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WPROWADZENIE 

Współpraca polsko – niemiecka rozpoczęła się już dawno temu; relacje gospo-
darcze, nie zważając często na historyczną przeszłość czy sytuację polityczną, kierują się 
głównie rozsądkiem i twardymi liczbami. Współpraca badawcza, sympozja i konferencje, 
targi i wspólne wystawy, staże i wymiana studentów oraz pracowników, działania  
w ramach euroregionów Pomerania, Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro-Europa-Viadrina, to tylko 
niektóre z licznych przykładów polsko-niemieckiej współpracy kwitnącej nad rzeką Odrą 
od wielu lat. Wejście Polski do Unii Europejskiej oraz związana z tym możliwość pozyska-
nia innych źródeł na sfinansowanie wspólnych, polsko-niemieckich projektów, dodatkowo 
wzmocniła i przyśpieszyła tą współpracę. Region gospodarczy po obu stronach Odry, 
skupiający cztery polskie województwa (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie 
i zachodniopomorskie) oraz cztery kraje związkowe (Berlin, Brandenburgia, Meklembur-
gia – Pomorze Przednie, Saksonia), w sensie gospodarczym, istnieje już co najmniej od 
1991 r. kiedy to polskie i niemieckie samorządy, powstałe po zmianach ustrojowych, 
podjęły pierwsze kroki w zlikwidowaniu barier ograniczających współpracę społeczności 
lokalnej, tworząc m.in. euroregiony. Formalną wolę współpracy w ramach Regionu Odry 
regiony te wyraziły na konferencji, która odbyła się w dniach 4-5 kwietnia 2006 r.  
w Berlinie, pod nazwą „Region Odry. Sąsiedzi. Partnerzy. Silny region”. Prowadzona 
dyskusja o wspólnych problemach i wyzwaniach Regionu Odry obejmowała takie obszary 
jak innowacje, transfer technologii, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz transport  
i logistyka.  

Region Odry, działając na zasadzie partnerstwa tworzących go regionów, ma na 
celu wykorzystanie dostępu do europejskiego rynku wewnętrznego, a w dłuższym hory-
zoncie czasowym, również zaistnienie na arenie europejskiej i dalej, międzynarodowej. 
Wspólnie zakreślone perspektywy rozwoju, cele strategiczne oraz konkretna współpraca 
gospodarcza ma pozwolić na wykreowanie dużego regionu, który będzie jednoznacznie 
rozpoznawalny z „perspektywy europejskiej”, a jego siła przetargowa będzie dużo więk-
sza od indywidualnych kontaktów regionalnych. 

Celem niniejszej pracy jest określenie potencjalnych kierunków rozwoju i możli-
wych obszarów współpracy po obu stronach Odry, w oparciu o szczegółową analizę 
Regionalnych Strategii Innowacyjności województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielko-
polskiego i zachodniopomorskiego. Dodatkowo, w ograniczonym zakresie, przestawiony  
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zostanie ogólny obraz polskiego Regionu Odry pod kątem wybranych zagadnień z zakre-
su innowacyjnej gospodarki, badań i rozwoju, transferu technologii oraz instytucji wspie-
rających innowacyjny rozwój regionu. 

POLSKI REGION ODRY – DIAGNOZA STANU OBECNEGO 

Polski Region Odry obejmuje ponad 27% obszaru Polski, a ludność, która go 
zamieszkuje stanowi 23,4% wszystkich Polaków. Cztery województwa, które wchodzą  
w jego skład, wypracowują ponad 25% PKB całego kraju, a na ich terenie zarejestrowa-
nych jest około 900 tys. przedsiębiorstw, co stanowi 26% wszystkich polskich firm. Stopa 
bezrobocia, która na koniec lipca 2006 r., ukształtowała się na poziomie 15,7% w skali 
całego kraju, różni się wielkością w ramach poszczególnych województw, osiągając war-
tości od 12,7% w województwie wielkopolskim do 21,9% w zachodniopomorskim. Pozo-
stałe wskaźniki charakteryzują się równie wysokim zróżnicowaniem zarówno w porówna-
niu do ogólnej sytuacji gospodarczej kraju jak i pomiędzy poszczególnymi regionami.  

Tabela 1 
Polski region Odry w statystyce 

 
Województwo  
dolnośląskie 

Województwo  
lubuskie 

Województwo  
wielkopolskie 

Województwo  
zachodnio- 
pomorskie 

Polska 

Powierzchnia 
[km2] 19.948 13.989 29.826 22.896 312.683 

Powierzchnia  
[% do Polski] 

6,4 4,5 9,5 7,3 --- 

Ludność[mln] 2,893 1,009 3,365 1,695 38,157 

Ludność  
[% do Polski] 

7,6 2,6 8,8 4,4 --- 

Pracujący [tys.] 871.766 262.353 1.192.783 449.088 12720254 

Stopa bezrobo-
cia [%]  18,1 20,8 12,7 21,9 15,7 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagrodzenie 
brutto [PLN] 

2604,41 2344,60 2445,02 2517,99 2530,18 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagrodzenie  
[% do średniej 
krajowej] 

102,9 92,7 96,6 99,5 --- 

Studenci szkół 
wyższych 
[tys.] 

102,9 41,1 161,0 90,2 1926,1 

PKB/głowę 
[PLN]  
– 2003 r. 

22598 19072 23122 20913 22048 

Źródło: www.stat.gov.pl za lata 2005 i 2006, stan z dnia 01.09.2006 r. 
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Polski sektor przemysłowy czy produkcyjny to zarówno duże zakłady przemy-

słowe, zatrudniające od 50-249 osób, z polskim i zagranicznym kapitałem (tab. 2), jak  
i małe i średnie przedsiębiorstwa (tab. 3). 

Z polskich platform technologicznych, grupujących głównie zakłady z tej samej 
branży, w zachodniej Polsce, wymienić należy przede wszystkim takie platformy proce-
sów produkcyjnych jak transportu wodnego, sektora leśno-drzewnego, innowacyjnej 
medycyny oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Tabela 2 
Udział przedsiębiorstw, które poniosły nakłady na innowacje w 2003 r.  

w ogólnej liczbie polskich przedsiębiorstw 

Województwo Ogółem Sektor  
prywatny 

Sektor  
zagraniczny 

Zakłady  
zatrudniające  
50-249 osób 

dolnośląskie 39,1 39,4 45,0 34,6 

lubuskie 37,2 36,3 42,0 33,6 
wielkopolskie 30,4 29,1 38,7 24,2 

zachodniopomorskie 32,3 31,5 30,4 29,6 

POLSKA 39,3 38,7 46,5 34,8 

Źródło: W. M. Gaczek, T. Stryjakiewicz: Raport I Stan regionalnego systemu innowacji wojewódz-
twa wielkopolskiego na tle kraju, maj 2006. 

