typu usługi (Wykres 6).
WYKRES 6. Dysponowanie wiedzą nt. podmiotów działających na terenie
subregionu łomżyńskiego oferujących usługi wspierające rozwój
innowacji
np.
Doradztwo,
szkolenia,
audyt
potencjału
innowacyjnego

17

65
tak

nie

18
nie wiem

Źródło: Opracowanie własne, N=197
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Następną istotną kwestią poruszaną w badaniu było zdiagnozowanie
czynników

utrudniających

podejmowanie

działalności

innowacyjnej

lub

decydujących o nieprowadzeniu tej formy aktywności. Pod ocenę poddano między
innymi aspekty ekonomiczne, rynkowe, związane z wiedzą itp, gdzie respondenci na
cztero-stopniowej skali31dokonywali klasyfikacji w jakim stopniu dany czynnik hamuje
postawy nowatorskie w firmie.
Wykres 7 przedstawia rozkład odpowiedzi na poszczególne stwierdzenia
posortowane według wartości średniej – od najwyższej do najniższej. Okazuje się, że
wszystkie

analizowane

aspekty,

przynajmniej

w

średnim

stopniu,

utrudniają

respondentom podejmowanie działalności innowacyjnej. Jednak cztery z nich
osiągnęły najwyższy poziom z zakresu 3,78 – 3,71. Rudymentarnymi czynnikami
utrudniającymi wprowadzanie innowacji były: koszt usług eksperckich w zakresie
projektowania i pozyskania środków na rozwój innowacji. brak wiedzy na temat
środków

publicznych

na

rozwój

innowacji;

dostępności

własnych

środków

finansowych oraz niski standard w jednostkach wspierających rozwój innowacji.
Zdecydowana większość uczestników badania uważa za całkowicie lub raczej
niezadowalające wsparcie w zakresie rozwoju innowacji w Subregionie Łomżyńskim.
WYKRES 7. Ocena wsparcia w zakresie innowacji na terenie Subregionu
Łomżyńskiego

38

Całkowicie niezadowalające

42

Raczej niezadowalające

Raczej zadowalające

8

Całkowicie zadowalające

12

Nie wiem \ nie mam zdania

Źródło: Opracowanie własne, N=197

4- utrudniają w wysokim stopniu, 3 - utrudniają w średnim stopniu, 2- utrudniają w niskim stopniu, 1- są bez
znaczenia dla wprowadzania innowacji
31
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WYKRES 8. Czynniki utrudniające wprowadzanie innowacji

Źródło: Opracowanie własne, N=197

Część badania ilościowego dotyczyła znajomości instytucji działających w
obszarze lub na rzecz wzrostu innowacyjności. Należy stwierdzić, że respondenci
posiadali znikomą wiedzę na temat reprezentowanych na terenie subregionu
instytucji. Spośród szerokiej, prekategoryzowanej listy podmiotów wykonujących
pracę na rzecz zwiększenia innowacyjności, najczęściej wskazywano na firmy
szkoleniowe, doradcze oraz Park Przemysłowy. Pozostałe instytucje, w optyce
respondentów, nie były kojarzone z funkcjonowaniem w zakresie innowacji. Deficyt
wiedzy w tej materii może wynikać z ograniczonej promocji i aktywności omawianych
podmiotów w środowisku lokalnym.

WYKRES 9. Wiedza nt. instytucji działających w obszarze innowacji i
przedsiębiorczości znajdujących się na terenie Subregionu
Łomżyńskiego
53

Źródło: Opracowanie własne, N=197

Jednym z systemowych rozwiązań proinnowacyjnych jest ulga podatkowa
związana z realizacją prac B+R. Jak pokazują badania ogólnopolskie w populacji
przedsiębiorstw wręcz niezauważalna jest praktyka korzystania z tego mechanizmu. W
ramach

przedmiotowego

badania

ustalono,

że

zdecydowana

większość

respondentów nie posiada wiedzy na temat ulg podatkowych na działalność B+R oraz
z nich nie korzysta. 1/3 osób, które wypełniły ankietę deklaruje wiedzę na temat polityki
fiskalnej w tym zakresie, ale mimo to nie korzysta z preferencji podatkowej.

WYKRES 10. Ocena stopnia wiedzy nt. Ulg podatkowych związanych z
działalnością innowacyjną B+R

4

35

61

Posiadamy wiedzę na temat ulg podatkowych związanych z działalnością B+R oraz korzystamy z nich
Posiadamy wiedzę na temat ulg podatkowych związanych z działalnością B+R, ale nie korzystamy z nich

Źródło: Opracowanie własne.
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Wśród osób posiadających wiedzę na temat ulgi, jako przyczynę braku jej
wykorzystania, większość respondentów wskazała na niepewność związaną z tym,
które wydatki podlegają odliczeniu a także fakt nieuznawania przez urząd pewnego
spektrum działań za działalność B+R a zatem niepodlegającą odliczeniu. Część
respondentów traktuje ulgę B+R jako swoistą nowość a przez to obawia się podejścia
organów skarbowych do sposobu jej wykorzystania.

WYKRES 11. Powody niekorzystania z ulgi podatkowej na działalność B+R

63

25

13

nie mamy pewności, które działania mogą być uznane za działalność B+R i jesteśmy świadomi ryzyk związanych z
kwalifikowalnością działań do działalności B+R (klasyfi- kacja działań jako działalność B+R)
uważamy, że firma nie prowad- zi prac B+R, które kwalifiko- wałyby się do uzyskania ulg podatkowych
nie mamy pewności co do po- dejścia organów podatkowych do kosztów B+R, wobec tego uważamy korzystanie z ulg
po- datkowych w tym zakresie za ryzykowne

Źródło: Opracowanie własne, N=40 (odpowiadali jedynie przedsiębiorcy, którzy
posiadają wiedzę nt. ulg związanych z działalnością B+R ale nie korzystają z
nich)

Obok ulg podatkowych oraz innych, nowych propozycji mających stymulować
rozwój innowacji, powszechnie znanym narzędziem ukierunkowanym na podniesienie
jej poziomu w Polsce jest rozbudowany system dotacji. Środki publiczne adresowane
do przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji publicznych oraz samorządów
determinują rozwój wielu sektorów. W realizowanym badaniu połowa respondentów
stwierdziła, że nie ma wiedzy na temat dotacji dedykowanych działalności B+R. 1/3
osób, które uzupełniły ankietę twierdzi, że orientuje się w systemie dotacji na
działalność B+R oraz z nich korzysta. Zbliżona ilość osób orientuje się systemie dotacji,
ale jednocześnie z niego nie korzysta.
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WYKRES 12. Wiedza nt. dotacji na rozwój innowacji w tym na działalność B+R

26

22

52

Orientujemy się w systemie dotacji na działalność B+R i korzystamy z nich
Orientujemy się w systemie dotacji na działalność B+R, ale nie korzystamy z nich ponieważ
Nie mamy wiedzy w zakresie dotacji na działalność B+R

Źródło: Opracowanie własne, N=115 (odpowiadali jedynie przedsiębiorcy)

WYKRES 13. Powody niekorzystania z dotacji na rozwój innowacji w tym na
działalność B+R

75

50

25

nie posiadamy odpowiednich zasobów, aby monitorować po- jawiające się możliwości uzyskania dofinansowania
i z powodzeniem o nie aplikować
nie posiadamy odpowiednich zasobów finansowych niezbędnych do realizacji projektów B+R
uważamy, że firma nie prowad- zi prac \ projektów B+R, któ- re kwalifikowałyby się do uzyskania dotacji na B+R

Źródło: Opracowanie własne, N=20 (odpowiadali jedynie przedsiębiorcy, którzy
orientują się w systemie dotacji na działalność B+R, ale nie korzystają z nich)

Wśród osób, które posiadają wiedzę na temat systemu dotacji a jednocześnie
z nich niekorzystająca zdecydowana większość wskazuje na aspekt techniczny
związany z brakiem możliwości śledzenia naborów w konkursach zorientowanych na
podniesienie poziomu innowacji.
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3.2. ANALIZA SWOT
MOCNE STRONY
 duży potencjał wytwórczy
skoncentrowany wokół branż
sektorów zdefiniowanych wokół
RIS3
 obecność w subregionie silnych
przedsiębiorstw o dużym
potencjale oddziaływania
 funkcjonowanie oddolnych
inicjatyw ukierunkowanych na
rozwój współpracy na rzecz
przedsiębiorczości i innowacji
 nieuwolniony potencjał
innowacyjny skoncentrowany
wokół liderów gospodarki
Subregionu Łomżyńskiego
 otwartość i zdolność do
współpracy międzysektorowej
 wysoki deklarowany wskaźnik
poczucia lokalnego patriotyzmu
 pozytywne impulsy na rzecz
rozwoju innowacji
 położenie determinujące
zwiększoną dostępność środków
publicznych w tym UE na rozwój
innowacyjny
 preferencyjne osadzenie w
polityce krajowej w kontekście
nakładów na infrastrukturę oraz
szeroko rozumiany rozwój
 zdolność oferowania
korzystniejszych warunków
prowadzenia działalności
gospodarczej (maksymalny
poziom pomocy publicznej)
 wysoki poziom kształcenia
 dostępność specjalistów w
zakresie pozyskiwania środków
unijnych na rozwój subregionu
 dobra koniunktura

SŁABE STRONY
 niedostateczna dyfuzja wiedzy
odnośnie roli innowacji dla
rozwoju i kształtowania
wielowymiarowej przewagi
konkurencyjnej
 niski poziom przedsiębiorczości
 niski poziom zaufania
społecznego
 niski poziom kapitału ludzkiego
 wysoki poziom wskaźnika migracji
 ograniczona dostępność
środków finansowych, w tym na
działalność wspierających rozwój
innowacji
 incydentalny charakter
współpracy międzysektorowej
 ograniczona dostępność do
profesjonalnych usług na rzecz
rozwoju innowacji
 niesatysfakcjonujący poziom
wiedzy nt. funduszy rozwojowych
 niedostateczny poziom rozwoju
sektora nauki
 niesatysfakcjonujący poziom
współpracy sektora nauki i
biznesu
 słaby standard infrastruktury
technicznej
 utrudniona dostępność
transportowa subregionu
 niedostateczna ilość sieci
przesyłowej i dystrybucyjnej
 umiarkowana aktywność
proinnowacyjna władz lokalnych
 ograniczona ilość pozytywnych
doświadczeń na gruncie
współpracy samorządowej w
subregionie
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SZANSE
 efektywne wykorzystanie środków
na rzecz rozwoju innowacji
 pozyskanie rozwiązań/technologii
dodatkowo wzmacniających
potencjał konkurencyjny liderów
gospodarki Subregionu
Łomżyńskiego
 wypracowanie modelu
współpracy międzysektorowej i
kreowanie wizerunku
innowacyjnie odpowiedzialnego
partnera
 uzyskanie statusu innowacyjnego
subregionu
 stworzenie inicjatyw realnie
oddziałujących na rozwój
przedsiębiorczości i kreatywności
 rozwój lokalny poprzez świadome
wspieranie kultury współpracy
lokalnej,
 podniesienie jakości kapitału
ludzkiego
 rozwój współpracy z partnerami
zagranicznymi i związana z nią
ekspansja eksportowa
 zbudowanie przewag
konkurencyjnych w oparciu
innowacyjne rozwiązania

