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K A R O L  J A N A S

Wprowadzenie

Instytut Rozwoju Miast w Krakowie wspólnie z partnerami ukraińskimi – miastem Lwów 
reprezentowanym przez zespół Instytutu Miasta oraz pierwszym lwowskim inkubato-
rem przedsiębiorczości Startup Depot – już od 2 lat wspiera rozwój przedsiębiorczości 
wśród ukraińskiej młodzieży w ramach projektów współfinansowanych ze środków 
programu Polska Pomoc Rozwojowa. 

Działania w ramach projektów miały kompleksowy charakter i związane były za-
równo z tworzeniem fizycznej przestrzeni, w której młodzi przedsiębiorcy mogliby 
rozpocząć swoją przygodę z biznesem, jak i opracowaniem specjalnego programu 
szkoleniowego oraz wsparciem wybranych start-upów. Program szkoleniowy skiero-
wany był przede wszystkim do studentów zainteresowanych możliwością założenia 
własnej firmy, a także do młodych osób chcących połączyć działalność biznesową 
z celami społecznymi w ramach podejścia określanego mianem ekonomii społecznej. 
Zarówno Startup School, jak i Social Economy School w ramach Młodzieżowego Inku-
batora Przedsiębiorczości (YEI) cieszyły się bardzo dużą popularnością, o czym świad-
czyć mogą nie tylko setki uczestników, ale również fakt, że wielu z nich przyjechało 
z innych regionów Ukrainy.

Niniejsza publikacja ma na celu podzielenie się doświadczeniami wypływającymi 
z tych 2 lat owocnej współpracy – wierzymy, że mogą one stanowić inspirację i pomóc 
w realizacji podobnych przedsięwzięć również w innych ukraińskich miastach. 

Budując i rozwijając YEI we Lwowie, korzystaliśmy wielokrotnie z doświadczeń pol-
skich inkubatorów, a nasi ukraińscy partnerzy mieli okazję zapoznać się z nimi w ramach 
wizyt studialnych. Stąd również pomysł, aby w niniejszej publikacji, poza dzieleniem 
się doświadczeniem z wdrażania idei YEI, spróbować przyjrzeć się rozwojowi i działal-
ności inkubatorów w Polsce i na Ukrainie bardziej przekrojowo. Identyfikacja różnych 
modeli i narzędzi wspierania przedsiębiorczości może pomóc w wyborze najlepszego 
modelu oraz ocenie zalet i ograniczeń określonych instrumentów. 

Pisząc o możliwych sposobach i kierunkach kształtowania postaw przedsiębiorczych 
na Ukrainie, nie sposób nie odnieść się do bieżących wydarzeń mających miejsce w tym 
kraju. Dlatego w 1. części książki oprócz przykładu dobrej praktyki, jaką jest działalność 
utworzonego we Lwowie inkubatora YEI, zamieszczamy ogólne informacje na temat ro-
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dzajów funkcjonujących na Ukrainie inkubatorów przedsiębiorczości, a także specyfiki 
ich powstawania w kontekście zastanych uwarunkowań gospodarczych, społecznych, 
prawnych i politycznych.

Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, pomoc publiczna stanowi ważny ele-
ment wsparcia innowacyjności i rozwoju. Realizowane w jej ramach działania dotyczą 
poprawy ekonomicznej efektywności gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjno-
ści. Część 2. publikacji poświęcona jest zatem omówieniu polskich doświadczeń zwią-
zanych z funkcjonowaniem 2 obszarów pomocy publicznej, jakimi są specjalne strefy 
ekonomiczne oraz inkubatory przedsiębiorczości. Przeprowadzone diagnoza i analiza 
potencjału mają na celu wskazanie sprawdzonych mechanizmów oraz wzorców po-
stępowania w zakresie aktywizacji polskiej gospodarki pod kątem ich implementacji 
na Ukrainie.

Obecnie szczególną rolę w procesie rozwoju gospodarczego zaczynają pełnić tzw. 
start-upy, czyli szybko rozwijające się spółki z branż technologicznych. Impet, z jakim ów 
sektor rozwija się na świecie, jest wprost imponujący. Stymulowanie rozwoju przedsię-
biorczości w dziedzinie nowych technologii staje się zatem dzisiaj niezmiernie ważne. 
Dlatego też ostatnia, 3. część opracowania ma charakter propozycji w zakresie urucho-
mienia i wdrożenia modelu wsparcia, który przyczyni się do zwiększenia współczynnika 
sukcesu firm rozpoczynających działalność w tego typu branżach.
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K A M I L A  Z A C H A R U K

Inkubatory przedsiębiorczości 
na Ukrainie  
Uwarunkowania i charakterystyka działalności

Wprowadzenie

Pisząc o inkubacji przedsiębiorczości na Ukrainie, nie sposób nie odnieść się do bieżą-
cych wydarzeń w tym kraju. Społeczeństwo ukraińskie stoi dziś przed wieloma trud-
nymi zadaniami związanymi z transformacją gospodarki, co odbywa się w warunkach 
częściowej okupacji terytorium Ukrainy – obszaru, który do wybuchu konfliktu w 2014 
roku zamieszkiwało ok. 10 milionów mieszkańców (z 45 milionów) i który w 2013 ro-
ku generował ok. 16% PKB, wytwarzając 25% ukraińskiego eksportu (Samajewa 2014).

W tej sytuacji trzeba (niestety) wziąć pod uwagę, iż wszelkie analizy odnoszą się do 
społeczeństwa okresu przejściowego, tj. będącego na etapie sektorowych reform, w tym 
implementacji ustawy decentralizacyjnej. Zmiany zachodzą w czasie wojny, w obliczu 
wielu wyzwań społecznych, jak należałoby określić sytuację 1,5 miliona uchodźców 
wewnętrznych z terenów okupowanych – Donbasu i Krymu – oraz utratę kontroli nad 
częścią terytorium.

Poważną przeszkodą przy różnego rodzaju analizach związanych z funkcjonowa-
niem ukraińskiego społeczeństwa jest nieprzekładalność wielu czynników na polskie 
warunki, stąd też bierze się rozczarowanie brakiem dających się porównać wskaźni-
ków. Dotyczy to zarówno kontekstu instytucjonalnego, jak i braku porównywalnych 
danych, którymi dysponujemy w Polsce przy opisie warunków funkcjonowania przed-
siębiorstw, przede wszystkim różnego rodzaju strategii rozwoju regionów czy poszcze-
gólnych gmin, a także różnych wskaźników określających etap realizacji tych strategii. 
Podobnie rzecz ma się z inkubatorami przedsiębiorczości, które w Polsce funkcjonują 
w uporządkowanym otoczeniu instytucjonalnym. Tego nie można niestety powiedzieć 
o inkubatorach ukraińskich.

Nie mniej trudności przy próbie naszkicowania sytuacji ukraińskich inkubatorów 
przedsiębiorczości nastręcza fakt, iż do sierpnia 2016 roku nie można mówić o ukraiń-
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skim samorządzie. Do tego czasu cały miejscowy budżet był finansowany z subsydium 
z Kijowa. Na poziomie lokalnym nie były podejmowane żadne kluczowe dla rozwoju 
regionu decyzje. Omówione czynniki składają się na brak przejrzystości życia publicz-
nego, czego konsekwencją jest niewielka ilość dostępnych danych, za pomocą których 
można by było uchwycić jakieś zjawisko. Problemu tego nie udało się uniknąć również 
w niniejszym raporcie.

Najistotniejsze dane pochodzą z lat 2010 – 2014, które uznano za okres intensywnego 
formowania się inkubatorów przedsiębiorczości. Jest to także okres, który – w porów-
naniu z obecną sytuacją – stanowi w miarę stabilne ramy odniesienia.

Należy podkreślić, że wraz z implementacją ustawy decentralizacyjnej z 31 sierpnia 
2015 roku na poziomie samorządów dokonują się obecnie liczne zmiany, które w pełni 
zakończą się dopiero w 2018 roku. Przede wszystkim samorządy będą teraz samodziel-
ne finansowo, co wymusi na nich konieczność utworzenia planu finansowego gminy, 
a w konsekwencji także planu lokalnego rozwoju, zapewne także w zakresie związanym 
ze wspieraniem przedsiębiorczości. 

W chwili powstawania niniejszego raportu brakowało wielu danych. Wynika to z sze-
rzej pojmowanej słabości systemu społecznego, opartego raczej na więziach społecz-
nych przypominających klientelizm i w niewielkim stopniu bazującego na instytucjach. 
O kondycji i funkcjonowaniu tych ostatnich, nawet jeśli istnieją, często decyduje szereg 
nieformalnych czynników, przede wszystkim czynnik ludzki. 

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych 
w ukraińskim systemie edukacyjnym

Jeśli wrócić do początków opisywanego zagadnienia, to jest do pytania o to, jak wy-
gląda edukacja w zakresie przedsiębiorczości, ponownie pojawia się problem braku 
danych. System edukacji jest bardzo słabo opisany za pomocą wskaźników mogących 
służyć do porównania różnych regionów Ukrainy. Brak jednolitych standardów eduka-
cyjnych (np. porównywalnej matury) sprawia, że system edukacyjny jest słaby, nikt go 
nie sprawdza, a o jego jakości mówi się raczej na podstawie przesłanek i wybiórczych 
informacji trafiających co jakiś czas do mediów.

Na potrzeby niniejszego opracowania posłużono się metodą CATI. W czasie badania 
wielu rozmówców zapytanych o krzewienie w szkole ducha przedsiębiorczości wska-
zywało na następujące trudności:

– brak zainteresowania lokalnej władzy rozwojem małej i średniej przedsiębior-
czości (MSP), co tłumaczy się tym, iż budżet pochodzi z centrali, i tym, że na 
Ukrainie dominują finansowi potentaci;
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– w szkole nie uczy się przedsiębiorczości, ponieważ większość ludzi przyzwycza-
jonych jest do tego, że pracę się dostaje (w dużych zakładach oraz fabrykach), 
a nie zdobywa – takie myślenie jest powszechne wśród dużej grupy ukraińskich 
nauczycieli. 

Z tego zasadniczo wynika brak wsparcia i zrozumienia idei funkcjonowania inku-
batorów przedsiębiorczości. 

Warto wspomnieć, iż tradycje przedsiębiorczości i samoorganizacji, a także pozytyw-
ne wzorce z tym związane są obecne w historii Ukrainy – sięgają czasów II RP i ówczesnej 
działalności towarzystwa Prosvita. W związku z tym nieco zaskakuje, że w ukraińskich 
szkołach nie uczy się podstaw przedsiębiorczości, np. w odniesieniu do historii kraju. 
To, czy zajęcia tego typu się odbywają (jak też ich forma), zależy wyłącznie od zaanga-
żowania nauczyciela. Ponieważ nie jest to przedmiot obowiązkowy, do niedawna do 
jakości kształcenia w tym zakresie nie przywiązywano dużej wagi1. 

Stan ukraińskiego systemu edukacyjny jest odbiciem trudnej sytuacji w kraju i po-
dobnie jak inne sektory społeczne ma za sobą liczne próby reformowania. Gdyby chcieć 
spojrzeć na funkcjonowanie placówek oświatowych na Ukrainie pod kątem pobudzania 
przez nie przedsiębiorczości, badacza spotka rozczarowanie, gdyż dotychczas ukraiń-
skie szkoły rzadko dzieliły się danymi, z których można by wyciągnąć wnioski o ich kon-
dycji2, np. o jakości nauczania przedmiotów. Brak konkurencji wśród szkół i pewnych 
standardów edukacyjnych uniemożliwia podobne analizy.

Niemniej jednak rząd ukraiński zdaje się obecnie dostrzegać znaczenie edukacji 
w zakresie przedsiębiorczości. W połowie sierpnia 2016 roku Ministerstwo Oświaty 
i Nauki Ukrainy opublikowało projekt „Nowa szkoła”, w którym przedsiębiorczość zo-
stała określona jako jedna z kluczowych kompetencji nabywanych w nowej ukraińskiej 
szkole (Nowa szkoła 2016).

Kształtowanie kompetencji i możliwości uczniów (np. poprzez dostarczenie im 
wiedzy potrzebnej do działania) odbywa się w znacznej mierze przez prowadzenie 

1 Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Partnerstwa Wschodniego i projektu „Szkolna Akademia Przed-
siębiorczości” opracował podręcznik do uczenia przedsiębiorczości, wpisujący się w podstawę programową 
właściwą dla różnych przedmiotów szkolnych. W 2015 roku odbyła się 3. edycja programu („Szkolna Akademia 
Przedsiębiorczości” 2015).
2 Z wyjątkiem jednego badania porównawczego przeprowadzonego w 2007 i 2011 roku (ang. TIMSS, test 
kompetencji matematycznych) nie można natrafić na jakiekolwiek wzmianki o porównywaniu wyników 
uczniów z Ukrainy i ich rówieśników z innych krajów. Również nie ma informacji o zestawieniach wyników 
uczniów z poszczególnych regionów kraju, gdyż na Ukrainie nie ma porównywalnych egzaminów matural-
nych, natomiast nauka przedsiębiorczości nie jest wpisana w podstawę programową – to, czy się jej uczy, 
czy nie, zależy od decyzji dyrekcji lub rodziców (Pacewicz, Zacharuk 2016).
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rozmaitych projektów rozwojowych i pomocowych. W jednym z takich projektów, 
realizowanym w 2015 roku przez Ukraińską Partię Ludowo-Demokratyczną (UNDP), 
badana była ukraińska młodzież: jej potrzeby, kondycja oraz wartości. Na pytanie, czy 
młodzi ludzie chcieliby stać się przedsiębiorcami, najwięcej odpowiedzi zarówno wśród 
mężczyzn, jak i kobiet (odpowiednio 39 i 38%) było twierdzących, choć przeszkadza-
ją różne czynniki. 2% badanych było przedsiębiorcami, ale zamknęli swoje firmy, zaś 
12% mężczyzn i 10% kobiet mówiło, że chce zostać przedsiębiorcą i w najbliższym cza-
sie zostanie (Dmytruk i in. 2015). 

Powyższe dane wydają się świadczyć o tym, iż młodzieży ukraińskiej bliska jest 
idea przedsiębiorczości, jednak na drodze do jej realizacji często stoją systemowe bra-
ki i nierówności.

Społeczne uwarunkowania rozwoju 
przedsiębiorczości na Ukrainie

Obecnie cechą charakterystyczną m.in. w odniesieniu do systemu edukacji, ale też wielu 
innych podsystemów składających się na system społeczny na Ukrainie jest pewna „ak-
cyjność”, tzn. że dane potrzebne do diagnozy sytuacji powstają przy okazji realizowania 
projektu – dzięki temu można mówić o efektach i wskaźnikach działań. 

