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Oczekiwania start-upów wzglÚdem instytucji
wsparcia przedsiÚbiorczoĂci wpïywajÈce na iloĂÊ
i jakoĂÊ kreowanych podmiotów
Maciej Chrzanowski*, Piotr Zawada**
W latach 2014–2020 w Polsce realizowany jest szeroko zakrojony program finansowego
wsparcia kreacji i rozwoju tzw. start-upów, a wiÚc firm o wysokim potencjale innowacyjnym,
dziaïajÈcym najczÚĂciej w ramach branĝy wysokich technologii, przemysïu 4.0 czy sieci internetowej. Program Start in Poland z budĝetem przekraczajÈcym 2,8 miliarda zïotych zakïada
intensyfikacjÚ postaw przedsiÚbiorczych, a tym samym zwiÚkszenie stopnia innowacyjnoĂci
kraju. Fundamentalnym jednak pytaniem jest, czy wsparcie jedynie bÈdě gïównie finansowe
realnie wpïywa nie tyle na intensyfikacje postaw przedsiÚbiorczych, ile na ich jakoĂÊ oraz jakie
czynniki majÈ wpïyw na wzrost liczby firm o wysokim potencjale innowacyjnym i biznesowym.
Celem artykuïu jest odpowiedě na pytanie, jakie sÈ oczekiwania przedsiÚbiorstw dziaïajÈcych
w ramach instytucji wsparcia przedsiÚbiorczoĂci, które przekïadajÈ siÚ na intensyfikacjÚ
postaw przedsiÚbiorczych, w tym kreacjÚ start-upów, o wysokim potencjale zarówno biznesowym, jak i innowacyjnym. Aby odpowiedzieÊ na pytanie badawcze przeprowadzono badania
zgodnie z zaïoĝeniami sekwencyjnej strategii eksplanacyjnej, w poczÈtkowej fazie realizujÈc
badania iloĂciowe (n = 112), w drugiej zaĂ – jakoĂciowe (n = 17).
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Startups’ Expectations Regarding Entrepreneurship Support Institutions:
How These Expectations Influence the Quantity
and Quality of Established Entities
In 2014–2020, an extensive program of financial support for the creation and development
of the so-called startups, i.e. companies with high innovative potential, operating most often
within the high technology industry, industry 4.0 or the Internet. The ‘Start in Poland’ program with a budget exceeding PLN 2.8 billion assumes the intensification of entrepreneurial
attitudes and thus an increase in the country’s innovativeness. The fundamental question,
however, is whether solely, or mainly, financial support affects not only the intensification
of entrepreneurial attitudes but also their quality and what factors increase the number of
companies with high innovative and business potential. The aim of the article is to answer the
*
**

Maciej Chrzanowski – dr, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza, Polska.
https://orcid.org/0000-0003-2791-8252.
Piotr Zawada – dr hab., prof. UKSW, Uniwersytet Kardynaïa Stefana Wyszyñskiego, Polska.
https://orcid.org/0000-0003-2817-9578.
Adres do korespondencji: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza, ul. Akademicka 2/427,
35-959 Rzeszów, Polska; Uniwersytet Kardynaïa Stefana Wyszyñskiego, ul. Wóycickiego 1/3 (p. 313,
B.b23), 01-938 Warszawa, Polska; e-maile: mc@prz.edu.pl; p.zawada@uksw.edu.pl.