ZAGROŻENIA
 brak realnej współpracy na
poziomie subregionu
 brak
konsensusu
odnośnie
kierunku i harmonogramowania
prac na rzecz rozwoju innowacji
 „indywidualizm” decydentów
 pozorność działań
 brak środków na wspieranie
dostępu do profesjonalnych usług
na rzecz rozwoju innowacji
 pogłębienie się zjawiska migracji
 niewciągnięcie
pełnej
reprezentacji subregionalnej do
działań wspólnych
 pogłębianie się dystansu
pomiędzy ośrodkami wiodącymi i
peryferyjnymi w subregionie
 pogłębianie
i
rozszerzenie
procesu
negatywnego
oddziaływania na aktywność
miast powiatowych
 pogłębienie
się
dystansu
pomiędzy
subregionem
a
poszczególnymi częściami RP
 niska jakość i niezadowolenie z
efektów współpracy
międzyśrodowiskowej
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4. CELE I ZADANIA PLANU ROZWOJU INNOWACJI DLA
SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKI EGO

4.1. CEL GŁÓWNY I STRATEGICZNE KIERUNKI DZIAŁAŃ DLA
SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO

WIZJA STRATEGICZNA
Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w województwie podlaskim i wiarygodny
partner w biznesie.
CEL GŁÓWNY
Rozwój innowacji w Subregionie Łomżyńskim.
CELE SPECYFICZNE
Rozwój kapitału społecznego i podniesienie innowacyjności w układzie potrójnej helisy.
STRATEGICZNE ZADANIA
Kształcenie na
rzecz rozwoju
kreatywności i
innowacyjności.

Popularyzacja
wiedzy na
temat roli
innowacji.

Wyzwolenie
potencjału
innowacyjnego.

Działania na rzecz wdrożeń o
innowacyjnym charakterze.
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4.2. ZADANIA
Propozycja operacjonalizacji wymaganych aktywności w ramach Planu
Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego została przedstawiona w postaci
podzadań i przypisanych im działań. W planie przyjęto następującą systematyzację
pojęć:
 zadanie jest zespołem działań, które mogą być realizowane przez jedną lub
kilka instytucji, którego celem jest osiągnięcie zamierzonego efektu. Na zadanie
składa się grupa działań pogrupowana w podzadania.
 podzadanie jest grupą działań wyodrębnioną w ramach jednego zadania. Ich
realizacja decyduje o możliwości osiągania celów wyznaczonych w zadaniu.
 działanie służy do osiągnięcia celu podzadania.
W planie wyodrębniono cztery strategiczne zadania:
1. KSZTAŁCENIE NA RZECZ ROZWOJU KREATYWNOŚCI I INNOWACJI
2. POPULARYZACJA WIEDZY NA TEAMT ROLI INNOWACJI
3. WYZWOLENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
4. DZIAŁANIA NA RZECZ WDROŻEŃ O INNOWACYJNYM CHARAKTERZE

Poniżej zawarto propozycję działań – tworzących Plan Rozwoju Innowacji dla
Subregionu Łomżyńskiego - dla oznaczonych powyżej zadań strategicznych.
4.2.1 KSZTAŁCENIE NA RZECZ ROZOWJU KREATYWNOŚCI I INNOWACJI

TABELA 22. PROPOZYCJA PODZADANIA - MODELOWANIE NOWOCZESNEJ

EDUKACJI NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
PODZADANIE

OPIS

Identyfikacja modeli
edukacyjnych w
systemach wykazujących
satysfakcjonujące
wskaźniki
przedsiębiorczości i
innowacji

Edukacja stanowi podstawowe narzędzie
budowy kapitału ludzkiego. On sam
wykazuje silny związek z poziomem
innowacyjności gospodarki. W ramach
działania należy w sposób realny podjąć
próbę implementacji narzędzi
stosowanych w referencyjnych
systemach.

TYP DZIAŁANIA
1. Stworzenie subregionalnego organu
programowego, którego zadaniem
będzie wyznaczanie kierunku zmian w
subregionanym systemie kształcenia.
2.Zagraniczne wyjazdy i wizyty studyjne
eksplorujące obszar oddziaływania
edukacji na poziom przedsiębiorczości,
kreatywności i innowacji.
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TABELA 23. PROPOZYCJA PODZADANIA- ZMIANA W SYSTEMIE EDUKACJI –
TREŚCI KSZTAŁCENIA
PODZADANIE

OPIS

Opracowanie
subregionalnego
programu nauczania
ukierunkowanego na
rozwój innowacji

TYP DZIAŁANIA

Weryfikacja
i
modyfikacja
treści
kształcenia uwzględniające wytyczne
zdiagnozowanych modeli edukacji o
naturze proinnowacyjnej. W sposób
szczególny należy odnieść się do
przedmiotów z obszaru przedsiębiorczości
a także pozostałych pobudzających
kreatywność
ucznia
np.
zajęcia
muzyczne,
artystyczne,
techniczne,
logiczne.

1. Ustalenie sylabusów z nowymi
efektami kształcenia w obszarach
oddziaływania niewymagających
systemowych zmian legislacyjnych.
2. Budowa subregionalnego programu
wsparcia edukacji w obszarze
kształtowania postaw kreatywnych i
przedsiębiorczych.
3. Ukierunkowanie na problemowe
podejście w nauczaniu
przedsiębiorczości angażujące metody
pracy projektowej w grupie z
uwzględnieniem założeń wartości
multidyscyplinarnego podejścia

TABELA 24. PROPOZYCJA PODZADANIA - ZMIANA W SYSTEMIE EDUKACJI –
METODY NAUCZANIA
PODZADANIE

OPIS

Wprowadzenie nowej
kultury uczenia się̨
realizowanej w oparciu o
wiedzę
neurodydaktyczną i
współczesne potrzeby
szkoły

TYP DZIAŁANIA

Zmiany
w
programie
kształcenia
ukierunkowane na rozwój talentów i
kształtowanie przedsiębiorczych postaw,
wyzwalających kreatywne podejście do
kwestii
problemowych
wymagają
zastosowania innowacyjnych metod
nauczania.

1. Szkolenia nauczycieli z zakresu
neurodydaktyki
2. Poszerzenie przestrzeni do
wykorzystania nowych technologii w
procesie kształcenia
3. Wdrożenie metod nauczania na
odległość, w tym wykorzystanie
potencjału partnerów zagranicznych w
kontakcie z placówkami edukacyjnymi

TABELA 25. PROPOZYCJA PODZADANIA - WŁĄCZENIE W TREŚCI KSZTAŁCENIA
ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z POBUDZENIEM KREATYWNOŚCI
PODZADANIE
Włączenie w treści
kształcenia
zagadnień
związanych z
pobudzeniem
kreatywności

OPIS
Kluczowym
elementem
kształtowania edukacji w kierunku
generowania
potencjału
innowacyjnego jest otwarcie na
treści pobudzające kreatywność
beneficjentów systemu edukacji.
Zdolność kreatywnego podejścia
do osiągania oznaczonych celów
problemowych
charakteryzuje
innowatorów,
za
których
przygotowanie
współodpowiada
system edukacji.

TYP DZIAŁANIA
1. Wyposażanie nauczycieli o osób realizujących
proces dydaktyczny w wiedzę i umiejętności w
zakresie identyfikacji talentów, metod
uwalniania kreatywności
2. Organizacja subregionalnej Akademii Nowych
Kompetencji
3. Promocja dobrych praktyk w zakresie
efektywnych form wsparcia rozwoju
kreatywności wśród dzieci i młodzieży
4. Kreacja subregionalnej platformy edukacji
ukierunkowanej na rozwój kreatywności i
przedsiębiorczości
5. Opracowanie e-learningowych materiałów
nauczania kreatywności
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TABELA 26. PROPOZYCJA PODZADANIA - WŁĄCZENIE W TREŚCI KSZTAŁCENIA
ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z POBUDZENIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODZADANIE
Włączenie w treści
kształcenia zagadnień
związanych z
pobudzeniem
przedsiębiorczości

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Przedsiębiorczość jest jednym z elementów
determinujących poziom innowacyjności
społeczeństw
kreujących
obraz
gospodarki. Swoista odwaga, zaradność
oraz
otwartość
w
połączeniu
z
komunikatywnością i
orientacją na
osiąganie wyznaczonych celów jest
cechą
indywidualną
i
zbiorową
innowacyjnych społeczeństw

1. Wyposażenie nauczycieli i osób
realizujących proces wychowawczodydaktyczny w wiedzę i umiejętności
rozwijający przedsiębiorcze postawy
wśród beneficjentów systemu edukacji.
2. Organizacja i udział w
wielopoziomowych kursach,
szkoleniach, studiach podyplomowych
pracowników sektora edukacji z zakresu
przedsiębiorczości
3. Promocja dobrych praktyk w zakresie
efektywnych form wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości wśród dzieci i
młodzieży
4. Opracowanie e-learningowych
materiałów nauczania
przedsiębiorczości
5. Kreacja subregionalnej platformy
edukacji ukierunkowanej na rozwój
kreatywności i przedsiębiorczości

TABELA 27.
NAUCZANIA

PROPOZYCJA

PODZADANIA

-

PROINNOWACYJNE

PODZADANIE

OPIS

Wdrożenie warsztatów
wykorzystujących
innowacyjne metody
rozwiązywania kwestii
problemowych,
modelowania zachować
konsumentów oraz
oceny potencjału
pomysłów biznesowych

Współczesne trendy w innowacyjnej
edukacji uwzględniają implementację
nowych/pozytywnie
zweryfikowanych
modeli.
Ich
absorbcja
staje
się
oczekiwanym standardem w co raz
bardziej zglobalizowanym a przez to
zestandaryzowanym systemem pracy nad
innowacyjnymi pomysłami. Oczekiwaniem
odnośnie systemu naucznia staje się ich
znajomość oraz wykorzystanie w procesie
dydaktycznym
na
wszystkich
ponadpodstawowych
poziomach
kształcenia

METODYKI

TYP DZIAŁANIA
1. Przygotowanie nauczycieli do
prowadzenia warsztatów kreatywnego
podejścia do rozwiązywania problemu
np. zgodnie z metodologią Design
Thinking. Docelowo powołanie
Subregionalnej Akademii Design
Thinking
2. Przygotowanie nauczycieli do
prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości
uwzględniających podejście np.
Customer Development.
Docelowo powołanie Subregionalnego
Centrum Customer Development
3. Przygotowanie nauczycieli do pracy
nad weryfikacją pomysłów
biznesowych zgodnie z metodyką np.
Lean startup, Business Model Canvas i
modelami pokrewnymi.
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TABELA 28. PROPOZYCJA PODZADANIA - PODNIESIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII
INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNYCH I E-LEARNINGOWYCH W
PROCESIE NAUCZANIA
PODZADANIE
Podniesienie wiedzy i
umiejętności
nauczycieli w zakresie
wykorzystania
technologii
informacyjnokomunikacyjnych i elearningowych w
procesie nauczania.

