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BUDOWANIE REGIONALNEGO POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – PROJEKT INMOR 

SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE  
INNOWACYJNOŚCI W OBSZARZE GOSPODARKI MORSKIEJ 

Przemiany ustrojowo-gospodarcze w Polsce w ostatnich piętnastu latach spo-
wodowały znaczne zmiany profilu gospodarczego w regionie województwa zachodnio-
pomorskiego. Znaczenie gospodarki morskiej drastycznie zmalało, duże przedsiębiorstwa 
regionu przeszły procesy restrukturyzacji, a na znaczeniu zyskały przedsiębiorstwa małe  
i średnie. Wzrosło znaczenie sektora usług w regionie. Zwiększyła się liczba uczelni wyż-
szych i studentów, jednak transfer wiedzy i technologii miedzy sektorem naukowo-
badawczym a praktyką gospodarczą pozostał na bardzo niskim poziomie.  

Jak wskazują badania przeprowadzone w ramach przygotowywania „Regional-
nej Strategii Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim” (RISP-WPR)1 sektor 
gospodarki morskiej znajduje się w fazie ostrego kryzysu. Jedną z podstawowych przy-
czyn takiego stanu rzeczy jest niski poziom innowacyjności w gospodarce morskiej re-
gionu zachodniopomorskiego. Przykładem może być między innymi poziom ogólnych 
wydatków w województwie zachodniopomorskim na działalność B+R w relacji do PKB.  
W regionie zachodniopomorskim wskaźnik ten wynosi 0,27%, co daje województwu  
11 pozycję na 16 możliwych (dane z 2003)2. Inną poważną przyczyną kryzysu gospodar-
ki morskiej jest brak współpracy pomiędzy firmami branży w regionie. Badania prowa-
dzone w ramach RISP-WPR wskazują, że z ogólnej liczby MŚP współpracujących z czte-
rema największymi przedsiębiorstwami regionu (w tym dwoma z branży morskiej) tylko 
15% jest z regionu zachodniopomorskiego3. Niska innowacyjność oraz brak współpracy

                                                     
 

1  Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim została opracowana 
w ramach projektu „Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności  
w regionie zachodniopomorskim we współpracy z RITTS – regionu Neubrandenburg/Greifswald  
w Niemczech oraz krajowymi i międzynarodowymi ekspertami” w styczniu 2005. 

2  Stan innowacyjności w województwie zachodniopomorskim na tle innych regionów europejskich – 
ekspertyza wykonana dla celów projektu „Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strate-
gii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim…”, sierpień 2004. 

3  Badanie wpływu największych firm województwa zachodniopomorskiego na regionalne MŚP 
ekspertyza wykonana dla celów projektu „Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strate-
gii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim…”, Szczecin, sierpień 2004. 
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między firmami branży morskiej regionu zachodniopomorskiego powodowane są między 
innymi poprzez: 

 niedostateczny przepływ informacji o możliwych źródłach finansowania nowych 
technologii, 

 brak odpowiedniej wiedzy o innych podmiotach branży morskiej, ich potrzebach  
i ofertach, 

 niewystarczające zaufanie do siebie, 
 trudności z określeniem własnych potrzeb technologicznych, 
 brak wiedzy wśród MŚP o zapotrzebowaniu dużych firm na technologię, materiały  

i komponenty do budowy i remontów statków, 
 brak wiedzy wśród przedsiębiorstw gospodarki morskiej o badaniach prowadzonych 

przez jednostki B+R województwa zachodniopomorskiego, 
 niewystarczające wsparcie finansowe i organizacyjne ze strony instytucji okołobizne-

sowych dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. 

Z kolei znaczenie gospodarki morskiej dla regionu podkreśla „Strategia Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015”4, w której stwierdza się, że gospo-
darka morska ma kluczowe znaczenie w procesach rozwojowych regionu. Jak wynika  
z badań5 gospodarka morska jest jednym z obszarów, który na poziomie województwa 
posiada szczególny potencjał innowacyjnego rozwoju. Historycznie uwarunkowana inte-
gracji sektora morskiego z regionem, stanowią podstawę funkcjonowania wielu firm 
związanych z tą działalnością. Na terenie województwa zachodniopomorskiego w branży 
morskiej działa kilka dużych przedsiębiorstw oraz wiele firm średniej i małej wielkości, 
których funkcjonowanie decyduje w znacznym stopniu o poziomie rozwoju gospodar-
czym regionu. 