question of what are the expectations of enterprises operating as startup accelerators, which
translate into the intensification of entrepreneurial attitudes, including the creation of startups
with high potential, both business and innovative. In order to answer the research question,
the research was carried out in accordance with the assumptions of the explanatory strategy,
by performing quantitative research (n = 112) in the initial phase and qualitative research
(nb= 17) in the second phase.
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1. Wprowadzenie
AnalizujÈc strukturÚ firm w Polsce, prócz
dostrzegalnej dynamiki wzrostu iloĂci firm
(np. 20% na przestrzeni lat 2009–2016),
nakïadów na dziaïalnoĂÊ badawczo-rozwojowÈ (trzykrotny wzrost w analogicznym
okresie), czy teĝ spadajÈcej stopy likwidacji
nowopowstaïych firm, dostrzec moĝna, iĝ
aĝ 99,8% wszystkich podmiotów w kraju
stanowiÈ mikro-, maïe lub Ărednie przedsiÚbiorstwa, z czego aĝ 96,2% to mikroprzedsiÚbiorstwa (zatrudnienie na poziomie nieprzekraczajÈcym 10b osób), które
zb kolei majÈ 30,5% udziaï w tworzeniu
polskiego PKB (Skowroñska i Tarnawa,
2018, s. 5). Wedïug wielu badaczy to wïaĂnie wspieranie tego sektora niezbÚdne jest
do pobudzania szeroko pojÚtej innowacyjnoĂci na poziomie krajowym (Lee, Shin
ibPark, 2012, s. 832), szczególnie w sytuacji,
w której Polska znajduje siÚ na czwartym
miejscu od koñca rankingu innowacyjnoĂci
Unii Europejskiej (Hollanders i Es-Sadki,
2018, s. 7). W zwiÈzku z tym, iĝ jednym
z kluczowych czynników sukcesu innowacyjnego przedsiÚbiorstw sÈ kompetencje
technologiczne (Coombs i Metcalfe, 2002,
s. 263), najwiÚkszy potencjaï wzrostu potencjaïu innowacyjnego regionów i krajów
widzi siÚ w przedsiÚbiorstwach dziaïajÈcych
w branĝach wysokich technologii o wysokim potencjale biznesowym, szczególnie
na pïaszczyěnie tzw. skalowalnoĂci, a wiÚc
szybkiej globalizacji produktu bÈdě usïugi.
W zwiÈzku zbtym, iĝ to jedne z fundamentalnych charakterystyk przedsiÚbiorstw typu
start-up, definiowanych w wieloraki sposób,
w tym m.in. jako:
• firmÚ istniejÈca krócej niĝ 5 lat
(Criscuolo, Nicolaou, i Salter, 2012,
s.b 319); przedsiÚbiorstwo wysokiego
wzrostu (PwC, 2013, s. 2);
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• firmÚ dziaïajÈcÈ gïównie w branĝy IT
(Compass, 2015, s.143) bÈdě
• innowacyjne przedsiÚbiorstwo znajdujÈce siÚ w poczÈtkowej fazie rozwoju (tj.b do 5 lat istnienia), dziaïajÈce
wb obszarze wysokich technologii bÈdě
dla szeroko pojÚte przetwarzanie
danych, informacji i wiedzy stanowi kluczowy element skalowalnego modelu
biznesowego (Chrzanowski i Zawada,
2018, s.b51);
• quasi przedsiÚbiorstwo bÚdÈce w fazie
opracowywania i testowania modelu biznesowego o wysokim potencjale innowacyjnym i biznesowym;
• przedsiÚbiorstwo par excellence, jednak
posiadajÈce zakorzenione w swojej kulturze organizacyjnej i strategii dziaïania
charakterystyki przypisywane tradycyjnie start-upom (tj. szybkie dostosowywanie siÚ do rzeczywistoĂci gospodarczej,
tzw. pivoty, ciÈgïe testowanie róĝnego
rodzaju elementów skïadowych firmy
(testy A/B) i inne);
rzÈdy wielu krajów, w tym Polski, uruchamiajÈ liczne programy wsparcia finansowego i (rzadziej) merytorycznego inicjatyw
typu start-up. W Polsce takim programem
w perspektywie finansowej 2014–2020 jest
program Start in Poland z budĝetem przekraczajÈcym 2,8 miliarda zïotych, którego
operatorem jest Polski Fundusz Rozwoju.
KluczowÈ rolÚ w ramach tego programu, jak
równieĝ w ramach analogicznych programów w Europie i na Ăwiecie, w tym szczególnie w Stanach Zjednoczonych, odgrywajÈ tzw. akceleratory start-upów, czÚsto
zlokalizowane w ramach parków naukowotechnologicznych, peïniÈcych funkcjÚ nie
tylko przestrzeni coworkingu, lecz takĝe
przestrzeni merytorycznego ib finansowego
wsparcia przedsiÚwziÚÊ wpisujÈcych siÚ
wbcharakterystyki tzw.bstart-upów. Wbpracy
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przyjÚto definicjÚ przedsiÚbiorstwa typu
start-up jako: innowacyjnego przedsiÚbiorstwa znajdujÈcego siÚ w poczÈtkowej
fazie rozwoju (tj. do 5 lat istnienia), dziaïajÈcego w obszarze wysokich technologii
bÈdě dla którego szeroko pojÚte przetwarzanie danych, informacji ibwiedzy stanowi
kluczowy element modelu biznesowego
(Chrzanowski i Zawada, 2018, s. 51).