Tabela 3 
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w układzie regionalnym w 2002 r. 

Województwo Zarejestrowane 
podmioty [tys.] 

Nakłady inwesty-
cyjne w MŚP  
[mln PLN] 

MŚP łożące 
na innowacje 

Największe 
firmy 

dolnośląskie 298,0 2 615,4 257 30 

lubuskie 95,2 755,8 105 6 
wielkopolskie 322,0 3 264,1 238 42 

zachodniopomor-
skie 194,4 1 154,9 97 9 

RAZEM 909,6 7 790,2 697 87 

POLSKA 3 495,3 31 612,9 3 117 500 

Źródło: A. Tokay-Krzewska, A. Żołnierski (red.): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce latach 2002-2003, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2004; 
Największe firmy Rzeczypospolitej (Ranking), 2005. 

Sektor gospodarczy w ramach poszczególnych województw jest zdominowany 
przez różne branże ze względu na regionalne położenie geograficzne, lokalizację dużych 
firm czy obecność surowców naturalnych. I tak, branża produkcyjna w województwie 
zachodniopomorskim, związana jest przede wszystkim ze stoczniami i portami. Park 
przemysłowy „Infrapark Police”, wydzielony w ramach restrukturyzacji z Zakładów Che-
micznych „Police”, daje sobie radę w nowej rzeczywistości. Wielkopolska to z kolei 

 



Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz, Jacek Guliński 42 

 
przede wszystkim przemysł motoryzacyjny. Filia Volkswagen S.A. zatrudnia na dzień 
dzisiejszy kilka tysięcy osób i jest wiodącym zakładem produkcyjnym w tym regionie,  
a kilka fabryk autobusów wpływa dodatkowo na wzmocnienie silnej pozycji omawianej 
branży. W dolnośląskim, obok kopalni miedzi i węgla brunatnego, dynamicznie rozwija 
się sektor energetyczny, artykułów gospodarstwa domowego i dóbr elektronicznych; 
inwestycja w Kobierzycach jest ostatnim, dobrym na to przykładem. Lubuskie to nato-
miast głównie produkcja artykułów spożywczych i napojów oraz drewna i wyrobów  
z drewna, czego dobrym przykładem jest lokalizacja fabryk mebli Swedwood szwedzkie-
go koncernu IKEA w Zbąszynku i Babimoście. 

Obok przemysłu tradycyjnego (przemysł drzewny, meblarski, przetwórstwo ryb-
ne, kotły grzewcze, żywność) we wszystkich analizowanych regionach znaleźć można 
również dziedziny bardziej nowoczesne i technologicznie zaawansowane, jak poligrafia, 
instrumenty i przyrządy pomiarowe, drobny przemysł chemiczny, motoryzacja, informa-
tyka czy przemysł farmaceutyczny. 

Sektor innowacyjnych MŚP charakteryzuje wzrost wydatków na działalność ba-
dawczo-rozwojową i innowacyjną. Miarą ich innowacyjnej postawy może być również 
obserwowany, wysoki stopień wykorzystania wsparcia przedsiębiorstw ze środków struk-
turalnych UE, a budowany powoli dostęp do współczesnych technologii informatyczno – 
telekomunikacyjnych, jedynie potwierdza wzrost społecznego zainteresowania tą tema-
tyką (tab. 4). 

Tabela 4 
Budowa społeczeństwa informacyjnego w polskim regionie Odry  

Firmy z dostępem do Internetu (%) 
Województwo 

MŚP Mikroprzedsiębiorstwa 
Firmy MŚP posiadające 
stronę internetową(%) 

dolnośląskie 43 65 21 

lubuskie 13 50 6 

wielkopolskie 61 56 18 

zachodniopomorskie 42 53 12 

Źródło: A. Żołnierski: Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, 
PARP, Warszawa, 2005; Żołnierski: Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa, 
2005. 

Wskaźnikiem potwierdzającym szybką budowę społeczeństwa informacyjnego  
w polskim Regionie Odry jest rosnąca dynamika wydatków na technologie informacyjno 
– komunikacyjne (ICT) w Polsce.. Oczywiście nadal daleko nam do Europy Zachodniej 
gdzie wydatki te per capita, 7-krotnie przewyższają polski poziom (Raport EITO 2005). 
Sieci komputerowe, transmisje strumieniowe, internet optyczny, centra superkompute-
rów to jednak coraz szerzej i głośniej propagowane oraz realizowane hasła, szczególnie 
w środowisku aglomeracji Poznania i Wrocławia. W ocenie EITO polski rynek informa-
tyczny jest bardzo obiecujący - w 2005 r. jego wartość wzrosła o 18,6 proc., do niemal 
4,4 mld EUR, w bieżącym roku zwiększy się o 13 proc. 
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Kapitał ludzki i społeczny w obszarze polskiego Regionu Odry, to obszar, który 

pozytywnie wybija się zarówno na polskim jak i europejskim tle, nie tylko pod kątem 
informacyjno-komunikacyjnym. Z punktu widzenia edukacji, Wrocław i Poznań znajdują 
się w czołówce akademickich centrów kraju (3, 4 pozycja w Polsce). Są to ośrodki na-
ukowe wyższego rzędu, ulokowane zazwyczaj w największych ośrodkach miejskich, 
oferujące bardzo wysoki poziom nauczania, zatrudniając kadry o najwyższych kwalifika-
cjach, co przyciąga studentów z całego kraju i zagranicy. Oczywiście, biorąc pod uwagę 
mobilność Polaków oraz wysoki, znacznie wyższy od średniej europejskiej, poziom bez-
robocia w Polsce Zachodniej, te wykształcone kadry będą służyć całej Europie. Dlatego 
też ochrona rynków pracy w państwach „starej” Unii, w tym w Niemczech, czy drenaż 
mózgów z Europy Środkowo-Wschodniej to tylko niektóre z wielu trudnych tematów  
z jakimi będziemy musieli się zmierzyć w polskiej rzeczywistości. Kolejne wyzwanie stoją-
ce przed szkolnictwem wyższym w Polsce, w tym zachodniej, to konieczność zmiany 
systemu edukacyjnego na nauczanie praktyczne, przygotowujące swoich absolwentów 
do zawodowej reorientacji i ustawicznego kształcenia.  

