
 

1.2 Tworzenie możliwości dla 
rozprzestrzeniania i stosowania innowacji 

I3SME: Wdrażanie innowacji 

w sektorze MŚP 

Czas trwania: od października 2008 roku do marca 2011 roku 

Partner wiodący: Prowincja Bolonia (Włochy) 

Partnerzy: Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej, 
Konfederacja Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Włochy), Region 
Autonomiczny Trydent (Włochy), Start-up & Service Centre Fürstenfeld 
(Austria), Rada Rozwoju Gospodarczego Brandenburgii (Niemcy), Agencja 
Rozwoju Regionalnego Południowego Kraju Zadunajskiego (Węgry), 
Stowarzyszenie Panońskiej Sieci Biznesu (Węgry), Centrum Transferu 
Technologii (TechnoCenter) Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia); 
 
Budżet całkowity: 2 338 903,42 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 828 374,20 € 
Dofinansowanie dla ARR SA: 186 287,70 € 
 
 
OPIS PROJEKTU: 

Głównym celem projektu I3SME było tworzenie środowiska przyjaznego 
innowacjom w regionach partnerskich, które są w większości 
zdominowane przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).  

Cel miał zostać osiągnięty poprzez poprawę poziomu zastosowania 
innowacji i instrumentów badawczo-rozwojowych w sektorze MŚP 
poprzez wsparcie ośrodków biznesowych i technologicznych oraz 
administracji publicznej odpowiedzialnych za promocję innowacyjnych 
polityk. Partnerzy chcieli też zwiększyć poziom innowacyjności w oparciu 
o inwestycje w zasoby ludzkie i finansowe prowadzące do przyjęcia 
innowacyjnych systemów (rozwiązania teleinformatyczne, badawczo-
rozwojowe i dotyczące przedsięwzięć typu spin-off). 

W ramach projektu uruchomiono internetową platformę jako główne 
narzędzie, gdzie umieszczano wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 
firm przez moderatorów (ekspertów przeszkolonych i mianowanych 
przez partnerów), co pozwoliło w rezultacie na opracowanie 
indywidualnego raportu na temat innowacji dla każdego z regionów 
partnerskich. Celem było zaangażowanie 100 firm w danym kraju, aby 
zgromadzić porównywalne dane na potrzeby platformy. Pod koniec 
realizacji projektu partnerzy osiągnęli liczbę 852 firm.  

W ostatniej fazie moderatorzy wśród 100 firm przeanalizowanych 
na każdym obszarze wskazywali „Ukrytych Liderów” (nieznane firmy, 
których działalność można uznać za najlepsze praktyki na podstawie 
procesu analizy porównawczej i wyboru) i decydowali, kto zostanie w ten 
sposób wyróżniony i umieszczony w katalogu, który następnie został 
sporządzony m.in. w języku angielskim w celu rozpowszechniania 
zidentyfikowanych najlepszych praktyk.  

Partnerzy pracowali również nad identyfikacją metodologii 
i innowacyjnych działań, aby zdefiniować działania pilotażowe. 
Zorganizowano także kilka imprez publicznych, takich jak: spotkanie 
biznesowe we Włoszech na temat Web 2.0, międzynarodową konferencję 
i spotkania biznesowe w Austrii czy konferencję w Brukseli i spotkanie 
biznesowe w Peczu, a także międzynarodową konferencję w Mariborze. 

 
http://www.i3sme.eu/ 
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Zdjęcia obrazujące realizację działań pobrane zostały 
ze strony projektu 
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