2. Znaczenie instytucji wsparcia
start-upów w rozwoju
przedsiÚbiorstw o wysokim
potencjale innowacyjnym
Na wielu pïaszczyznach dziaïania mikro-,
maïego i Ăredniego biznesu, w tym szczególnie przedsiÚwziÚÊ typu start-up, odlegïoĂÊ od partnerów ma znaczenie (McKelvey, Hakam i Riccaboni, 2003, s.b483–501),
jednak bliskoĂÊ spoïeczna, kulturowa
(Giuliani, 2007, s. 139–168), organizacyjna
ib geograficzna w kontekĂcie wymiany wiedzy ma mniejsze znaczenie niĝ sÈdzono
wbprzeszïoĂci (Morisson, 2008, s. 817–835).
Równieĝ faza rozwoju przemysïu jest jednÈ
ze zmiennych wpïywajÈcych na relacjÚ geograficznej bliskoĂci firm z sektora MM¥P
ab ich innowacyjnoĂciÈ (Audretsch i Feldman, 1996, s. 254–273). Jak udowadnia
wielu badaczy (Combs i Metcalfe, 2002,
s. 263), proces innowacji coraz czÚĂciej
wykracza poza granice przedsiÚbiorstw,
jednak ich bliskoĂÊ, szczególnie w poczÈtkowej fazie rozwoju, jest czÚsto kluczowa
pod kÈtem zwiÚkszania prawdopodobieñstwa sukcesu, tj. fazy solution-market-fit.
Oczywistym staje siÚ teĝ, iĝ w erze systematycznego wzrostu kompleksowoĂci wiedzy
ibtechnologii (Gallego, Rubalcaba i Suarez,
2013, s. 2034), gïówni aktorzy wzrostu
gospodarczego postrzegajÈ wielopïaszczyznowÈ wspóïpracÚ miÚdzy agentami innowacji (Collins, 2006, s. 14–17) – brokerami
innowacji, klastrami, parkami naukowotechnologicznymi, inkubatorami przedsiÚbiorczoĂci, akceleratorami biznesu – jako
kluczowy aspekt podtrzymujÈcy wydajnoĂÊ
innowacyjnÈ poszczególnych firm (Elango
ibChen, 2012, s. 1425–1444).
Badacze udowodnili (Mytelka i Farinelli,
2000, s. 1–37), iĝ jeĂli maïe firmy wysokich technologii sÈ poïÈczone w róĝnego
rodzaju sieci powiÈzañ, bÚdÈc jednoczeĂnie
w bliskiej odlegïoĂci geograficznej zarówno
od siebie, jak i instytucji wiedzy (uczelni,
instytutów badawczych), mogÈ wytwo-