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że brak przejrzystości systemu społecznego skutkuje 
często brakiem wymiernych rezultatów działań. Wielokrotnie to, co udało się osiągnąć 
na poziomie organizacji życia społecznego, było wynikiem wielkiej determinacji społe-
czeństwa ukraińskiego. To też skutkuje tym, iż określone grupy społeczne na Ukrainie 
cechuje „akcyjność”. Gdy pojawia się ważny problem do rozwiązania, rośnie mobilizacja 
społeczna, a wraz z nią najczęściej znajduje się donator wspierający finansowo takie 
czy inne przedsięwzięcie. Braki systemowe widoczne są już po zakończeniu projektu, 
gdy pojawia się potrzeba utrwalenia rezultatów, ale kończy się finansowanie.

Warto podkreślić, że dość podobnie, jeśli chodzi o impuls do rozwoju inkubatorów 
przedsiębiorczości, które potem przekształciły się w ośrodki innowacji i przedsiębior-
czości, było w Polsce. Autorzy raportu poświęconego inkubatorom, przygotowanego 
na zlecenie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), podkreślali, iż za-
równo termin „ośrodki innowacji i przedsiębiorczości”, jak i początek dyskusji nad całą 
inicjatywą zrodziły się w wyniku spotkań polsko-niemieckich, podczas jednego z pierw-
szych seminariów w marcu 1991 roku w Rydzynie pod Poznaniem (Bąkowski, Mażewska 
[red.] 2012). Na Ukrainie pierwsze inkubatory powstały w 1996 roku jako efekt działania 
Fundacji Open Society, skierowanego do byłych wojskowych. S.O. Tulczynska zwraca 
uwagę, że równolegle z inkubatorami w 1998 roku powstała także struktura dachowa 
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Ukraińskie Stowarzyszenie Inkubatorów Przedsiębiorczości i Centrów Innowacji (USIP; 
Ukrainska asociacija biznes-inkubatoriw ta innowacijnych centriw) (Tulczynska 2015).

Powstanie USIP związane jest z osobą G. Aksjonowa, założyciela jednego z pierw-
szych inkubatorów przedsiębiorczości na Ukrainie. Odpowiadając na pytanie o znacze-
nie stowarzyszenia w relacji z władzami, a tym samym o wpływ na uchwalanie prawa czy 
tworzenie korzystnych dla rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości warunków, G. Ak-
sjonow zwrócił uwagę na kilka istotnych czynników. Podstawowa trudność polega jego 
zdaniem na tym, iż Ukraina to kraj oligarchów, w którym firmy z sektora MSP, a więc tych, 
które są inkubowane w inkubatorach przedsiębiorczości, to zaledwie 7 – 9% PKB. Ponad-
to podkreśla on silną zależność inkubatorów od wybranej osoby, najczęściej donatora. 

Pogłębione wnioski w odniesieniu do wyżej wymienionych czynników zawarto 
w ostatnim rozdziale. W tym miejscu należy podkreślić pewne podobieństwo impulsu 
do rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce i na Ukrainie, jak również uczulić 
odbiorcę na fundamentalne różnice występujące pomiędzy oboma krajami. Choć takie 
proste porównanie Polski i Ukrainy wydaje się kuszące, w praktyce niesie ze sobą wiele 
pułapek, których w niniejszym raporcie starano się uniknąć. 

Mówiąc o podobieństwach, trzeba podkreślić, że w obu krajach rozwój inkubatorów 
przedsiębiorczości związany był z impulsem zewnętrznym – były one niejako efektem 
realizowanych projektów, po których dopiero przyszły lub wkrótce przyjdą działania 
systemowe. W Polsce skutkowało to powstaniem różnego rodzaju sieci inkubatorów: 
biznesowych, akademickich i społecznych. Na Ukrainie powstanie inkubatorów również 
było spowodowane pilną potrzebą włączenia na nowo do społeczeństwa wojskowych 
zwolnionych do rezerwy w latach 90 XX wieku. 

Co istotne, biorąc pod uwagę wyzwania stojące dziś przed Ukrainą w kontekście 
integracji uchodźców wewnętrznych, widać brak ciągłości w rozwijaniu inkubatorów 
przedsiębiorczości jako stałego elementu towarzyszącego rozwojowi społecznemu. 
Dominuje prywatyzowanie interesu publicznego przez władzę w celu dbania o własny 
wizerunek, a nie odwrotnie – interes publiczny jako taki nie istnieje, a kwestia społecz-
na pojawia się wtedy, gdy korzyść wynikającą z zaspokojenia takiej potrzeby można 
wykorzystać do celów politycznych.

Kluczową różnicą między Polską a Ukrainą jest też to, że w Polsce ruch związany z in-
kubatorami przedsiębiorczości przeszedł drogę instytucjonalną, osadzając się w pew-
nej strukturze, którą można uznać za przejrzystą. Istnieją organizacje takie jak Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która w centrali i w oddziałach regional-
nych sprawuje pieczę nad różnymi inicjatywami związanymi z inkubatorami przedsię-
biorczości. Na Ukrainie tak się nie dzieje, co w skądinąd mało przejrzystej strukturze 
społecznej czyni kwestię inkubacji przedsiębiorstw i inicjatyw jeszcze mniej czytelną. 
Dokładnie ilustruje to poniższa tabela.
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Tab. 1. Analiza porównawcza ukraińskich i polskich inkubatorów przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości – podstawa prawna
Różnice

Wskaźnik oceny 
działalnościPolska Ukraina

Ustawa z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości:
m.in. art. 4 ust. 1: „Agencja 
realizuje zadania z zakresu 
administracji rządowej, 
które zostały określone 
dla niej w programach 
rozwoju gospodarki, 
w szczególności 
w zakresie wspierania:
1) przedsiębiorców, 
w szczególności 
mikroprzedsiębiorców, 
małych i średnich 
przedsiębiorców oraz osób 
zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą; 
[…]
4) działalności 
innowacyjnej […].

Ustawa z dnia 21 maja 
2009 r. o rejestracji 
organizacji, których 
działalność jest 
nakierowana na realizację 
potrzeb podmiotów 
małego i średniego 
biznesu (Rejestracija 
organizacji, dijalnist 
jakich spriamowana 
na zadowolennia 
potreb subiektiw 
malogo ta seredniogo 
pidpryjemnyctwa).

W Polsce ruch związany 
z funkcjonowaniem 
inkubatorów 
przedsiębiorczości jest 
skutkiem działalności 
powołanej do tego 
instytucji nadzorującej. 
Na Ukrainie obowiązuje 
ustawa, która powołuje 
szereg różnych 
podmiotów. 

W Polsce – diagnoza 
lokalna, wieloletnie plany 
rozwoju gminy, ewaluacja 
działalności w ramach 
projektów PARP. 
Na Ukrainie – dopiero 
powstaje samorząd 
wzorowany na polskich 
rozwiązaniach, brak 
systemowych rozwiązań 
dotyczących inkubacji 
przedsiębiorczości oraz 
inkubatorów socjalnych, 
głównym wskaźnikiem 
pozostaje liczba 
utworzonych miejsc 
pracy i skuteczność 
w utrzymaniu się 
na rynku.

Ustawa z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym:
art. 86 ust. 1: „W celu 
lepszego wykorzystania 
potencjału intelektualnego 
i technicznego uczelni oraz 
transferu wyników prac 
naukowych do gospodarki, 
uczelnie mogą prowadzić 
akademickie inkubatory 
przedsiębiorczości 
oraz centra transferu 
technologii”.
ust. 2: „Akademicki 
inkubator przedsiębiorczości 
tworzy się w celu wsparcia 
działalności gospodarczej 
środowiska akademickiego 
lub pracowników uczelni 
i studentów będących 
przedsiębiorcami”.

– Na Ukrainie brak 
sieci akademickich 
inkubatorów 
przedsiębiorczości.

Inkubatory 
przedsiębiorczości 
społecznej (w ramach 
Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej).

– W Polsce istnieje 
Sieć Inkubatorów 
Przedsiębiorczości 
Społecznej (SISP).

Ukraińskie 
Stowarzyszenie 
Inkubatorów 
Przedsiębiorczości oraz 
Centrów Innowacji 
(ukrainska asociacija 
biznes-inkubatoriw ta 
innowacijnych centriw).
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Jak można zauważyć z powyższego zestawienia, pomimo podobieństw w rozwoju 
systemu inkubatorów przedsiębiorczości różnice między Polską i Ukrainą pojawiają się 
w 2 kluczowych dla opisu sytuacji aspektach. Jeden z nich opisuje powyższa tabela, 
natomiast drugi jest raczej nieuchwytny. Poza instytucjonalizacją działań, jak to mia-
ło miejsce w Polsce, należy mówić również o większym wpływie sieci społecznych na 
Ukrainie. Nie jest to jednak rodzaj kapitału społecznego, o którym można powiedzieć, 
że jego skutkiem jest dzielenie się wiedzą, ale raczej myślenie w kategorii człowieka 
instytucji, który często jest niezastąpiony. Zgodnie z taką logiką rozwój instytucji to 
realizacja ambicji określonej osoby, dlatego często brakuje w nim szerszego interesu 
społecznego.

Warto w tym miejscu na chwilę odnieść się do pracy będącej studium przypadku 
badającym kapitał społeczny i demokratyzację we Lwowie i Wrocławiu – na przykładzie 
tych miast porównano polski i ukraiński model demokratyzacji w latach 90. XX wie-
ku (Åberg, Sandberg 2003). Wynika z niej, że w obu miastach w okresie transformacji 
przypadającym na lata tuż po uzyskaniu niepodległości lokalny rozwój oparty był na 
różnych fundamentach: były nimi określone jednostki bądź instytucje, za którymi stali 
tworzący je ludzie. Autorzy zwracają uwagę, że władze Wrocławia cieszyły się w bada-
nym okresie dużym poziomem zaufania społecznego, większym niż władze Lwowa. 
W tym drugim mieście wsparcie płynęło ze strony lokalnych przedsiębiorców, kluczo-
wych urzędników oraz organizacji sąsiedzkich.

O ile w Polsce mówi się dziś o rozwiniętym systemie instytucji, o tyle na Ukrainie 
taki system jest na etapie kształtowania się na nowo, szczególnie biorąc pod uwagę 
powstawanie samorządów.

Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie wyróżnia się takie same typy inkubatorów 
przedsiębiorczości: inkubatory przedsiębiorczości, akademickie inkubatory przedsię-
biorczości oraz inkubatory przedsiębiorczości społecznej. Jak już wspomniano, w Polsce 
inkubatory zaliczane są do ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, nad którymi pieczę 
sprawuje powołana specjalnie w tym celu instytucja (PARP), podczas gdy na Ukrainie 
ich działalność reguluje ustawa o rejestracji podmiotów i organizacji nakierowanych 
na powstanie i rozwój potrzeb podmiotów małego i średniego biznesu. Brak działań 
instytucjonalnych, które podlegałyby określonej kontroli, wpisuje się we wspomniany 
wcześniej model rozwoju inkubatorów oparty na indywidualnych umiejętnościach 
osób zarządzających całym przedsięwzięciem. Brak instytucji sprawującej pieczę nad 
inkubatorami, jak ma to miejsce w Polsce, powoduje, że powstaje wiele podmiotów, 
o których nie wiadomo do końca, czy rzeczywiście pełnią funkcję inkubatora, czy są 
przedsiębiorstwem sensu stricto działającym na zasadach rynkowych i świadczącym 
odpłatne usługi consultingowe.
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Społeczne i prawne uwarunkowania 
rozwoju przedsiębiorczości 
na Ukrainie

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że korzystne położenie geograficzne Ukrai-
ny w połączeniu z licznymi bogactwami naturalnymi powinno skutkować bogactwem 
mieszkańców kraju. O tym, że tak nie jest, świadczą dane Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, z których wynika, iż na Ukrainie 1% populacji posiada 70% bogactwa, z kolei 
aż 75% mieszkańców można zaliczyć do kategorii biednych, a różnica dochodów mię-
dzy najbogatszymi a najbiedniejszymi jest 40-krotna. Mieszkańcy Ukrainy są świadomi 
istniejącej przepaści między najbogatszymi i najbiedniejszymi, co znalazło odzwier-
ciedlenie w badaniu przeprowadzonym w 2009 roku przez Kijowski Instytut Socjologii 
(KMIC) – wynika z niego, że zdaniem 95% badanych na Ukrainie istnieje zbyt wielka 
różnica w dochodach (Kyjiwskyj miżnarodnyj instytut sociologii 2009a, 2009b). 

Większość Ukraińców (68%) mieszka w mieście, a tylko 32% stanowią mieszkań-
cy wsi. Wielkość populacji w ciągu ostatnich 25 lat znacząco się zmniejszyła i Ukraina 
w 2016 roku liczy aż o 6 milionów mniej obywateli niż w roku 1991 (45 milionów) (Za 
roky nezależnosti… 2011).

Wielkie różnice w społeczeństwie ukraińskim dobrze opisuje współczynnik Giniego, 
tj. model opisu poziomu nierówności społecznych w skali od 0 do 100 – 100 oznacza 
koncentrację wszystkich aktywów w jednych rękach. Na Ukrainie w 2013 roku wynosił 
on 90, a w 2015 roku jeszcze wzrósł do 91,6 (Żmerenecki 2016).

Jak zwraca uwagę K. Kowiazina (2011), postradziecka przeszłość oraz ciążący kryzys 
wpłynęły na rozwój społeczny w ogólności, a szczególnie na rozwój indywidualnych 
praktyk wykorzystania kapitału społecznego w państwie ukraińskim, poczynając od 
celów indywidualnych, a kończąc na strategii biznesowej. Poszczególne osoby i ich 
nieformalne reprezentacje przejęły zadania, jakich państwo i jego legalne instytucje 
nie były w stanie wykonać. Wykorzystanie rodzinno-przyjacielskich powiązań ukon-
stytuowało się we wszystkich sferach życia i jest to cecha charakterystyczna dla wielu 
postradzieckich krajów (Kowiazina 2011).

