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Rozdział 1. Wstęp 
Dokument – Design Options Paper - jest podsumowaniem działań realizowanych w ramach 

projektu „DIGIT-ME – efektywne wsparcie cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw 

produkcyjnych”. Główna idea projektu DIGIT-ME to wypracowanie nowego podejścia do 

wspierania i promowania innowacji cyfrowych w firmach produkcyjnych. Partnerzy projektu 

we wniosku aplikacyjnym wskazali na to, że wśród firm produkcyjnych jest zbyt mała 

świadomość istniejących rozwiązań (tj. związanych z Przemysłem 4.0, Internetem Rzeczy, AI 

itp.) oraz możliwości technologicznych.  

Głównym celem projektu jest stworzenie rekomendacji dotyczących poprawy wsparcia 

cyfryzacji wśród MŚP w oparciu o analizę danych na temat poziomu cyfryzacji 

w przedsiębiorstwach produkcyjnych i ocenę istniejących narzędzi i usług. Rekomendacje 

będą skierowane do decydentów i wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu tak, aby 

przedsiębiorstwa mogły lepiej przygotować się na wyzwania związane z cyfryzacją Europy. 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie wiedzy na temat aktualnego stanu polityk i usług związanych 

z cyfryzacją MŚP w regionach Partnerów. 

Cel szczegółowy 2: Podniesienie świadomości i wiedzy o potrzebach przedsiębiorstw 

produkcyjnych w zakresie innowacji cyfrowych, które doprowadzą do lepszego odpowiadania 

na wyzwania Przemysłu 4.0 (stworzenie mapy wsparcia innowacji cyfrowych i programu 

wsparcia). 

Cel szczegółowy 3: Wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie stosowanych przez każdego z 

Partnerów instrumentów wspierania innowacji cyfrowych oraz wypracowanie nowych 

rozwiązań. 

Cel szczegółowy 4: Upowszechnianie zdobytej wiedzy wśród decydentów i instytucji otoczenia 

biznesu. 

Konsorcjum projektowe 

W realizację projektu zaangażowane są trzy wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu z 

Polski, Czech i Finlandii: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego – TRDA (Lider) – POLSKA – od 1995 roku aktywnie 

wspiera lokalne przedsiębiorstwa (głównie MŚP) wpływając tym samym na rozwój 
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gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołany przez władze 

regionalne i lokalne. Obecnie Agencja jest największą organizacją otoczenia biznesu w 

województwie kujawsko-pomorskim i jedną z najsilniejszych agencji w Polsce. Agencja bierze 

udział w różnych wydarzeniach i konsultacjach, zwłaszcza dotyczących wsparcia MŚP. Misją 

Agencji jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, a w szczególności regionu, 

poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości, integrowanie środowiska biznesowego oraz 

prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej. Agencja realizuje swoją misję i prowadzi 

wynikające z niej działania na zasadach non-profit, wychodząc naprzeciw potrzebom 

rozwojowym przedsiębiorstw i instytucji. Skupia firmy o dużym potencjale technologicznym, 

nadając im prestiżu i rozpoznawalności oraz przyciągając osoby poszukujące innowacyjnych 

rozwiązań. 

Innovation Centre of the Usti Region – ICUK (Partner) – CZECHY – buduje ekosystem 

innowacji dla Regionu Usti i pracuje nad rozwojem regionu poprzez niezależne projekty 

mające na celu generowanie nowych możliwości gospodarczych, lepszych warunków oraz 

nowych narzędzi i usług dla mieszkańców regionu. ICUK pomaga lokalnym firmom w realizacji 

ich marzeń o przedsiębiorstwie i rozwoju poza granicami regionu, a także łączy partnerów ze 

świata biznesu, badań i edukacji oraz zwiększa atrakcyjność regionu dla inwestorów. ICUK jest 

ściśle powiązany z lokalnymi uczelniami – Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyne w Usti nad 

Labem, Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze. ICUK jest ważnym członkiem różnych sieci 

i  współpracuje z ważnymi organizacjami, na przykład czeskim Smart City Cluster, który tworzy 

unikalne partnerstwo między biznesem, rządem, samorządem, instytucjami naukowymi 

i mieszkańcami miasta lub NCP 4.0, który przyczynia się do wdrażania Przemysłu 4.0 

w Czechach. ICUK ma 14 kluczowych pracowników i ponad 30 ekspertów zewnętrznych. 

Machine Technology Center Turku Ltd – MTC (Partner) – FINLANDIA - jest organizacją non-

profit zajmującą się badaniami i rozwojem. Głównymi udziałowcami są jednostki edukacji 

publicznej i 70 firm. Celem MTC jest wspieranie rozwoju konkurencyjności przemysłu 

wytwórczego, know-how i technologii. Firma powstała w 2005 roku i obecnie zatrudnia 12 

osób. Ściśle współpracuje z lokalnymi szkołami zawodowymi, politechnikami i uniwersytetami 

(Uniwersytet w Turku i Akademia Åbo) oraz z regionalnymi i krajowymi organizacjami rozwoju. 

Centrum Technologii Maszyn zajmuje się opracowywaniem regionalnych strategii produkcji. 

Ideą MTC jest zebranie pod jednym dachem nowoczesnych technologii potrzebnych różnym 
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organizacjom szkoleniowym. Z biegiem lat Centrum przekształciło się w ważnego regionalnego 

i krajowego gracza zdolnego do reagowania na zmieniające się wyzwania biznesu. 

Źródło finansowania 

Projekt został sfinansowany ze środków programu Horyzont 2020 w ramach programu 

INNOSUP 5: partnerskie uczenie się innowacyjnych agencji. 

STRUKTURA DOKUMENTU 

W zamierzeniu autorów niniejszego opracowania dokument ten ma pełnić rolę przewodnika, 

a nawet służyć jako narzędzie do analizy i rozwoju świadczonych usług, których odbiorcami 

mają być przede wszystkim firmy produkcyjne. 