Wejście Polski do Unii Europejskiej wpłynęło pozytywnie na stan aktywności 
uczelni wyższych, w skutek realizacji projektów europejskich. Na koniec listopada 2005 r. 
uczelnie wyższe w całym kraju realizowały 321 projektów, z czego 9 w ramach Inicjaty-
wy Wspólnotowej EQUAL, 14 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz 87 projektów w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Najpopularniejszym Programem był Zintegro-
wany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, w ramach którego uczelnie w całej 
Polsce realizowały łącznie 211 projektów, co stanowi 66% całkowitej liczby realizowa-
nych projektów1. Wśród omawianych projektów największą grupę stanowią projekty  
o charakterze szkoleniowo – doradczym, następnie infrastrukturalne (rozbudowa infra-
struktury edukacyjnej, socjalnej i administracyjnej), a zakładające współpracę z sekto-
rem MSP, stanowią 20% wszystkich projektów ogółem. Tak wysoka aktywność sektora 
nauki w dziedzinie realizacji projektów europejskich jest symptomem bardzo pozytyw-
nym gdyż ośrodki naukowe stanowią główne ogniwa wzrostu gospodarczego, wokół 
których mogą się tworzyć bieguny technologii, parki naukowe, biznesu i handlu. Są one 
jednym z ważniejszych czynników rozwoju regionalnego, tworzą potencjał intelektualny 
regionu, generują wiedzę i nowe technologie, przez co budują zaplecze procesów inno-
wacyjnych oraz wpływają korzystnie na klimat kulturowy regionu2. 

                                                     
 

1  Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współ-
finansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygo-
towania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regio-
nalnej, Case Doradcy Sp. z o.o., Warszawa, grudzień 2005. 

2  M. Borowiec: Kształtowanie się rzeszowskiego ośrodka akademickiego, [w:] Uwarunkowania 
rozwoju i konkurencyjności regionów, Zbigniewa Zioło (red.), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzą-
dzania w Rzeszowie, Rzeszów 2005. 
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Sektor B+R to nie tylko uczelnie wyższe ale również jednostki Polskiej Akademii 

Nauk i jednostki badawczo-rozwojowe. Te trzy, niezależne piony nie wykazują jednak 
zbytniego zainteresowania we wspólnej współpracy. Relacje publicznego sektora B+R  
z gospodarką również pozostawiają wiele do życzenia. Główne problemy dotykające ten 
sektor to głównie niski poziom komercjalizacji wyników prac badawczych, niewielka 
liczba patentów, umów licencyjnych i licencyjno-wdrożeniowych oraz preferowanie ba-
dań podstawowych i przestarzała infrastruktura. Obok publicznego sektora B+R mamy 
do czynienia z równie słabym lub niewykształconym sektorem prywatnym. Globalizacja  
i prywatyzacja dużych zakładów przemysłowych pominęła jakże ważny aspekt wyodręb-
nienia zakładowych ośrodków badawczo-rozwojowych. Wszystko to powoduje, że ciągle 
daleko nam do budowy gospodarki opartej na wiedzy (tab. 5), w której zatrudnienie w 
sektorach „innowacyjnych” przekracza 15% zatrudnienia ogółem. Najwyższy wskaźnik w 
tym zakresie charakteryzuje województwo dolnośląskie, najniższy, województwo lubu-
skie, w którym zatrudnienie w sektorze B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo jest 
niższe od średniej krajowej o 2,6 punktów procentowych. Różnica w udziale regionów  
w ogólnopolskich nakładach na badania i rozwój jest jeszcze bardziej zróżnicowana. 
Najwyższy poziom wykazuje województwo wielkopolskie, z prawie 8% udziałem w na-
kładach ogółem, następnie dolnośląskie, z prawie 6% udziałem, natomiast najmniejszy 
udział, poniżej 1%, charakteryzuje województwo lubuskie. 

Tabela 5 
Budowa gospodarki opartej na wiedzy w polskim regionie Odry (dane z 2003 r.) 

Województwo 
Udział w nakładach 
na B+R [%/mln] 

Zatrudnieni w sektorze B+R 
na 1000 osób  

aktywnych zawodowo [%] 

dolnośląskie 5,66 4,7 

lubuskie 0,72 1,9 

wielkopolskie 7,86 3,7 

zachodniopomorskie 1,27 2,6 

Polska 4 558,3 4,5 

Źródło: W. M. Gaczek, T. Stryjakiewicz: Raport I „Stan regionalnego systemu innowacji wojewódz-
twa wielkopolskiego na tle kraju”, maj 2006. 

Z drugiej strony współpraca międzynarodowa tego sektora (mierzona dla przy-
kładu liczbą wzajemnych wizyt, wspólnych projektów czy udziałem w Programach Ra-
mowych UE – tab. 6) wydaje się osiągać średni poziom europejski; w rankingach świa-
towych, w niektórych dyscyplinach naukowych (chemia, fizyka, matematyka) mamy 
dobre notowania mierzone liczbą cytowań – Polska zajmuje wysoką 21 pozycję 
w ogólnoświatowym rankingu cytowań prac naukowych.  
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Tabela 6 

Udział polskich instytucji w 6 Programie Ramowym UE (pierwsza „50”) 

Pozycja  
w kraju 

Nazwa instytucji 
Liczba projektów  
realizowanych  
w ramach 6 PR 

3 Politechnika Wrocławska 45 

10 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznań 17 
12 Politechnika Poznańska 17 

13 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Poznań 19 

18 Uniwersytet Wrocławski 12 

20 
Fundacja UAM –  
Poznański Park Naukowo-Technologiczny 

10 

30 Akademia Ekonomiczna – Poznań 8 

32 Politechnika Szczecińska 8 

49 BIOINFOBANK INSTITUTE – Poznań 6 
RAZEM ~139 

Źródło: Opracowanie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i Regionalnego 
Punktu Kontaktowego w Poznaniu, kwiecień 2006. 