Dalej w ocenie stanu społeczeństwa ukraińskiego idzie ukraiński badacz L.S. Kata-
jew. W pracy na temat transformacji (Katajew 2006) opisuje Ukrainę jako kraj zamiesz-
kiwany przez wirtualne społeczeństwo, tj. takie, które jest i którego nie ma. Wirtualne 
społeczeństwo, jak pisze L.S. Katajew, leży u podstaw postradzieckich społeczeństw. 
Skutkuje to tym, że np. jedna gałąź gospodarki wytwarza określoną wartość, podczas 
gdy inna ją niszczy. Wynika to z tego, że do jakiejś kwestii, np. oceny stanu gospodarki, 
podchodzi się jak do prawdziwych danych, a nie takich, które mają imitować faktyczny 
stan. Utrzymywanie takiej sytuacji (należy powiedzieć, że brak przejrzystości społecznej 
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wybitnie temu sprzyja) jest możliwe tylko dzięki przychylności władzy. Tym właśnie jest 
opisywana przez L.S. Katajewa wirtualność społeczeństwa ukraińskiego.

Z badań przeprowadzonych przez PricewaterhouseCoopers wśród 2 tysięcy firm 
z całego świata wynika, że 92% badanych ukraińskich przedsiębiorców uważa, że mały 
i średni biznes odgrywa ważną rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy, tyle samo pro-
cent jest zdania, że w tym sektorze silniejszy jest duch przedsiębiorczości, a 76% – że 
drobna przedsiębiorczość przyczynia się do stabilizacji gospodarki. Większe jest również 
ryzyko podejmowane przez drobnych przedsiębiorców, na co wskazało 86,8% respon-
dentów z tej grupy społecznej (Ligonenko 2013).

W Polsce termin „inkubator przedsiębiorczości” oznacza wyodrębnioną jednostkę 
dysponującą nieruchomością, która prowadzi kompleksowy program wsparcia po-
czątkującego przedsiębiorcy. Wspiera się w ten sposób przedsiębiorców od momentu 
utworzenia firmy do uzyskania stabilności rynkowej (Bąkowski, Mażewska [red.] 2014).

Na Ukrainie działalność inkubatorów przedsiębiorczości reguluje ustawa z dnia 
21 maja 2009 r. o rejestracji organizacji, których działalność jest nakierowana na rea-
lizację potrzeb podmiotów małego i średniego biznesu (rejestracija organizacij, dijal-
nist jakych spriamowana na zadowolenia potrzeb subjektiw malogo ta seredniogo 
pidpryjemnyctwa). W dokumencie tym wyróżnia się centra biznesowe (biznes-centry), 
inkubatory przedsiębiorczości (biznes-inkubatory), innowacyjne inkubatory przedsię-
biorczości (innowacijni biznes-inkubatory), parki technologiczne (technoparky), inno-
wacyjne i inwestycyjne fundusze oraz przedsiębiorstwa (innowacijni ta inwestycijni 
fondy i kompaniji), centra konsultacyjne (konsultacijni centry), stowarzyszenia przed-
siębiorców (objednannia pidpryjemciw) i inne.

Wielość definicji oraz pokrywanie się zadań niektórych z wyżej wymienionych ty-
pów organizacji powoduje, że trudno jest określić, która z organizacji ma status inku-
batora przedsiębiorczości de facto, a która de iure. W ustawie jest mowa o tym, iż centra 
biznesowe to organizacje, które przekazują informacje, pełnią funkcje konsultingo-
we i marketingowe oraz oferują inne usługi podmiotom małego i średniego biznesu, 
a także osobom, które zamierzają założyć działalność gospodarczą. Z kolei inkubator 
przedsiębiorczości to organizacja, która na określonych warunkach i na pewien czas 
udostępnia specjalnie przygotowane pomieszczenie. Celem inkubatora jest sprzyjanie 
finansowemu usamodzielnieniu się podmiotu gospodarczego. Jeśli zaś chodzi o inno-
wacyjne inkubatory przedsiębiorczości, są to podmioty wyspecjalizowane w pomocy 
rozwijającym się firmom działającym w obszarze innowacyjnych technologii.

Trudna sytuacja w kraju powoduje, iż coraz większą popularnością, obok zwykłych 
inkubatorów przedsiębiorczości, cieszą się inkubatory socjalne, przeznaczone dla by-
łych uczestników walk w ATO („operacji antyterrorystycznej” Sił Zbrojnych Ukrainy) 
oraz przesiedleńców. W niniejszej analizie fakt ten ma doniosłe znaczenie z co naj-
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mniej 2 względów. Po pierwsze, jest to realny i bardzo poważny problem, związany 
z funkcjonowaniem kraju, w którym toczy się wojna. Po drugie, inkubatory przedsię-
biorczości jak w soczewce skupiają większość problemów, z którymi boryka się ukra-
iński biznes: brak stabilnych finansów, pomocy ze strony państwa czy poczucia dumy 
z własnej produkcji krajowej, a w tym przypadku z realnego wpływu na poprawę najbliż-
szego otoczenia.

Pomoc krajanom wracającym z walki ze strefy ATO czy uchodźcom wewnętrznym 
to nie tylko wielkie wyzwanie z punktu widzenia funkcjonowania państwa – to także 
szeroko rozumiana społeczna odpowiedzialność biznesu.

Cechą dającą się zauważyć na wielu różnych poziomach życia społecznego na Ukra-
inie są liczne systemowe braki. Dotyczą one zarówno infrastruktury, jak i szerzej rozu-
mianego środowiska, w którym funkcjonuje społeczeństwo, w tym także rozmaitych 
podmiotów prawnych. Jak można przeczytać w jednym z raportów przygotowanych 
przez ekspertów z Ośrodka Studiów Wschodnich na temat postępu reform na Ukrainie, 
„w ciągu ostatnich miesięcy Kijów zainicjował kilka ważnych zmian, z których kluczo-
we znaczenie ma podjęcie prac nad decentralizacją państwa, zapoczątkowanie proce-
su reformowania wymiaru sprawiedliwości i tworzenia instytucji do walki z korupcją, 
rozpoczęcie reformy sektora gazowego oraz sektora bezpieczeństwa wewnętrznego” 
(Konończuk, Iwański, Olszański, Żochowski 2015). Jest to jednak, zdaniem autorów, 
bardzo wczesny etap reform, które od samego początku napotykają liczne trudności, 
w tym opór decydentów – grup oligarchów. Sprawy nie ułatwia fakt, że w przypadku 
wielu koniecznych reform należy mówić nie tyle o zmianie, co zasadniczo o potrzebie 
stworzenia ich na nowo (Konończuk i in. 2015).

W czerwcu 2016 roku rozpoczęto długo wyczekiwaną reformę sądownictwa. Naj-
ważniejszą zmianą w tym obszarze jest odebranie parlamentowi prawa mianowania 
i odwoływania sędziów, stosowania uprawnień dyscyplinarnych wobec nich oraz ogra-
niczania immunitetu sędziowskiego, co stanowi krok w kierunku odpolitycznienia są-
dów. Jak podkreślają eksperci, jest to proces reform rozłożony na kilka lat i nie są to 
zmiany rewolucyjne (Olszański 2016). W analizie T.A. Olszański przytacza dane Centrum 
Razumkowa, z których wynika, że zaufanie obywateli do sądów – tj. jednego z naj-
bardziej skorumpowanych sektorów państwa – jest bardzo małe. W 2015 roku sądom 
w pełni ufał 1% społeczeństwa, częściowo ufało mu 9%, zaś 45% wyrażało całkowity 
brak zaufania (Olszański 2016).

G. Darnopych w pracy na temat kryzysu zaufania do władzy (2013) podkreśla znacze-
nie państwa w kształtowaniu systemu wartości, które następnie tworzą instytucjonal-
ne ramy do stosowania różnych praw. Ponadto ukraiński autor stwierdza, że państwo 
uosabia niekwestionowany autorytet władzy nad ludźmi, a sposób sprawowania władzy 
kształtuje stosunek obywateli i osób prawnych do niej. W końcu to państwo formułuje 
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cele rozwoju społeczeństwa i indywidualnych osób, jak również światopoglądy, co jest 
wyznacznikiem poziomu zaufania do władzy (Darnopych 2013).

Za G. Darnopychem warto przytoczyć dane na temat poziomu zaufania do różnych 
instytucji. Największym zaufaniem cieszy się niezmiennie od wielu lat cerkiew, której 
przeważnie ufa 38,5% społeczeństwa, a całkowicie – 32%. Równie dużym zaufaniem 
cieszą się na Ukrainie media, którym przeważnie ufa 48% osób, a całkowicie – 10%. Co 
może wywoływać pewne zdziwienie, to fakt, że armia jest dopiero na 3. miejscu w ran-
kingu zaufania – przeważnie ufa jej 40%, a całkowicie – 8%. Organizacje pozarządowe 
cieszą się całkowitym zaufaniem 38% obywateli. Całkowite zaufanie do prezydenta de-
klaruje natomiast 26% badanych, a nie ufa mu 69%, rządowi ufa 16%, nie ufa 77%. Jak 
podkreśla G. Darnopych, niektóre dane pokazują, że zdaniem 80% badanych działania 
rządzących są w ogóle nieefektywne, a władzę sprawuje się dla własnej korzyści. W su-
mie 74% badanych jest raczej niezadowolonych i zupełnie niezadowolonych z tego, co 
dzieje się w kraju (Darnopych 2013).

Brak zaufania można wyjaśnić m.in. systemowymi barierami, które powodują, 
że urzędnicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje działania. Zgodnie 
z art. 176 ust. 1 ukraińskiego kodeksu cywilnego państwo nie odpowiada za szkody 
wyrządzone przez osoby prawne. Z kolei zgodnie z przyjętymi w 2004 roku zmianami 
Rada Najwyższa, jak i organy władzy wykonawczej oraz sądowniczej są takimi właśnie 
podmiotami prawa. W efekcie ukraiński system instytucji państwowych tworzony jest 
przez osoby prawne pozbawione odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające 
z ich działalności.

Diagnoza stanu

Charakterystyka inkubatorów 
przedsiębiorczości na Ukrainie.  
Wyniki badania metodą CATI

Poniższa analiza zawiera opis 10 ukraińskich inkubatorów przedsiębiorczości z miejsco-
wości takich jak: Lwów (2), Iwano-Frankiwsk (1), Biała Cerkiew (1), Kijów (2), Sławutycz (1), 
Charków (1), Dniepro (1) oraz Mikołajów (1).

Wyboru powyższych lokalizacji dokonano na podstawie kilku równoważnych czyn-
ników, takich jak: chęć udziału w badaniu, aktywność działalności, zarówno obecnie, jak 
i w przeszłości (Biała Cerkiew), a także zróżnicowanie pod względem pełnionych funk-
cji. Analizie poddano bowiem wszystkie możliwe typy inkubatorów: inkubatory przed-
siębiorczości, inkubatory społeczne oraz innowacyjne inkubatory przedsiębiorczości.
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Z uwagi na faktyczne rozbicie ruchu związanego z inkubacją przedsiębiorstw oraz 
rzeczywistą niewielką rolę, jaką inkubatory odgrywają w strukturze gospodarczej Ukra-
iny, analizą objęto 10 zrekrutowanych i uznanych za miarodajne inkubatorów przed-
siębiorczości.

Z analizy rozmieszczenia ukraińskich inkubatorów przedsiębiorczości widać wyraź-
nie dysproporcje pomiędzy największymi miastami a tymi średnimi. Najwięcej z całej 
puli inkubatorów przypada na takie miejscowości, jak: Kijów, Lwów, Charków oraz 
Odessa.

Ważną cechą inkubatorów przedsiębiorczości na Ukrainie jest to, iż większość z nich 
(do 90%) działa w obszarze programów socjalnych, tzn. jest powołanych do rozwiąza-
nia określonego problemu społecznego. Polskiego czytelnika może zaskoczyć jednak 
fakt, że w niewielkim stopniu można mówić „o uczeniu się” instytucji. 

W 2016 roku, 25 lat po powstaniu pierwszych inkubatorów przedsiębiorczości na 
Ukrainie (mających pomóc zwolnionym do cywila żołnierzom w odnalezieniu się w spo-
łeczeństwie), państwo to zmaga się z problemem uchodźców wewnętrznych, do któ-
rych kierowane jest także wsparcie w postaci inkubowania firm. Jak się wydaje, w znacz-
nej mierze dzieje się to niezależnie od wcześniej realizowanych programów. Być może 
wynika to z faktu, że pomimo upływu ćwierci wieku w kraju nie zaszły istotne zmiany 
instytucjonalne, przez co odnosi się wrażenie, iż kierowane wsparcie jest powtórzeniem, 
a nie kontynuacją wcześniej realizowanych zadań. 

To paradoks, że istniejące na Ukrainie inkubatory są częścią pewnych społeczności, 
które funkcjonują często w zgoła odmienny sposób – w połączeniu z lokalnymi elitami 
oraz warunkami gospodarczymi. Te różnice są na tyle duże, a brak instytucji spajającej 
inkubatory przedsiębiorczości dotkliwy, że opis każdego z nich musiałby zejść do bardzo 
szczegółowego poziomu, który nie gwarantuje wyciągnięcia uśrednionych wniosków.

W kilku zaobserwowanych w czasie badania przypadkach założenie inkubatorów 
przedsiębiorczości było poprzedzone analizą potrzeb ich odbiorców, co zupełnie nie 
wynika z dotychczasowej praktyki działania różnych organizacji w warunkach powsta-
wania samorządów.

Mówiąc o społecznych inkubatorach przedsiębiorczości (w języku ukraińskim do-
słownie socjalnych inkubatorach), należy mieć na uwadze to, iż mają one częściej 
charakter interwencji społecznej, a skoro 90% istniejących inkubatorów to inkubatory 
społeczne, można mówić o nich jak o zdecydowanej większości. Jeden z pierwszych 
ukraińskich inkubatorów, dziś jeden z najprężniej działających, powstał w Sławutyczu, 
nieopodal strefy czarnobylskiej – mieście zbudowanym dla przesiedleńców z Czarno-
byla i Prypeci.

Trzeba zwrócić uwagę na pewne utrudnienia w badaniu inkubatorów przedsiębior-
czości na Ukrainie (biznes-inkubatory), ponieważ one same często zmagają się z prob-
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lemem, który powinny pomóc swoim klientom rozwiązać. Po pierwsze z powodu wielu 
braków danych nie istnieje praktycznie jedna baza inkubatorów przedsiębiorczości, jak 
ma to miejsce w Polsce np. w przypadku inkubatorów akademickich. Brak centralnego 
rejestru, a także jasnej definicji prawnej utrudnia z kolei zorientowanie się w sytuacji, 
czy dany inkubator rzeczywiście funkcjonuje i jakie osiąga wyniki. Nie ma ponadto 
jednolitych wskaźników monitorujących ich działanie, gdyż ich skuteczność zależna 
jest często od pozyskania grantu na funkcjonowanie bądź opłat za wynajem pomiesz-
czeń lub z tytułu innych usług. Z tym z kolei wiąże się brak wymiany dobrych praktyk. 
Ktoś lepiej zna się na zarządzaniu, podczas gdy ktoś inny specjalizuje się w budowaniu 
stron internetowych. Zarządzający inkubatorem będzie poruszał się głównie w obsza-
rze związanym ze swoimi umiejętnościami, bez odgórnych wymagań dotyczących np. 
rodzaju doradztwa. Po drugie, ukraińskie inkubatory trapi problem krótkiego finanso-
wania w postaci grantów. Wraz z końcem finansowania często kończy się faktyczna 
działalność inkubatora przedsiębiorczości. 