Rozdział 2. zawiera informacje na temat aktualnego stanu wiedzy w zakresie wspierania 

innowacji cyfrowych w firmach produkcyjnych. 

Rozdział 3. zawiera podsumowanie badań na temat potrzeb i poziomu rozwoju innowacji 

cyfrowych wśród firm produkcyjnych. Badania zrealizowane zostały z wykorzystaniem 

formularza IMP3rove Digital Innovation Quotient. Rozdział ten zawiera również mapę 

wsparcia innowacji cyfrowych w MŚP produkcyjnych. 

Rozdział 4. zawiera rekomendacje wypracowane w ramach projektu, które są odpowiedzią na 

problemy zidentyfikowane w Rozdziale 2 i Rozdziale 3.  

METODOLOGIA TWINNING ADVANCED I SCHEMAT REALIZACJI PROJEKTU 

Twinning Advanced (Twinning +)  

Metodologia Twinning Advanced nie ogranicza się do przekazywania dobrych praktyk między 

Partnerami, ale daje możliwość projektowania i wdrażania lepszych rozwiązań. Podstawową 

ideą Twinning Advanced jest to, aby organizacje wspierające innowacje wspólnie 

rozwiązywały problemy, dzieląc się doświadczeniami i wiedzą. Rezultatem tej współpracy jest 

Design Options Paper, który podsumowuje zidentyfikowane wyzwania i problemy oraz 

zawiera rekomendacje dla decydentów i instytucji otoczenia biznesu. 

Partnerzy pracowali nad wspieraniem innowacji wykorzystując zróżnicowane podejście 

i doświadczenie. Konsorcjum projektowe stworzyło odpowiednie warunki nie tylko do 

wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także zapewniło szerokie spojrzenie na problemy do 

rozwiązania i w rezultacie stworzyło szereg rekomendacji dotyczących skutecznych 
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instrumentów wspierających innowacje cyfrowe w MŚP produkcyjnych. Dzięki projektowi 

DIGIT-ME zwiększono liczbę innowacyjnych agencji zaangażowanych w działania związane 

z partnerską wymianą wiedzy i doświadczeniem, a wyniki projektu upowszechnione wśród 

podmiotów regionalnych i krajowych umożliwią im oferowanie nowych, bardziej 

odpowiednich i wartościowych programów wspierania innowacji dla MŚP produkcyjnych. 

Schemat realizacji projektu 

Aby osiągnąć cele główne i szczegółowe, projekt podzielono na 3 główne fazy: 

1. Badania projektowe. 

W pierwszym etapie Partnerzy dostarczyli dane na temat aktualnych możliwości wspierania 

innowacji cyfrowych w firmach produkcyjnych. Kolejnym krokiem było badanie 

przeprowadzone w każdym z trzech regionów na temat potrzeb i poziomu rozwoju innowacji 

cyfrowych w firmach produkcyjnych. W tym celu wykorzystano formularz IMP3rove Digital 

Innovation Quotient. Podsumowaniem tego badania była mapa wsparcia innowacji cyfrowych 

w firmach produkcyjnych. 

2. Wymiana doświadczeń. 

W trakcie realizacji projektu odbyły się łącznie 4 spotkania, 3 z nich (każdy partner był 

odpowiedzialny za przygotowanie jednego spotkania) dotyczyły realizowanych zadań, 

natomiast ostatnie było wydarzeniem podsumowującym projekt, podczas którego 

przedstawiono rezultaty projektu. 

W związku z pandemią COVID-19 2 spotkania projektowe odbyły się on-line, natomiast jedno 

– na miejscu (w Finlandii). 

Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane on-line przez Toruńską Agencję Rozwoju 

Regionalnego w dniach 29-30 czerwca 2021 roku. Za organizację drugiego spotkania 

odpowiedzialne było Innovation Centre of the Usti Region. Spotkanie odbyło się on-line 

wdniach 25 i 26 listopada 2021 r. Trzecie spotkanie projektowe zostało zorganizowane 

w dniach 15-16 marca 2022 r. przez Machine Technology Center Turku w Finlandii. 
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W ostatnim miesiącu trwania projektu (kwiecień) odbyło się spotkanie podsumowujące 

projekt. Do udziału w tym spotkaniu zaproszono adresatów rekomendacji. Mieli oni okazję do 

zgłoszenia swoich uwag do dokumentu podsumowującego projekt. 

3. Rozpowszechnienie informacji na temat rezultatów projektu. 

Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych w projekcie zadań, Partnerzy rozpoczęli 

rozpowszechnianie dokumentu podsumowującego projekt, prezentującego osiągnięte wyniki 

– Design Options Paper. 
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Rozdział 2. Badania nad politykami wspierania innowacji cyfrowych oraz 

wykaz instrumentów wsparcia dla MŚP oferowanych przez agencje 

regionalne i krajowe  
W tym rozdziale przedstawiono wyniki inwentaryzacji, która skupiła się na aktualnym stanie 

polityki wspierania cyfryzacji wśród MŚP oraz zidentyfikowano instrumenty wsparcia MŚP 

oferowane firmom na szczeblu regionalnym i krajowym. Głównym celem inwentaryzacji była 

weryfikacja jakości i ilości instrumentów wsparcia cyfryzacji. 

GŁÓWNE WNIOSKI 

• Dokumenty strategiczne dotyczące cyfryzacji w krajach partnerskich charakteryzują się 

podobnym poziomem szczegółowości. 

