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Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych 
przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim

Toruń, 14 maja 2014

Badanie przedsiębiorstw 
i instytucji otoczenia biznesu

Głównym celem badania była identyfikacja potrzeb 
przedsiębiorców i IOB w zakresie wzmacniania kontaktów 
między przedsiębiorstwami prowadzących do działalności 
innowacyjnej. 

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1038 
przedsiębiorstw z województwa 
kujawsko-pomorskiego i 30 instytucji otoczenia biznesu

Zaledwie 8% przedsiębiorców w województwie kujawsko-
pomorskim deklaruje, że kiedykolwiek korzystało z oferty 
IOB działających w regionie. Współpraca biznesu z IOB 
najczęściej (łącznie 5 % wskazań) ma charakter 
sporadyczny, incydentalny.

Tylko jeden na dziesięciu (11%) badanych 
przedsiębiorców deklarował, że spotkał się z akcją 
promującą ofertę IOB działających na terenie 
województwa.



2014-05-14

2

Wybór IOB testujących Model

Wybrane IOB Kryteria wyboru

Typ IOB Lokalizacja IOB Potencjał IOB

Izba Przemysłowo -
Handlowa w Toruniu

organizacja zrzeszająca 
przedsiębiorców

Toruń

możliwość 
oddelegowania 2 

pracowników 
spełniających kryteria 

opisane w Modelu

Włocławski Inkubator 
Innowacji i 
Przedsiębiorczości

inkubator 
przedsiębiorczości

Włocławek

Regionalne Centrum 
Innowacyjności przy UTP w 
Bydgoszczy

organizacja wspierająca 
przedsiębiorstwa we 
wdrażaniu innowacji

Bydgoszcz

Dodatkowe kryterium - forma prawna IOB:

 izba gospodarcza, 

 jednostka samorządu terytorialnego,

 jednostka organizacyjna uczelni wyższej.

Przygotowanie animatorów współpracy do 
testowania

1. Wybór 6 pracowników IOB pełniących rolę animatorów współpracy

• Agnieszka Piątkowska
• Ilona Zduńska

• Karolina Gmurczyk
• Justyna Karkosik

• Dariusz Pańka
• Waldemar Wiśniewski

2. Przeprowadzenie seminarium
• 17 września 2013 „Regionalna oferta wspierania innowacyjności przedsiębiorstw - partnerzy i 

źródła finansowania”

3. Przeprowadzenie szkolenia
• 23-24 września 2013 „Efektywność osobista animatorów współpracy”
• 30 września-1 października 2013 „Narzędzia pracy animatora”
Szkolenia zostały przeprowadzone przez Human Concept&Solutions z Gdańska

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Izba Przemysłowo -Handlowa w Toruniu

Regionalne Centrum Innowacyjności przy UTP w Bydgoszczy
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Animator współpracy w IOB

Narzędzia pracy animatora współpracy
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Testowanie – wskaźniki

Wskaźnik
Zaplanowane Zrealizowane

Ilość Ilość 

kontakty telefoniczne

240

149

kontakty bezpośrednie 37

umówione spotkania 48 98

odbyte spotkania 48 90

rekomendacje 48 91

nawiązanie współpracy 24 55

Skuteczność umówienia spotkań po kontakcie telefonicznym wynosi 43,62% 
i jest wyższa niż założona w strategii wdrażania projektu (20%)

Na kontakt z rekomendowanym partnerem zdecydowało się 53 przedsiębiorców, co stanowi 58,24% (w 
stosunku do 50% założonych w modelu). Liczba ta może ulec zmianie ponieważ kontakty nadal są 

podejmowane. 

Wskaźniki indywidualnych kontaktów

Wskaźnik
Zaplanowane Zrealizowane

Ilość Ilość Procent

spotkania grupowe dla przedsiębiorców 9 9 100%

uczestnicy spotkań grupowych 135 135 100%

podjęcie współpracy z partnerami przez 
uczestników spotkań 20 36 26,6%

Wskaźniki spotkań grupowych

Testowanie – wskaźniki
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Kampania promocyjna

Hasło kampanii

Logotyp kampanii 

razemdlabiznesu.pl
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Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167

87-100 Toruń
http://razemdlabiznesu.pl

Sylwia Zygmont
tel. (56) 699 54 87

e-mail: sylwia.zygmont@tarr.org.pl