Wynikiem opisanych wyżej zjawisk jest szeroko rozumiany brak danych, które umoż-
liwiłyby systematyczną obserwację czy też analizę. Obnaża to silnie rozwinięty na Ukra-
inie klientelizm i brak przejrzystości życia publicznego.

Pomimo powyższych ograniczeń są zjawiska, które do pewnego stopnia pozwala-
ją zorientować się w sytuacji ukraińskich inkubatorów przedsiębiorczości. Pomocą są 
mianowicie pojedyncze raporty obrazujące stan sektora MSP oraz strukturalne działa-
nia mające pobudzić szeroko rozumianą przedsiębiorczość, a także zintegrować prze-
siedleńców ze Wschodu oraz Krymu i włączyć w struktury społeczne kombatantów 
walczących w ramach operacji antyterrorystycznej (ATO) w Donbasie.

Ten ostatni przypadek jest szczególnie interesujący, ponieważ inkubatory socjalne 
to jeden z niewielu przykładów zintegrowanego działania, które obejmuje cały kraj – 
powoli można zacząć mówić o pewnych standardach i dzieleniu się dobrymi prakty-
kami, co wśród inkubatorów przedsiębiorczości sensu stricto często nie ma miejsca.

Odbicie opisanego wyżej stanu rzeczy można znaleźć również w corocznej ocenie 
klimatu do działania, przygotowywanej na zlecenie Agencji Stanów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i określającej bieżące problemy firm z sektora 
MSP na Ukrainie. W 2015 roku pytano 1827 osób z tego sektora (1325 kierowników przed-
siębiorstw oraz 502 przedsiębiorców), przeprowadzono także 10 wywiadów grupowych 
(fokusów) oraz 83 wywiady pogłębione. Co istotne, sektor MSP częściej uważa państwo 
za przeszkodę w prowadzeniu biznesu, wroga, a nie partnera. Ta opinia zmienia się w za-
leżności od wielkości firmy – im większe przedsiębiorstwo, tym nastawienie do pań-
stwa jest bardziej pozytywne. Większość badanych nie była jednak w stanie wymienić 
konkretnego organu władzy, który stwarza utrudnienia, choć wielu z nich je zauważa, 
co potwierdza przesłankę o barierach systemowych (The USAID LEV Programme… 2016).
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Ponadto rynek małych i średnich przedsiębiorstw, a więc tych, które są potencjalnie 
zainteresowane inkubacją w inkubatorach przedsiębiorczości, boryka się z problema-
mi nadmiernej regulacji, czasu jej trwania i kosztów z tym związanych. Przykładowo 
w 2015 roku 31,3% przedsiębiorstw ukraińskich miało co najmniej 1 licencję, 12,5% miało 
ją wcześniej, a 56,2% nie miało jej nigdy. Średnio przedsiębiorstwo ma 2 licencje, z czego 
na zdobycie 1 trzeba przeznaczyć 36 dni oraz 6841 hrywien. W 2015 roku uproszczenie 
w wydawaniu licencji odczuło 27,8% badanych, a utrudnienie procedur – 19,5%.

Za największy problem w rozwoju przedsiębiorczości na Ukrainie uznano niestabil-
ność prawa, wysokość podatków, wysokość kar za pomyłki oraz częste zmiany w spra-
wozdaniach podatkowych.

W warunkach, w których uzurpuje się reformy, wprowadzanie nowych rozwiązań 
bywa nie tylko nieefektywne, ale często również niebezpieczne. Tak stało się w przypad-
ku części działań związanych z decentralizacją kraju. Jako negatywny przykład można 
wymienić problem rejderstwa, tj. wrogiego przejmowania firm. Teoretycznie wprowa-
dzona w ciągu ostatniego roku reforma miała ograniczyć biurokrację i dać elektroniczny 
dostęp do ksiąg wieczystych oraz wniosków rejestracyjnych firm. W praktyce dostęp 
do danych wrażliwych uzyskało 10 tys. osób, czyli aż 5-krotnie więcej niż przed reformą 
z grudnia 2015 roku. Oprócz zwiększenia liczby osób uprawnionych do dokonywania 
zmian we wpisach do ksiąg wieczystych zrezygnowano też z kontroli działalności tych 
osób przez ministerstwo sprawiedliwości (Kozak 2016).

N. Chukhray (2013) za najważniejsze bariery w rozwoju przedsiębiorczości na Ukra-
inie uznaje kilka ogólnych i szczegółowych czynników ekonomicznych, politycznych 
i kulturowych: słaby rozwój środowiska instytucjonalnego, niestabilne otoczenie ma-
kroekonomiczne (przede wszystkim pod względem politycznym i gospodarczym), nie-
skuteczną konkurencję, dużą szarą strefę, słabo określone prawa majątkowe, praktykę 
wrogiego przejmowania firm (rejderstwo), rozwój zjawisk korupcyjnych, a także niskie 
standardy ładu korporacyjnego i kultury przedsiębiorczości.

Autorka podkreśla, że w 2013 roku na Ukrainie działało ok. 35 – 50 wyspecjalizowanych 
grup doświadczonych prawników i ekonomistów do obrony przed wrogim przejęciem. 
Według raportu Komitetu Antymonopolowego Ukrainy (AMKU) do tego czasu wytoczo-
no 2339 spraw (za 2012 rok) przeciw nieuczciwym uczestnikom rynku (Chukhray 2013).

Żywot inkubatorów przedsiębiorczości, które z założenia są przedsięwzięciem nie-
dochodowym, kończy się wraz z wygaśnięciem projektów. Bywa że pojawia się wów-
czas okazja do rozwinięcia działalności typowo rynkowej. Po zakończeniu finansowania 
często zdarza się, że pomieszczenia przeznaczone na działalność inkubatorów są przej-
mowane w sposób przypominający wrogie przejęcie – taki los spotkał jeden z pierw-
szych ukraińskich inkubatorów przedsiębiorczości w Białej Cerkwi, który w literaturze 
przedmiotu do tej pory wymieniany jest jako wzorcowy.
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Trudny do przewidzenia rozwój sytuacji na Ukrainie niesie ze sobą wiele problemów 
związanych z brakiem stabilności kraju oraz reform. Wbrew zapowiedziom obecnie 
rządzących władz nie udało się wprowadzić potrzebnych zmian gospodarczych, które 
siłą rzeczy uderzyłyby w interesy najbogatszych osób w państwie. 

Wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej oraz zwiększenie wpływu na otaczają-
cą rzeczywistość to zmiany, które ukraińskiemu społeczeństwu są dziś bardzo potrzeb-
ne, a do których można doprowadzić, rozwijając przedsiębiorczość. Nie tak łatwo jed-
nak odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób się ją pobudza, skoro – jak do tej po-
ry – proces ten nie rozpoczyna się w szkołach, a działania lokalnych środowisk cechuje 
pod tym względem duże zróżnicowanie, zarówno jeśli chodzi o rozwój infrastruktu-
ry, jak i przychylność władz i innych mocodawców, których zadaniem jest wspieranie 
rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości. To, czy jest to pomoc deklaratywna, czy real-
na, czasem jest trudne do ocenienia, gdyż z tym zagadnieniem wiążą się interesy róż-
nych grup.

Konieczność odbudowy zaufania do własnego państwa zdają się dostrzegać in-
kubatory społeczne (socjalne), które we współpracy z organizacjami międzynarodo-
wymi wykonują najpilniejsze zadania związane z walką z zagrożeniem wykluczeniem 
i marginalizacją społeczną. W pewnym sensie inkubatory socjalne osiągnęły poziom 
rozwoju i posiadły wiedzę, które powinny być wykorzystywane przy budowaniu struk-
tur lokalnych samorządów.

Z przeprowadzonego wśród inkubatorów przedsiębiorczości na Ukrainie badania 
CATI (tj. metodą telefoniczną) wynika, że zarówno brak współpracy między inkubato-
rami (czyli brak zaufania), jak i brak standardów korporacyjnych są przyczynami wielu 
problemów. Każdy z inkubatorów wypracowuje swoją strategię; jedne z nich robią to 
lepiej, inne gorzej. Skutek jest taki, że nie następuje lub następuje zbyt wolno proces 
„uczenia się” instytucji, co odbywa się nieproporcjonalnie wysokim kosztem. Jeśli dodać 
jeszcze dużą dynamikę zmian na poziomie regionalnym i centralnym (na Ukrainie od 
2014 roku trwa wojna), to proces ten może zachodzić bardzo powoli lub wcale.

Wspomniana już S.O. Tulczynska (2015) dokonała analizy efektywności działalności 
akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na podstawie zdefiniowanych przez 
siebie wskaźników służących do ich oceny. Sugerowane dane wykorzystane do po-
miaru dotyczyły: 

– wpływu działalności akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na uniwer-
sytety;

– aktywizacji małego, innowacyjnego biznesu w przeliczeniu na liczbę stworzo-
nych miejsc pracy;

– potencjału kadrowego uczelni, w tym liczba studentów przypadająca na 1 wy-
kładowcę;
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– finansów; 
– zasobów finansowych mierzonych m.in. liczbą inwestycji, grantów oraz pozio-

mem wydatków;
– wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionu. 
Jak można zauważyć, praca ta, będąca jedną z pierwszych zawierających analizę 

działalności akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na Ukrainie, obejmuje sze-
roki zakres wpływu. Widać zatem wyraźnie zależność działania akademickiego inkuba-
tora od kondycji uczelni oraz poziomu rozwoju regionalnego. Nie inaczej jest z innymi 
inkubatorami, działającymi np. w obszarze socjalnym.

Zdaniem osób zarządzających charkowskim akademickim inkubatorem przedsię-
biorczości wsparcie firm z sektora MSP jest wystarczające, a dzisiejsze problemy wyni-
kają raczej z niewłaściwego przetwarzania danych statystycznych, inflacji i niestabil-
nej sytuacji politycznej. Panaceum na te problemy mogłyby być utworzenie centrum 
wymiany pomysłów i know-how (kolejny argument za utworzeniem prężnej struktury 
dachowej dla inkubatorów przedsiębiorczości), a także pomoc władz lokalnych i regio-
nalnych w szukaniu źródeł finansowania oraz zachęcaniu młodzieży do prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Warto spróbować na chwilę zmienić sposób myślenia i wyobrazić sobie, że inkuba-
tory przedsiębiorczości w pełni się rozwinęły i znalazły swoje miejsce w lokalnej spo-
łeczności. Wtedy w przypadku zmiany władzy czy kryzysu mogą one łączyć siły oraz 
czerpać ze swojego doświadczenia, a także wypracowywać model współpracy z nowy-
mi władzami. Jeśli tak się nie stało (a na razie raczej to nie następuje), to wraz z kolejny-
mi zmianami, które są częste i liczne, zmienia się cała logika funkcjonowania różnych 
instytucji. Taki jest właśnie skutek braku wypracowanych standardów instytucjonal-
nych i korporacyjnych.

Jeden z zarządzających inkubatorem przedsiębiorczości zwrócił uwagę, że problemy 
z brakiem standardów dotyczą również właściwej oceny adekwatności oferowanego 
wsparcia. Gdzieś dyrektor inkubatora przywiązuje większą wagę do kompetencji, które 
dziś nie są kluczowe na rynku, bądź też nie posiada innych, aby móc skutecznie wes-
przeć inkubowane firmy. Gdzie indziej, jak to ma miejsce w inkubatorach socjalnych, 
odpowiadających na wybrane problemy społeczne, inkubowane firmy osiągają ogrom-
ny sukces dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i władz – przykładem inkubator 
utworzony dla byłych żołnierzy-inwalidów walczących w ATO.

W obecnej sytuacji, w związku z falą migracji młodych ludzi z Ukrainy za granicę, 
w tym na studia do Polski, przed Ukrainą otwiera się również szansa na wykorzystanie 
potencjału wykształconych i mających doświadczenie z zagranicy kadr. 

Jak wynika z powyższego zestawienia, ukraińskie inkubatory przedsiębiorczości 
oferują wsparcie zarówno w postaci pomieszczenia biurowego, jak i w zakresie kom-
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petencji miękkich (szkolenia i doradztwo). To, jakiego jest ono rodzaju i jakiej jakości, 
na chwilę obecną trudno zmierzyć i porównać. 

Problemy inkubatorów przedsiębiorczości na Ukrainie można podzielić na 2 kate-
gorie: 

1. Czynniki organizacyjne.
2. Ogólne uwarunkowania funkcjonowania biznesu na Ukrainie. 
Do 1. z wymienionych grup należy zaliczyć: 
– brak jednolitych standardów prowadzenia inkubatora przedsiębiorczości;
– bardzo słabe łączenie się inkubatorów w sieci;
– różnego rodzaju trudności instytucjonalne: zarówno z władzami administracyj-

nymi, jak i innymi mocodawcami.
Do 2. grupy można przyporządkować:
– nieprzejrzysty system podatkowy;
– rejderstwo;
– brak reform.

Tab. 2. Podział inkubatorów przedsiębiorczości według typu wraz z charakterystyką

Akademicki 
inkubator 

przedsiębiorczości

Obwodowy 
inkubator 

przedsiębiorczości

Socjalny  
inkubator 

przedsiębiorczości

Innowacyjny 
inkubator 

przedsiębiorczości

Główne zadania Działa jako 
integralna część 
uniwersytetu, 
a jego skuteczność 
zależy od 
charyzmy 
wykładowcy.

Działa we 
współpracy 
z ukraińskim 
urzędem pracy.

Reintegracja 
społeczna byłych 
wojskowych 
(inwalidów) z ATO 
oraz uchodźców 
wewnętrznych.

Najtrudniejszy 
do zdefiniowania 
typ inkubatora. 

Rodzaj oferowanego 
wsparcia

Szkolenia, dostęp do sal i pomieszczeń biurowych, doradztwo/consulting.

Największe sukcesy Aktywizacja 
na rynku pracy 
przez absolwentów 
uczelni.