Instytucje wsparcia przedsiębiorczości i innowacji są jednostkami nowymi  
w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Ich działalność skupia się na usługach dorad-
czych i informacyjnych mających na celu wspieranie lokalnej i regionalnej przedsiębior-
czości. Należą do nich m.in. fundacje i stowarzyszenia, inkubatory przedsiębiorczości, 
parki technologiczne, izby przemysłowo – handlowe, izby gospodarcze oraz centra inno-
wacji i transferu technologii. Polski Region Odry charakteryzuje się podobną sytuacją  
w zakresie działania tych instytucji do pozostałej części kraju. Obok już działających 
parków naukowo-technologicznych (Poznań, Szczecin) czy technologicznych (np. Wro-
cław), powstają nowe, przemysłowe, finansowane m.in. z funduszy unijnych (np. Infra-
park Police). Ta sama sytuacja dotyczy Centrów Transferu Technologii, powstających jak 
na razie głównie przy uczelniach wyższych oraz inkubatorów przedsiębiorczości, których 
przyrost zaobserwowano po uruchomieniu rządowego programy Ministerstwa Gospodar-
ki, wspierającego i finansującego podstawowe koszty ich powstania. Instytucje wpierają-
ce innowacyjny rozwój regionu zajmują się głównie realizacją szeregu projektów finan-
sowanych zarówno ze środków krajowych jak i europejskich mających na celu m.in. 
transfer technologii. Przykładem mogą tu być projekty sieciowe związane z transferem 
technologii na europejskim i rynkowym poziomie, realizowane zarówno poprzez parki jak 
i centra transferu technologii, np. projekt Innovation Relay Centre West Poland, finan-
sowany przez 6 Program Ramowy UE), sieć ośrodków STIM czy projekt sieciowy NOT 
oraz izb gospodarczych (sieć KIG-NET).  

Obecny stan liczbowy instytucji wspierających transfer technologii w Polsce za-
wiera tab. 7.  
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Tabela 7 

Instytucje wspierające transfer technologii w polskim regionie Odry 

Województwo 
Centra  

Transferu 
Technologii 

Inkubatory  
Technologiczne 

Akademickie  
Inkubatory  

Przedsiębiorczości 

Parki  
Technologiczne  
(Przemysłowe) 

dolnośląskie 2 1 + (3) 2 1 + (1) 

lubuskie 1 ---- ---- ---- 

wielkopolskie 5 (3) 3 1 + (1) 
zachodniopomorskie ---- 1 2 2 

RAZEM 8 2 + (6) 7 4 + (2) 

(…) ← w fazie tworzenia 

Źródło: K. Matusiak (red.): Ośrodki Innowacji w Polsce, PARP / SOOIPP, Poznań / Warszawa, 2005. 

REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE –  
DIAGNOZA I WIZJA NA PRZYSZŁOŚĆ 

Analiza Regionalnych Strategii Innowacyjności poszczególnych województw: 
dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, dokonana została 
głównie pod kątem dominujących branż, kluczowych dziedzin nauki, rodzajów i zakresie 
działania instytucji wsparcia oraz istniejących bądź potencjalnych struktur klastrowych. 

Obraz uzyskany dzięki szczegółowej analizie zapisów Regionalnych Strategii In-
nowacyjności województw: ukazał silne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi woje-
wództwami. Diagnostycznie, obraz tego zróżnicowania pokazuje tab. 8, zawierająca 
zestawienie ocen Regionalnych Strategii Innowacyjności, dla poszczególnych regionów 
zachodniej Polski. 

Tabela 8 
Regionalne Strategie Innowacji w polskim regionie Odry (analiza diagnostyczna) 
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dolnośląskie + +/- - + - + - 
lubuskie +/- - - +/- - + - 

wielkopolskie - + +/- + +/- + - 

zachodniopomorskie +/- + + + +/- - + 

Źródło: G. Gorzelak (red.): Polskie Regionalne Strategie Innowacji – ocena i wnioski dla dalszych 
działań, Regional Studies Association – Sekcja Polska, Warszawa, 2006. 
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 3

Dominujące branże w regionie dolnośląskim można podzielić na dwie podsta-
wowe grupy: nowoczesne (produkcja podzespołów, pojazdów mechanicznych, naczep  
i przyczep oraz ich części, produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycz-
nych, zegarów i zegarków, produkcja wyrobów chemicznych) i tradycyjne (włókiennic-
two, górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo miedzi, produkcja maszyn, urządzeń i apara-
tury elektrycznej, wydobycie surowców skalnych i mineralnych). Ich waga dla gospodarki 
województwa objawia się m.in. w stworzonych sieciach podwykonawstwa, prowadzeniu 
badań użytecznych dla regionu oraz finansowaniu regionalnej sfery B+R. Obszary  
te mogą zatem stanowić wzór do naśladowania oraz źródło know-how w dziedzinie or-
ganizacji i technologii. 

Silnymi stronami regionu dolnośląskiego jest ponadto istnienie trzech, dobrze 
działających i rozproszonych, specjalnych stref ekonomicznych, kształtowanie się obsza-
ru rozwojowego KGHM, rosnący udział kapitału zagranicznego, wzrost udziału sprzedaży 
nowych i zmodernizowanych produktów w sprzedaży ogółem oraz bezpośredni dostęp do 
rynków związanych z dużymi centrami miejskimi za granicą (Berlin, Drezno, Görlitz, 
Praga). 

Kluczowe działy gospodarki województwa dolnośląskiego, w podziale na prze-
mysł i usługi, którym powinno być podporządkowane budowanie infrastruktury badaw-
czej i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w regionie są następujące: 

1. Przemysł (górnictwo i kopalnictwo, produkcja artykułów spożywczych i napojów, 
włókiennictwo, produkcja wyrobów chemicznych, produkcja instrumentów me-
dycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków, produkcja maszyn  
i urządzeń, produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep, produkcja wy-
robów z surowców niemetalicznych pozostałych, wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, wodę). 

2. Usługi (pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej). 

Dolnośląska Strategia Innowacji wskazuje również na najważniejsze dziedziny 
nauki w regionie dolnośląskim. Od 1998 r. są to: telekomunikacja, elektronika (w tym 
optoelektronika i mikroelektronika), komputery, informatyka, przetwórstwo rolno-
spożywcze, inżynieria genetyczna, biologia molekularna, urządzenia i materiały medycz-
ne, farmaceutyka, ochrona środowiska, energetyka (energia elektryczna i cieplna, alter-
natywne źródła energii), chemia, nowe materiały, tworzywa sztuczne, automatyka, apa-
ratura pomiarowa i laboratoryjna, mechanika precyzyjna, technologie kriogeniczne, wy-
sokich ciśnień, próżni, a od 2004 r. dodatkowo: projektowanie, wytwarzanie i zastoso-

                                                     
 

3  Opracowanie własne na podstawie: Dolnośląska Strategia Innowacji, Wrocław, styczeń, 2005 r., 
G. Gorzelak, A. Bąkowski, M. Kozak, A. Olechnicka: Polskie Regionalne Strategie Innowacji: Oce-
na i wnioski dla dalszych działań, Warszawa, styczeń 2006. 
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wanie materiałów zaawansowanych, technologie informacyjne, nauka i technologie na 
rzecz poprawy jakości życia oraz odnawialne i alternatywne źródła energii. 