rzyÊ bardziej wydajne i bardziej skuteczne
strumienie innowacji. Tym samym dla
mikro, maïych i Ărednich przedsiÚbiorstw
(MM¥P), np. klastering oferuje wyjÈtkowe
moĝliwoĂci intensyfikacji innowacji poprzez
zaangaĝowanie siÚ w sieci bliskich powiÈzañ miÚdzy róĝnymi podmiotami (np. uĝytkownikami, odbiorcami, uniwersytetami,
instytucji B+R itd.). Sama wspóïpraca
miÚdzy przedsiÚbiorstwami a instytucjami
naukowymi, jest postrzegana w literaturze
przedmiotu jako bardzo waĝna i szczególnie
korzystna. Jest to spowodowane faktem, iĝ
centra wiedzy majÈ sïuĝyÊ rozpowszechnianiu badañ, edukacji i szkoleniu pracowników przyszïoĂci (Cuervo-Garcia, MontoroSanchez i Martinez, 2008, s.b187– 201).
RozwiÈzaniem quasi instytucjonalnym
dziaïajÈcych w paradygmacie bliskoĂci
(geograficznej, czÚsto spoïecznej i kulturowej, ale przede wszystkim technologicznej)
sÈ parki naukowo-technologiczne, inkubatory (przedsiÚbiorczoĂci), jak równieĝ akceleratory start-upów, które czÚstokroÊ znajdujÈ siÚ w obrÚbie wymienionych wczeĂniej
instytucji. Biznesowe ibtechniczne wsparcie
jest identyfikowane jako jedna z gïównych
korzyĂci w procesie kreacji nowego przedsiÚwziÚcia. Nowo powstaïe firmy technologiczne potrzebujÈ wsparcia na poziomie
zarówno doradztwa stricte biznesowego,
jak i pomocy technicznej w kontekĂcie
rozwoju (Hacket i Dilts, 2004, s. 55–82)
i zrównowaĝonego wzrostu (Cockburn,
Henderson i Stern, 2000, s. 1123–1145).
Wsparcie biznesowe obejmowaÊ moĝe
m.in. planowanie biznesowe, doradztwo
finansowe (podatkowe, rachunkowe, kapitaïowe), udostÚpnienie sieci kontaktów
biznesowych (Hansen, Chesbrough, Nohria
ibSull, 2000, s.b74–83). Wsparcie techniczne
obejmuje miÚdzy innymi dostÚp do badañ
i aktywnoĂci uniwersytetów, laboratoriów,
powierzchni szkoleniowych, kontaktów
biznesowych, dostÚpu do patentów i wartoĂci chronionych prawem intelektualnym
(Hannon, 2005, s. 57–75), technologicznego know-how (Scilliote i Chakrabarti,
2005, s. 327–345). DziÚki lokalizacji parków naukowo-technologicznych, akceleratorów start-upów i inkubatorów
przedsiÚbiorczoĂci w pobliĝu kluczowych
aktorów rozwoju regionalnego, oĂrodków badawczo-rozwojowych, dostawców,
klientów ib innych zainteresowanych stron,
zaïoĝenie o budowaniu sieci wspóïpracy
pomiÚdzy firmami w ramach instytucji, jak
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ibzbzewnÚtrznymi interesariuszami jest niezwykle zasadne (Lofsten i Lindelof, 2005,
s. 1025–1037). WspóïczeĂnie pojawiajÈ siÚ
równieĝ wyspecjalizowane akceleratory,
inkubatory (Schwartz i Hornych, 2008,
s.b 36–49) czy parki naukowo-technologiczne (Cooke, Kaufmann, Levin i Wilson,
2006, s.b 115– 129), które stajÈ siÚ alternatywÈ dla zdywersyfikowanych, dziÚki czemu
firmom dziaïajÈcych w ich ramach ïatwiej
jest wejĂÊ na ĂcieĝkÚ wspóïpracy i dziaïalnoĂci w ramach (zwykle) jednej branĝy.
ZakïadajÈc, iĝ akcelerator speïnia kryteria wielorakiej i wielopïaszczyznowej bliskoĂci wzglÚdem róĝnego rodzaju aktorów
rozwoju regionalnego, wartym uwagi sÈ
czynniki niejako wewnÚtrzne, a wiÚc oczekiwania potencjalnych i obecnych przedsiÚbiorców bÈdě osób dziaïajÈcych w ramach
akceleratorów start-upów, wzglÚdem tych
instytucji.