Aktywizacja osób 
bezrobotnych.

Reintegracja 
i aktywizacja 
społeczna grupy 
uchodźców oraz 
kombatantów 
z ATO.

Tworzenie nowej 
technologii 
kosmicznej.

Największe porażki Brak przejrzystych 
wskaźników 
opisujących 
działania oraz 
niedzielenie się 
doświadczeniem 
z innymi – 
budowanie instytucji 
klientelistycznych.

Brak przejrzystych 
wskaźników 
opisujących 
działania oraz 
całkowita zależność 
od miejscowych 
władz.

Brak wymiany 
doświadczeń 
pomiędzy różnego 
rodzaju klubami 
i podmiotami 
realizującymi 
działania w zakresie 
reintegracji 
społecznej. 

b.d.

Objaśnienie: b.d. – brak danych.
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Przeciętny inkubator przedsiębiorczości 
na Ukrainie 

Typowy ukraiński inkubator przedsiębiorczości ma od 5 do 15 lat i trudno o nim zwięźle 
powiedzieć coś charakterystycznego również dla innych inkubatorów. Jest to pewien 
paradoks, będący skutkiem faktycznej słabości instytucjonalnej państwa ukraińskie-
go – w rezultacie większy wpływ na rozwój różnych struktur administracyjnych mają 
zależności lokalne. Jak zostało wcześniej powiedziane, dopiero od 2016 roku można 
zacząć mówić o istnieniu na Ukrainie lokalnego samorządu. 

Daje to ciekawy obraz ukraińskiej rzeczywistości, w której do 2016 roku budżet 
i wszystkie pieniądze gminy pochodziły z centrali z Kijowa, ale to lokalne elity i kla-
ny miały faktyczną władzę w regionie. Sprawę komplikuje również fakt, iż na funkcjo-
nowanie inkubatorów przedsiębiorczości wpływają także polityka centralna i bieżące 
problemy społeczne, gdyż 90% ukraińskich podmiotów tego typu stanowią inkuba-
tory społeczne.

W związku z powyższym ewentualne sukcesy i porażki inkubatorów przedsiębior-
czości stanowią pochodną działań lokalnych elit oraz rozwoju regionu. Pojęcie elity trze-
ba jednakże rozumieć dość szeroko, rozciągając je na całą grupę aktywnych obywateli.

Jak wynika z zestawienia, najczęściej oferowanym przez inkubatory przedsiębior-
czości wsparciem jest udostępnienie pomieszczenia biurowego wraz z internetem, 
na  kolejnym miejscu są poradnictwo prawne i doradztwo w zakresie strategii bizne-
sowej.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to dość skromny wynik. Jednak trzeba wziąć pod 
uwagę obecną sytuację na Ukrainie – inkubatory przedsiębiorczości cechuje to, iż są 

Tab. 3. Usługi oferowane przez ukraińskie inkubatory
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI

Rodzaj usługi Inkubatory oferujące usługę [%]

Udostępnienie pomieszczenia 100

Doradztwo biznesowe, w tym finansowe 80

Dostęp do szerokopasmowego internetu 100

Dostęp do sali konferencyjnej 85

Wsparcie marketingowe 90

Doradztwo technologiczne b.d.

Poradnictwo prawne 80

Dzielenie się dobrymi praktykami poprzez sieciowanie 10

Objaśnienie: b.d. – brak danych.
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częścią porządku lokalnych władz, np. uzupełniając działania ukraińskiego odpowied-
nika urzędu pracy (centr zajniatosti), lub uniwersytetów jako akademickie inkubatory 
przedsiębiorczości czy – jak ostatnio – służą reintegracji uchodźców wewnętrznych 
z terenów ATO i zdemobilizowanych żołnierzy (w pierwszym przypadku odnosi się to 
do programu Nowyj widlik).

Prowadzi to do wniosku, że inkubatory mające rozwijać przedsiębiorczość i przed-
siębiorstwa tak naprawdę wpisane są przede wszystkim w rozwijające się struktury 
ukraińskiego państwa, które boryka się z wieloma problemami, a do tego znaczna część 
ich finansowania pochodzi z grantów międzynarodowych organizacji pozarządowych 
i międzyrządowych. Oznacza to, że typowy inkubator przedsiębiorczości na Ukrainie 
zmaga się z problemem utrzymania aktywności po zakończeniu wsparcia w postaci 
grantu. Po ustaniu finansowania inkubator ma trudności z dalszym funkcjonowaniem – 
formalnie dalej istnieje, jednak nie wykazuje żadnej aktywności lub niewielką. Rodzaj 
aktywności zależy oczywiście od typu inkubatora – jeśli jest to akademicki inkubator 
przedsiębiorczości, wtedy jego działalność jest zabezpieczona przez uczelnię, w której 
obrębie funkcjonuje. Taka jednostka staje się miejscem prowadzenia zajęć o przedsię-
biorczości, a nie jest już tylko sensu stricto inkubatorem.

Należy podkreślić, że ukraiński inkubator przedsiębiorczości najczęściej cieszy się 
przychylnością miejscowych władz, które bez większych trudności przydzielają tego 
typu jednostce pomieszczenie, ale nie finansują jej działalności. Duża część środków 
pochodzi z grantów od organizacji międzynarodowych, ponieważ jednak inkubatory 
nie dzielą się między sobą dobrymi praktykami, ich rozwój jest znacznie spowolniony. 
W pierwszej kolejności liczy się bowiem skuteczność w pozyskaniu pieniędzy i sformu-
łowanie adekwatnego do oferowanego wsparcia wniosku. 

Tendencję silnego urynkowienia inkubatorów przedsiębiorczości przy bardzo nie-
wielkiej pomocy ze strony państwa zdają się potwierdzać dane przytoczone przez 
J.G. Boczarową (2015). Zgodnie z danymi Derżpidpryjemnyctwa Ukrainy na dzień 1 stycz-
nia 2014 roku na Ukrainie działało 480 centrów biznesowych, 79 inkubatorów przedsię-
biorczości, 50 parków technologicznych, 738 centrów leasingowych, 4148 towarzystw 
kredytowych oraz 226 funduszy wspierających przedsiębiorców (z których 23 utwo-
rzono przy udziale ukraińskiego funduszu wspierania przedsiębiorczości), a ponadto 
3034 fundusze inwestycyjne i innowacyjne oraz 4238 instytucji informacyjno-consul-
tingowych (Boczarowa 2015).

Z powyższych danych wyraźnie wynika, że inkubatorów przedsiębiorczości jest 
prawie 6-krotnie mniej niż centrów biznesowych i kilkudziesięciokrotnie mniej niż to-
warzystw kredytowych czy chociażby funduszy wspierania przedsiębiorczości.

Tym, co wpływa na sukces inkubatorów przedsiębiorczości, jest dzielenie się know-
-how z innymi, co najczęściej ma miejsce wtedy, gdy dany inkubator posiada sieć od-
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działów, a także korzystne położenie geograficzne związane z funkcjonującym otocze-
niem biznesu (np. liczba inwestycji zagranicznych, posiadanie partnerów biznesowych 
z zagranicy).

J.G. Boczarowa podkreśla, które z elementów składających się na działalność inno-
wacyjną na Ukrainie cieszą się największą popularnością. Mianowicie z całego rynku 
usług w latach 2010 – 2014 najpopularniejsze były instytucje informacyjno-konsultacyjne, 
na które przypadało 44% spośród wszystkich ustawowo zdefiniowanych elementów 
innowacyjnej infrastruktury. 37,3% przypadało na fundusze inwestycyjno-innowacyjne, 
znacznie mniej, bo 8,1%, na centra leasingowe, 5,6% – centra biznesowe, 0,9% – inku-
batory przedsiębiorczości oraz 0,6% – parki technologiczne (Boczarowa 2015).

Wnioski i rekomendacje na podstawie 
CATI oraz desk research

Z wiedzy i praktyki wynika, że do najważniejszych czynników ograniczających lub zna-
cząco spowalniających rozwój inkubatorów przedsiębiorczości należą:

– szeroko rozumiany brak stabilności (od ram prawnych po warunki społeczno-
-polityczne);

– trudność w porównywaniu działalności poszczególnych inkubatorów przedsię-
biorczości, wynikająca z jednej strony z różnego profilu działalności, z drugiej 
zaś z braku wskaźników monitorujących ich działalność;

– brak wymieniania się dobrymi praktykami między inkubatorami, co w jakimś 
sensie wynika z kolejnego deficytu, jakim jest brak sprawnie działającej struk-
tury sieciującej inkubatory;

– brak ciągłości działań będących skutkiem uczenia się instytucji (działania mają 
charakter doraźny, a korzyści z nich szybko są prywatyzowane przez władze, 
wskutek czego nie można mówić o długofalowym działaniu ani o podtrzymy-
waniu efektów już podjętych działań przez następne władze);

– de facto słabo działające instytucje państwowe, które często cechuje osoba 
silnego lidera albo których istnienie determinuje określona osoba, co osłabia 
przejrzystość życia publicznego i sprzyja korupcji;

W celu zwiększenia trafności i skuteczności działań ukierunkowanych na wsparcie 
inkubatorów przedsiębiorczości należałoby w związku z powyższym wdrożyć nastę-
pujące działania: 

– podjąć zadania zmierzające do wzmocnienia pozycji inkubatorów przedsiębior-
czości na poziomie lokalnym i regionalnym; 

– określić na nowo zakres obowiązków na różnych szczeblach drabiny administra-

IRM_Inkubatory-akceleratory_2017.01.29.indd   28 2017-01-29   17:30:40



29

cyjnej oraz zdefiniować pozycje partnerów społecznych w związku z planowa-
nymi na najbliższe lata zmianami zmierzającymi do ukształtowania samorządów 
powołanych na mocy ustawy decentralizacyjnej – z tego powodu należałoby 
wzmacniać inkubatory przedsiębiorczości w obszarze, w którym mogą i powinny 
brać aktywny udział w określaniu kierunku rozwoju swoich miejscowości i re-
gionów;

– uwzględniając specyfikę inkubatora (akademicki, przedsiębiorczości, socjalny), 
należy zmierzać do wypracowania jednolitych standardów zarządzania tego 
typu podmiotami oraz adekwatnych kryteriów oceny ich działalności (z czym 
w parze musi iść dostępność danych i określenie sposobu ich zbierania).

Kierunek proponowanych działań, tj. rodzaj stosowanych i w konsekwencji reko-
mendowanych praktyk, powinien wynikać z potrzeb danego inkubatora, a do tego 
niezbędne są w miarę jednolita sprawozdawczość i wypracowanie wskaźników moni-
torowania działalności inkubatorów. 

W jakimś sensie trwałość i skuteczność oferowanego wsparcia musi wpisywać się 
w (dotychczas powolny) proces zmian instytucjonalnych zachodzących na Ukrainie. 
Jak pokazano w niniejszej pracy, poziom zaufania obywateli Ukrainy do własnego pań-
stwa jest zastraszająco niski i bez jego odbudowy niewiele da się zmienić, jeśli chce się 
mówić o relacjach pomiędzy obywatelami a strukturami administracyjnymi, których 
sprawne działanie jest warunkiem rozwoju przedsiębiorczości.

Efektywność oferowanego wsparcia dla ukraińskich inkubatorów przedsiębiorczości 
zależy w znacznej mierze od stabilnych warunków funkcjonowania ich samych oraz ich 
otoczenia biznesowego. Na chwilę obecną trudno oszacować z całą pewnością, w ja-
kim kierunku będą szły reformy państwa ukraińskiego i czy uda się przełamać monopol 
oligarchów dominujących w ukraińskiej gospodarce, a także określić długoterminowo 
skutki działań wojennych we wschodniej części kraju.

Biorąc pod uwagę bardzo niski poziom zaufania społecznego do instytucji państwo-
wych oraz mając świadomość, w jak dużym oderwaniu od sfery publicznej toczy się 
życie społeczne, należałoby zatroszczyć się o zwiększenie społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Nie jest to przedmiot działalności inkubatorów przedsiębiorczości sensu stricto, 
jednak ostatnie kilkanaście lat na Ukrainie i 2 spore rewolucje społeczne pokazały, że 
zmiany potrzebne do usprawnienia państwa, także te instytucjonalne, aby były sku-
teczne, muszą mieć charakter oddolny. Podobnie – jak na narzędzie do stymulowania 
potrzebnych zmian – należy patrzeć na inkubatory przedsiębiorczości.

Ukraińskie inkubatory przedsiębiorczości w obecnej sytuacji są obszarem, w którym 
na nowo układają się stosunki pomiędzy władzą (szczególnie nowo utworzoną władzą 
lokalną) a biznesem. Trwałość i efektywność tych relacji w znacznej mierze zależą od 
tego, jak przebiegnie proces decentralizacji władzy na Ukrainie. 
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Wśród czynników sprzyjających rozwojowi inkubatorów przedsiębiorczości należy 
wymienić:

– dużą samoorganizację społeczną (od umiejętności włodarzy i poszczególnych 
instytucji zależy, w jakim stopniu będą w stanie ją spożytkować);

– doświadczenie inkubatorów przedsiębiorczości we współpracy z zagranicznymi 
partnerami i donatorami; 

– wiarygodność w społeczeństwie cechującym się prawie całkowitym brakiem 
zaufania do władzy.

Powyższe 3 elementy to niewątpliwie atuty inkubatorów przedsiębiorczości. W celu 
wzmocnienia i utrwalenia efektów ich pracy należałoby:

– wspierać i premiować dzielenie się dobrymi praktykami w podobnych obszarach 
działalności inkubatorów przedsiębiorczości;

– utworzyć wspólną bazę, dzięki której można by było dzielić się doświadczeniem 
i pomagać sobie w rozwiązywaniu bieżących problemów;

– wspierać działania skierowane do szkół, mające promować przedsiębiorczość;
– pomagać inkubatorom przedsiębiorczości w procesie partycypowania w usta-

nawianiu polityki publicznej na poziomie samorządów oraz w dążeniu do jak 
najszerszego dzielenia się praktycznym doświadczeniem z innymi inkubatorami 
i samorządami.
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O L A F  G W I Ż D Ż

Działalność Młodzieżowego 
Inkubatora Przedsiębiorczości 
(Youth Entrepreneurship Incubator) 
we Lwowie

Wstęp

Pobudzanie rozwoju regionalnego poprzez wdrażanie mechanizmów stymulujących 
rozwój przedsiębiorczości to jedno z priorytetowych założeń polskiej polityki współ-
pracy rozwojowej na rzecz Ukrainy (Plan współpracy rozwojowej… 2016). W tym celu 
krakowski Instytut Rozwoju Miast (IRM) uruchomił we Lwowie Młodzieżowy Inkubator 
Przedsiębiorczości (Youth Entrepreneurship Incubator; dalej YEI). 