DZIAŁANIA NA RZECZ PODNIESIENIA INNOWACYJNOŚCI I WSPÓŁPRACY  
W OBSZARZE GOSPODARKI MORSKIEJ W REGIONIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

Zdiagnozowany niski stan innowacyjności sektora gospodarki morskiej oraz niski 
poziom powiązań pomiędzy podmiotami w nim funkcjonującymi na terenie województwa 
zachodniopomorskiego6 zdeterminował konieczność podjęcia aktywnych działań likwidu-
jących wymienione bariery, mających pobudzić działalność podmiotów morskich w za-
kresie innowacyjności. Celem tych działań powinno być wsparcie przy tworzeniu ścisłych 

                                                     
 

4  Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 przyjęta przez Sejmik 
Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałą z dnia 23 października 2000 r. 

5  Stan innowacyjności…, op. cit.; Badanie wpływu…, op. cit. 
6  Badania prowadzone w ramach RSIP_WPR wskazują, że z ogólnej liczby MŚP współpracujących  

z czterema największymi przedsiębiorstwami regionu (w tym dwoma z branży morskiej) tylko 
15% jest z regionu zachodniopomorskiego. 
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powiązań między tymi podmiotami, poprzez budowanie sieci współpracy, wypracowanie 
w tym zakresie  
rozwiązań systemowych. Dostrzega się także potrzebę utworzenia klastra7 morskiego  
w regionie, na forum którego podmioty mogłyby przedstawiać własne interesy i wypra-
cowywać wspólne stanowisko w kwestii rozwoju branży. 

Jakość relacji pomiędzy podmiotami systemu innowacyjnego jest szczególnie 
istotna dla podnoszenia konkurencyjności regionów. Polityka rozwoju regionalnego opar-
ta na współpracy przyczynia się do podnoszenia jakości życia ludności, wzrostu przedsię-
biorczości, a także wzmacnia pozycję regionu wśród innych. Słabość układu przesuwa 
natomiast region na peryferia gospodarcze. Dlatego na znaczeniu przybiera idea formo-
wania klastrów, które dzięki tworzeniu stałych, zorganizowanych powiązań między róż-
nymi podmiotami gospodarczymi wpływają na zintegrowane działania na rzecz innowa-
cyjności. 

Klastry zostały zdiagnozowane jako najlepiej stymulujące współpracę w regio-
nie, która przekłada się na konkurencyjność i innowacyjność regionów, a przez to funk-
cjonujących w ich strukturach podmiotów. Tworzenie klastrów jest szczególnie istotne 
dla rozwoju regionów o relatywnie niższym poziomie konkurencyjności. Wspomagają one 
wykorzystanie szans związanych z procesem globalizacji, a przez to przyczyniają się do 
generowania postępu gospodarczego, którego następstwem jest postęp społeczny  
i wzrost ogólnego dobrobytu. 

Szansą dla poprawy istniejącego stanu rzeczy jest wykorzystanie unijnych środ-
ków pomocowych z funduszy strukturalnych i realizacją projektów mających na celu 
pomoc, w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki regionu. Dodatkową szansą dla 
rozwoju regionalnego jest bliskość regionów rozwiniętych gospodarczo (Niemcy, Szwe-
cja, Dania), która może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu poprzez 
podniesienie innowacyjności gospodarki, czyli jej zdolności do generowania oraz absor-
bowania nowych rozwiązań, m.in. poprzez wzrost świadomości i wiedzy.  

PROJEKT INMOR – INICJATYWA NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I WSPÓŁPRACY  
W REGIONIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

Przykładem takiego wspólnego działania na rzecz poprawy stanu gospodarki 
morskiej w regionie zachodniopomorskim może być projekt „Innowacyjność i współpraca 
siłą gospodarki morskiej regionu” (InMor). Projekt jest współfinansowany w 75% ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i w 25% z Budżetu Państwa. Insty-

                                                     
 

7  Według definicji M. Portera klaster (ang. cluster – grono, kiść, wiązka, zlepek) jest to sieć wza-
jemnie powiązanych podmiotów skupionych geograficznie, wyspecjalizowanych dostawców  
(w tym dostawców usług), przedsiębiorstw z powiązanych sektorów i branż oraz instytucji oto-
czenia gospodarczego (ośrodków badawczych, uczelni wyższych, izb handlowych, itd.) wzajemnie 
ze sobą konkurujących oraz współpracujących. Por. M.E. Porter: Strategia konkurencji. Metody 
analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992. 
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tucją wdrażającą dla projektu InMor jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego (ZARR). Wniosek o dofinansowanie został złożony w imieniu partnerów przez 
Stocznię Szczecińską Nowa Sp. z o.o. w dniu 14.03.2005. Będzie on realizowany w okre-
sie od stycznia 2006 do marca 2008. Partnerami realizującymi projekt InMor są: 

1. Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. (koordynator projektu), 
2. Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., 
3. Porta Styl sp. z o.o., 
4. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, 
5. Politechnika Szczecińska, 
6. Akademia Morska w Szczecinie, 
7. Uniwersytet Szczeciński. 