Województwo dolnośląskie może pochwalić się liczbą 120 różnorodnych instytu-
cji wsparcia, w tym 50 aktywnie wspierającymi przedsiębiorczość, transfer technologii  
i rozwój lokalny regionu. Ich potrzeby są oczywiście ogromne i można tu wyróżnić klu-
czowe, takie jak potrzeba poszerzenia współpracy instytucji wsparcia biznesu oraz 
wsparcia rozwoju nowych, wyspecjalizowanych form aktywizacji przedsiębiorczości tech-
nologicznej w rejonie. Rosnący potencjał i przekonanie o ważności tych instytucji jest 
jednak silną stroną i szansą dla rozwoju tego regionu. 

Główne klastery przemysłowe Dolnego Śląska — miedź i energetyka — wykazu-
ją istotny stopień zakorzenienia regionalnego, dysponują też znaczącym kapitałem finan-
sowym i zasobami ludzkimi. Główne klastery usługowe — ochrona zdrowia, turystyka — 
są integralnie zawiązane z regionem, generują bardzo dużą liczbę miejsc pracy i są nie-
zbędne dla dobrego bytu mieszkańców. Nadzieją województwa dolnośląskiego jest wyła-
nianie się nowych klasterów, w szczególności w zakresie nowych i oryginalnych techno-
logii. Tradycyjne już kierunki wsparcia to informatyka i farmaceutyka, w których region 
posiada obecnie znaczny potencjał do wykorzystania i rozwoju.  

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 4

Lubuska Regionalna Strategia Innowacji dokonuje podziału sfery gospodarczej 
tego regionu na sektory: wysokiej, średniej i niskiej techniki. Do sektora wysokiej techni-
ki zalicza: sprzęt i urządzenia medyczne, instrumenty i przyrządy pomiarowe i kontrolne, 
badawcze i nawigacyjne, włókna chemiczne i tworzywa sztuczne. Wyroby te są produ-
kowane głównie przez przedsiębiorstwa małe i średnie. W branżach tradycyjnych silnie 
rozwija się przemysł drzewno-meblarski i przemysł spożywczy, który coraz silniej absor-
buje nowoczesne technologie i zaawansowane produkty innych branż (np. opakowania). 
Z uwagi na duży potencjał surowcowy, możliwości technologiczne i dostęp do kanałów 
dystrybucji, rozwój tej branży jest kluczowy dla wykorzystania atutów, jakie posiada ten 
region, po akcesji do UE. 

W ramach współpracy na terenie Polski prawie co czwarte „lubuskie” przedsię-
biorstwo współpracuje z firmami konsultingowymi, co piąte – wyższymi uczelniami, a co 
szóste – z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Firmy te współpracują w zakresie: nowych 
technologii (21,1%), szkoleń dla pracowników (20,2%), doradztwa i konsultacji (19,2%) 
oraz w zakresie uzyskiwania certyfikatów i atestów (17,8%). Współpracy międzynarodo-
wej, nawiązywaniu polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych, a także współpracy  
w innych dziedzinach, sprzyjają dwa lubuskie euroregiony: „Sprewa-Nysa-Bóbr” i „Pro-

                                                     
 

4  Opracowanie własne na podstawie: Lubuska Regionalna Strategia Innowacji, Zielona Góra, ma-
rzec 2005 r. i G. Gorzelak, A. Bąkowski, M. Kozak, A. Olechnicka: Polskie Regionalne Strategie 
Innowacji: Ocena i wnioski dla dalszych działań, Warszawa, styczeń 2006. 
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Europa Viadrina”. Ponadto w województwie lubuskim występuje zorganizowany obszar 
przemysłowy – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, której potencjał 
można wykorzystać do tworzenia skupisk nowoczesnych firm przemysłowych.  

W celu pogłębienia współpracy środowiska naukowo-badawczego 
i gospodarczego w styczniu 2005 r. powołano Lubuskie Forum Nauki i Przedsiębiorczości. 
Jego założycielami są Uniwersytet Zielonogórski, Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Lubuska Organizacja Praco-
dawców. Działalność Forum polega na wymianie informacji o potrzebach rynku pracy 
województwa oraz opracowywaniu wieloletnich kierunków badań naukowych i dokony-
waniu analiz rozwoju gospodarki regionu.  

W około 22% lubuskich przedsiębiorstw prowadzona jest działalność B+R,  
a w nieco ponad 12% – planuje się jej wprowadzenie w latach 2004-2010. Zaawanso-
wanie technologiczne regionalnej gospodarki jest mniejsze niż w kraju: pracujący  
w sektorze wysokiej techniki stanowili w 2003 r. niecały procent ogółu pracujących  
w województwie lubuskim ale wskaźniki charakteryzujące zatrudnienie w sektorach wy-
sokiej i średniej techniki wykazują tendencję rosnącą, co można uznać za bardzo pozy-
tywny aspekt. 

W województwie lubuskim funkcjonuje 9 uczelni wyższych, a takie jednostki jak 
Instytut Astronomii i Instytut Fizyki UZ, których pracownicy mogą pochwalić się ponad 
setką wskazań w Google Scholar, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, 
Instytut Budownictwa, Instytut Informatyki i Elektroniki oraz Instytut Filozofii, mają silną 
pozycję w nauce światowej. 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub zamierzają zain-
westować w województwie lubuskim, mogą skorzystać z pomocy wielu regionalnych 
instytucji otoczenia biznesu. Są to zarówno instytucje finansowe, jak i doradcze, infor-
macyjne i szkoleniowe, agencje rozwoju regionalnego, izby i stowarzyszenia gospodar-
cze, organizacje pracodawców, inkubatory przedsiębiorczości. Formą współpracy organi-
zacji samorządu gospodarczego i instytucji wspierających rozwój gospodarczy jest Lubu-
ski Sejmik Gospodarczy, utworzony jako pierwszy w kraju.  