YEI

YEI to przedsięwzięcie innowacyjne, stymulujące rozwój przedsiębiorczości zarówno 
w sektorze tradycyjnym, jak i usług społecznych. Edukacyjno-szkoleniowa oferta YEI 
skierowana jest i do młodych przedsiębiorców z branży IT, i do osób zainteresowanych 
zakładaniem przedsiębiorstw w sektorze ekonomii społecznej.

Uczestnictwo we wspólnych zajęciach, a także wydzielenie wspólnej przestrzeni 
do pracy, która daje możliwość codziennych kontaktów i interakcji w ramach tzw. co-
working office, wzmacnia potencjał współpracy między przedsiębiorcami oraz sprzyja 
wymianie doświadczeń. Bezpośrednim efektem takiego systemu wsparcia jest zatem 
tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju biznesu oraz promowanie idei ekonomii spo-
łecznej poprzez praktyczne pokazanie, że można założyć, prowadzić i rozwijać działal-
ność gospodarczą, nastawiając się jednocześnie na pełnienie ważnych funkcji społecz-
nych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ idea ekonomii społecznej na Ukrainie jest 
jeszcze stosunkowo nowa i słabo zakorzeniona. Składa się na to wiele przyczyn: brak 
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tradycji takiej działalności, trudna sytuacja gospodarcza oraz brak źródeł finansowania 
i wspierania tego typu działań (Bibikowa 2015). 

Uruchomienie YEI to zatem próba zmierzenia się z 2 wielkimi wyzwaniami rozwojo-
wymi, jakimi są dla Lwowa rozwój przedsiębiorczości oraz radzenie sobie z istniejącymi 
problemami społecznymi.

Oficjalne otwarcie inkubatora, w którym wziął udział konsul Rzeczypospolitej Pol-
skiej ze Lwowa Włodzimierz Sulgostowski, miało miejsce 5 grudnia 2015 roku.

Wykonanie remontu przekazanych na rzecz inkubatora przez miasto Lwów pomiesz-
czeń możliwe było dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach programu Polska Po-
moc Rozwojowa. W ten sposób powstała nowa, atrakcyjna przestrzeń coworkingowa 
o powierzchni 135 m2 wraz z zapleczem i wyposażeniem niezbędnym do funkcjono-
wania w niej mikroprzedsiębiorstw. 

W inkubatorze znalazło się łącznie 45 stanowisk do pracy z komputerem, 2 oddziel-
ne pokoje do pracy zespołowej oraz 1 otwarta przestrzeń, możliwa do wykorzystania 
również jako pomieszczenie konferencyjne dzięki zastosowaniu mobilnych ścianek 
oddzielających miejsca do pracy. Ponadto przygotowano oddzielne pomieszczenie 

Rys. 1. Oficjalne otwarcie YEI
© Julian Kuchlewski
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do spotkań biznesowych, miejsce na zaplecze kuchenne z pełnym wyposażeniem oraz 
pomieszczenie biurowe z kopiarką, faksem, drukarką i innymi urządzeniami biurowymi.

Skuteczna realizacja oferowanego w ramach YEI wsparcia możliwa jest dzięki ścisłej 
współpracy z partnerami po stronie ukraińskiej, którymi są Lwowskie Centrum Inno-
wacji Startup Depot oraz samorządowy Instytut Miasta we Lwowie.

Startup Depot

Powołany do życia 24 kwietnia 2012 roku inkubator Startup Depot jest stowarzysze-
niem non profit. Kluczową rolę w procesie jego powstania odegrało kilka instytucji, 
a motorem napędowym był sektor publiczny reprezentowany przez Instytut Miasta, 
czyli ośrodek analityczny przy Radzie Miasta Lwowa, oraz samą lwowską Radę Miasta, 
która przeznaczyła powierzchnię na działalność inkubatora. Zaangażowanie sektora 
prywatnego widoczne było w działaniach spółki ELEKS z rynku zaawansowanych tech-
nologii, natomiast fundusze na rozpoczęcie działalności zostały pozyskane od rządu 
kanadyjskiego w ramach Miejskiego Lokalnego Programu Aktywizacji Gospodarczej 
(Municipal Local Economic Development Project; MLED).

Powstanie inkubatora nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie 3 osób będą-
cych jednocześnie pomysłodawcami i koordynatorami projektu: Iwana Dmytrasewycza, 
Stepana Weselowskiego i Maksyma Lisaka. To właśnie dzięki ich wytężonej pracy udało 
się urzeczywistnić ideę i pozyskać środki finansowe na remont i wyposażenie budynku. 

Obecnie zespół Startup Depot tworzą 4 osoby. Funkcję prezesa zarządu pełni Mak-
sym Lisak, który jest odpowiedzialny za wizję i strategię rozwoju inkubatora, a także 
kształtowanie i realizację współpracy międzyinstytucjonalnej. Ponadto świadczy eksper-
ckie usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania rozwojem start-upów z wyko-
rzystaniem metodologii Lean i modelu 
biznesowego Canvas (BMC). Pozostali 
3 pracownicy są odpowiedzialni za or-
ganizację wydarzeń, prowadzenie co-
workingu, sprawy finansowe i prawne 
oraz promocję i działania PR.

Całkowita powierzchnia Startup 
De pot to ok. 210 m2. Jej komfortowe za-
gospodarowanie to efekt pracy 2 mło-
dych projektantów – Iryny Gumenczuk 
i Rostyka Sorokowego, którzy postawi-

Rys. 2. Pomysłodawcy i założyciele 
Startup Depot
© Марічка Закалюжна
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li sobie bardzo jasny cel: zaprojektować ją tak, aby wspomagała współpracę i wymianę 
doświadczeń, a jednocześnie pozwalała na odpoczynek. W Startup Depot przestrzeń 
jest więc otwarta i służy jako miejsce pracy dla freelancerów oraz tych, którzy rozpo-
czynają przygodę z biznesem, ale do dyspozycji są także sala konferencyjna, w pełni 
wyposażone pokoje dla przedsiębiorców, którzy rozwinęli już swoją rynkową działal-
ność, kuchnia oraz dodatkowa przestrzeń do rekreacji.

Z racji szerokiego zakresu działalności Startup Depot to nie tylko przestrzeń cowor-
kingowa, ale także miejsce, gdzie pomysły technologiczne przekształcają się w koncep-
cje biznesowe. We lwowskim ekosystemie wsparcia przedsiębiorczości pełni on zatem 
funkcję platformy szerzącej edukację i wymianę myśli. Oprócz oferowania przestrzeni 
do pracy i prowadzenia biznesu główne cele, jakie stawia sobie inkubator, to przede 
wszystkim: pomoc w rozwijaniu idei biznesowych, zapoznawanie ze sobą inwestorów 
i właścicieli start-upów oraz promowanie przedsiębiorczości w obwodzie lwowskim 
oraz na Ukrainie. 

Aby osiągnąć zamierzone cele, pracownicy inkubatora świadczą specjalistyczne 
usługi doradcze w obszarach związanych z zarządzaniem i finansowaniem projek-

Rys. 3. Przestrzeń Startup Depot 
Źródło: http://www.mled.org.ua
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tów rozwojowych. Ponadto inkubator 
organizuje szkolenia i warsztaty prze-
znaczone dla studentów i przedsię-
biorców, którzy chcą założyć lub roz-
winąć własny biznes. Organizowane 
są również wykłady, seminaria i kon-
ferencje umożliwiające wymianę my-
śli oraz dzielenie się pomysłami i do-
świadczeniami, takie jak hackathony, 
start-up meet-upy czy tedtalki, a tak-
że eventy jak Demo Days, pozwalające 
nawiązywać kontakty biznesowe oraz 
kojarzyć start-upy i potencjalnych inwestorów. Zespół Startup Depot współuczestni-
czy także w organizacji Lwowskiej IT Areny, która jest jedną z największych konferencji 
w zachodniej części Ukrainy. W 2016 roku wzięło w niej udział ponad 1400 specjalistów. 

Chociaż w Europie rozpowszechniony jest model wsparcia przedsiębiorczości, który 
zakłada, że inkubatory są tworzone przez państwo lub lokalny samorząd, a świadczo-
na przez nie pomoc finansowana ze środków publicznych, bądź amerykański, w któ-
rym typowy inkubator dysponuje funduszem venture zasilającym najlepsze pomysły 
w zamian za udział w przyszłych zyskach, organizacja lwowskiego inkubatora bazuje 
na modelu kanadyjskim. Startup Depot nie oferuje zatem darmowych usług oraz nie 
dokonuje inwestycji kapitałowych. Każda świadczona w inkubatorze usługa czy orga-
nizowane wydarzenie są odrębnie wyceniane, a ich udostępnienie jest odpłatne. Tego 
typu model funkcjonowania daje dwojakie korzyści: po pierwsze motywuje właścicieli 
inkubowanych firm do efektywnego działania i szybkiego usamodzielnienia się, a po 
drugie pozwala na szybkie osiągnięcie zysków w zamian za świadczone usługi oraz 
powoduje, że organizacja jest samowystarczalna.

Lwowski Instytut Miasta

Drugim niezwykle ważnym partnerem – obok IRM – jest Instytut Miasta we Lwowie. 
Został ustanowiony przez Radę Miasta Lwowa jako ośrodek analityczny zatrudniający 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie analizy, planowania strategiczne-
go i zarządzania projektami. Instytucja ma status non profit i pełni funkcję platformy 
łączącej ekspertów, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, współ-
pracuje więc z różnymi podmiotami i instytucjami. Oprócz opracowywania prognoz 
i analiz, prowadzenia szczegółowych badań socjologicznych, a także organizowania 

Rys. 4. Wykłady w Startup Depot
Źródło: http://www.mled.org.ua

IRM_Inkubatory-akceleratory_2017.01.29.indd   37 2017-01-29   17:30:43



38

tematycznych spotkań i konferencji Instytut Miasta koordynuje wdrażanie strategii roz-
woju Lwowa i strategii konkurencyjności oraz rozwija poszczególne strategie branżowe. 

Programy szkoleniowe

W ramach YEI ze wspomnianymi już partnerami IRM z powodzeniem zrealizował do-
tychczas 2 programy edukacyjne: Startup School i Social Economy School. Ich 1. edycja 
miała miejsce w 2015 roku, natomiast 2. – w roku 2016. Obydwa programy kierowane 
były do osób młodych – absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów.

Bezpośrednim celem działalności Startup School jest wyposażenie przyszłych przed-
siębiorców, w szczególności adeptów kierunków informatycznych, w wiedzę z zakresu 
rozwijania własnej działalności biznesowej i mikroprzedsiębiorczości. Natomiast Social 
Economy School to wsparcie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ob-
szarze ekonomii społecznej.

Zarówno w 1., jak i w 2. edycji każdy z programów składał się z 3 etapów. W 1. eta-
pie prowadzone były szkolenia z dziedziny ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. 

Rys. 5. Zajęcia prowadzone w ramach Startup School 
© Marjana Zub
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W 2. odbywały się zajęcia indywidualne (mentoring lub coaching) z autorami wysoko 
ocenionych pomysłów biznesowych. Natomiast etap 3., stanowiący niejako zwieńcze-
nie 2 poprzednich, polegał na organizacji konkursów na najlepszy pomysł biznesowy 
z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

W 1. edycji Startup School udział wzięło 556 studentów. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się także 2. edycja, która zgromadziła ok. 300 osób. W obydwu przypadkach 
zajęcia odbywały się na lwowskich uniwersytetach. 

Zorganizowane w ramach Social Economy School zajęcia również cieszyły się dużą 
popularnością. Zarówno 1., jak i 2. edycja szkoleń przyciągnęły podobną liczbę uczest-
ników (65 osób). Większość uczestników obydwu edycji pochodziła z obwodu lwow-
skiego, natomiast pozostali z 12 innych obwodów Ukrainy.

W ramach zorganizowanych w 1. etapie szkoleń poruszono następujące zagadnienia:
– poszukiwanie pomysłów biznesowych, ich ocena i weryfikacja; 
– podejście Lean Canvas w planowaniu modelu biznesowego; 
– specyfika marketingu i działań PR-owych; 
– prototypowanie produktu według metody minimalnej wykonalności (minimum 

viable product); 

Rys. 6. Wykłady i warsztaty prowadzone w ramach Social Economy School 
© Marjana Zub
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– tworzenie modeli finansowych;
– rekrutacja pracowników i tworzenie zespołu; 
– szukanie inwestora i przygotowanie prezentacji.
Ponadto odbyły się sesje na temat platform crowdfundingowych (np. Kickstarter), 

działalności PR oraz narzędzi służących pozyskiwaniu klientów i funduszy na finanso-
wanie przedsięwzięć. 

Zorganizowane w ramach Startup School i Social Economy School wykłady i war-
sztaty były prowadzone przez praktyków, ekspertów w dziedzinie biznesu i rozwoju 
mikroprzedsiębiorczości oraz trenerów działających w sferze społecznej. Większość 
z nich zaczynała od założenia własnych start-upów lub realizacji na Ukrainie pionier-

Rys. 7. Obwody, z których pochodzili uczestnicy Social Economy School (kolor zielony), 
oraz miasta, w których przeprowadzono akcje promocyjne i informacyjne (kolor czerwony)
© Marjana Zub
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skich przedsięwzięć łączących działalność biznesową z celami społecznymi, dlatego 
w trakcie zajęć mogli się podzielić z uczestnikami swoim doświadczeniem.

Mentoring oferowany w 2. etapie przeznaczony był dla tych uczestników, którzy 
po zakończeniu zorganizowanych w ramach 1. etapu szkoleń przygotowali szczegó-
łowy opis własnych pomysłów na biznes. Oceny pomysłów dokonała komisja złożona 
z wykładowców oraz przedstawicieli IRM, Instytutu Miasta i Startup Depot. Spotkania 
ze zwycięzcami miały charakter indywidualnych konsultacji, w ramach których mieli 
oni do wykonania określone zadania. Wyniki ich pracy były omawiane w systemie ty-
godniowym. Do głównych dyskutowanych zagadnień należały: 

– kamienie milowe w realizacji opracowanego pomysłu biznesowego;
– marketing i pozycjonowanie produktu;
– tworzenie modelu biznesowego i finansowego dostosowanego do potrzeb kon-

kretnej działalności;
– uwarunkowania prawne związane z uruchomieniem działalności. 
Ponadto, aby umożliwić uczestnikom wymianę doświadczeń, na tym etapie odby-

wały się także spotkania o charakterze seminaryjnym. 