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Wykorzystanie nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych i e-learningowych prowadzi do
swoistej
akceleracji
efektów
kształcenia.
Elementem
podstawowym
realizacji
poddziałania jest wyposażenie w niezbędną
wiedzę i umiejętności przedstawicieli środowiska
pedagogicznego na wszystkich szczeblach
systemu. Przygotowanie i zaangażowanie tych
osób decyduje o szansach i możliwościach
realizacji
„rewolucji
technologicznej”
w
nauczaniu na terenie Subregionu Łomżyńskiego.

1. Przeszkolenie nauczycieli i osób
uczestniczących w systemie
kształcenia z wykorzystania nowych
technologii informacyjno –
komunikacyjnych w tym elearningowych.
2. Ewolucyjne wdrożenie narzędzi
teleinformatycznych do procesu
edukacji.
3. Wyposażenie placówek
edukacyjnych w infrastrukturę
techniczną niezbędną do
nauczania na odległość oraz z
wykorzystaniem nowych
technologii.
4. Opracowanie materiałów
dydaktycznych zgodnie ze
standardem urządzeń nowoczesnej
edukacji

TABELA 29. PROPOZYCJA PODZADANIA - WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII
INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNYCH I E-LEARNINGOWYCH W
PROCESIE NAUCZANIA
PODZADANIE
Wykorzystanie
technologii
informacyjnokomunikacyjnych i elearningowych w
procesie nauczania

OPIS
Dopasowanie narzędzi dydaktycznych do
aktualnych i preferowanych przez beneficjenta
systemu edukacji narzędzi pozostaje nie tylko
oczekiwaniem, ale wręcz wymogiem
współczesnego systemu edukacji. Włączenie
urządzeń mobilnych w proces nauczania „zbliży”
strony procesu edukacyjnego. Oddziaływanie z
wykorzystaniem tych narzędzi docelowo
zwiększy efektywność procesu dydaktycznego.

TYP DZIAŁANIA
1. Ewolucyjne wdrożenie narzędzi
do procesu edukacji.
2. Wybór partnerów
technologicznych dla zmian w
systemie nauczania
3. Wyposażenie placówek
edukacyjnych w infrastrukturę
techniczną niezbędną do
nauczania na odległość oraz z
wykorzystaniem nowych
technologii.
4. Opracowanie materiałów
dydaktycznych zgodnie ze
standardem urządzeń nowoczesnej
edukacji
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TABELA 30. PROPOZYCJA PODZADANIA - ORGANIZACJA KONKURSÓW O
TEMATYCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI
PODZADANIE

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Organizacja konkursów
kierowane do dzieci i
młodzieży
dotyczących
innowacyjności

Element rywalizacji zakończony formułą nagrody
sprawdza się w promocji pożądanych wzorców.
Organizacja
konkursów
o
zasięgu
subregionalnym pozwoli na poznanie, promocję
oraz
wymianę
doświadczeń
pomiędzy
potencjalnymi
uczestnikami
wydarzeń
z
Subregionu Łomżyńskiego.

1. Organizacja konkursu na
poziomie subregionalnym o
cyklicznym charakterze. Obszar
tematyczny powinien uwzględniać
szerokie spektrum działalności
innowacyjnej (minimalny zakres
tematyczny to wymiar społeczny,
techniczny, technologiczny,
produktowy, marketingowy,
organizacyjny i procesowy)

4.2.2. DZIAŁANIA NA RZECZ POPULARYZACJI ROLI I WIELOWYMIAROWEGO
WPŁYWU INNOWACJI

TABELA 31. PROPOZYCJA PODZADANIA - POWOŁANIE SUBREGIONALNEJ RADY
DS. INNOWACJI
PODZADANIE
Powołanie
Subregionalnej Rady
ds. Innowacj

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Stworzenie złożonego z przedstawicieli świata
biznesu,
nauki,
administracji
organu
wspierającego rozwój innowacji na terenie
subregionu
jest
istotnym
elementem
wspierającym
wdrożenie
Planu
Rozwoju
Innowacji w Subregionie Łomżyńskim. Organ ten
byłby odpowiedzialny za organizację dyskusji nt.
hierarchizacji działań w ramach planu, opiniował
i inspirował kolejne propozycje aktywności.

1. Ustalenie kompetencji i składu
Rady.
2. Wybór członków Subregionalnej
Rady ds. Innowacji.

TABELA 32. PROPOZYCJA PODZADANIA - PROWADZENIE KAMPANII
INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ NA RZECZ ROZWOJU INNOWACJI
PODZADANIE

OPIS

Prowadzenie kampanii
informacyjnopromocyjnej na rzecz
innowacji

Kluczowym elementem rozwoju innowacji w
Subregionie Łomżyńskim jest budowanie
świadomości społecznej i gospodarczej o roli
i
znaczeniu
wprowadzania
zmian/udoskonaleń
o
innowacyjnym
charakterze.
Istotnym
elementem
poddziałania
jest
wielowymiarowe
postrzeganie innowacji zarówno jako szansy
jak i konieczności.

TYP DZIAŁANIA
1. Przygotowanie materiałów
charakteryzujących i ilustrujących
różnego rodzaju innowacje.
2. Stworzenie bazy danych z
materiałami obrazującymi wdrożenia o
innowacyjnym charakterze.
3. Opracowanie założeń kampanii na
rzecz rozwoju innowacji wykorzystującej
narzędzia komunikacji gwarantujące
dotarcie do wcześniej
zdiagnozowanych grup docelowych.

TABELA 33. PROPOZYCJA PODZADANIA - PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK W
ZAKRESIE WDROŻEŃ O INNOWACYJNYM CHARAKTERZE
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PODZADANIE
Promocja dobrych
praktyk w zakresie
wdrożeń o
innowacyjnym
charakterze.

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Kluczowym
elementem
popularyzacji
myślenia innowacyjnego i dążenia do
tworzenia oraz implementacji rozwiązań o
takim charakterze jest zwiększenie zasięgu
oddziaływania informacji nt. osób, instytucji,
przedsiębiorstw które poprzez innowacje
osiągnęły sukces. Oddziaływanie poprzez
eksponowanie dobrych praktyk w swoisty
sposób przybliży innowacje do szerszego
kręgu podmiotowego i pozwoli uwierzyć w
ich obecność oraz realność zastosowania w
najbliższym otoczeniu. Istotnym aspektem
jest identyfikacja dobrych praktyk w ramach
współpracy międzysektorowej.

1. Stworzenie subregionalnej bazy
innowacji identyfikującej podmioty oraz
rodzaj wprowadzonej innowacji.
2. Promocja przypadków współpracy
międzysektorowej zwłaszcza na linii
biznes-nauka. Tworzenie scenariuszy
najlepszej praktyki w zakresie
stymulowania interakcji w układzie
porównawczym np. względem praktyk
na terenie UE.
3. Organizacja spotkań spełniających
postulat promocji i poznania warunków
wdrożeniowych innowacji w formie np.
wyjazdów studyjnych, wykładów,
seminariów, konferencji.
4. Kooperacja z lokalnymi mediami w
zakresie publikacji materiałów
ilustrujących poziom i rodzaj innowacji w
subregionie.
5. Prowadzenie kampanii informacyjnej
nt. innowacji o zewnętrznym
charakterze – ciekawostki, inspiracje,
dobre wzorce.

TABELA 34. PROPOZYCJA PODZADANIA - ORGANIZACJA CYKLU
SPOTKAŃ/WARSZTATÓW NA RZECZ INNOWACJI
PODZADANIE

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Organizacja cyklu
spotkań/warsztatów na
rzecz innowacji

Spotkania z praktykami posiadającymi
doświadczenie w zakresie kreacji i wdrożeń o
innowacyjnym charakterze ma szczególne
znaczenie dla praktycznego budowania
potencjału innowacyjnego. Mając na
uwadze zróżnicowanie sektorowe ważnym
jest uchwycenie specyfiki zdiagnozowanych
na
terenie
Subregionu
Łomżyńskiego
katalogu
regionalnych
inteligentnych
specjalizacji i poszukiwania w tej dziedzinie
zmian o innowacyjnym charakterze.

1. Organizacja cyklu
seminariów/konferencji na temat
innowacji w sektorach najsilniej
reprezentowanych w regionie np. sektor
rolno-spożywczy, mleczarski,
budowlany.
2. Organizacja warsztatów branżowych
na rzecz rozwoju innowacji.
3. Organizacja ogólnopolskiej
konferencji na rzecz rozwoju innowacji
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4.2.3. WYZWOLENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO

TABELA 35. PROPOZYCJA PODZADANIA - PROGRAM WSPARCIA INSTYTUCJI
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
PODZADANIE
Program wsparcia
instytucji
społeczeństwa
obywatelskiego.

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Istotnym elementem rozwoju innowacji w
Subregionie Łomżyńskim jest holistyczne
podejście do budowania świadomości na
temat roli innowacji i poszukiwania
potencjału rozwojowego w zróżnicowanym
środowisku. Podkreślanym w literaturze
elementem proinnowacyjnym jest jakość
kapitału społecznego oraz poziom zaufania
społecznego. Oba wskaźniki kształtują
warunki rozwoju innowacji. Społeczeństwo
obywatelskie realizuje swoje działania
poprzez wymianę interesów i wartości
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego
wywierają wpływ na podejmowanie decyzji
politycznych, dążą do zdobycia władzy,
dbają o realizacje interesu grupowego
swoich członków, mobilizują ludzi do
rozwiązywania ważnych spraw społecznych
na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym.32

1. Przegląd i agregacja danych nt.
instytucji
społeczeństwa
obywatelskiego (szeroko rozumiany
system organizacji pozarządowych)
pod
kątem
ich
potencjału
i
aktywności na rzecz rozwoju postaw
przedsiębiorczości i kreatywności.
2. Przegląd aktywności i dofinansowanie
tych
instytucji
społeczeństwa
obywatelskiego, których efekty mają
wpływ na rozwój innowacji i naturę
absorpcyjną.
3. Stymulowanie rozwoju instytucji
społeczeństwa
obywatelskiego
wprost ukierunkowanych na tworzenie
warunków rozwoju innowacji.
4.
Poszukiwanie
krajowych
i
zagranicznych wzorców instytucji
społeczeństwa
obywatelskiego
oddziałujących na rozwój innowacji.
5.
Nawiązanie
współpracy
przez
zlokalizowane na terenie subregionu
instytucje
społeczeństwa
obywatelskiego z odpowiednikami
krajowymi i zagranicznymi.
6. Orientacja na polonijne instytucje
społeczeństwa
obywatelskiego
wykazujące
potencjał
wymiany
doświadczeń .

TABELA 36. PROPOZYCJA PODZADANIA - POWOŁANIE SIECI LOKALNYCH
INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODZADANIE

OPIS

Powołanie sieci
lokalnych inkubatorów
przedsiębiorczości.