• Wśród przedstawionych usług związanych z cyfryzacją i możliwościami finansowania 

najczęściej pojawiają się następujące problemy i przeszkody: 

o Zasady udziału w projektach mogą wykluczać niektóre rodzaje przedsiębiorstw. 

o Duża złożoność administracyjna związana z dotacją (biurokracja). 

o Firmy nie dostrzegają potrzeby współpracy z organizacjami badawczymi jako 

szczególnie pilnej, dlatego najczęściej inicjatywa leży po stronie organizacji 

badawczej, która chce świadczyć swoje usługi komercyjnie. 

o Niewystarczające zasoby własne (zdolności osobiste, wyposażenie 

technologiczne), ograniczona wiedza na temat cyfryzacji, ograniczony dostęp 

do zespołów badawczych. 

o Udzielona dotacja pokrywa tylko niewielką część potrzeb MŚP (ze względu na 

ograniczoną kwotę dotacji). 

o Niewystarczające doświadczenie we wprowadzaniu cyfryzacji podczas 

pierwszych projektów. Złożoność projektów pod względem szybkości zmiany 

dostępnych narzędzi i usług.  
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Rozdział 3. Badanie potrzeb w zakresie innowacji cyfrowych w firmach 

produkcyjnych. Mapa wspierania innowacji cyfrowych. 

Do oceny wykorzystano audyt IMP3rove Digital Innovation Quotient (DIQ) dostarczony przez 

firmę AT Kearney, rekomendowany przez Komisję Europejską i zgodny z Europejskim 

Systemem Zarządzania Innowacją CEN/TS 16555-1. Ocena IMP3rove Digital Innovation 

Quotient opiera się na połączeniu jakościowych i ilościowych wskaźników wydajności, aby 

mierzyć i porównywać w skali międzynarodowej, w jakim stopniu firmy odnoszą sukcesy 

w przekształcaniu pomysłów w innowacje cyfrowe. 

Badanie to koncentruje się na poszczególnych obszarach działalności firm produkcyjnych 

w obszarze innowacji cyfrowych. Zbadano następujące obszary: 

 

Badanie ma na celu wsparcie przedsiębiorców w doskonaleniu zarządzania innowacjami. 

IMP3rove Digital Innovation Quotient pokazuje przede wszystkim luki w zarządzaniu 

procesami innowacji cyfrowych w firmach. Ta wiedza jest niezbędna dla pomyślnego 

wdrażania innowacji cyfrowych. 

W listopadzie i grudniu 2021 r. w badaniu wzięło udział 17 firm produkcyjnych: 7 z Polski, 5 

z Czech, a także 5 z Finlandii. Informacje uzyskane z kwestionariusza DIQ posłużyły do poznania 

potrzeb i oczekiwań dotyczących innowacji cyfrowych w badanych firmach produkcyjnych. 

Wybrano 19 pytań (spośród 35), które najlepiej oddają stan cyfryzacji firm produkcyjnych, 

które wzięły udział w badaniu i dokonano szczegółowej analizy odpowiedzi udzielonych na te 

pytania. 

Cyfrowa strategia innowacji

Cyfrowy mode l biznesowy

Procesy cyfrowe

Cyfrowy ekosystem i kultura cyfrowa

Stymulatory innowacji cyfrowych
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GŁÓWNE WNIOSKI 

• Firmy wciąż oczekują szybkich rezultatów – takich jak optymalizacja kosztów, 

zwiększenie szybkości procesów od wdrożonych innowacji niż długofalowych efektów. 

• Istnieje zarówno niska świadomość, jak i mała potrzeba dostarczania innowacyjnych 

modeli biznesowych. Jeśli jest to spowodowane rynkiem, który nie jest gotowy do 

zmian, tj. od posiadania do użytkowania produktów i usług, to jest to zrozumiałe, ale 

celem firmy powinno być poszukiwanie nowych podejść, które pozwoliłyby na 

tworzenie przewag. 

• Firmy uzyskują najwięcej informacji w sposób manualny z takich obszarów jak: 

używanie produktu lub usługi przez klienta, obsługa posprzedażowa, zarządzanie 

zakupami i partnerami, sprzedaż i HR. Najbardziej zautomatyzowanymi obszarami są 

natomiast: marketing i finanse. Najmniej zautomatyzowanymi obszarami są: usługi 

posprzedażowe, zakupy i zarządzanie partnerami, HR. 

• Aż 29% firm wskazało, że nie ma żadnych zachęt dla pracowników do uczestnictwa 

w tworzeniu innowacji cyfrowych. 

• Dla 65% firm bardzo ważne i ważne jest, aby możliwości cyfrowe były częścią ogólnego 

programu szkolenia pracowników i rozwoju umiejętności. 

• Cyberbezpieczeństwo – ponad połowa (58%) nie wdrożyła polityki ochrony, a 47% 

odpowiedziało, że nie szkoli regularnie personelu w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

• Firmy nie mają zdefiniowanych wskaźników rezultatu (KPI) do pomiaru wpływu 

innowacji cyfrowych (aż 65% firm). 

DIGITAL INNOVATION SUPPORT MAP IN MANUFACTURING SMEs  

Bazując na wynikach audytu innowacji cyfrowych (DIQ) przeprowadzonego przez każdego 

z Partnerów wśród firm produkcyjnych z danego regionu, przygotowaliśmy mapę wsparcia 

innowacji cyfrowych w MŚP produkcyjnych. W każdym z badanych obszarów jest miejsce na 

poprawę. Poniżej znajduje się lista zagadnień i kierunków, które stanowią podstawę do 

przygotowania rekomendacji dla instytucji otoczenia biznesu i decydentów. 

• Zachęcanie do uznania innowacji cyfrowych za strategiczne dla rozwoju firmy w 

perspektywie krótko- i długoterminowej. 

• Edukacja na temat nowych modeli biznesowych. 

• Poprawa zarządzania opartego na danych. 
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• Zachęcanie do wdrażania automatyzacji procesów. 

• Wzmacnianie kultury cyfrowej. 

• Rozwijanie cyfrowych zdolności pracowników. 

• Zwracanie szczególnej uwagi na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. 

• Pomiar efektywności wpływu innowacji cyfrowych. 

• Dostęp do bezpiecznego finansowania. 

• Wzmocnienie świadomości potrzeby wdrażania innowacji cyfrowych. 