Rys. 8. Przyznanie nagród za najlepsze projekty przygotowane 
w ramach Startup School i Social Economy School
© Marjana Zub
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W etapie 3. dla osób, które zakwalifikowały się do wsparcia w ramach mentoringu, 
zostały zorganizowane konkursy na najlepszy pomysł biznesowy. W trakcie sesji kon-
kursowej na podstawie krótkich prezentacji komisja konkursowa złożona z trenerów 
oraz przedstawicieli IRM, Instytutu Miasta i Startup Depot wyłoniła zwycięzców. Spo-
śród prezentowanych na Startup School i Social Economy School pomysłów wybrano 
6 najlepszych projektów, w tym 3 stricte biznesowe i 3 z zakresu ekonomii socjalnej. 
Przyznano również nagrodę publiczności.

Autorzy najlepszych pomysłów otrzymali nagrody pieniężne, które mogli przezna-
czyć na doposażenie stanowiska pracy. Celem zapewnienia trwałości projektu zakupio-
ny sprzęt nie stał się jednak ich własnością, a pozostał na wyposażeniu inkubatora YEI. 
Laureaci mogli go natomiast swobodnie wypożyczać lub korzystać z niego na miejscu. 

Ponieważ model biznesowy YEI zakłada, że połowa kosztów związanych z najmem 
miejsc do pracy przez przedsiębiorstwa społeczne jest pokrywana z wynajmu po-
wierzchni dla działalności czysto biznesowych, autorzy najlepszych pomysłów z zakresu 
ekonomii społecznej otrzymali propozycję bezpłatnego najmu przestrzeni w YEI przez 
99 dni, a później na preferencyjnych warunkach. Ponadto wszyscy finaliści mieli moż-
liwość uczestniczenia w zorganizowanej w Krakowie wizycie studyjnej. Jej celem było 
zaprezentowanie przykładów start-upów działających w Polsce, m.in. w ramach inku-
batora hub:raum, który jest jednym z najlepszych przykładów tego typu przedsięwzięć. 

L I T E R A T U R A
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O L A F  G W I Ż D Ż

Lwowski IT Cluster

W 2015 roku liczba zatrudnionych w sektorze IT na Ukrainie wyniosła 100 000 osób, 
natomiast pracujących w branżach związanych z nowymi technologiami – 400 000 
(IT Ukraine 2016). Statystyka wyraźnie pokazuje, że obok Polski w Europie Środkowo-
-Wschodniej wyrasta kolejny lider, świadczący usługi dla biznesu na szeroką skalę. 
Warto zatem przyjrzeć się bliżej naszemu sąsiadowi, który skutecznie konkuruje z nami 
w obsłudze międzynarodowych kontraktów.

Na Ukrainie jest 5 głównych miast, w których sektor IT prężnie się rozwija. Są to 
Lwów, Kijów, Charków, Dniepr i Odessa. W każdym z nich działa klaster nowych tech-
nologii. 

Najwcześniej powstał Lwowski IT Cluster. Jego działalność została zainicjowana 
w 2011 roku przez 3 spółki IT: n-IX, ELEKS i SoftServe.IT. Obecnie klaster zrzesza 63 człon-
ków, wśród których znajdują się zarówno firmy z branży IT, jak i instytucje czy organi-
zacje edukacyjne działające w sektorze państwowym i prywatnym.

Działalność IT Clustra koncentruje się głównie na realizacji przedsięwzięć przy-
czyniających się do budowania poczucia wspólnoty wśród 15-tysięcznej społeczności 
lwowskich pracowników IT (Lviv IT market research 2016) oraz poprawy jakości naucza-
nia i warunków pracy. Aby osiągnąć zamierzone cele, IT Cluster prowadzi projekty 
w ramach 3 obszarów: edukacji, promocji oraz infrastruktury, a przy ich realizacji ściśle 
współpracuje zarówno z lwowskimi uczelniami, jak i władzami lokalnymi i regionalnymi.

Podejmowane przez IT Cluster działania edukacyjne obejmują współuczestnictwo 
w opracowywaniu oraz modernizacji programów nauczania informatyki na wszystkich 
3 poziomach edukacji. Najważniejsze efekty tych działań to opracowanie programu 
nauczania informatyki na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim (UCU) oraz urucho-
mienie studiów licencjackich na Politechnice Lwowskiej. Ponadto dzięki współpracy 
IT Clustra i Lwowskiej Szkoły Biznesu (LvBS) powstał program studiów magisterskich 
w zakresie zarządzania technologią, który jest pierwszym tego typu programem na 
Ukrainie od 1991 roku. IT Cluster prowadzi również program IT Expert, w ramach któ-
rego eksperci z największych firm informatycznych dzielą się praktycznymi umiejęt-
nościami i doświadczeniem z kadrą akademicką najlepszych uczelni. Przedmiotowa 
kooperacja ma w założeniu doprowadzić do dostosowania obowiązujących progra-
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mów nauczania do zmieniających się 
wymagań rynkowych oraz wyposażyć 
studentów i absolwentów kierunków 
informatycznych zarówno w wiedzę te-
oretyczną, jak i umiejętności praktycz-
ne i kompetencje miękkie.

Ponieważ przemysł IT to obecnie 
jedna z najważniejszych lokomotyw 
rozwoju gospodarki Lwowa, drugi i za-
razem nie mniej istotny obszar działal-
ności organizacji stanowią działania na 
rzecz rozwoju oraz podniesienia jakości 

zaplecza biznesowego w mieście. Aby pokazać, że Lwów jest miastem otwartym oraz 
chętnym, by wspierać rozwój przemysłu nowych technologii, z inicjatywy IT Clustra 
powstał we Lwowie pierwszy apartamentowiec dla pracowników firm działających 
w branżach nowych technologii. Drugi projekt planowany obecnie przez IT Cluster 
dotyczy budowy IT Parku, czyli wydzielenia ogromnej, liczącej 10 hektarów przestrze-
ni, w której powstałyby obok siebie zarówno biura firm IT, jak i kampus uniwersytecki, 
hotel, centrum fitnessu oraz centrum handlowe. IT Park miałby być wizytówką miasta – 
zgromadzona tam infrastruktura mogłaby nie tylko przyciągnąć firmy, które chciałyby 
rozpocząć we Lwowie działalność, ale także pomóc rozwijać się tym przedsiębiorstwom, 
które już w nim zainwestowały. 

Kolejne planowane przez organizację przedsięwzięcie to IT Jet. Ma ono na celu 
poprawę dostępności i zwiększenie liczby lotów między Lwowem a innymi ważnymi 
miejscami związanymi z biznesem. Biorący udział w projekcie i jego realizacji Cluster 
zorganizował i przeprowadził badania pozwalające określić, jak często pracownicy IT 

Rys. 1. Zespół IT Clustra
© Oleksandr Laskin

Rys. 2. Apartamentowiec IT House
© Vitaliy Solopchuk

Rys. 3. Konferencja IT Arena
© Vitaliy Solopchuk
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wyjeżdżają w delegacje służbowe oraz 
które miejsca docelowe są najbardziej 
popularne.

Jeszcze inne cele, jakie postawił 
przed sobą Lwowski IT Cluster, to bu-
dowa sieci trwałych kontaktów bizne-
sowych pomiędzy wszystkimi członka-
mi społeczności IT oraz promocja Lwo-
wa jako potężnego centrum usług in-
formatycznych na rynku międzynaro-
dowym. Aby to osiągnąć, klaster pro-
wadzi szeroko zakrojoną działalność in-
formacyjno-promocyjną oraz organizu-
je cykl imprez mających na celu popra-
wę wizerunku miasta. Najlepszym przykładem takiego działania jest Lwowska IT Are-
na – jedna z największych konferencji technologicznych w Europie Wschodniej. IT  Arena 
odbyła się już 3. rok z rzędu i zjednoczyła prawie 2000 specjalistów IT, projektantów, 
przedsiębiorców, inwestorów i start-upowców.

L I T E R A T U R A
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M A G D A L E N A  D E J

Specjalne strefy ekonomiczne 
Instytucjonalne ogniwo systemu rozwoju 

innowacji i przedsiębiorczości

Jednym z częściej podejmowanych zagadnień związanych ze wspieraniem rozwoju 
gospodarczego na szczeblu lokalnym są polityka proinwestycyjna gmin oraz tworze-
nie terenów inwestycyjnych. Jednocześnie, pomimo iż temat należy do najczęściej po-
ruszanych w literaturze przedmiotu, jak dotąd w zasadzie nie udało się wypracować 
spójnej definicji strefy inwestycyjnej (terenu inwestycyjnego / strefy gospodarczej)1, 
która uwzględniałaby zarówno wymiar przestrzenny, jak i system zachęt, czyli korzyści 
przewidzianych dla inwestorów.

Można wyróżnić dwa podejścia do rozumienia pojęcia terenów inwestycyjnych: 
planistyczne i gospodarcze (rys. 1). Bardzo często strefy inwestycyjne rozumie się jako 
zagadnienie planistyczne, zwłaszcza jeśli mowa o percepcji pracowników lokalnych 
urzędów. W studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(SUiKZP) to tereny produkcyjno-przemysłowo-usługowe (mają status PPU), natomiast 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) – produkcyjne, skła-
dy i magazyny. Takie rozumienie nie uwzględnia jednak najistotniejszego, a mianowicie:

– czy tereny te są faktycznie wykorzystywane we wskazanych celach?
– czy rzeczywiście są na nich zlokalizowane podmioty gospodarcze?
– czy lokalne władze podejmują jakiekolwiek działania zmierzające do tego, by 

zachęcać inwestorów do umiejscowienia tam zakładów?
– czy lokalne władze podjęły konkretne kroki w celu dostosowania tych terenów 

do potrzeb inwestorów?
Znacznie bardziej przydatne jest podejście gospodarcze, które obok kryterium 

fizycznego wydzielenia obszaru uwzględnia także aspekt ekonomicznego zaangażo-
wania gminy w proces przyciągania inwestorów. Zagadnienie to jest jednak jeszcze 
bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o znalezienie wspólnego mianownika dla szero-

1 W literaturze pojęcia te są często stosowane zamiennie.
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kiego spectrum możliwych działań, zarówno w odniesieniu do typów przedsiębiorstw, 
jak i oferowanych im zachęt czy podstaw prawno-finansowych tworzenia i funkcjono-
wania stref.

W polskim prawodawstwie jedynym typem strefy, który ma ścisłą definicję i ramy 
prawne tworzenia oraz funkcjonowania, jest specjalna strefa ekonomiczna (SSE), będą-
ca instrumentem prawnym służącym realizacji pomocy publicznej, co wynika z Ustawy 
z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Ustawa o SSE szcze-
gółowo określa zasady oraz tryb ustanawiania takich stref i zarządzania nimi, także za-
sady i warunki prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej. 

W przypadku pozostałych typów stref zasady ich funkcjonowania nie są tak jasno 
określone. Wyjątkiem są strefy aktywności gospodarczej (SAG), których definicja wy-
nika z ich genezy, a konkretnie finansowania ich tworzenia ze środków Unii Europej-
skiej. W perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (RPO) istniała możliwość finansowania różnego rodzaju działań ważnych 
dla rozwoju regionu. Tworzenie stref inwestycyjnych było szczególnie silnie wspiera-
ne w województwie małopolskim, w którym lokalne władze w ramach Osi Prioryteto-
wej 4: „Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego” wskazały działanie 4.3: „Tworzenie 
i rozwój stref aktywności gospodarczej” (Małopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2007 – 2013, 2007; dalej MRPO). W Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego (2016) precyzyjnie określono definicję SAG: „Strefa aktywności 
gospodarczej (SAG) – wydzielony pod względem obszarowym i przygotowany do inwe-
stycji teren (o powierzchni co najmniej 2 ha), odpowiadający zapotrzebowaniu poten-
cjalnych inwestorów, na którym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 
lub dokumentem równoważnym, jest lub będzie prowadzona działalność gospodar-
cza. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczające na 
obszarze objętym projektem prowadzenie działalności handlowej – nie dyskwalifikują 
projektu z możliwości wsparcia. Wydatki poniesione na uzbrojenie terenu, który zosta-
nie przeznaczony na inwestycje turystyczne, obiekty handlowe oraz mieszkaniowe – 
stanowią koszty niekwalifikowane projektu. SAG może być także strefą o charakterze 
parku technologicznego lub Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE)”.

W ramach MRPO istniała możliwość finansowania następujących działań związanych 
z tworzeniem i funkcjonowaniem stref aktywności gospodarczej: 

1. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę aktywności 
gospodarczej.

2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez kompleksowe uzbrojenie 
nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktyw-
ności gospodarczej w infrastrukturę niezbędną, aby nowo przyłączone tereny 
stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy.
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3. Kompleksowe dozbrojenie istniejącej strefy aktywności gospodarczej.
4. Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących budyn-

ków na cele tworzonego inkubatora przedsiębiorczości.
Województwo małopolskie jest jedynym regionem, w którym tworzenie SAG zapi-

sano na poziomie całego działania. W pozostałych pieniądze nie były tak jednoznacz-
nie przeznaczone na ten cel, przez co i definicje stref nie zostały precyzyjnie określone. 
Poza Małopolską jedynie w województwie śląskim „tworzenie i rozwój stref aktywności 
gospodarczej” wpisano jako przykładowe działanie w ramach priorytetu „Zrównoważo-
ny rozwój miast”. W uszczegółowieniach RPO pozostałych województw pojęcie strefy 
aktywności gospodarczej się nie pojawia. Zapisano natomiast działania związane ze 
wsparciem rozwoju aktywności gospodarczej, przedsiębiorczości itd.