Istotnym elementem pobudzania ducha
przedsiębiorczości jest stworzenie przestrzeni,
w której można testować pomysł biznesowy
w warunkach rynkowych przy jednoczesnym
ograniczeniu ryzyka związanego z kosztami
prowadzenia działalności gospodarczej.
Inkubatory przedsiębiorczości jako narzędzie
wspierające rozwój przedsiębiorczości służą
powstawaniu przedsiębiorstw typu START UP.

TYP DZIAŁANIA
1. Ustanowienie sieci społecznych
inkubatorów przedsiębiorczości o
zasięgu subregionalnym.
2.Wybór kadry zarządzającej siecią
inkubatorów.
3. Promocja modelu testowania
pomysłów biznesowych w ramach
inkubatorów przez mieszkańców
Subregionu łomżyńskiego.
4. Wsparcie procesu inkubacji i
powstawania innowacyjnych
przedsiębiorstw skupionych wokół
regionalnych inteligentnych
specjalizacji

J.Sikora, Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,2004, nr
42, s.254-263.
32
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TABELA 37. PROPOZYCJA PODZADANIA - POWOŁANIE SUBREGIONALNEGO
CENTRUM EDUKACJI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
PODZADANIE
Powołanie
Subregionalnego
Centrum Edukacji,
Przedsiębiorczości i
Innowacji.

UZASADNIENIE
Szkolenia związane z podnoszeniem wiedzy i
nabywaniem
nowych
umiejętności
zorientowanych
na
wzrost
pozycji
konkurencyjnej jest kluczowym elementem
podnoszącym poziom kapitału ludzkiego w
Subregionie
Łomżyńskim.
Aktualizacja
wiedzy w tym temacie pozwoli na szybsze
uwolnienie
potencjału
innowacyjnego.
Beneficjentami szkoleń z tego zakresu
powinny stać się pracownicy firm, uczelni i
instytucji publicznych zlokalizowanych na
terenie subregionu.

TYP DZIAŁANIA
1. Opracowanie oferty kursów i szkoleń
o tematyce związanej z rozwojem
innowacji np: ochrony patentowej,
wdrażania innowacji, budowania
strategii przedsiębiorstw, przewagi
konkurencyjnej.
2. Organizacja kursów, szkoleń w
odpowiedzi na zdiagnozowane luki
kompetencyjne na lokalnym rynku
pracy.
3. Opracowanie oferty kursów z
programowania, automatyki i innych o
kluczowym znaczeniu dla podnoszenia
wiedzy i umiejętności istotnych z
perspektywy rozwoju innowacji.
4. Opracowanie programów kursów i
szkoleń we współpracy z
przedsiębiorcami.

TABELA 38. PROPOZYCJA PODZADANIA - ROZPOWSZECHNIENIE INFORMACJI
NT. INNOWACJI I FORM JEJ FINANSOWANIA
PODZADANIE

OPIS

Rozpowszechnienie
informacji nt. innowacji
i form jej finansowania.

Istotnym elementem działań stymulujących
rozwój innowacji w subregionie jest dyfuzja
wiedzy na temat roli innowacji oraz sposobu
jej rozumienia. Dotarcie z jasną informacją
do przedsiębiorstw, władz samorządowych
pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie
potencjału subregionu.

TYP DZIAŁANIA
1. Standaryzacja wiedzy wśród
terenowych przedstawicieli ŁFS
odnośnie rozumienia innowacji i źródeł
jej finansowania ze środków
publicznych i prywatnych.
2. Poradnictwo mobilne na terenie
Subregionu Łomżyńskiego.
3. Newsletter do potencjalnych
beneficjentów wsparcia rozwoju
innowacji na terenie Subregionu
Łomżyńskiego.
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TABELA 39. PROPOZYCJA PODZADANIA - IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU
TECHNICZNEGO I APARATURY NA RZECZ SYSTEMU SHARE&JOIN
PODZADANIE
Identyfikacja
potencjału
technicznego i
aparatury na rzecz
systemu share&join.

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Wskazywanym elementem ograniczającym
rozwój innowacji jest niedostępność lub
ograniczony dostęp do specjalistycznego
sprzętu i aparatury. Inwentaryzacja i
udostepnienie zasobów technicznych w
ramach subregionalnego zasobu stanowi
działanie ograniczające wskazaną barierę
rozwojową. System share&join stanowi
swoistą alternatywę dla konieczności
posiadania zasobów technicznych. System
zakłada tworzenie platformy agregacji
informacji nt. posiadanego potencjału
technicznego z opcją jego odpłatnego
udostepnienia. Formuła pozwala z jednej
strony zwiększyć dostępność do określonego
sprzętu z drugiej ograniczyć konieczność
ponoszenia nakładów inwestycyjnych w
pełnej jego wartości. Od strony podażowej
system pozwala właścicielowi zasobu na
szybszy zwrot inwestycji a docelowo daje
możliwość dodatkowego zarobku.

1. Stworzenie bazy danych urządzeń lub
czynności jakie mogą być realizowane
w systemie share&join.
2. Stworzenie „giełdy” zleceń do
wspólnej realizacji.

TABELA 40. PROPOZYCJA PODZADANIA - IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU
LUDZKIEGO NA RZECZ SYSTEMU SHARE&JOIN
PODZADANIE
Identyfikacja
potencjału ludzkiego
na rzecz systemu
share&join.

OPIS
Wskazywanym elementem ograniczającym
rozwój innowacji jest niedostępność lub
ograniczony
dostęp
do
specjalistów.
Inwentaryzacja i udostepnienie zasobów
osobowych w ramach subregionalnego
zasobu stanowi działanie ograniczające
wskazaną barierę rozwojową.

TYP DZIAŁANIA
1. Stworzenie bazy
zdeklarowanych
do
formule share&join.

specjalistów
współpracy

System share&join stanowi swoistą alternatywę
dla konieczności posiadania zasobów ludzkich.
System zakłada tworzenie platformy agregacji
informacji nt. specjalistów funkcjonujących na
terenie subregionu z opcją jego odpłatnego
udostepnienia. Formuła pozwala z jednej
strony zwiększyć dostępność do wysokiej klasy
specjalistów z drugiej ograniczyć konieczność
ponoszenia
nakładów
związanych
z
zatrudnieniem
i
utrzymaniem
nowego
pracownika.
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TABELA 41. PROPOZYCJA PODZADANIA - UTWORZENIE (AKTYWIZACJA)
SUBREGIONALNYCH JEDNOSTEK ZAGRANICZNEJ WYMIANY
HANDLOWEJ
PODZADANIE

OPIS

Utworzenie/aktywizacja
subregionalnych
jednostek zagranicznej
wymiany handlowej.

Jednym z czynników rozwoju innowacji jest
zdobywanie nowych rynków w tym polityka
eksportowa. Subregion Łomżyński powinien
oddziaływać w kierunku tworzenia klimatu
do
wymiany
międzynarodowej
(gospodarczej, kulturowej i społecznej).
Obecność towarów i usług na nowych
rynkach prowadzi do rozwoju innowacji
produktowych,
procesowych
czy
marketingowych. Jednostki w ramach
subregionu powinny poszukiwać nowych
partnerstw zarówno pod kątem absorbcji
dobrych praktyk jak również propozycji
oferty subregionu na zewnątrz.

TYP DZIAŁANIA
1. Stworzenie informatora (wersja
elektroniczna) opisującego
funkcjonujące na terenie subregionu
przedsiębiorstwa, uczelnie a także
prezentującego oczekiwania i
propozycję współpracy względem
partnerów zagranicznych.
2. Organizacja wizyt studyjnych w ujęciu
wielosektorowym (uczelnie, firmy,
samorząd).
3. Organizacja i uczestnictwo w
branżowych targach. Koncentracja na
sektorze ogniskującym największy
potencjał innowacyjny tj. regionalne
inteligentne specjalizacje RIS3.
4. Standaryzacja procedur obsługi
inwestora na poziomie Subregionu
Łomżyńskiego.
5. Stworzenie subregionalnej kampanii
informacyjnej nt. potencjału
innowacyjnego regionu, obejmującej
produkcję szerokiego spektrum
materiałów promocyjnych (katalog, film
itp.).

TABELA 42. PROPOZYCJA PODZADANIA - AKTYWIZACJA RELACJI Z
SUBREGIONALNYMI OŚRODKAMI PARTNERSKIMI
PODZADANIE

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Aktywizacja relacji z
subregionalnymi
ośrodkami partnerskimi

Wymiana
doświadczeń,
informacja
o
możliwościach współpracy oraz pośrednictwo
przy ewentualnym kojarzeniu partnerów
biznesowych na pierwszym etapie znajomości
jest istotnym wyzwaniem dla ŁFS. Kooperacja
przy
realizacji
powyższych
zadań
jest
elementem
zwiększającym
zasięg
i
efektywność działania. Naturalnym kierunkiem
wstępnej aktywności w tym zakresie są miasta
(subregiony) partnerskie za granica. Podstawy
partnerstwa zakładają wymianę doświadczeń
oraz nawiązanie współpracy gospodarczej.

1. Pozyskanie informacji nt. możliwości
współpracy zagranicznej za
pośrednictwem partnerskiej sieci
zagranicznych ośrodków
subregionalnych.
2. Prowadzenie doradztwa na rzecz
eksportu przedsiębiorstw
zlokalizowanych na terenie
Subregionu Łomżyńskiego.
3. Rozwój zagranicznej sieci
subregionalnych partnerstw.
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TABELA 43. PROPOZYCJA PODZADANIA - WZMOCNIENIE DIALOGU
MIĘDZYSEKTOROWEGO - PRZEDSIĘBIORCY VS SAMORZĄD.
PODZADANIE
Wzmocnienie dialogu
międzysektorowego.

OPIS
Eksponowanym zagadnieniem w kontekście
barier w komunikacji przedsiębiorców z
samorządem jest brak „punktu pierwszego
kontaktu”. Prowadzone badania terenowe
wykazały potrzebę włączenia w struktury
administracji
specjalistów
ds.
rozwoju
przedsiębiorczości.

TYP DZIAŁANIA
1. Powołanie rzeczników przedsiębiorcy
na poziomie samorządów.
2.Utworzenie subregionalnej sieci
punktów doradztwa na rzecz
przedsiębiorstw.
3. Standaryzacja procedur obsługi oraz
szkolenia dla pracowników sieci
punktów konsultacyjnych.

TABELA 44. PROPOZYCJA PODZADANIA - BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI NT.
POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO.
PODZADANIE

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Budowa systemu
informacji nt.
potencjału
innowacyjnego na
terenie Subregionu
Łomżyńskiego w ujęciu
międzysektorowym.

Informacja, a właściwie jej brak, na temat
uczestników życia społeczno-gospodarczego
ogranicza
współpracę
pomiędzy
przedstawicielami różnych sektorów, których
kooperacja pozytywnie wpływa na rozwój
innowacji.
Funkcjonowanie
bazy
uwzględniającej m.in. zmienne branżowe
pozwoli na zwiększenie zasięgu informacji i
może pełnić funkcję skojarzeniową.