  

DIGITAL 
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MAP 
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Rozdział 4. Rekomendacje. Program wsparcia efektywnych innowacji 

poprzez działania digitalizacyjne 

WYZWANIA 

Na etapie pisania wniosku aplikacyjnego Partnerzy zidentyfikowali kilka barier i przeszkód, 

które były wspólne dla wszystkich regionów i krajów. Wymieniono następujące kwestie: 

• Niski poziom wiedzy i zasobów na temat innowacji cyfrowych i wyzwań Przemysłu 4.0 

wśród firm produkcyjnych, 

• brak kompleksowych rozwiązań łączących różne usługi (np. szkolenia, projektowanie 

procesów, usługi nowych technologii), 

• firmy produkcyjne nieustannie stawiają czoła wyzwaniom, aby wprowadzać innowacje 

i myśleć z wyprzedzeniem i aby tym samym móc skutecznie konkurować na rynku, 

• słabe możliwości współpracy biznesu i nauki, aby pomóc kształcić przedsiębiorców 

i kadrę kierowniczą w zakresie praktycznych aspektów i możliwości związanych 

z cyfryzacją firm. 

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji instrumentów/usług wspierających cyfryzację firm 

produkcyjnych w Czechach, Finlandii i Polsce oraz po uwzględnieniu wyników DIQ, partnerzy 

przygotowali analizę SWOT. Pozwala na wykorzystanie zebranych informacji do opracowania 

strategii działania opartej na mocnych stronach i szansach, eliminując lub niwelując słabości 

i zagrożenia. Analiza ta stała się podstawą do sformułowania wyzwań i problemów, które 

następnie przekształcono w rekomendacje. 

STRENGHTS WEAKNESSES 

Dobre podstawowe umiejętności 

informatyczne, zwłaszcza wśród młodych 

ludzi - Finlandia 

Dobra infrastruktura – Finlandia 

Dobrze rozwinięta i skoordynowana sieć 

dostarczająca wiedzę na temat cyfryzacji – 

Czechy 

Programy wspierania świadomości w 

zakresie nowych technologii – Czechy, 

Polska 

Struktura edukacyjna – Czechy, Polska 

Brak ekspertów w zakresie cyfryzacji (sektor 

prywatny i publiczny) – Czechy, Polska 
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Szybko rozwijający się ekosystem usług 

wsparcia – Czechy, Polska 

Doświadczenie i wiedza na temat 

wcześniejszych programów i instrumentów 

(bony na innowacje) – informacje zwrotne 

od firm - Czechy 

Uczelnie regionalne pracują nad aktualnymi 

wyzwaniami, w tym cyfryzacją 

Problem ze współpracą różnych 

interesariuszy systemu – Polska 

Zbyt niskie wykorzystanie wcześniejszych 

doświadczeń – Polska, Finlandia 

Właściciele starszych firm nie są 

zainteresowani cyfryzacją – Finlandia, 

Polska, Czechy 

Młodsi ludzie nie są zainteresowani 

przemysłem produkcyjnym – Czechy, 

Finlandia 

Filozofia niskich kosztów pracy - Polska 

OPPORTUNITIES NEEDS / THREATS 

Fundusze unijne i krajowe – poziomy unijne 

i krajowe; 

Fizyczna bliskość różnych interesariuszy 

wspierających innowacje cyfrowe; 

Poprawa wsparcia politycznego na szczeblu 

krajowym i regionalnym; 

Powrót produkcji z Azji/Chiny do Europy; 

Ludzie coraz bardziej przyzwyczajają się do 

innowacji cyfrowych; 

Braki siły roboczej, rosnące koszty energii – 

większe zainteresowanie ze strony firm 

automatyzacją (wzrost wydajności, 

szybkości procesów); 

System edukacyjny – szkoły nie odpowiadają 

na obecne trendy m.in. digitalizację – 

problem z programem studiów 

(nieelastyczny), zbyt długi czas zdobywania 

nowej wiedzy; 

Możliwość zastąpienia roli uczelni i innych 

szkół bezpośrednio przez firmy (szczególnie 

duże); 

Niska świadomość społeczna i akceptacja 

zmiany; 

Brak wykwalifikowanej siły roboczej z 

zakresu IT; 

Rola urzędu pracy – pozyskuje duże 

pieniądze na przekwalifikowanie 

bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy. 

Pieniądze te mogą być wydatkowane w 
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Bycie operatorem robota jest dla młodych 

ludzi bardziej atrakcyjne niż wykonywanie 

„brudnej” pracy; 

Cyfryzacja świata w ogóle; 

ramach zamówień publicznych głównie na 

podstawie ceny – kursy są niskiej jakości, nie 

odzwierciedlają nadchodzących potrzeb 

rynku pracy (na podstawie nieaktualnych 

danych) – Czechy; 

Badania przeprowadzone w ramach projektu oraz spotkania projektowe połączone z wymianą 

doświadczeń pozwoliły zidentyfikować kolejne problemy i wyzwania związane ze wspieraniem 

cyfryzacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych: 

• Brak ekspertów w dziedzinie cyfryzacji (sektor prywatny i publiczny); 

• Trudności w znalezieniu niezbędnych ekspertów i uzyskaniu dofinansowania na ich 

usługi; 

• Potrzeba wsparcia w określeniu kierunków rozwoju; 

• Trudności we współpracy firm z ekspertami – brak doświadczenia w tym obszarze 

wśród biznesu, problemy ze zrozumieniem języka ekspertów; 

• Niewielka świadomość tego, w jaki sposób technologia może pobudzić biznes; 

• Nieumiejętność pokazania korzyści płynących z cyfryzacji; 

• Brak świadomości lub mała potrzeba dostarczania innowacyjnych modeli biznesowych; 

• Niewystarczające finansowanie. 