3. Metodyka badañ
Gïównym celem badañ byïa odpowiedě
na pytanie, jakie jest gïówne oczekiwanie
przedsiÚbiorstw dziaïajÈcych w ramach
instytucji wsparcia przedsiÚbiorczoĂci,
które przekïadajÈ siÚ na intensyfikacjÚ
postaw przedsiÚbiorczych, w tym kreacjÚ
start-upów o wysokim potencjale zarówno
biznesowym, jak i innowacyjnym. Cel ma
charakter wielowÈtkowy i zawiera w sobie
cele zarówno poznawcze, jak i utylitarne.
Badania zostaïy przeprowadzone zgodnie
zb sekwencyjnÈ strategiÈ eksplanacyjnÈ,
polegajÈcÈ na analizie danych iloĂciowych
oraz analizie danych jakoĂciowych, dla których podbudowÚ stanowiÈ wstÚpne wyniki
iloĂciowe. Dobór próby w obu przypadkach miaï charakter celowy (Kaczmarek,
Olejnik i Springer, 2013, s. 116), indywidualny (Stachak, 2013, s. 114), poniewaĝ
spoĂród populacji start-upów na dzieñ
realizacji badañ jakoĂciowych (rozesïano
kwestionariusz ankiety do wszystkich insty-
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tucji wsparcia przedsiÚbiorczoĂci z proĂbÈ
o rozesïanie do inkubowanych/wspieranych
obecnie bÈdě w przeszïoĂci firm, abze zwrotnych wybrano jedynie te, dla których otwartoĂÊ (postawy wpisujÈce siÚ w paradygmat
otwartych innowacji, otwartej przedsiÚbiorczoĂci) stanowiÈ element dziaïalnoĂci).
Na pïaszczyěnie badañ iloĂciowych (zgodnie z metodÈ CAWI) próba obejmowaïa
112brespondentów (zaïoĝycieli bÈdě wspóïzaïoĝycieli start-upów), na pïaszczyěnie
badañ jakoĂciowych zaĂ próba obejmowaïa
17 przedstawicieli start-upów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia z dziaïania 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce
Wschodniej i dziaïajÈcymi w fazie inkubacji
pomysïu w ramach jednego z akceleratorów
start-upów (konkretnie Techno Park Biznes
Hub koordynowanego przez Kielecki Park
Technologiczny przy wspóïpracy z RzeszowskÈ AgencjÈ Rozwoju Regionalnego).
MetodÈ badañ byïy czÚĂciowo ustrukturyzowane wywiady pogïÚbione.

4. Wyniki badañ wïasnych
Kluczowym aspektem z punktu widzenia celu badañ byïa odpowiedě na pytanie,
czy obecna siedziba badanych firm mieĂci
siÚ wb ramach instytucji wsparcia szeroko
pojÚtej przedsiÚbiorczoĂci (parki technologiczne, inkubatory itp.), jak równieĝ jakie
korzyĂci przynosi tzw. otwartoĂÊ, ab wiÚc
dziaïania sïuĝÈce budowaniu róĝnego
rodzaju sieci dziÚki bliskoĂci aktorów rozwoju regionalnego. 58% (nb =b 65) zlokalizowanych jest w parkach naukowo-technologicznych (do których zaliczono parki
technologiczne, parki naukowo-technologiczne, preinkubatory i inkubatory technologiczne – zgodnie z ogólnie przyjÚtymi
definicjami (Kowalak, 2010, s. 8–9)) bÈdě
inkubatorach przedsiÚbiorczoĂci (zrzeszonych w sieci Akademickich Inkubatorach
PrzedsiÚbiorczoĂci, tzw. AIP).
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Rysunek 1. Lokalizacja siedziby badanej grupy start-upów
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½ródïo: opracowanie na podstawie badañ wïasnych.