1. Utworzenie- aktualizacja bazy
danych odnośnie firm działających
na terenie Subregionu Łomżyńskiego.
2. Utworzenie - aktualizacja bazy
danych odnośnie publicznych i
prywatnych instytucji działających na
rzecz rozwoju innowacji

TABELA 45. PROPOZYCJA PODZADANIA - WZMOCNIENIE SEKTORA NAUKI I
BADAŃ NA TERENIE SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO
PODZADANIE

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Wzmocnienie sektora
nauki i badań na
terenie Subregionu
Łomżyńskiego.

Obecność oraz „jakość” sektora nauki na terenie
Subregionu
Łomżyńskiego
ma
ogromne
znaczenie dla jego innowacyjnego rozwoju.
Uczelnie są naturalnym miejscem rozwoju
innowacji w ramach badań realizowanych przez
kadrę naukową. Podstawowym wyzwaniem staje
się rodzaj i jakość prowadzonych badań. Z tej
perspektywy pożądane zmiany odnoszą się do
wzmocnienia aspektów funkcjonowania uczelni,
które wprost wpływają na ten obszar.
Dodatkowym pozostaje postulat prowadzenia
badań,
których
wyniki
mają
potencjał
wdrożeniowy.

1. Wspieranie transferu wiedzy z
subregionalnych ośrodków
akademickich, w kierunku lokalnych
przedsiębiorstw.
2. Wzmocnienie potencjału kadry
naukowej subregionalnych
ośrodków akademickich.
3. Prowadzenie badań użytecznych
z perspektywy subregionalnych
potrzeb rozwojowych.
4. Prowadzenie badań w temacie
wpisującym się w rdzeń
regionalnych inteligentnych
specjalizacji.
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TABELA 46. PROPOZYCJA PODZADANIA - ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI
PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM I
GOSPODARCZYM.
PODZADANIE

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Zwiększenie aktywności
pracowników
naukowych w życiu
społecznym i
gospodarczym.

Wskazywanym problemem w rozwoju innowacji
jest
dostępność
kadry
naukowej i
jej
zaangażowanie w działalność rynkową i
społeczną. Z uwagi na niską dwukierunkową
aktywność w procesie komunikacji należy
symulować współpracę poprzez stworzenie
możliwości dostępu do informacji odnośnie
potencjału
intelektualnego
pracowników
naukowych i praktycznych możliwości jego
zagospodarowania na rzecz przedsiębiorstw w
subregionie i poza jego granicami. Warunkiem
udrożnienia komunikacji oraz wytworzeniem
inercji pomiędzy światem biznesu i nauki jest z
jednej
strony
zrozumiałe
komunikowanie
oczekiwań z drugiej precyzyjnie sformułowanych
możliwości.

1. Przystąpienie uczelni wyższych do
ponadregionalnego systemu
informacji nt. potencjału wiedzy i
umiejętności pracowników
naukowych.
2. Zaangażowanie przedstawicieli
uczelni wyższych z siedzibą w
subregionie w bieżącą współpracę
z samorządem oraz
przedsiębiorcami.
3. Dyżury naukowców w
przedsiębiorstwach.

TABELA 47. PROPOZYCJA PODZADANIA - KOMERCJALIZACJA WIEDZY PRZEZ
SUBREGIONALNE OŚRODKI NAUKOWE.
PODZADANIE

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Komercjalizacja wiedzy
przez subregionalne
ośrodki naukowe.

Jednym
z
podstawowych
wskaźników
innowacyjnego rozwoju są wdrożenia wyników
prac badawczych m.in. w formie patentów.
Zasadniczy problem polega na stosunkowo
niewielkich
doświadczeniach
w
zakresie
komercjalizacji
wiedzy.
Dodatkowym
zagadnieniem jest tematyka prowadzonych
badań oraz możliwość zastosowania ich
wyników. Pod tym względem ośrodki naukowe
zlokalizowane
na
terenie
Subregionu
Łomżyńskiego powinny zadbać o promocję
prowadzonych prac badawczych i dotarcie z
informacją na ich temat do przedsiębiorstw
potencjalnie zainteresowanych komercjalizacją.
Dodatkowo ważnym aspektem pozostaje
współpraca
z
przedstawicielami
praktyki
gospodarczej w kontekście prowadzenia badań
„na zlecenie” biznesu.

1.
Przegląd
zakresu
prac
badawczych prowadzonych w
subregionie pod kątem możliwości
ustalenia
potencjału i
ścieżki
komercjalizacji.
2. Stworzenie subregionalnej bazy nt.
prowadzonych prac badawczych
opatrzonych
komentarzem
odnośnie możliwości zastosowania
praktycznego ich wyników.
3. Powołanie subregionalnego
brokera innowacji.

71

4.2.4. DZIAŁANIA NA RZECZ WDROŻEŃ O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM

TABELA 48. PROPOZYCJA PODZADANIA - WSPÓŁPRACA BIZNESU Z UCZELNIĄ
PODZADANIE
Współpraca biznesu z
nauką.

OPIS
Widocznym wyzwaniem w obszarze tworzenia
warunków rozwoju innowacji na poziomie
Subregionu Łomżyńskiego jest intensyfikacja
współpracy pomiędzy sektorem gospodarki i
nauki. Widocznie niewielkie doświadczenie w tym
zakresie ogranicza prace B+R+I na poziomie
przedsiębiorstw.
Z
drugiej
strony
realna
współpraca tradycyjnie pozostaje istotnym
faktorem pożądanych zmian. Urealnienie i
intensyfikacja współpracy stanowią motor
rozwoju w subregionie.

TYP DZIAŁANIA
1. Tworzenie efektywnych narzędzi
kontaktu i współpracy pomiędzy
sektorem gospodarki i nauki.
2. Powołanie komórek pierwszego
kontaktu biznesu z uczelnią.
3. Wymiana wiedzy i doświadczeń
między ośrodkami posiadającymi
dobre doświadczenia w
współpracy międzysektorowej.
4. Zaangażowanie przedstawicieli
praktyki gospodarczej w tworzenie i
realizację programów kształcenia.

TABELA 49. PROPOZYCJA PODZADANIA - STYMULOWANIE WSPÓŁPRACY
MIĘDZYSEKTOROWEJ.
PODZADANIE
Stymulowanie
współpracy
międzysektorowej.

OPIS
Podnoszonym
w
literaturze,
ale
także
obserwowanym na poziomie województwa
ograniczeniem współpracy międzysektorowej na
linii biznes-nauka jest wzajemny brak znajomości
środowiska, jego potrzeb oraz potencjału.
Elementem katalizującym proces kontaktu i
współpracy jest obecność „pośrednika” dobrze
poruszającego się zarówno w środowisku
uczelnianym jak i mającym realne kontakty z
przedsiębiorcami.

TYP DZIAŁANIA
1.Tworzenie efektywnych narzędzi
kontaktu i współpracy pomiędzy
sektorem gospodarki i nauki.
2. Utworzenie Innowacyjnego
Centrum Technologii RolnoSpoż̇ywczych.

TABELA 50. PROPOZYCJA PODZADANIA - ZAANGAŻOWANIE I INTESYFIKACJA
UDZIAŁU W INICJATYWACH KLASTROWYCH
PODZADANIE
Zaangażowanie i
intensyfikacja udziału
w inicjatywach
klastrowych

OPIS
Na terenie Subregionu Łomżyńskiego funkcjonują
przedsiębiorstwa i instytucje będące aktywnymi
członkami inicjatyw klastrowych. Ich obecność i
płynące z niej korzyści powinny być przykładem
dobrych praktyk, które warto promować na
poziomie subregionu. Poza wsparciem już
działających inicjatyw w ich umacnianiu i
rozwoju
warto
zastanowić
się
nad
konstytuowaniem nowych inicjatyw branżowej
współpracy międzysektorowej. Przykładem tego
typu działania jest Klaster Energetyczne Grajewo.

TYP DZIAŁANIA
1. Prowadzenie działań
informacyjnych nt. znaczenia i roli
klasteringu.
2.Promocja i/lub tworzenie nowych
inicjatyw klastrowych np. Klaster
Energetyczne Grajewo.

72

TABELA 51. PROPOZYCJA PODZADANIA - WZMOCNIENIE SYSTEMU INFORMACJI
O DOSTĘPNYCH INSTRUMENTACH FINANSOWANIA INNOWACJI
PODZADANIE
Wzmocnienie systemu
informacji o
dostępnych
instrumentach
finansowania
innowacji.

OPIS
Zgodnie z wynikiem realizowanych badań,
istotną barierą rozwoju innowacji jest dostęp do
informacji odnośnie finansowych instrumentów
wsparcia ich rozwoju. O ile istnieje szereg baz
uwzgledniających
planowane
i
aktualne
konkursy, w których można aplikować o środki
rozwojowe to respondenci przyznali, że mają
problem z dopasowaniem konkretnych narzędzi
do
swoich
potrzeb
rozwojowych.
Jak
wskazywano często dokumentacja konkursowa
napisana jest w sposób nieułatwiający jej
prawidłowe zrozumienie. Z tego względu
znaczna część podmiotów nie sięga po środki
publiczne tracąc bezpowrotnie szansę na
finansowe wsparcie innowacyjnych wdrożeń lub
co gorsza odracza je z powodu braku własnych
środków na inwestycje. System informacji
powinien mieć charakter możliwie daleko
zindywidualizowany. Wymaga on poznania
potencjalnych beneficjentów, by ostatecznie
udostępnić informacje wyselekcjonowane pod
wcześniej oznaczone potrzeby rozwojowe.
Stworzenie takiego systemu jest możliwe dopiero
po poznaniu elementów ekosystemu Subregionu
Łomżyńskiego. Elementem poprzedzającym
kreację, wdrożenie i funkcjonowanie systemu jest
rzetelna inwentaryzacja np. rodzaju działalności
realizowanej
przez
przedsiębiorstw
zlokalizowanych na terenie subregionu oraz
przynajmniej wstępna diagnoza ich potencjału
i/lub potrzeb.

TYP DZIAŁANIA
1. Stworzenie subregionalnego
serwisu informacji nt. narzędzi i
mechanizmów finansowego
wsparcia rozwoju innowacji.
2. Bieżąca komunikacja z
potencjalnymi beneficjentami
wsparcia publicznego w zakresie
rozwoju innowacyjnego.
2. System powiadamiania o
aktualnych i planowanych
konkursach zorientowanych na
innowacyjny rozwój – newsletter.

TABELA 52. PROPOZYCJA PODZADANIA - PROMOCJA INFORMACJI O
MOŻLIWOŚCIACH I ZASADACH ROZLICZANIA NAKŁADÓW NA
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ
PODZADANIE
Promocja informacji o
możliwościach i
zasadach rozliczenia
nakładów na
działalność
innowacyjną.