Przygraniczne położenie regionu sprawia, że wiele instytucji okołobiznesowych 
ma ponadregionalny lub międzynarodowy charakter. Jedną z najważniejszych jest Pol-
sko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki (TWG) – spółka akcyjna utworzona 
z inicjatywy rządów Polski i Niemiec. Głównym zadaniem TWG jest wspieranie polsko-
niemieckich przedsięwzięć gospodarczych, promocja regionów przygranicznych i kojarze-
nie partnerów oraz kontrahentów gospodarczych. Spółka publikuje też przydatne przed-
siębiorcom wydawnictwa dotyczące, np. prawa polskiego i niemieckiego. 

W Zielonej Górze działa Agencja Rozwoju Regionalnego wspierająca lokalne ini-
cjatywy gospodarcze i współpracę międzynarodową, która wraz z takimi podmiotami jak 
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsię-
biorczości w Dobiegniewie, Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej 
Górze, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, 
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Fundacja „Przedsiębiorczość”, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (WZDZ)  
w Gorzowie Wielkopol-skim, należy do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. 

W obszarze finansowych instytucji wsparcia MSP, poza Regionalną Instytucją 
Finansującą (ARR S.A.) i lokalnymi funduszami pożyczkowymi, w regionie funkcjonuje 
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych i komercyjny Fundusz MIKRO. Ponadto działają 
tu dwa lokalne fundusze pożyczkowe, jeden przy Stowarzyszeniu Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości w Dobiegniewie, drugi przy Fundacji „Przedsiębiorczość” w Żarach.  

Ważną rolę w rozwoju specjalizacji regionu mogą odegrać struktury klastrowe. 
W chwili obecnej brak jest jednak wyraźnych więzi wskazujących na ich powstawanie. 
Można jedynie wskazać na następujące obszary aktywności gospodarczej, w których 
mogłyby się one rozwinąć. Należą do nich, w zakresie sektora wysokiej techniki, sprzęt  
i urządzenia medyczne, instrumenty i przyrządy pomiarowe i kontrolne, badawcze i na-
wigacyjne, a niskiej techniki (branże tradycyjne), przemysł drzewny i meblarski, turysty-
ka oraz ewentualnie zdrowa żywność. 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 5

Wielkopolska zajmuje trzecie miejsce w kraju po woj. mazowieckim i dolnoślą-
skim pod względem ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność na tym regionie dobrze radzą sobie w bieżącym funkcjonowaniu 
na rynku. Mimo trudnych warunków gospodarowania i dekoniunktury ostatnich lat więk-
szość firm utrzymuje lub nawet rozwija swoją pozycję rynkową. Sukcesy zawdzięczają 
dobrej kulturze marketingowej, umiejętności dostosowania się do wymogów klientów, 
dobremu kapitałowi intelektualnemu, zaangażowaniu pracowników w proces rozwoju 
firmy oraz w tworzenie innowacji, wysokiej kulturze organizacyjnej, dbałości o jakość 
swoich wyrobów i usług, wysokim umiejętnościom adaptacyjnym oraz naśladowaniu 
dobrych wzorów. Ponadto posiadają dobry, nowoczesny park maszynowy i zdolność 
diagnozowania i dostosowywania się do takich czynników otoczenia jak: zmiany cen na 
rynku, preferencje klientów czy działania najbliższych konkurentów. 

W gospodarce Wielkopolski coraz większą rolę odgrywają zagraniczne inwesty-
cje bezpośrednie. Funkcjonuje tu 11% (ok. 4.300 na koniec 2002 r.) wszystkich zareje-
strowanych w Polsce firm z kapitałem zagranicznym. W samej aglomeracji poznańskiej 
działa 50% wszystkich zlokalizowanych w regionie firm z kapitałem zagranicznym, wśród 
których wymienić należy: Beiersdorf-Lechia S.A., Bridgestone/ Firestone Poland  
Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ITM Polska, Lidl Polska Sp z o.o.,  

                                                     
 

5  Opracowanie własne na podstawie: Regionalna Strategia Innowacji „Innowacyjna Wielkopolska”, 
Poznań, styczeń 2004 r. i G. Gorzelak, A. Bąkowski, M. Kozak, A. Olechnicka: Polskie Regionalne 
Strategie Innowacji: Ocena i wnioski dla dalszych działań, Warszawa styczeń 2006. 
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Lisner Sp. z o.o., MAN, Nestle Polska, VW Sp. z o.o. Działalność zagranicznych inwesto-
rów charakteryzuje duża zdolność inwestycyjna i innowacyjna.  

Główny potencjał naukowy regionu skupiony jest w Poznaniu, gdzie zlokalizo-
wana jest większość uczelni, jednostek Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek badaw-
czo-rozwojowych (JBR), obejmujących instytuty, centralne laboratoria i ośrodki badaw-
czo–rozwojowe. Największe, poznańskie uczelnie wyższe to Politechnika Poznańska, 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Akademia Rolnicza, Akademia Ekonomiczna i Akademia 
Medyczna. Jednostki badawczo-rozwojowe cechuje wysoka i znacząca pozycja w rankin-
gu szkół wyższych oraz długi okres istnienia (przeciętnie 40 lat). Nowe jednostki, które 
powstały w ostatnich latach, wyrosły bądź to z nowych uwarunkowań gospodarczych jak 
np. szereg nowych katedr na Akademii Ekonomicznej (Katedra Bankowości, Katedra 
Inwestycji i Rynków Kapitałowych) bądź z rozwoju nowych trendów technologicznych 
(Instytut Informatyki na Politechnice, Katedra Technologii Informacyjnych na Akademii 
Ekonomicznej, Katedra Biotechnologii i Technologii Żywności na Akademii Rolniczej). 

Główne kierunki badań to zarówno kierunki tradycyjne, obecne od lat, jak rów-
nież nowe, uruchomione w ostatnich kilku latach i zgodne z nowymi, ogólnoświatowymi 
trendami nauki i gospodarki. Kierunki te są często unikalne w skali kraju i mogą poszczy-
cić się znaczącymi osiągnięciami. Województwo wielkopolskie jest jedynym w Polsce,  
w którym prowadzi się, od wielu lat, prace badawcze i rozwojowe oraz certyfikacyjne  
w następujących zakresach: 

 hodowla, agrotechnika, pozyskiwanie i przerób naturalnych surowców włókienni-
czych (konopie, jedwab, wełna) 

 kompleksowa ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami chwastami, chorobami 
 hodowla i uprawa roślin zielarskich, technologii otrzymywania z nich nowych produk-

tów (substancji aktywnych do celów leczniczych i kosmetycznych 
 uprawa i wykorzystanie roślin oleistych 
 badania w dziedzinie genetyki roślin i człowieka. 