Niemal ¾ badanych (72%) uwaĝa, iĝ
otwartoĂÊ, w tym lokalizacja w ramach zinstytucjonalizowanych podmiotów wsparcia przedsiÚbiorczoĂci, przyczyniïa siÚ do
przyspieszenia procesu kreacji i wdraĝania

innowacji. 67% wskazaïo na wzrost liczby
partnerów i klientów (48%), natomiast
22% wzrost zysków (w porównaniu z sytuacjÈ, gdy ich siedziby mieĂciïy siÚ w innych
miejscach). Wyniki obrazuje rysunek 2.

Rysunek 2. KorzyĂci z otwartoĂci i lokalizacji w ramach zinstytucjonalizowanych podmiotów wsparcia
przedsiÚbiorczoĂci*
przyspieszenie procesu kreacji i wdrażania innowacji
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* procenty nie sumujÈ siÚ do 100, poniewaĝ pytanie byïo wielokrotnego wyboru.
½ródïo: opracowanie na podstawie badañ wïasnych.

61% badanych dziaïa w sektorze produktów i usïug dla biznesu (rys. 2) – B2B
(n = 68), 24% dla biznesu i konsumenta
– B2B2C (n = 27), a 15% dla konsumenta
– B2C (n = 17). ¿aden z badanych podmiotów nie Ăwiadczyï usïug bÈdě sprzedaje
produktów dla administracji rzÈdowej (stÈd
coraz wiÚcej programów wsparcia tego typu
inicjatyw, np. program GovTech Polska
uruchomiony w 2018 roku). Podobne proporcje zauwaĝalne sÈ w polskim badaniu

Ărodowiska start-upowego (Skaïa, Kurczkowska i Olczak, 2015, s. 16). Tego typu
proporcje mogÈ potwierdzaÊ, iĝ w zwiÈzku
z tym, ĝe wiÚkszoĂÊ badanych Ăwiadczy
usïugi dla biznesu, bliskoĂÊ innych podmiotów biznesowych moĝe byÊ kluczowa dla
potencjaïu ich sukcesu, nawet jeĂli nie sÈ
one potencjalnymi odbiorcami produktów
bÈdě usïug, jednak mogÈ wprowadziÊ dany
podmiot w swojÈ sieÊ kontaktów owocujÈcych póěniejszymi kontraktami.
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Co wiÚcej 99% badanych, finansuje
siÚ gïównie z wïasnych oszczÚdnoĂci (rys.
3), przychodów ze sprzedaĝy (65%) bÈdě
dziÚki finansowaniu (wsparciu) partnera
biznesowego (55%). Trzeba teĝ dodaÊ, ĝe

wiÚkszoĂÊ (89 ze 112) dziaïa na rynku od
ponad dwóch lat, tym samym przekroczyïo
granicÚ uznawanÈ za punkt przetrwania
biznesu.

Rysunek 3. ½ródïa finasowania start-upu*
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Potwierdzeniem tego, iĝ nie tylko pieniÈdze sÈ gïównÈ potrzebÈ mïodych, innowacyjnych firm jest rysunek 4, obrazujÈcy
potrzeby wzglÚdem zasobów. Aĝ 88%
badanych wskazaïo, iĝ gïównÈ potrzebÈ (na

pïaszczyěnie akceleracji ich biznesów) sÈ
tzw. kontakty. W trzeciej kolejnoĂci (61%
wskazañ) wiedza specjalistyczna, w czwartej
zaĂ (55% wskazañ) pracownicy.