OPIS
System podatkowy (polityka ulg podatkowych)
zniechęca firmy do dokonywania i wykazywania
w sprawozdawczości nakładów własnych na
B+R. Niezbędne dla zmiany praktyki w tym
zakresie jest systematyczne podnoszenie wiedzy z
tego zakresu. Warunkiem powodzenia jest
kooperacja z instytucjami państwa – urzędami
prowadzącymi rozliczenia oraz kontrolę. Szansa
na merytoryczną dyskusję z ekspertami w tej
dziedzinie przyjmuje podstawowy warunek
pełnego wykorzystania możliwości kreowanych
przez system państwowy. Podobnej „oprawy”
wymaga system grantów i dotacji, którego
rozliczanie, kwalifikowalność wydatków itp.
stanowią
obiektywne
wyzwanie
dla
beneficjentów.
Organizacja
punktu
konsultacyjnego z wysoko wykwalifikowanym
personelem byłaby czynnikiem zwiększającym
aktywność
m.in.
firm
w
działalności
proinnowacyjnej.

TYP DZIAŁANIA
1. Stworzenie subregionalnego
punktu (punktów)informacji nt.
możliwości prowadzenia i
rozliczenia działalności
innowacyjnej.
2. Ustawiczne kształcenie personelu
punktów konsultacyjnych z
aktualnych standardów rozliczania
działalności innowacyjnej np. B+R+I
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TABELA 53. PROPOZYCJA PODZADANIA – WSPIERANIE PROCESU TWORZENIA
NOWYCH PRZEDSIEBIORSTW
PODZADANIE
Wspieranie procesu
tworzenia nowych
przedsiębiorstw.

OPIS

TYP DZIAŁANIA

Istotnym
elementem
rozwoju
gospodarczego jest zwiększenie liczby
innowacyjnych
przedsiębiorstw.
Działanie wymaga tworzenia klimatu
sprzyjającemu otwieraniu nowych firm.
Poza systemem wsparcia finansowego,
w ramach środków krajowych i UE,
ważnym aspektem jest dostęp do wiedzy
odnośnie
zasad
prowadzenia
działalności
gospodarczej.
System
wsparcia
powinien
oferować
komplementarny, względem systemu
edukacji,
katalog
usług
wspomagających
początkujących
przedsiębiorców.

1. Zwiększenie aktywności IOB
ukierunkowanych na rozwój
nowych przedsiębiorstw.
2. Stworzenie systemu promocji
firm działających na trenie
Subregionu Łomżyńskiego.
3. Przygotowanie oferty szkoleń i
doradztwa z dziedziny
zarządzania przedsiębiorstwem,
w tym mikro firmą.
4. Umożliwienie konsultacji z
mentorami branżowymi na
wstępnej fazie oceny
potencjału biznesowego
pomysłu.
5. Systematyzacja wsparcia w
modelu sieci aniołów biznesu

TABELA 54. PROPOZYCJA PODZADNIA -INFRASTRUKTURA NA RZECZ ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
PODZADANIE
Infrastruktura na rzecz
rozwoju
przedsiębiorczości i
innowacji.

OPIS
Jednym z elementów ograniczających
inwestycje jest brak aktualnych dokumentów
dotyczących
zagospodarowania
przestrzennego
terenów
oraz
ich
przygotowania do realizacji
inwestycji.
Władza publiczna powinna dążyć do
przyjęcia jasnej wizji rozwoju uwzględniając
możliwie precyzyjnie założenia odnośnie
lokalizacji terenów inwestycyjnych. Proces
programowania
powinien
uwzględniać
dopuszczone prawem narzędzia konsultacji
potrzeb m.in. z przedstawicielami środowisk
biznesowych

TYP DZIAŁANIA
1. Aktualizacja planów w zakresie
wyznaczenia, zagospodarowania i
modernizacji terenów
inwestycyjnych.
2. Uzbrojenie terenów.
3. Modernizacja sieci połączeń.
4. Tworzenie nowej infrastruktury
komunikacyjnej np. kolejowej.
5. Lobbing na rzecz rozwoju
infrastruktury o kluczowym dla
subregionu znaczeniu np.
gazyfikacja.

TABELA 55. PROPOZYCJA PODZADANIA - WZMOCIENIE PROCESÓW
AKTYWIZACJI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO
PODZADANIE
Wzmocnienie
procesów aktywizacji
samorządu
gospodarczego.

OPIS
Spotkania, wymiana doświadczeń, promocja dobrych
praktyk, ale także poznanie potencjału przedsiębiorstw
obecnych na terenie Subregionu Łomżyńskiego daje
szansę na efekt synergii, który może skutkować
powstaniem
nowych
inicjatyw.
Dodatkowo
funkcjonowanie na terenie Subregionu Łomżyńskiego
organizacji szerokiej reprezentacji przedstawicieli
praktyki gospodarczej daje przestrzeń do dyskusji i
wypracowywania propozycji rozwiązań w kluczowych
dla rozwoju regionu sprawach. Istotnym elementem
funkcjonowania tego typu organizacji jest ich
otwartość na współpracę z przedstawicielami dwóch
komplementarnych (w ujęciu potrójnej helisy) sektorów.

TYP DZIAŁANIA
1. Realizacja cyklicznych
spotkań np. „Śniadania
biznesowe”
2. Organizacja spotkań z
przedstawicielami samorządu
gospodarczego z zagranicy.
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5. WDROŻENIE, SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI

5.1. WDROŻENIE PLANU

Wdrożenie planu odbywa się bezpośrednio poprzez realizację działań
animowanych przez reprezentantów Łomżyńskiego Forum Samorządowego oraz
pośrednio w ramach aktywności pozostałych przedstawicieli wszystkich sektorów
niezależnie.
Za instytucję odpowiedzialną za wdrożenie Planu Rozwoju Innowacji na terenie
Subregionu

Łomżyńskiego

należy

uznać

Stowarzyszenie

Łomżyńskie

Forum

Samorządowe. W celu realizacji zaplanowanych zadań należy wyodrębnić w
strukturze organizacyjnej komórki odpowiedzialne za aktywność w wyznaczonych
obszarach. Zgodnie z tym założeniem należy sformułować Komitet Koordynujący
Wdrożenie Planu z podległymi Grupami Roboczymi

Grupa Robocza ds. kształcenia na rzecz rozwoju kreatywności i innowacji.

Grupa Robocza ds. działania na rzecz popularyzacji roli i wielowymiarowego wpływu
innowacji.

Grupa Robocza ds. wyzwolenie potencjału innowacyjnego.

Grupa Robocza ds. działania na rzecz wdrożeń o innowacyjnym charakterze.
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Schemat wdrażania Planu Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego
(prezentacja planu)

ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

WYBÓR DZIAŁAŃ

przedsiębiorcy

samorząd

inne

nauka

IOB

5.2. INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PLANU
ROZWOJU INNOWACJI DLA SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO

1. Łomżyńskie Forum Samorządowe
2. Lokalni przedstawiciele ŁFS
3.Komitet Koordynujący wdrożenie Planu Rozwoju Innowacji dla Subregionu
Łomżyńskiego
4. Beneficjenci programów operacyjnych, którzy podejmują działania przyczyniające
się do realizacji Planu Rozwoju Innowacji dla subregionu Łomżyńskiego. Beneficjenci
reprezentują szeroki krąg podmiotowy obejmujący firmy, samorząd, uczelnie, IOB,
instytucje publiczne.

76

5.3.

SCHEMAT
MONITOROWANIA
PLANU
ROZWOJU
INNOWACJI DLA SUBREGIONU ŁOMŻYŚNKIEGO

Monitoring realizacji planu powinien uwzględniać ocenę w odniesieniu do założonych
celów strategicznych, przypisanych zadań oraz skorelowanych działań.
W zakresie minimalnym Roczny raport z realizacji Planu Rozwoju Innowacji powinien
uwzględniać:
a) syntetyczną charakterystykę profilu społeczno-gospodarczego subregionu ze
szczególnym

uwzględnieniem

zagadnień

determinujących

rozwój

gospodarczy, w tym poprzez rozwój innowacji;
b) statystykę subregionalną wskaźników istotnych z punktu widzenia warunków
i/lub konsekwencji realizacji planu;
c) charakterystykę zmian w sektorach uznanych za kluczowe z perspektywy
Subregionu Łomżyńskiego;
d) wskaźniki ilustrujące stopień realizacji planu;
e) syntetyczną informację nt. działań na zrealizowane-realizowane-planowane
do realizacji w ciągu następnych 12 m-cy.
f) szczegółową informację charakteryzującą działania i wyniki poszczególnych
Grup Roboczych

Kwartalny raport z realizacji Planu Rozwoju Innowacji powinien uwzględniać:
a) syntetyczną informację nt. realizowanych działań
b) stopień osiągnięcia (udział) w zakładanych planie
Wyniki monitoringu planu powinny być przekazane członkom Łomżyńskiego Forum
Samorządowego a następnie stanowić temat dyskusji podczas spotkań członków
stowarzyszenia skupionych wokół konkretnych grup roboczych. Raport powinien
dostarczyć precyzyjnych wniosków odnośnie skuteczności zaproponowanych działań
w kontekście osiągania zakładanych rezultatów.
Poniżej zaprezentowano propozycję formułowania wskaźników rezultatu
odnośnie

realizacji

Planu

Rozwoju

Innowacji

dla

Subregionu

Łomżyńskiego.

Wskaźnikom rezultatu nie przypisano konkretnych wartości z uwagi na konieczność ich
ustalenia na poziomie Komitetu Koordynującego Wdrożenie Planu z podległymi mu
Grupami Roboczymi.
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TABELA 56. PROPOZYCJA WSKAŹNIKÓW REZULTATU REALIZACJI PLANU ROZWOJU
INNOWACJI DLA SUBREGIONU ŁOMŻYNSKIEGO
PODZADANIE

DZIAŁANIE

Identyfikacja modeli edukacyjnych
w systemach wykazujących
satysfakcjonujące wskaźniki
przedsiębiorczości i innowacji

Zagraniczne wyjazdy i wizyty
studyjne eksplorujące obszar
oddziaływania edukacji na poziom
przedsiębiorczości, kreatywności i
innowacji.

Opracowanie subregionalnego
programu nauczania
ukierunkowanego na rozwój
innowacji

Ustalenie sylabusów z nowymi
efektami kształcenia w obszarach
oddziaływania niewymagających
systemowych zmian legislacyjnych.