Dobór partnerów realizujących projekt jest gwarantem reprezentacji w projekcie 
przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych branżą morską w regionie: dużych 
przedsiębiorstw, MŚP oraz wyższych uczelni. 

Głównym celem projektu jest „podniesienie konkurencyjności regionu zachod-
niopomorskiego w zakresie wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w gospodarce morskiej 
poprzez budowę systemu komunikacji i współpracy przedsiębiorstw gospodarki morskiej 
sfery badawczo-rozwojowej instytucji wsparcia”. Priorytetowymi zadaniami projektu są 
zdiagnozowanie istniejącej sytuacji w obszarze innowacyjności przedsiębiorstw branży 
morskiej regionu, dostarczenie platformy wymiany informacji oraz propagowanie korzyści 
współpracy poprzez podejmowanie następujących działań: 

 przeprowadzenie badań identyfikujących możliwości współpracy oraz transferu inno-
wacji, 

 zorganizowanie giełd kooperacyjnych, spotkań informacyjnych, spotkań w siedzibie 
partnerów oraz konferencji stymulujących współpracę w zakresie rozwoju innowacji 
wśród podmiotów związanych z gospodarką morską w regionie, 

 budowa internetowej bazy danych, zawierającej aktualne informacje związane z re-
alizacja projektu, ale także oferty technologiczne, oferty współpracy, informacje  
o możliwościach finansowania projektów oraz forum dyskusyjne. 

Aby zapewnić poprawną realizację założonego celu projektu, przyjęto następu-
jący harmonogram wykonywania zadań: 

 organizacja konferencji otwierającej projekt, 
 przeprowadzenie badań identyfikujących możliwości współpracy i transferu technolo-

gii, 
 opracowanie raportu z badań, 
 realizacja giełd kooperacyjnych, 
 realizacja spotkań informacyjnych u partnerów, 
 organizacja konferencji kończącej projekt. 

Efektem podejmowanych działań ma być przede wszystkim osiągnięcie kluczo-
wych umiejętności w pozyskiwaniu środków na działalność innowacyjną przez lokalne 
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podmioty związane z branżą morską, co umożliwi finansowanie wielu inwestycji w tym 
obszarze, wzmocnienie gospodarki morskiej w regionie, a przez to poziomu rozwoju 
gospodarczego regionu. Również sama realizacja celów projektu ma za zadanie zwięk-
szenie motywacji i wzajemnego zaufania, a także nawiązania strategicznych kontaktów 
między dużymi przedsiębiorstwami, podmiotami MŚP oraz instytucjami naukowo-
badawczymi w regionie. Jednym z rezultatów zrealizowanych działań będzie również 
lepsze poznanie się podmiotów związanych z sektorem gospodarki morskiej, wzajemna 
wymiana informacji i doświadczeń. 

Projekt przewiduje przeprowadzenie ośmiu badań – z czego siedem stanowią 
badania u każdego z partnerów projektu (4 przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz  
3 uczelni wyższych operujących w powyższym obszarze), a jedno dotyczy małych i śred-
nich przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską w województwie zachodniopo-
morskim – w ramach tego etapu przewidziano przebadanie minimum stu przedsiębiorstw 
MŚP. 

Podstawowym celem badań jest określenie możliwości współpracy i transferu 
technologii między dużymi przedsiębiorstwami, sektorem MŚP, instytucjami badawczo-
rozwojowymi oraz instytucjami wsparcia. Głównym zadaniem jest więc określenie bieżą-
cej sytuacji co do zakresu i barier współpracy oraz wskazanie obszarów, w których 
współpraca mogłaby przynieść obopólne korzyści współdziałającym podmiotom. Drugim 
zadaniem jest określenie stanu innowacyjności badanych podmiotów oraz możliwości 
wymiany rozwiązań innowacyjnych pomiędzy różnymi podmiotami branży morskiej.  
W związku z powyższym można zdefiniować następujące cele szczegółowe badania: 

 identyfikacja i analiza możliwości powiązań przedsiębiorstw z sektorem B+R oraz  
instytucjami wsparcia, 

 identyfikacja możliwości eliminacji barier współpracy i transferu innowacji 
 określenie podaży i popytu na rozwiązania innowacyjne. 