REKOMENDACJE 

Na podstawie informacji uzyskanych: 

• ze spisu polityk i instrumentów wspierania innowacji dla MŚP; 

• z badania potrzeb i poziomu rozwoju innowacji cyfrowych (audyt DIQ); 

• ze spotkań typu peer learning połączonych ze spotkaniami z firmami produkcyjnymi 

z Polski, Czech i Finlandii; 

• z wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami projektu podczas spotkań 

projektowych, 

Partnerzy DIGIT-ME omówili i uzgodnili, że wszystkie rekomendacje dotyczą w pierwszym 

rzędzie innowacyjnych agencji. Jednak niektóre zalecenia mają charakter systemowy i do ich 

wdrożenia konieczne jest zaangażowanie decydentów politycznych. Poniżej przedstawiamy 

rekomendacje z podziałem na systemowe (dla decydentów politycznych) i inne (skierowane 
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do agencji innowacji i organizacji wsparcia biznesu). Dla każdej z rekomendacji określiliśmy cel, 

przedstawiliśmy uzasadnienie oraz zaproponowaliśmy przykładowe rozwiązania:

 

Rekomendacje 
systemowe (dla 

decydentów)

Wdrożenie wsparcia 
systemowego w zakresie 

cyfryzacji w firmach 
produkcyjnych

Poprawa systemu edukacji 
i wzmocnienie współpracy 

uczelni z firmami 
produkcyjnymi

Szeroka kampania 
promocyjna w mediach 
dotycząca cyfryzacji w 
firmach produkcyjnych

Rekomendacje dla 
instytucji otoczenia 

biznesu i 
innowacyjnych agencji

Pomoc firmom w 
przygotowaniu strategii 

innowacji cyfrowych

Pomoc przedsiębiorcom w 
znalezieniu potrzebnych 

ekspertów i uzyskanie 
współfinansowania ich 

usług

Opracowanie metodyki 
pozyskiwania i analizy 
danych; wykorzystanie 

zebranych informacji do 
wydajniejszego działania

Rozwijanie kompetencji 
cyfrowych społeczeństwa

Wsparcie automatyzacji 
procesów

Rozwijanie cyfrowych 
zdolności pracowników –

system zachęt 
pracowniczych 
(finansowych i 

pozafinansowych)

Zwiększanie świadomości 
na temat 

cyberbezpieczeństwa
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System recommendations (for policy makers) 

1. Wdrożenie wsparcia systemowego w zakresie cyfryzacji w firmach produkcyjnych. 

Rekomendacja ta jest odpowiedzią na problem niedostatecznego finansowania cyfryzacji 

w firmach produkcyjnych. 

Cel: Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w działaniach związanych 

z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0. Dotyczy to w szczególności takich obszarów jak: 

cyfryzacja, automatyzacja czy robotyzacja. 

Uzasadnienie: Cyfryzacja szczególnie dla firm z sektora produkcyjnego oraz dla firm myślących 

o większej ekspansji i zdobywaniu rynków zagranicznych stała się koniecznością. Wyraźnie 

widać, że ten trend będzie się dalej rozwijał. Firmy mają ograniczone możliwości finansowe 

i brak odpowiedniej wiedzy na temat narzędzi cyfrowych. W firmach produkcyjnych, zwłaszcza 

małych i średnich, proces cyfrowej transformacji przebiega zdecydowanie zbyt wolno. Raport 

Digi Index przygotowany przez Siemens Polska wskazuje na potrzebę pilnych działań, 

zwłaszcza w zakresie pozyskania finansowania na cyfryzację i dostępu do know-how. 

Proponowane rozwiązanie: Programy grantowe podobne do pilotażu ogłoszonego przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie na: usługę polegającą na 

opracowaniu mapy drogowej, usługi doradcze związane z realizacją mapy drogowej, zakup 

maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji wybranego obszaru przekształceń, zakup wartości 

niematerialnych w postaci patentów, licencje, know-how i inne prawa własności 

intelektualnej. 

Innym rozwiązaniem mogą być vouchery na specjalistyczne szkolenia (vouchery cyfrowe) oraz 

różnego rodzaju ulgi podatkowe związane z wprowadzeniem rozwiązań cyfrowych w firmach 

produkcyjnych. 

2. Poprawa systemu edukacji i wzmocnienie współpracy uczelni z firmami 

produkcyjnymi. 

Rekomendacja ta jest odpowiedzią na jedno z zagrożeń wymienionych w analizie SWOT 

w odniesieniu do edukacji: szkoły nie odpowiadają na obecne trendy, w tym na cyfryzację. 

Pojawia się problem z programem studiów (który nie jest elastyczny) i m.in. zbyt długi czas 

zdobywania nowej wiedzy. 
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Cel: Usprawnienie i reforma systemu edukacji w celu podniesienia świadomości i pogłębienia 

wiedzy o nowoczesnych technologiach i ich zastosowaniu w przemyśle. 

Uzasadnienie: Dobrze przygotowana (dobrze wykształcona) młodzież i studenci będą 

wartościowymi pracownikami w firmach produkcyjnych. 

Proponowane rozwiązanie: Wprowadzenie tematyki nowoczesnych technologii, sztucznej 

inteligencji, robotyzacji i automatyzacji do programu edukacyjnego w szkołach średnich. 

Z uwagi na to, że obecnie w przemyśle 4.0 istnieją zawody/zawody, których wcześniej nie było, 

ważne jest, aby konkretnie zdefiniować i scharakteryzować nowe zawody. 

Tworzenie klastrów edukacji cyfrowej – współpraca między uczelniami, nauczycielami, 

doradcami zawodowymi, przedstawicielami innowacyjnych firm. Główne zadania to: 

określenie ram współpracy, skorzystanie z ich doświadczeń, ocena programu nauczania, plan 

praktyk. 

Vouchery dla nauczyciela – aby zdobyć wiedzę o nowych trendach w digitalizacji. 

3. Szeroka kampania promocyjna w mediach dotycząca cyfryzacji w firmach 

produkcyjnych. 