Szkolenia nauczycieli z zakresu
neurodydaktyki
Wprowadzenie nowej kultury
uczenia się̨ realizowanej w oparciu
o wiedzę neurodydaktyczną i
współczesne potrzeby szkoły

Wdrożenie metod nauczania na
odległość, w tym wykorzystanie
potencjału partnerów
zagranicznych w kontakcie z
placówkami edukacyjnymi
Wyposażanie nauczycieli o osób
realizujących proces dydaktyczny
w wiedzę i umiejętności w zakresie
identyfikacji talentów, metod
uwalniania kreatywności

Włączenie w treści kształcenia
zagadnień związanych z
pobudzeniem kreatywności

Włączenie w treści kształcenia
zagadnień związanych z
pobudzeniem przedsiębiorczości

Promocja dobrych praktyk w
zakresie efektywnych form wsparcia
rozwoju kreatywności wśród dzieci i
młodzieży

REZULTAT

 ilość wyjazdów zagranicznych

 ilość nowych/zmienionych
programów kształcenia
 ilość szkoleń z zakresu
neurodydaktyki
 Ilość nauczycieli biorących
udział w szkoleniach z zakresu
neurodydaktyki
 ilość programów kształcenia
realizowanych metodą elearningową

 l ilość szkoleń związanych z
pobudzaniem kreatywności
 liczba nauczycieli biorących
udział w szkoleniach z zakresu
pobudzania kreatywności
 l ilość wydarzeń promujących
dobre praktyki z obszaru
rozwoju kreatywności wśród
dzieci i młodzieży

Kreacja subregionalnej platformy
edukacji ukierunkowanej na rozwój
kreatywności i przedsiębiorczości

 subregionalna platforma
ukierunkowana na rozwój
kreatywności i
przedsiębiorczości

Organizacja i udział w
wielopoziomowych kursach,
szkoleniach, studiach
podyplomowych pracowników
sektora edukacji z zakresu
przedsiębiorczości

 liczba szkoleń (innych form
kształcenia ustawicznego) z
zakresu nauczania
przedsiębiorczości
 ilość uczestników szkoleń
(innych form kształcenia
ustawicznego) z zakresu
nauczania przedsiębiorczości
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PODZADANIE

DZIAŁANIE
Przygotowanie nauczycieli do
prowadzenia warsztatów
kreatywnego podejścia do
rozwiązywania problemu np.
zgodnie z metodologią Design
Thinking.

Wdrożenie warsztatów
wykorzystujących innowacyjne
metody rozwiązywania kwestii
problemowych, modelowania
zachować konsumentów oraz
oceny potencjału pomysłów
biznesowych

Przygotowanie nauczycieli do
prowadzenia zajęć z
przedsiębiorczości
uwzględniających podejście np.
Customer Development.
Przygotowanie nauczycieli do
pracy nad weryfikacją pomysłów
biznesowych zgodnie z metodyką
np. Lean startup, Business Model
Canvas i modelami pokrewnymi

Podniesienie wiedzy i umiejętności
nauczycieli w zakresie
wykorzystania technologii
informacyjno- komunikacyjnych i elearningowych w procesie
nauczania

Przeszkolenie nauczycieli i osób
uczestniczących w systemie
kształcenia z wykorzystania nowych
technologii informacyjno –
komunikacyjnych w tym elearningowych

Wyposażenie placówek
edukacyjnych w infrastrukturę
techniczną niezbędną do
nauczania na odległość oraz z
wykorzystaniem nowych
technologii.

Organizacja konkursów kierowane
do dzieci i młodzieży dotyczących
przedsiębiorczości i innowacyjności

Organizacja cyklicznego konkursu
na poziomie subregionalnym

Powołanie Subregionalnej Rady ds.
Innowacji

Ustalenie kompetencji i składu rady

Prowadzenie kampanii
informacyjno-promocyjnej na rzecz
innowacji

Przygotowanie materiałów
charakteryzujących i ilustrujących
różnego rodzaju innowacje.

REZULTAT

 ilość zorganizowanych
warsztatów z metodologii
Design Thinking
 ilość uczestników warsztatów z
metodologii Design Thinking
 ilość kursów prezentujących
metodykę Customer
Development
 ilość uczestników kursów
prezentujących metodykę
Customer Development
 liczba analiz uwzględniających
założenia metodologii CD
 ilość szkoleń promujących
metodyki BMC,LS i pokrewne
 ilość uczestników szkoleń
metodyki BMC,LS i pokrewne
 ilość szkoleń z wykorzystania
nowych technologii
informacyjno –
komunikacyjnych w tym elearningowych
 ilość uczestników szkoleń z
wykorzystania nowych
technologii informacyjno –
komunikacyjnych w tym elearningowych

 ilość placówek wyposażonych
w infrastrukturę techniczną
niezbędną do nauczania na
odległość

 ilość konkursów dotyczących
przedsiębiorczości i innowacji
 dokument programowy
Subregionalnej Rady ds.
Innowacji
 dokumenty powołania
 materiały promocyjne (druk,
strona www, inne)
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PODZADANIE

DZIAŁANIE
Stworzenie subregionalnej bazy
innowacji identyfikującej podmioty
oraz rodzaj wprowadzonej
innowacji.

Promocja dobrych praktyk w
zakresie wdrożeń o innowacyjnym
charakterze

Promocja przypadków współpracy
międzysektorowej zwłaszcza na linii
biznes-nauka. Tworzenie scenariuszy
najlepszej praktyki w zakresie
stymulowania interakcji w układzie
porównawczym np. względem
praktyk na terenie UE
Prowadzenie kampanii
informacyjnej nt. innowacji o
zewnętrznym charakterze –
ciekawostki, inspiracje, dobre
wzorce.

Organizacja cyklu
spotkań/warsztatów na rzecz
innowacji

Organizacja cyklu
seminariów/konferencji na temat
innowacji w sektorach najsilniej
reprezentowanych w regionie np.
sektor rolno-spożywczy, mleczarski,
budowlany.
Organizacja ogólnopolskiej
konferencji na rzecz rozwoju
innowacji
Przegląd i agregacja danych nt.
instytucji społeczeństwa
obywatelskiego (szeroko rozumiany
system organizacji pozarządowych)
pod kątem ich potencjału i
aktywności na rzecz rozwoju postaw
przedsiębiorczości i kreatywności.
Poszukiwanie krajowych i
zagranicznych wzorców instytucji
społeczeństwa obywatelskiego
oddziałujących na rozwój innowacji

Program wsparcia instytucji
społeczeństwa obywatelskiego

Nawiązanie współpracy przez
zlokalizowane na terenie
subregionu instytucje
społeczeństwa obywatelskiego z
odpowiednikami krajowymi i
zagranicznymi.
Powołanie sieci lokalnych
inkubatorów przedsiębiorczości
Powołanie Subregionalnego
Centrum Edukacji,
Przedsiębiorczości i Innowacji

Rozpowszechnienie informacji nt.
innowacji i form jej finansowania

PODZADANIE

Standaryzacja wiedzy wśród
terenowych przedstawicieli ŁFS
odnośnie rozumienia innowacji i
źródeł jej finansowania ze środków
publicznych i prywatnych.

DZIAŁANIE

REZULTAT

 baza innowacji

 ilość zidentyfikowanych
przypadków współpracy
 ilość scenariuszy dobrych
praktyk w zakresie współpracy
międzysektorowej

 ilość kampanii promocyjnych o
zasięgu krajowym i
zagranicznym

 ilość zorganizowanych
wydarzeń nt. innowacji

 ilość uczestników
ogólnopolskiej konferencji na
rzecz rozwoju innowacji

 baza danych nt. instytucji
społeczeństwa obywatelskiego

 liczba zidentyfikowanych
wzorców

 liczba nawiązanych kontaktów
usystematyzowanych form
współpracy

 liczba lokalnych inkubatorów
przedsiębiorczości
 oferta Subregionalnego
Centrum Edukacji,
Przedsiębiorczości i Innowacji
 ilość szkoleń w zakresie
standaryzacji wiedzy odnośnie
rozumienia innowacji i źródeł
jej finansowania

REZULTAT
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Identyfikacja potencjału
technicznego i aparatury na rzecz
systemu share&join

Stworzenie bazy danych urządzeń
lub czynności jakie mogą być
realizowane w systemie share&join.

Identyfikacja potencjału ludzkiego
na rzecz systemu share&join

Stworzenie bazy specjalistów
zdeklarowanych do współpracy
formule share&join.
Stworzenie informatora (wersja
elektroniczna) opisującego
funkcjonujące na terenie
subregionu przedsiębiorstwa,
uczelnie a także prezentującego
oczekiwania i propozycję
współpracy względem partnerów
zagranicznych.

Utworzenie/aktywizacja
subregionalnych jednostek
zagranicznej wymiany handlowej

Organizacja wizyt studyjnych w
ujęciu wielosektorowym (uczelnie,
firmy, samorząd)
Organizacja i uczestnictwo w
branżowych targach. Koncentracja
na sektorze ogniskującym
największy potencjał innowacyjny
tj. regionalne inteligentne
specjalizacje RIS3.

Budowa systemu informacji nt.
potencjału innowacyjnego na
terenie subregionu łomżyńskiego w
ujęciu międzysektorowym

Wzmocnienie sektora nauki i badań
na terenie Subregionu
Łomżyńskiego

Zwiększenie aktywności
pracowników naukowych w życiu
społecznym i gospodarczym.

Utworzenie- aktualizacja bazy
danych odnośnie firm działających
na terenie subregionu
łomżyńskiego.
Utworzenie - aktualizacja bazy
danych odnośnie publicznych i
prywatnych instytucji działających
na rzecz rozwoju innowacji
Wspieranie transferu wiedzy z
subregionalnych ośrodków
akademickich, w kierunku lokalnych
przedsiębiorstw.
Prowadzenie badań w temacie
wpisującym się w rdzeń
regionalnych inteligentnych
specjalizacji.
Przystąpienie uczelni wyższych do
ponadregionalnego systemu
informacji nt. potencjału wiedzy i
umiejętności pracowników
naukowych
Dyżury naukowców w
przedsiębiorstwach.

 baza danych urządzeń lub
czynności dostępnych w
systemie share&join
 baza danych specjalistów
zdeklarowanych do
współpracy w formule
share&join

 informator

 liczba zorganizowanych wizyt
studyjnych

 liczba uczestników targów
branżowych wpisujących się w
sektory zdefiniowane w RIS3

 baza danych

 baza danych

 liczba zleceń realizowanych
przez sektor nauki na rzecz
przedsiębiorstw z Subregionu
Łomżyńskiego

 liczba prowadzonych badań
wpisujących się w obszar RIS3

 liczba pracowników
naukowych zarejestrowanych
w ogólnopolskim rejestrze
potencjału wiedzy i
umiejętności
 liczba przedsiębiorstw
współpracujących
 liczba godzin dyżurów
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PODZADANIE

DZIAŁANIE

REZULTAT

1.Przegląd zakresu prac
badawczych prowadzonych w
subregionie pod kątem możliwości
ustalenia potencjału i ścieżki
komercjalizacji
Komercjalizacja wiedzy przez
subregionalne ośrodki naukowe

2. Stworzenie subregionalnej bazy
nt. prowadzonych prac
badawczych opatrzonych
komentarzem odnośnie możliwości
zastosowania praktycznego ich
wyników.

 baza danych

Powołanie subregionalnego
brokera innowacji
Powołanie komórek pierwszego
kontaktu biznesu z uczelnią
Współpraca biznesu z nauką

Stymulowanie współpracy
międzysektorowej

Zaangażowanie i intensyfikacja
udziału w inicjatywach klastrowych

Wzmocnienie systemu informacji o
dostępnych instrumentach
finansowania innowacji

Promocja informacji o
możliwościach i zasadach
rozliczenia nakładów na
działalność innowacyjną.