Przeprowadzone badania umożliwią zdiagnozowanie bieżącej sytuacji, w tym 
mocnych i słabych stron funkcjonowania badanych podmiotów oraz określenie obszarów, 
w których podjęta w przyszłości współpraca może przyczynić się do podniesienia inno-
wacyjności całej gospodarki regionalnej. Identyfikacja barier współpracy oraz rozwoju, 
będąca obszarem szczególnego zainteresowania analityków, uświadamia potrzebę zmian 
mających na celu zwiększenie potencjału innowacyjnego badanego podmiotu, a przez to 
rozszerzenie zakresu podejmowanego przez ten podmiot działań innowacyjnych.  
Na podstawie badań zostaną sporządzone raporty oraz ekspertyzy określające w sposób 
kompleksowy diagnozę sytuacji sektora morskiego w województwie, potencjalne obszary 
współpracy pomiędzy tymi podmiotami oraz szanse na utworzenie klastra morskiego 
oraz platformy technologicznej w regionie.  

Wyniki badań staną się również przepustką do organizacji przez partnerów pro-
jektu trzech giełd kooperacyjnych, które będą formą spotkań dużych firm z przedstawi-
cielami MŚP branży morskiej regionu zachodniopomorskiego. Giełdy organizowane  
w ramach projektu InMor mają za zadanie służyć jako katalizator pozwalający uczestni-
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kom na zainicjowanie nowych kontaktów biznesowych, wymianę doświadczeń, transfer 
technologii czy w końcu zapoczątkować realizację wspólnych projektów. 

Ostatnim elementem realizacji projektu ma być uruchomienie internetowej bazy 
danych, na której będą umieszczane kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw 
oferty technologiczne, oferty współpracy, informacje o możliwościach finansowania pro-
jektów oraz forum dyskusyjne. 

Szansą wynikającą z realizacji projektu będzie utworzenie klastra morskiego, 
który jest priorytetowym obszarem zabiegów wielu przedsiębiorstw gospodarki morskiej. 
Wskazują one, że utworzenie sieci współpracy w województwie jest konieczne ze wzglę-
du na potrzebę podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju branży. W szczegól-
ności wśród działań tych wymienia się wspólny lobbing na rzecz branży i ochrona wła-
snych interesów na szczeblu regionalnym i krajowym, a także podejmowanie wspólnych 
przedsięwzięć i inwestycji, transfer innowacji (w tych nowych technologii i najlepszych 
praktyk), wzajemna wymiana informacji, co pozwoli regionalnym przedsiębiorstwom 
gospodarki morskiej na wypracowanie dobrej pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym 
oraz międzynarodowym. 

PODSUMOWANIE 

Budowanie regionalnego potencjału innowacyjnego ma duże znaczenie dla 
kształtowania możliwości rozwoju funkcjonujących na jego terenie podmiotów gospodar-
czych. Już nie konkurencja lecz współpraca na forum regionalnym jest diagnozowana 
jako czynnik wzmacniający pozycję konkurencyjną. Kooperacja - czy to w ścisłej sforma-
lizowanej formie czy też luźniejszej - pozwala na osiągnięcie efektu synergii, czego rezul-
tatem jest wzrost wartości uzyskiwanej przez wszystkich powiązanych ze sobą partne-
rów. Dlatego inicjatywy podejmowane w celu budowania relacji kooperacyjnych w regio-
nie powinny być podejmowane i są konieczne dla podnoszenia innowacyjności regionu,  
a finansowanie tego typu przedsięwzięć wspomagają programy unijne, a w szczególności 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 

Należy mieć na uwadze, że polityka unijna w zakresie dofinansowania działań 
innowacyjnych opiera się na realizacji Strategii Lizbońskiej, która wyznacza ramy działań 
mających na celu wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej w stosunku do rozwi-
niętych gospodarek Stanów Zjednoczonych oraz Japonii. Sektor morski z całym podło-
żem historycznym jest ważnym ogniwem gospodarki europejskiej i z tego względu troska 
o jego rozwój ma szczególne znaczenie dla pozycji konkurencyjnej Starego Kontynentu. 
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CREATION OF REGIONAL INNOVATION POTENTIAL  
IN WESTPOMERANIAN PROVINCE - INMOR PROJECT 

One of the most important sectors in the Zachodniopomorskie province  
is a maritime economy. And so the innovative activity of enterprises within the industry 
has the significant impact on the economic potential of the region. The noticed low level 
of innovativeness of maritime industry and poor co-operation among companies have 
determined the need to take active action removing barriers of the co-operation in order 
to stimulate the innovativeness of maritime companies. The challenge is taken by the 
InMor Project. 

Translated by Katarzyna Rychlik 
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