Cel: podnoszenie na szeroką skalę świadomości, jak ważna i pomocna jest cyfryzacja 

działalności firm produkcyjnych; zachęcanie do wdrażania nowych rozwiązań. 

Uzasadnienie: Zwiększona świadomość sprawi, że firmy chętniej zainwestują w nowe 

rozwiązania. 

Proponowane rozwiązanie: przykłady dobrych praktyk (reportaże), rozmowy z ekspertami 

(wywiady), przykłady rozwiązań gotowych do wdrożenia. Wykorzystanie w tym celu zarówno 

mediów tradycyjnych, jak i kanałów mediów społecznościowych. 

Rekomendacje dla organizacji wspierających biznes i agencji innowacji 

1. Pomoc firmom w przygotowaniu strategii innowacji cyfrowych oraz dostarczanie 

informacji o trendach innowacji cyfrowych, które mają wpływ na firmy produkcyjne. 

Rekomendacja ta dotyczy wniosków z pierwszego obszaru badania Digital Innovation 

Quotient: Strategia innowacji cyfrowych. Istnieje zarówno niska świadomość, jak i mała 

potrzeba dostarczania innowacyjnych modeli biznesowych. Jeśli jest to spowodowane 
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rynkiem, który nie jest gotowy na zmianę, tj. z posiadania na użytkowanie produktów i usług, 

to jest to zrozumiałe, ale celem firmy powinno być poszukiwanie nowych podejść, które 

pozwoliłyby na tworzenie przewag. 

Cel: Zachęcanie do postrzegania innowacji cyfrowych jako strategicznych dla rozwoju firmy 

w perspektywie krótko- i długoterminowej. Edukacja na temat nowych modeli biznesowych. 

Uzasadnienie: W gospodarce nastawionej na rozwój, konkurencyjność przedsiębiorstw zależy 

przede wszystkim od strategii innowacyjności oraz zastosowania nowych technologii 

i cyfryzacji w skali globalnej. Ważne jest, aby przedsiębiorcy posiadali wiedzę na temat 

aktualnych trendów. 

Proponowane rozwiązania: Szeroki zakres szkoleń, mentoringu i konsultacji z wykorzystaniem 

narzędzi biznesowych m.in. Digital Innovation Quotient, Business Model Canvas, Lean Canvas 

lub bardziej zaawansowane metody jak Six Sigma DMADV do przeprojektowania obecnych 

procesów lub opracowania nowych; wsparcie w określaniu kierunków rozwoju 

(z wykorzystaniem istniejących narzędzi i rozwiązań); pomoc w tworzeniu planu działań na 

rzecz cyfryzacji; kompleksowe podejście do tematu innowacji cyfrowych. 

2. Pomoc przedsiębiorcom w znalezieniu potrzebnych ekspertów i uzyskanie 

współfinansowania ich usług. 

Rekomendacja ta jest odpowiedzią na brak ekspertów i brak doświadczenia w pracy 

z ekspertami. 

Cel: Uczenie się od najlepszych specjalistów - praktyków. Zrozumienie, co to znaczy pracować 

z ekspertem. Nauka, jak pracować z ekspertami. 

Uzasadnienie: Brak doświadczeń w tym zakresie wśród biznesu, problemy ze zrozumieniem 

języka ekspertów. 

Proponowane rozwiązanie: Z jednej strony dobrym rozwiązaniem może być stworzenie bazy 

ekspertów, z drugiej może to być połączone z przyznawaniem bonów (voucherów) na usługi 

eksperckie (pomoc w sfinansowaniu usługi). Baza może być regionalna lub krajowa. Zaleca się 

korzystanie z istniejących rozwiązań. 
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3. Opracowanie metodyki pozyskiwania i analizy danych jako podstawa efektywnego 

zarządzania biznesem; wykorzystanie zebranych informacji do wydajniejszego 

działania. 

Rekomendacja ta dotyczy wniosków z drugiego obszaru badania Digital Innovation Quotient: 

Cyfrowy Model Biznesowy. 

Cel: Uświadomienie przedsiębiorcom wagi zbierania i analizowania danych. 

Uzasadnienie: Starannie zebrane i precyzyjne dane firmy pozwolą na dotarcie do kluczowych 

informacji - przewidywanie trendów rynkowych i oczekiwań klientów, identyfikowanie 

mocnych stron firmy. 

Proponowane rozwiązanie: Temat zbierania i analizy danych powinien być częścią szkoleń 

i warsztatów. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych społeczeństwa poprzez m.in. popularyzacja idei 

związanych z cyfryzacją przedsiębiorstw produkcyjnych i wykorzystaniem ICT 

(przemysł 4.0); Aktywne budowanie kultury cyfrowej i wzmacnianie świadomości 

potrzeby wdrażania innowacji cyfrowych; Promowanie firm, które cechuje odwaga, 

kreatywność i otwartość we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. 

Ta rekomendacja jest odpowiedzią na słabo rozwiniętą kulturę cyfrową. 

Cel: Zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w innowacje cyfrowe. Dzielenie się 

dobrymi praktykami. 

Uzasadnienie: Zwiększona świadomość sprawi, że firmy chętniej zainwestują w nowe 

rozwiązania. 

Proponowane rozwiązania: przykłady dobrych praktyk, wydarzenia poświęcone 

popularyzowaniu cyfryzacji, wizyty studyjne; Zalecenie korzystania z istniejących rozwiązań. 

5. Wsparcie automatyzacji procesów. 

Rekomendacja ta dotyczy wniosków z trzeciego obszaru badania Digital Innovation Quotient: 

Procesy cyfrowe. 

Cel: Wskazanie na korzyści płynące z automatyzacji procesów w firmie produkcyjnej. 
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Proponowane rozwiązania: stworzenie bazy procesów / bazy dostawców usług. Zalecenie 

korzystania z istniejących rozwiązań. 