Zaangażowanie przedstawicieli
praktyki gospodarczej w tworzenie i
realizację programów kształcenia
Utworzenie Innowacyjnego
Centrum Technologii RolnoSpożywczych
1, Prowadzenie działań
informacyjnych nt. znaczenia i roli
klasteringu
2.Promocja i/lub tworzenie nowych
inicjatyw klastrowych np. Klaster
Energetyczny
1. Stworzenie subregionalnego
serwisu informacji nt. narzędzi i
mechanizmów finansowego
wsparcia rozwoju innowacji.
2. Bieżąca komunikacja z
potencjalnymi beneficjentami
wsparcia publicznego w zakresie
rozwoju innowacyjnego.
1. Stworzenie subregionalnego
punktu (punktów)informacji nt.
możliwości prowadzenia i
rozliczenia działalności
innowacyjnej.
2. Ustawiczne kształcenie personelu
punktów konsultacyjnych z
aktualnych standardów rozliczania
działalności innowacyjnej np. B+R+

 liczba komórek „pierwszego
kontaktu” biznesu z uczelnią
 liczba programów kształcenia
przygotowanych we
współpracy z przedsiębiorcami

 ICTRS

 liczba podmiotów
uczestniczących w
inicjatywach klastrowych
 liczba nowopowstałych
inicjatyw klastrowych

 serwis informacyjny
 liczba wysłanych wiadomości
 liczba
adresatów/użytkowników
serwisu

 liczba punktów informacji
 liczba szkoleń nt. standardów
rozliczania działalności
innowacyjnej
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PODZADANIE

DZIAŁANIE

REZULTAT

1. Zwiększenie aktywności IOB
ukierunkowanych na rozwój
nowych przedsiębiorstw.
Wspieranie procesu tworzenia
nowych przedsiębiorstw

 oferta wsparcia rozwoju
nowych przedsiębiorstw
 liczba nowopowstałych/
zarejestrowanych firm

2. Stworzenie systemu promocji firm
działających na trenie Subregionu
Łomżyńskiego.
3. Przygotowanie oferty szkoleń i
doradztwa z dziedziny
1. Aktualizacja planów w zakresie
wyznaczenia, zagospodarowania i
modernizacji terenów
inwestycyjnych.

 liczba zaktualizowanych,
nowych planów
 liczba zrealizowanych
inwestycji infrastrukturalnych
 liczba zrealizowanych
inwestycji technicznych
 liczba wspólnych inicjatyw w
formule rzecznictwa interesów

2. Uzbrojenie terenów.
Infrastruktura na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości i innowacji

3. Modernizacja sieci połączeń.
4. Tworzenie nowej infrastruktury
komunikacyjnej np. kolejowej
5. Lobbing na rzecz rozwoju
infrastruktury o kluczowym dla
subregionu znaczeniu np.
gazyfikacja

Źródło: Opracowanie własne

5.4. EWALUACJA REALIZACJI PLANU ROZWOJU INNOWACJI
DLA SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO
Ewaluacja Planu Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego powinna
mieć miejsce w systemie dwuletnim. Głównym założeniem ewaluacji jest ocena
wyników i skuteczności przyjętych w ramach planu propozycji działania. Proces
polega na zbieraniu, analizie i interpretacji danych kluczowych dla ostatecznych
wniosków. Samo badanie zaś ma na celu identyfikację przyczyn ewentualnych
problemów wdrożeniowych lub tych decydujących o jakości osiąganych rezultatów.
Efektem ewaluacji powinna być ilościowa i jakościowa ocena działań na poziomie
czterech kluczowych obszarów oraz rekomendacja do ewentualnych zmian.
Proponuje się, aby proces uwzględniał podstawowe kryteria ewaluacyjne tj.:
o

trafność

o

użyteczność

o

skuteczność

o

trwałość

o

wydajność
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6. RAMY FINANSOWE

Źródłem finansowania Planu Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego mogą
być środki:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata



2014-2020
TABELA 57. PODZIAŁ ŚRODKÓW RPO PODLASKIE NA POSZCZEGÓLNE PRIORYTETY


Oś priorytetowa

Wsparcie UE (EUR)

Udział łącznego
wsparcia UE w całości
środków programu

Fundusz

I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności
gospodarki regionu

247 367 214

20,38%

EFRR

II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

84 088 663

6,93%

EFS

III. Kompetencje i kwalifikacje

129 830 000

10,7%

EFS

IV. Poprawa dostępności transportowej

208 000 000

17,14%

EFRR

V. Gospodarka niskoemisyjna

180 530 000

14,87%

EFRR

VI. Ochrona środowiska i racjonalne
gospodarowanie jego zasobami

57 000 000

4,7%

EFRR

VII. Poprawa spójności społecznej

59 000 000

4,86%

EFS

VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności
publicznej

179 320 000

14,78%

EFRR

IX. Rozwój lokalny

28 960 000

2,39%

EFS

X. Pomoc techniczna

39 500 000

3,25%

EFS
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krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w tym:
o

Program Infrastruktura i Środowisko

TABELA 58. PODZIAŁ ŚRODKÓW PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA
POSZCZEGÓLNE PRIORYTETY

4.

Finansowanie
ogółem

n/d

Wkład krajowy

Cel tematyczny

FS

Wkład UE

Kategoria regionu

Zmniejszenie
emisyjności gospodarki

Fundusz

Priorytet

I.

1 828 430 978

322 664 291

2 151 095 269

3 508 174 166

619 089 559

4 127 263 725

9 532 376 880

1 682 184 157

11 214 561 037

2 906 517 988

512 914 940

3 419 432 928

63 788 191

15 947 049

79 735 240

5 009 700 000

884 064 706

5 893 764 706

5.
II.

Ochrona środowiska, w
tym adaptacja do
zmian klimatu

FS

n/d
6.

III.

Rozwój sieci drogowej
TEN-T i transportu
multimodalnego

FS

n/d

7.

Słabiej
rozwinięte
IV.

Infrastruktura drogowa
dla miast

EFRR

7.
Lepiej
rozwinięte

V.

Rozwój transportu
kolejowego w Polsce

FS

n/d

7.
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VI.

Rozwój
niskoemisyjnego
transportu zbiorowego
w miastach

FS

n/d

4.

2 299 183 655

405 738 293

2 704 921 948

971 806 937

171 495 343

1 143 302 280

Lepiej
rozwinięte

28 193 063

7 048 266

35 241 329

Słabiej
rozwinięte

416 540 167

73 507 090

490 047 257

Lepiej
rozwinięte

50 759 833

12 689 959

63 449 792

Słabiej
rozwinięte

400 595 249

70 693 280

471 288 529

67 679 778

16 919 945

84 599 723

330 000 000

58 235 295

388 235 295

27 413 746 885

4 853 192 173

32 266 939 058

Słabiej
rozwinięte
Poprawa
VII. bezpieczeństwa
energetycznego

Ochrona dziedzictwa
VIII. kulturowego i rozwój
zasobów kultury

IX.

X.

Wzmocnienie
strategicznej
infrastruktury ochrony
zdrowia

Pomoc techniczna

EFRR

7.

EFRR

6.

EFRR

9.
Lepiej
rozwinięte

FS

n/d

n/d

Ogółem

o

Program Wiedza Edukacja Rozwój

o

Polska Cyfrowa
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TABELA 59. PODZIAŁ ŚRODKÓWW PROGRAMIE POLSKA WSCHODNIA NA
POSZCZEGÓLNE PRIORYTETY

Priorytet

Wsparcie UE

Wkład krajowy
poziom minimalny

951,82

167,97

1 119,79

68,40

17,10

85,50

883,13

155,85

1 038,98

Region lepiej rozwinięty

66,47

16,62

83,09

Regiony słabiej rozwinięte

134,85

23,80

158,65

Region lepiej rozwinięty

10,15

2,54

12,69

Regiony słabiej rozwinięte

53,63

9,47

63,10

4,04

1,01

5,05

Kategoria regionu

Regiony słabiej rozwinięte

Suma

Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Region lepiej rozwinięty

Regiony słabiej rozwinięte
E-administracja i otwarty rząd

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Pomoc techniczna
Region lepiej rozwinięty

87

o

Polska Wschodnia

TABELA 60. PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMU POSKA WCHODNIA
NA POSZCZEGÓLNE PRIORYTETY

OŚ PRIORYTETOWA

CEL

WSPARCIE UNII
EUROPEJSKIEJ

WKŁAD
KRAJOWY

SUMA

PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA
WSCHODNIA

Wzmacnianie konkurencyjności małych i
średnich przedsiębiorstw

719,4

127,0

846,4

NOWOCZESNA
INFRASTRUKTURA
TRANSPORTOWA

Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach

916,2

161,7

1077,9

Promowanie zrównoważonego transportu i
PONADREGIONALNA
usuwanie niedoborów przepustowości w
INFRASTRUKTURA KOLEJOWA
działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej

330,4

58,3

388,7

POMOC TECHNICZNA

34,00

6,00

40,00

nie dotyczy
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o

Inteligentny Rozwój

TABELA 61. PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMU INTELIGENTNY ROZWÓJ NA
PRIORYTETY

Priorytet

Wspracie prowadzenia prac B+R
przez przedsiębiorstwa

Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R

Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach

Cel

Kategoria
regionu

Wsparcie
UE

Wkład
krajowy
poziom
minimalny

Suma

Regiony
słabiej
rozwinięte

3479,74

614,07

4093,81

Regiony
lepiej
rozwinięte

370,19

92,55

462,74

Regiony
słabiej
rozwinięte

950,52

167,74

1118,26

Regiony
lepiej
rozwinięte

92,64

23,16

115,80

Regiony
słabiej
rozwinięte

2005,43

353,90

2,359

Regiony
lepiej
rozwinięte

195,45

201,65

1344,32

wzmacnianie badań
naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji

wzmacnianie badań
naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji

wzmacnianie konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
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Priorytet

Cel

Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego

Pomoc techniczna



Kategoria
regionu

Wsparcie
UE

Wkład
krajowy
poziom
minimalny

Suma

Regiony słabiej
rozwinięte

1142,67

222,80

1485,40

Regiony lepiej
rozwinięte

80,30

20,08

100,38

Regiony słabiej
rozwinięte

276,20

48,74

324,94

Regiony lepiej
rozwinięte

20,80

5,20

26,00

wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji

nie dotyczy

budżetu państwa – w ramach współfinansowania krajowego dla niektórych
beneficjentów programów operacyjnych;



budżetów samorządów;



środki prywatne beneficjentów;



środki pozyskane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ponadto realizacja zadań zaplanowanych w dokumencie może wykorzystać
dostępne instrumenty wsparcia rozwoju innowacji. Należą do nich m.in.
Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:


Innotech,



Kadtech,



Brotech,



Kreator

innowacyjności

–

„wsparcie

innowacyjnej

przedsiębiorczości

akademickiej”,
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„Patent Plus wsparcie patentowania wynalazków.

Programy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:


„Bon na innowacje”,



Pożyczka na innowacje



„Polski Produkt Przyszłości”

Instrumenty Banku Gospodarstwa Krajowego


Kredyt technologiczny



Krajowy Fundusz kapitałowy

Ponadto użyteczne na poziomie wdrożenia Planu może być korzystanie z Krajowej
Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług oraz innych instrumentów wsparcia procesu
kształcenia ustawicznego realizowanych m.in. przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku, Powiatowe Urzędy Pracy.
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