Natomiast nowoczesne kierunki badań związane są z biotechnologią żywności 
i środowiska, uzyskaniem nowych produktów leczniczych, rozwojem społeczeństwa in-
formacyjnego (rozbudowa i wykorzystanie infrastruktury informatycznej wysokiej mocy 
i wydajności, rozwój baz danych, hurtownie danych, techniki internetowe, wirtualna 
rzeczywistość), rozwojem elektronicznej gospodarki (e-gospodarka), wdrażaniem  
w Polsce identyfikacji produktów/usług jednostek logistycznych w skali globalnej wg 
standardów EAN-UCC, tworzeniem standardów dokumentów elektronicznych, budowa-
niem katalogów produktów oraz projektowaniem platform elektronicznych.  

Ponieważ niezwykle istotnym problemem dla Wielkopolski jest rekultywacja 
i zagospodarowanie terenów po zakończeniu wydobycia węgla brunatnego metodą od-
krywkową, województwo wielkopolskie może poszczycić się posiadaniem, liczącymi się, 
co najmniej w skali europejskiej, wynikami badań w tym zakresie. W wyniku dwudziesto-
letnich doświadczeń wypracowano bowiem zasady rolniczej i leśnej rekultywacji tych 
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terenów (tzw. model PAN) oraz zasady biologicznej rekultywacji składowisk popiołów po 
elektrowni, metodą mokrego i suchego odpopielania.  

Zgodnie z opisaną powyżej specyfiką badań, znaczna część badanych jednostek 
pracuje na potrzeby tradycyjnych, chociaż znaczących w regionie, gałęzi gospodarki, tzn. 
rolnictwa, przemysłu spożywczego, włókienniczego, leśnictwa oraz przemysłu drzewnego 
i meblarskiego, budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. Istnieje także silna 
grupa jednostek, zwłaszcza ze szkół wyższych, która współpracuje z zakładami, których 
wyroby, wg klasyfikacji OECD, reprezentują średni i wysoki poziom techniczny, a więc  
z zakładami produkującymi aparaturę badawczą i dydaktyczną, sprzęt elektroniczny  
i telekomunikacyjny, pojazdy szynowe, aparaturę elektryczną, środki ochrony roślin, 
środki farmaceutyczne.  

Większość z instytucji wsparcia, podobnie do całego kraju, zajmuje się w Wiel-
kopolsce działalnością doradczą, informacyjną i konsultacjami, wspierając w ten sposób 
lokalną i regionalną przedsiębiorczość. Potencjał wielkopolskich instytucji wsparcia stale 
wzrasta. Potrafią one korzystać z grantów na usługi dla sektora MSP (np. w ramach 
programu Phare czy 6. Programu Ramowego UE), rosną kwalifikacje ich kadr. Rozpoczę-
ty też został proces tworzenia regionalnej sieci, w ramach projektu „Wielkopolska Sieć 
Innowacji”, obejmujący na dzień dzisiejszy 49 takich instytucji. W porównaniu z innymi 
województwami wielkopolskie ośrodki okołobiznesowe posiadają więcej akredytacji KSU 
MSP. Wśród jednostek wspierających innowacje w Wielkopolsce, przeważająca większość 
to fundacje i stowarzyszenia non-profit, następnie państwowe jednostki badawczo-
rozwojowe oraz jednostki publiczne i niezależne agencje publiczne oraz jednostki pry-
watne. Większość tych instytucji powstała po roku 1989, a więc w okresie zmieniających 
się realiów gospodarczych i nowych zasad działania. 

Najczęściej podejmowanymi działaniami w instytucjach wsparcia były szkolenia 
ukierunkowane na wprowadzanie nowych technologii i wiedzy do przedsiębiorstw, pla-
nowanie biznesowe, konsultacje w zakresie zarządzania, zabezpieczenie funduszy  
na działania innowacyjne w przedsiębiorstwach (pożyczki, gwarancje itp.), wsparcie  
w zakresie standaryzacji oraz certyfikacji technicznej/testowania produktów, wsparcie  
dla uzyskania świadectwa standaryzacyjnego, technologicznego, świadectwa jakości  
na produkty firmy, doradztwo w zakresie wprowadzania innowacji na rynek (wstępne 
badania rynkowe, testy rynkowe, reklama).  

Instytucje finansowe swoje misje realizują poprzez udzielanie kredytów oraz po-
ręczeń kredytowych podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora 
MSP. Poza bankami, w Wielkopolsce działają regionalny i lokalne fundusze poręczeniowe 
oraz fundusze pożyczkowe. Fundusz Rozwoju Promocji Województwa Wielkopolskiego, 
który jest funduszem o zasięgu regionalnym, posiada cztery Jednostki Certyfikowane, 
zlokalizowane w miastach powiatowych, które ułatwiają dostęp do funduszu. Natomiast 
w oddziałach Banku PKO S.A. w regionie oferowane są pożyczki i gwarancje z Polskiej 
Fundacji Przedsiębiorczości (będącej kontynuatorem działalności Kanadyjsko - Polskiej 
Fundacji Przedsiębiorczości) oraz poręczenia z funduszu POLFUND. 
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W Wielkopolsce, poza produkcją kotłów CO („Innowacyjny kocioł pleszewski” – 

projekt realizowany w ramach Działania 2.6 ZPORR) brak jest zidentyfikowanych struktur 
klastrowych posiadających ustrukturalizowane powiązania. Można jednak wyróżnić kon-
kretne branże, w których na bieżąco podejmowane są konkretne działania mające  
na celu ich utworzenie i wspieranie. Są to: produkcja mebli („Wielkopolski klaster me-
blarski”), branża motoryzacyjna, chemiczna oraz przetwórstwo żywności.  

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 6

Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego oraz strategie sektoro-
we wskazują na zrównoważony rozwój wiodących gałęzi gospodarki, wykorzystujących 
silne strony regionu (sektor morski, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł drzewno-
meblarski, przemysł chemiczny, morski, turystyka) oraz zwiększenie udziału sektorów 
charakteryzujących się wysoką stopą wzrostu (przemysł komputerowy, telekomunikacyj-
ny, biotechnologie, technologie genetyczne, usługi konsultingowe, usługi wiedzy, me-
dia). 