6. Rozwijanie cyfrowych zdolności pracowników – system zachęt pracowniczych 

(finansowych i pozafinansowych). 

Rekomendacja ta jest odpowiedzią na pytanie na temat zachęt stosowanych przez firmy, aby 

motywować pracowników do angażowania się w tworzenie i rozwój innowacji cyfrowych. 

W badaniu DIQ 29% firm wskazało, że nie ma żadnych zachęt dla pracowników. 

Cel: Zachęcanie pracowników do angażowania się w procesy związane z tworzeniem 

i rozwojem innowacji związanych z cyfryzacją. 

Uzasadnienie: Oczywiste jest, że ciężar wprowadzania innowacji i cyfryzacji firm 

produkcyjnych powinien leżeć w kompetencjach dyrektora ds. technologii (Chief Technology 

Officer – CTO). Dla firmy ważne jest posiadanie specjalisty o takich kompetencjach. Ale 

z drugiej strony pomysły i zaangażowanie pracowników mogą być cennym wkładem w rozwój 

cyfryzacji w firmie. 

Proponowane rozwiązania: kursy otwarte i szkolenia – łatwy dostęp dla pracowników; 

7. Zwiększanie świadomości na temat cyberbezpieczeństwa. 

Rekomendacja ta jest odpowiedzią na pytanie o cyberbezpieczeństwo i o środki podjęte w celu 

jego zwiększenia. Z jednej strony firmy wskazują, że są świadome zagrożeń: 94% stwierdziło, 

że są w pełni świadome zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Ale z drugiej strony: aż 58% nie 

wdrożyło polityki ochrony, a 47% odpowiedziała, że nie szkoli swoich pracowników w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. 

Cel: Uświadomienie jak ważne jest bezpieczeństwo cyfrowe (ochrony sieci informatycznych, 

urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym 

dostępem). 

Uzasadnienie: Firmy zbierają, przetwarzają i przechowują niezliczoną ilość danych na 

komputerach i innych urządzeniach. Istotna część tych danych może być informacją wrażliwą, 

niezależnie od tego, czy jest to własność intelektualna, dane finansowe, dane osobowe lub 

innego rodzaju dane, w przypadku których nieupoważniony dostęp może mieć negatywne 
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konsekwencje. Organizacje przekazują poufne dane w sieci i innych urządzeniach podczas 

prowadzenia działalności, dlatego tak ważna jest ochrona tych informacji i systemów 

używanych do ich przetwarzania lub przechowywania.  

Proponowane rozwiązania: audyty cyberbezpieczeństwa, ułatwienie pracownikom działu 

bezpieczeństwa IT, administratorom sieci itp. Zdobycie kwalifikacji: Certyfied Ethical Hacker 

(certyfikowany etyczny haker) autoryzowaną przez odpowiedzialną za profesjonalne 

standardy e-biznesu oraz bezpieczeństwa informatycznego międzynarodową organizację EC-

Council, „etyczny hacking”, usługi konsultingowe. 

Główna odpowiedzialność za wspieranie działań innowacyjnych spoczywa na agencjach 

innowacji jako głównych aktorach powołanych szczególnie do tego rodzaju działań. Jednak 

bardzo ważne jest poza tym zaangażowanie szerokiej gamy organizacji, które mogą odgrywać 

różne role i przyczynić się do stworzenia sprzyjającego środowiska dla rozwoju znaczących 

i skutecznych rozwiązań. Takie podejście zapewnia dostęp do szerszej grupy firm 

produkcyjnych, które korzystają z oferty różnych organizacji otoczenia biznesu, nie zawsze 

agencji innowacji.  

PROGRAM WSPARCIA EFEKTYWNYCH INNOWACJI POPRZEZ CYFRYZACJĘ 

Program wsparcia efektywnych innowacji poprzez cyfryzację jest podsumowaniem rezultatów 

osiągniętych w ramach projektu. Składa się z trzech części: 

A. Wprowadzenie  – całościowa diagnoza przedstawiająca wnioski płynące z ewaluacji polityk 

i instrumentów wsparcia cyfryzacji. Kwestia ta została omówiona w rozdziale 2. Design Options 

Paper. 

B. Analiza głównych obszarów – obejmująca 5 obszarów badanych podczas Digital Innovation 

Quotient, które posłużyły do stworzenia mapy wsparcia innowacji cyfrowych 

w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Kwestia ta została omówiona w rozdziale 3. Design 

Options Paper. 

C. Nowa usługa i propozycja działań – ta część opracowywana jest na podstawie wniosków 

opracowanych w części A i B oraz dostarczonych rekomendacji. Stworzona została jedna 

kompleksowa usługa, która łączy w sobie zarówno pozyskiwanie finansowania, jak 
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i wspieranie różnego rodzaju działań cyfryzacyjnych. Wspierane obszary aktywności cyfrowej 

nakładają się na wyzwania i problemy, które zidentyfikowaliśmy w projekcie. 

Digital Vouchers programme 

Streszczenie/krótki opis 

Program Digital Vouchers koncentruje się na 

cyfryzacji w sektorze prywatnym, gdzie beneficjenci 

otrzymają wsparcie we współpracy z organizacjami 

badawczo-technologicznymi (RTO) oraz 

organizacjami wspierania biznesu i agencjami 

innowacji lub wykwalifikowanymi usługodawcami w 

zakresie wprowadzania cyfrowych narzędzi i 

rozwiązań, które wzmacniają konkurencyjność 

poprzez większą adaptacyjność. 