Rysunek 4. Potrzeby wzglÚdem zasobów badanej grupy*
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Z kolei na pïaszczyěnie badañ jakoĂciowych (n = 17), najczÚĂciej uwypuklanymi
potrzebami i oczekiwaniami wzglÚdem
instytucji wsparcia przedsiÚbiorczoĂci na
pïaszczyěnie sposobów przyspieszenia rozwoju nowopowstaïych firm, byïy miÚdzy
innymi:
– wsparcie mentoringowe w systemie jeden
do jednego;
– otwarcie instytucji otoczenia biznesu do
wspóïpracy z przedsiÚwziÚciami typu
start-up, w tym tymi jeszcze niesformalizowanymi (zgodnie z prawem gospodarczym);
– promocji rodzimych start-upów przez
samorzÈdy;
– wspóïpraca z jak najwiÚkszÈ liczbÈ podmiotów;
– uĂwiadomienie mïodych przedsiÚbiorców o potrzebie podjÚcia ryzyka, które
przekïada siÚ na realny sukces przedsiÚbiorstw, w tym inwestowania wïasnych
pieniÚdzy w start-up, poniewaĝ tylko
wtedy naprawdÚ widaÊ wiarÚ wb rozwój
przedsiÚwziÚcia i determinacjÚ przez
utratÈ zainwestowanych, wïasnych
oszczÚdnoĂci;
– edukacja dotyczÈca idei start-upów,
modeli rozwoju tego typu inicjatyw
ib gotowych rozwiÈzañ (jak np. metoda
lean start-up) od najmïodszych lat.

5. Podsumowanie i wnioski
W czasach globalnych moĝliwoĂci rozwoju biznesu (szczególnie dziÚki sieci
internetowej) oraz gospodarki opartej na
wiedzy (German-Soto i Gutierrez Flores,
2013, s.b 1–9), zïoĝona i wielopïaszczyznowa natura innowacji niejako wymusza
na firmach ciÈgïy rozwój oraz otwieranie
horyzontów do wspóïpracy na pïaszczyěnie
innowacji (Gallego i in., 2013, s. 2039). Tym
samym coraz wiÚcej firm próbuje podÈĝaÊ
nowymi Ăcieĝkami w tej materii (Laperche,
2011, s. 1319). Czynnikami kluczowymi na
pïaszczyěnie nowopowstaïych firm o wysokim potencjale innowacyjnym i biznesowym (tzw. start-upów) to przede wszystkim
umiejÚtnoĂÊ nawiÈzywania wspóïpracy, jak
i pomoc przez instytucje wsparcia przedsiÚbiorczoĂci na tej pïaszczyěnie, jak równieĝ
szeroko pojÚta edukacja na pïaszczyěnie
istniejÈcych metod, technik i narzÚdzi akceleracji biznesu.
Zarówno badania wïasne, jak i inne
badania, które analizowano podczas

opracowywania konceptualizacji badañ
(cytowane we wczeĂniejszych elementach artykuïu), wskazujÈ, iĝ oczekiwania
firm o najwiÚkszym potencjale innowacyjnym i biznesowym nie zawsze dotyczÈ
finansów, ale przede wszystkim aspektów
okoïofinansowych, w tym szczególnie na
pïaszczyěnie wspóïpracy, która z kolei jest
postawÈ wymagajÈcÈ uzmysïowienia przez
wszystkich aktorów rozwoju regionalnego.
Tym samym dostrzec moĝna, iĝ pierwszym
krokiem do wzmocnienia potencjaïu innowacyjnego Polski moĝe byÊ edukacja na
wszystkich poziomach rozwoju (czïowieka
i firmy) o potrzebie i korzyĂciach wynikajÈcych ze wspóïpracy.
Co wiÚcej, w kontekĂcie niezwykle turbulentnego otoczenia oraz braku pewnoĂci co
do staïoĂci paradygmatów ekonomicznych
i spoïecznych, szeroko pojÚta wspóïpraca
i wsparcie zarówno postaw przedsiÚbiorczych, jak i samych firm, w poczÈtkowych
fazach ich rozwoju, wydaje siÚ kwestiÈ kluczowÈ, prowadzajÈcÈ do zwiÚkszenia potencjaïu innowacyjnego firm oraz ich absorbcji
i dyfuzji innowacji.
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