Szanse rozwojowe tkwią w położeniu geopolitycznym tego regionu i bliskości 
rozwiniętych rynków, rosnącym udziale sektora MSP w gospodarce regionu oraz usług  
w wielkości PKB (wyróżniają się tu usługi związane z obsługą ruchu turystycznego,  
a warunki naturalne w regionie pozwalają na ich dalszy rozwój). Największą aktywność 
innowacyjną wykazują firmy z branży przemysłowej, działające w dwóch największych 
miastach regionu i skierowane na rynek zagraniczny. Dla większości liderów biznesu 
działania innowacyjne są podstawowym czynnikiem ich sukcesu. W województwie za-
chodniopomorskim jest 28 takich firm, czyli około 3,5% wszystkich badanych przedsię-
biorstw, co lokuje województwo na 10 miejscu w kraju. Firmy te działają głównie w 
następujących branżach: IT, automatyka, elektronika, mechanika precyzyjna i chemia.  

Według danych statystycznych, w województwie zachodniopomorskim funkcjo-
nuje 17 instytucji naukowo-badawczych i rozwojowych, co stanowi 2% takich placówek 
w kraju. 10 z nich to jednostki rozwojowe i placówki obsługi nauki, 7 to państwowe 
uczelnie wyższe. Podstawą regionalnej podaży innowacji w regionie są jednostki akade-
mickie: 2 politechniki, 1 uniwersytet i 3 akademie (Rolnicza, Medyczna i Morska).  
W ostatnich 10 latach 40 zbadanych instytucji (36% populacji) wygenerowały 183 paten-
ty, 80 rozwiązań do opatentowania i 4 sprzedane licencje. Ciekawe rozwiązania do opa-
tentowania miało 19 jednostek. Praktycznie wszystkie prace i usługi badawcze mogące 
być źródłem rozwiązań innowacyjnych wykonują uczelnie wyższe zlokalizowane w Szcze-
cinie (5 uczelni) i Koszalinie (1 uczelnia). 40% badaczy i 56% ofert technologicznych 
pochodzi z sektora nauk technicznych.  

                                                     
 

6  Opracowanie własne na podstawie: Regionalna Strategia Innowacyjności w województwie za-
chodniopomorskim, Szczecin, listopad 2004 r. i G. Gorzelak, A. Bąkowski, M. Kozak, A. Olechnic-
ka: Polskie Regionalne Strategie Innowacji: Ocena i wnioski dla dalszych działań, Warszawa,  
styczeń 2006. 
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W tworzenie ofert technologicznych najbardziej zaangażowane są takie dyscy-

pliny naukowe jak: elektrotechnika i elektronika, medycyna kliniczna, rolnictwo, leśnic-
two i rybactwo oraz produkcja żywności, inżynieria chemiczna, mechaniczna i materiało-
wa. Nieco mniejszy wkład mają nauki o ziemi, biologia, matematyka i informatyka.  
W takich branżach jak rolnictwo, rybołówstwo, produkcja artykułów spożywczych, bu-
downictwo, odnotowuje się rozwój popytu i podaży, co jest podstawowym warunkiem 
transferu technologii w regionie. Specyfiką województwa jest istnienie grupy firm inno-
wacyjnych, o dużym potencjale wzrostu, a także grupy świetnie funkcjonujących na 
rynku technologicznych firm „start-up”, wywodzących się z uczelni wyższych. W analizo-
wanym regionie kładzie się głównie nacisk na kształtowanie kultury innowacji, działania 
promocyjne i informacyjne, interwencje w obszarze transferu technologii, wspierania 
firm innowacyjnych i tworzenia nowych firm technologicznych. Szansę podniesienia in-
nowacyjności regionu strategia innowacyjności upatruje w tworzeniu struktur klastro-
wych, wskazując na przesłanki świadczące o możliwości wykształcenia się klastrów w 
branży przetwórstwa rybnego, ze względu na istniejące silne stowarzyszenia branżowe, a 
w przyszłości w branży turystycznej, transportowej, spożywczej (zdrowa żywność), 
przemyśle stoczniowym oraz drzewnym/meblarskim.  

ZAKOŃCZENIE 

Makroregion, który ma połączyć osiem regionów po obu stronach Odry, ma na 
celu stworzenie jeszcze lepszych warunków dla ich indywidualnego rozwoju i wzmocnić 
tym sposobem, ogólnonarodowe ożywienie gospodarcze i społeczne Polski. Nowe możli-
wości to innowacyjny rozwój gospodarczy, nowe rynki produktów i usług, nowe projekty 
i programy europejskie (7 Program Ramowy UE, Program CIP (Konkurencyjność 
i Innowacyjność), fundusze strukturalne UE (2007-2013)) oraz silnie zaznaczona polityka 
regionalna Unii Europejskiej w kontekście realizacji nowej Strategii Lizbońskiej. Współ-
praca przedsiębiorstw i samych przedsiębiorców (poprzez utworzenie ponadnarodowych 
grup producenckich i klastrów), wzajemne, krzyżowe oddziaływanie przedsiębiorstw  
z jednej strony Odry z sektorem badawczo-rozwojowym z drugiej (i odwrotnie), pogłę-
bienie wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, utworzenie wą-
skospecjalistycznych „nadodrzańskich” sieci jednostek sektora B+R, a także wszech-
stronna współpraca na rynkach trzecich, to argumenty, które niepodważalnie przema-
wiają za formalnym pogłębieniem współpracy w Regionie Odry.  

Niniejsza praca miała na celu przedstawienie krótkiej charakterystyki polskiego 
Regionu Odry oraz ukazanie potencjalnych obszarów możliwej współpracy, we wszyst-
kich czterech województwach. Dziedzin tych jest na tyle dużo, że może już czas najwyż-
szy na to, aby rzeka Odra, która kiedyś dzieliła, zaczęła wreszcie łączyć regiony,  
ich społeczności i gospodarki, które już przecież obecnie stanowią wielką europejską 
rodzinę, przy zachowaniu tożsamości narodowej oraz interesów gospodarczych obu 
stron.  
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RESEARCHES, DEVELOPMENT AND INNOVATION ECONOMY  

IN POLISH ODER REGION 

The Oder Region, covering four Polish (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie) and four German (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg Vorpommern, 
Saksen) provinces, exists in the economic context already since 1991 when local authori-
ties took the first steps in removing barriers limiting the cooperation of the local commu-
nities. The article presents a detailed analysis of Regional Innovation Strategies of these 
provinces in order to define potential directions of the development and possible areas 
of cooperation between regions on both sides of the Oder. The special stress is being 
put on the innovative activity in regions, peculiarly on problems concerning innovative 
economy, research and the development, the transfer of the technology and institutions 
supporting the innovative development of the region. 

Translated by Katarzyna Rychlik 
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