Wspierane działania 

Przykłady wspieranych działań cyfryzacyjnych: 

Rewizja modelu biznesowego i strategii firmy pod 

kątem wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz 

wykorzystania narzędzia do analizy „dojrzałości 

cyfrowej” (analiza działalności firmy z punktu 

widzenia poziomu cyfryzacji m.in. HR, analiza 

łańcucha wartości, integracja pionowa lub cykl życia 

produktu) 

Analiza skupia się na następujących tematach: 

• Zmiany na rynkach oraz w środowisku 

przemysłowym, politycznym i środowiskowym; 

• Zarządzanie, strategia, organizacja i współpraca 

korporacyjna; 

• Dojrzałość działań w poszczególnych działach w 

łańcuchu dostaw, cyklu życia produktu i produkcji z 

perspektywy koncepcji Przemysłu 4.0; 

Opracowanie badań uzupełniających dla wdrożenia 

narzędzi cyfrowych: 

• Ogólna strategia cyfryzacji firmy 
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• Wsparcie działań produkcyjnych (robotyzacja, 

cyfrowe bliźniaki, czujniki i datamining, IoT, uczenie 

maszynowe) 

• Wsparcie procesów biznesowych i 

administracyjnych (CRM, Business Inteligence, 

digitalizacja biznesu) 

• Cyberbezpieczeństwo 

Ekonomiczna ocena zwrotu z inwestycji w cyfryzację 

z wykorzystaniem systemowego modelu innowacji. 

Doradztwo w zakresie wykorzystania instrumentów 

finansowania inwestycji w cyfryzację. 

Wnioskodawca/beneficjent/rodzaj 

podmiotu 

Podmiot gospodarczy będący małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (MŚP) – jako kwalifikujący się 

wnioskodawca; 

RTO; DIH – partner projektu, dostawca usług 

Warunki 

Siedziba/oddział w kwalifikującym się kraju UE; 

Wielkość wnioskodawcy jest zgodna z definicją UE 

MŚP; 

Partner do realizacji projektu pochodzi z organizacji 

badawczych lub wykwalifikowanych usługodawców 

w zakresie wdrażania narzędzi i rozwiązań cyfrowych 

(Digital Innovation HUB); 

Wybór usługodawcy dla RTO lub Kwalifikowanego 

Wykonawcy (DIH). 

Forma i wysokość wsparcia 

Wnioskowana min. kwota dofinansowania na jeden 

projekt: 2 000 EUR, max. kwota dofinansowania na 

jeden projekt: 15 000 EUR. 

Intensywność pomocy może różnić się w zależności 

od ogłoszonego naboru. 

Dotacja przyznawana jest w ramach programu de 

minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
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1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis. L 352 z 

24.12.2013r. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 

nr 1407/2013 (dla innych sektorów) kwota pomocy 

na rzecz jednego podmiotu de minimis wynosi 

maksymalnie 200 000 EUR na 3 lata. 

Specyfika programu (rezultaty, przygotowanie, dodatkowe informacje) 

Nabór otwarty W toku  

Liczba wspartych projektów 
Nabór/rok min. 200 

Razem: min. 1000 

Wyniki/rekomendacje 

Wynikiem będzie raport końcowy z zrealizowanej 

współpracy między partnerami / z udanej realizacji 

projektu cyfryzacji (MŚP). 

Rekomendacja: monitorowanie wpływu cyfryzacji i 

dalsza współpraca między partnerami (3 lata po 

zakończeniu projektu). 

Bezpieczeństwo techniczne i 

systemowe programu 

Opracowanie podręcznika programu, ustalenie 

warunków programu, weryfikacja zdolności 

absorpcyjnych i promocji programu. 

Wybór eksperta: DIH – centrum innowacji cyfrowych 

ogłasza otwarty przetarg na dostawcę usług. 

Wnioskodawca/beneficjent otrzymuje listę 

kwalifikowanych dostawców, spośród których może 

wybrać dostawcę usług. Można zacząć od listy DIH 

opublikowanej na platformie S3. 

Partnerzy Projektu dołożyli starań, aby dokument ten spełniał następujące warunki: 

• był osiągalny dla małych firm, 

• obejmował 5 obszarów zgodnych z obszarami badanymi w ramach Digital Innovation 

Quotient, 
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• po wykorzystaniu bonu firmę może wziąć udział w większych projektach dotyczących 

cyfryzacji. 

Ten program wsparcia dla efektywnych innowacji poprzez działania digitalizacyjne będzie 

upowszechniany wśród wszelkiego rodzaju podmiotów działających jako agencje wspierające 

innowacje. Chcemy, aby rezultaty projektu były łatwo osiągalne dla wszystkich 

zainteresowanych stron. 

Podsumowanie 

Realizacja projektu DIGIT-ME przez Partnerów z Polski, Czech i Finlandii doprowadziła do 

upowszechnienia fińskiego podejścia do innowacji, które zostało wzbogacone 

o doświadczenia krajów Europy Środkowej (Czech i Polski). Co więcej, umożliwiła wymianę 

doświadczeń w zakresie wspierania rozwoju Przemysłu 4.0 w celu wzmocnienia pozycji 

każdego regionu i państwa. Wreszcie, realizacja projektu podniosła świadomość, że potrzebne 

są konkretne polityki, aby pomóc MŚP produkującym stawić czoła wyzwaniom związanym 

z cyfryzacją w ich firmach. 

Podsumowując, już teraz możemy poinformować, że osiągnięto następujące rezultaty 

projektu: 10 agencji innowacji z krajów Partnerów projektu i innych krajów członkowskich oraz 

30 firm produkcyjnych bezpośrednio podniosło swoją wiedzę na temat skutecznego 

wspierania innowacyjności poprzez cyfryzację. Ponadto, 42 różnych interesariuszy (klastry, 

izby handlowe, stowarzyszenia przemysłowe, centra transferu technologii itp.) z krajów 

Partnerów projektu i innych krajów członkowskich bezpośrednio podniosły swój poziom 

wiedzy na temat skutecznego wspierania innowacyjności poprzez cyfryzację. 

Ufamy, że opracowane i przedstawione rekomendacje oraz dobre praktyki pomogą agencjom 

innowacji i instytucjom otoczenia biznesu z Polski, Czech i Finlandii jeszcze skuteczniej 

wspierać firmy produkcyjne z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z całej Europy. 