Strefa 
inwestycyjna / 
gospodarcza

ujęcie 
planistyczne

W SUiKZP: PPU (tereny produkcyjno- 
-przemysłowo-usługowe)

W MPZP: P (tereny produkcyjne, 
składy, magazyny)

SSE – jako jedyna ma ścisłą definicję 
i ramy prawne funkcjonowania 

SAG – zdefiniowana na potrzeby 
tworzenia i współfinansowania 

w woj. małopolskim w ramach RPO 
2007 – 2013 i RPO 2014 – 2020

Pozostałe typy stref funkcjonujących 
na terenach gmin – brak 

jednoznacznych definicji, kryteriów 
tworzenia i funkcjonowania stref, 

różnorodność na poziomie lokalnym

ujęcie 
gospodarcze

Rys. 1. Sposoby ujmowania i definiowania stref inwestycyjnych/gospodarczych
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W kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020, podobnie jak w poprzed-
niej, jedynie w województwie małopolskim tworzenie i rozbudowa stref aktywności 
gospodarczej zostały zapisane na poziomie działania (działanie 3.1: „Strefy Aktywności 
Gospodarczej”) w Osi Priorytetowej 3: „Przedsiębiorcza Małopolska” (Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 2015). W niektórych woje-
wództwach (kujawsko-pomorskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie) przedsięwzięcia 
tego typu zostały wymienione jako przykładowe w ramach szerszych działań, np. „Pub-
liczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji” (kujawsko-pomorskie), „Promowanie 
przedsiębiorczości” (podkarpackie) czy „Inwestorzy zewnętrzni” (pomorskie) (RPO po-
szczególnych województw zob. np. http://nowedotacjeunijne.eu).

Tak czy inaczej, tylko w Małopolsce mamy do czynienia ze ściśle zdefiniowanym 
pojęciem SAG. W pozostałych regionach jest ono niedookreślone, choć sama nazwa 
się pojawia. W prezentowanych poniżej analizach typów stref w poszczególnych mia-
stach w zasadzie wyłącznie w odniesieniu do województwa małopolskiego znaczenie 
SAG będzie uściślone, gdyż w pozostałych regionach funkcjonowanie tej nazwy wynika 
jedynie z przyjęcia takiej nomenklatury przez podmioty tworzące strefę.

Kolejnym rodzajem przestrzennego wsparcia mającego przyciągnąć inwestorów 
o dosyć wyraźnie określonym profilu są parki technologiczne, choć często nazwa ta 
bywa modyfikowana, funkcjonują bowiem parki naukowo-technologiczne, parki prze-
mysłowo-technologiczne itp.

W polskim prawodawstwie definicja parku technologicznego została określona 
w Ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji. Park technologicz-
ny definiuje się tam jako „zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą 
techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy 
jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. 
o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. 
Nr 85, poz. 727) a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, wyko-
rzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i roz-
woju firm, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom 
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości 
i infrastruktury technicznej na zasadach umownych” (art. 2 ust. 1 pkt. 15). Z racji bardzo 
specyficznego charakteru działalności, opierającego się na powiązaniu firm z instytu-
cjami naukowymi, parki technologiczne lokalizuje się w dużych i średnich miastach, 
które mają rozwiniętą funkcję akademicką, lub w ich pobliżu.

Parki technologiczne często bywają mylone z parkami przemysłowymi, które jednak 
znacząco się od nich różnią z racji braku komponentu przepływu wiedzy i technologii 
pomiędzy jednostkami naukowymi i firmami. Parki przemysłowe również zostały zde-
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finiowane w cytowanej już ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji2, jednak de-
finicja jest bardzo pojemna i mogą się w niej zawierać także inne nazwy, jak np. strefa 
gospodarcza, obszar aktywności gospodarczej itp. 

Pozostałe typy stref nie mają ścisłych definicji, które określałyby warunki ich tworze-
nia i funkcjonowania. Tym bardziej nie posiadają żadnych ram prawnych regulujących 
te warunki. Dlatego też ich nazwy są najczęściej wynikiem inwencji twórczej lokal-
nych władz, powieleniem wzorców zaczerpniętych od innych gmin itd. W niektórych 
gminach, bez względu na przyjęte nazewnictwo, stosuje się system zachęt dla inwe-
storów w postaci ulg podatkowych (głównie dotyczy to podatku od nieruchomości), 
odpowiedniej polityki proinwestycyjnej i poinwestycyjnej (przyciąganie inwestorów, 
a następnie opieka nad nimi po zlokalizowaniu firm na terenie strefy) itd. Jednak zasa-
dy i wielkość wsparcia określane są każdorazowo na poziomie lokalnym przez władze 
szczebla samorządowego.

Szczególną formą wspierania procesu zakładania i rozwijania firm są inkubatory 
przedsiębiorczości. Dyskusyjna jest kwestia, w jakim stopniu można je uznać za rodzaj 
strefy inwestycyjnej ze względu na bardzo ograniczony wymiar przestrzenny – są prze-
de wszystkim formą instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości, a zwłaszcza kilku 
jej rodzajów. Oferta inkubatorów przedsiębiorczości jest przede wszystkim skierowana 
do trzech grup odbiorców: 

– osób wkraczających dopiero na rynek pracy, głównie studentów – akademickie 
inkubatory przedsiębiorczości (AIP);

– przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP);

– podmiotów ekonomii społecznej – inkubatory ekonomii społecznej.
Zasadniczo jedynie AIP mają ściśle określone ramy prawne tworzenia i funkcjono-

wania, a podstawą jest art. 86 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym. Wśród nich wyróżnia się takie podmioty, których zadaniem są tzw. preinkubacja 
(wsparcie osób przed założeniem działalności gospodarczej – osoby rozpoczynające 
działalność gospodarczą korzystają z osobowości prawnej inkubatora) oraz świadcze-
nie pomocy od momentu rejestracji firmy. Ta ostatnia funkcja, zarówno w przypadku 
inkubatorów akademickich, jak i tych tworzonych przez lokalne władze pod kątem firm 

2 „Park przemysłowy – zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej nie-
ruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowa-
nym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka 
samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, 
w szczególności małym i średnim” (art. 2 ust. 1 pkt 14).
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z sektora MŚP, polega m.in. na przygotowaniu korzystnej oferty lokalowej (możliwość 
wynajmu pomieszczeń z dostępem do Internetu i pozostałych mediów, odpowiednio 
wyposażonych), świadczeniu porad prawnych, księgowych, organizacji szkoleń, pomo-
cy w zdobywaniu unijnych funduszy itd.

Jednocześnie praktyka wielu miast pokazuje, że częstym przypadkiem jest współ-
występowanie kilku stref łącznie na jednym terenie, przez co fizyczne wyodrębnienie 
poszczególnych ich typów oraz funkcjonujących na ich terenie firm bywa bardzo trud-
ne. Pozytywnie należy ocenić takie sytuacje, w których lokalne władze decydują się na 
tworzenie inkubatora przedsiębiorczości w ramach rozwijanej przez siebie strefy inwe-
stycyjnej (np. SAG czy parku technologicznego; w tym ostatnim przypadku często pod 
nazwą inkubatora technologicznego), dzięki czemu wsparcie jest zapewnione na ko-
lejnych etapach ewolucji lokalnych firm, od momentu inkubacji. Taka polityka sprawia, 
że strefy inwestycyjne w większym stopniu mają szansę zapełnić się lokalnymi firmami, 
a nie podmiotami zewnętrznymi, których poziom zakorzenienia w lokalnej gospodarce 
(mający wpływ na trwałość inwestycji) z zasady jest mniejszy. Przykłady różnych warian-
tów relacji przestrzenno-organizacyjnych między wybranymi typami stref, z uwzględ-
nieniem inkubatorów przedsiębiorczości, przedstawia rysunek 2.

W celu dokładnego określenia rozmieszczenia różnych rodzajów stref inwestycyj-
nych w miastach Polski w Instytucie Rozwoju Miast został przygotowany kwestionariusz 
ankiety, który następnie drogą mailową oraz telefoniczną skierowano do władz samo-
rządowych wszystkich 913 miast w Polsce (gmin miejskich i miejsko-wiejskich). Ponad-
to została sporządzona lista pytań, które w wiadomościach elektronicznych i listownie 
przesłano do zarządów wszystkich 14 specjalnych stref ekonomicznych działających 
w Polsce. Ankieta została przeprowadzona w okresie od października 2015 do kwiet-
nia 2016 roku. W sumie uzyskano odpowiedzi od 911 miast. Jedynie 2 gminy – Łęczna 
oraz Wieruszów – nie przekazały informacji na temat stref na swoim terenie. Ankieta 
zawierała pytania dotyczące istnienia na terenie gminy stref inwestycyjnych, zgodnie 
z przyjętą definicją, ich rodzaju, podmiotów gospodarczych na ich terenie, całkowitej 
powierzchni i wielkości zatrudnienia. Pytania otwarte dotyczyły ponadto polityki pro-
inwestycyjnej lokalnych władz, a także konkretnych działań podejmowanych przez 
samorządy w celu przyciągnięcia inwestorów oraz ich wspierania.

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych udało się dokonać inwentary-
zacji istniejących stref inwestycyjnych w 911 z 913 miast Polski, z uwzględnieniem ich 
podziału na rodzaje (stan na przełom 2015 i 2016 roku). Spośród wszystkich miast Polski 
niemal połowa ma obecnie strefę inwestycyjną (394 ośrodki), jest w trakcie jej tworzenia 
(8 ośrodków) lub w najbliższym czasie planuje takie działania (44 ośrodki). W pozosta-
łych miastach obecnie nie ma stref inwestycyjnych i w najbliższym czasie nie planuje 
się ich rozwijania (rys. 3).
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Istnieją pod tym względem wyraźne różnice regionalne. W części województw udział 
takich miast jest zauważalnie wyższy. Dotyczy to zwłaszcza regionów Polski Południo-
wo-Zachodniej i Zachodniej: opolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego (rys. 3). Z kolei 
w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim tylko 
w ok. 1/3 miast funkcjonuje jakiś rodzaj strefy.

Taka sytuacja wiąże się w znacznym stopniu z charakterem sieci osadniczej w po-
szczególnych regionach kraju, liczbą miast oraz ich wielkością i rangą w systemie osad-
niczym. Władze małych, lokalnych ośrodków opierają swój rozwój na przyciąganiu in-
westorów poprzez tworzenie stref inwestycyjnych w znacznie mniejszym stopniu niż 
władze dużych miast. W ponad 60% wszystkich ośrodków lokalnych nie ma obecnie 
strefy, podczas gdy występują one we wszystkich ośrodkach wojewódzkich, niemal 
wszystkich regionalnych i subregionalnych (tab. 1).

W Polsce od momentu wejścia w życie ustawy o specjalnych strefach ekonomicz-
nych z 1994 roku powstało bardzo wiele terenów inwestycyjnych objętych statusem 

3. Park techno
logiczny 

a inkubator

b) przykład: Gdynia

inkubator
park

a) przykład: Nowy Sącz

2. SSE a park 
techno logiczny

c) przykład: Puławyb) przykład: Stargard

SSE

park

a) przykład: Koszalin

1. SSE a SAG

c) przykład: Wolbromb) przykład: Zator

SSE

SAG

a) przykład: Zamość

Rys. 2. Relacje przestrzennoorganizacyjne między różnymi typami stref inwestycyjnych
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SSE. W 2015 roku, jak wynika z danych udostępnionych przez zarządy SSE, tereny takie 
znajdowały się w co 3. polskim mieście (łącznie w 333 gminach miejskich lub miejsko-
-wiejskich), a ich istnienie może być postrzegane przez inwestorów w kategoriach swo-
istego ubikwitetu. Wraz ze wzrostem powszechności SSE rozgorzała dyskusja, czy taka 
ich liczba i rozmieszczenie rzeczywiście odpowiadają realizacji pierwotnych założeń 
rozwoju tego mechanizmu, czyli wspieraniu obszarów słabiej rozwiniętych poprzez 
stwarzanie preferencyjnych warunków rozwoju przedsiębiorczości w stosunku do ob-
szarów lepiej rozwiniętych. W sytuacji, w której specjalne strefy ekonomiczne nie sta-
nowią o przewadze konkurencyjnej obszaru zapóźnionego gospodarczo w stosunku 
do reszty kraju, gdyż są powszechnie dostępne, ich funkcja niwelowania regionalnych 
różnic w poziomie rozwoju traci na znaczeniu.

Rozmieszczenie SSE na terenie Polski, a także ich liczebność w poszczególnych wo-
jewództwach prezentują rysunki 4 i 5. Zasadniczo nie zaznaczają się żadne wyraźne 
różnice regionalne w tym zakresie. Liczba SSE w miastach poszczególnych województw 
jest natomiast do pewnego stopnia skorelowana z wielkością poszczególnych regio-
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Rys. 3. Strefy inwestycyjne, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości, 
istniejące i planowane w miastach, według województw (dane dla 2015 roku)
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nów oraz charakterem sieci osadniczej. Analizy poświęcone SSE są liczne (np. Pastusiak 
2011) i funkcjonowanie tego konkretnego mechanizmu wsparcia przedsiębiorczości jest 
dość dobrze rozeznane. Pewną ciekawostką może być fakt, że wiele stref inwestycyj-
nych o statusie SSE, pomimo wysokich kosztów ich tworzenia (które wiążą się z przy-
gotowaniem odpowiedniej infrastruktury, uzbrojeniem terenu, przygotowaniem oferty 
działek inwestycyjnych, niejednokrotnie zmianami planistycznymi itd.), pozostaje pu-
stych, tzn. w chwili przeprowadzania badań (przełom 2015 i 2016 roku) nie był w nich 
zlokalizowany żaden inwestor. Łącznie w całej Polsce zidentyfikowano 71 takich SSE. 
Największą ich liczbę odnotowano w województwie zachodniopomorskim, a następ-
nie lubuskim i opolskim (odpowiednio 10, 8 i 7 pustych podstref SSE) (tab. 2). Rodzi to 
pytanie o zasadność o zasadność tworzenia stref inwestycyjnych i ponoszenia kosztów 
przygotowania terenu, który nie jest wykorzystywany z punktu widzenia budżetów 
samorządów lokalnych. 

W przypadku stref aktywności gospodarczej (SAG) jasne kryteria ich tworzenia zo-
stały określone wyłącznie w województwie małopolskim, dzięki zapisom w MRPO na 
lata 2007 – 2013 (2007) i później 2014 – 2020. Wyłącznie w tym regionie w dokumentach 
znalazła się ścisła definicja SAG. Ze względu na finansowe wsparcie dla rozwijania tego 
typu stref w województwie małopolskim ich liczba jest tu największa w skali całego 
kraju. Z deklaracji przedstawicieli lokalnych władz wynika, że obecnie występują one 
w 20 miastach regionu (tab. 2). Problematyczną kwestią pozostaje natomiast często for-
malne rozdzielenie SAG z SSE i innymi rodzajami stref inwestycyjnych, co wynika z faktu, 
że pieniądze na działanie 4.3 „Tworzenie i rozwój Stref Aktywności Gospodarczej” w ra-
mach MRPO 2007 – 2013 mogły być wydatkowane zarówno na tworzenie nowych stref, 
jak i poszerzanie działalności funkcjonujących terenów inwestycyjnych czy dozbrajanie 

Tab. 1. Strefy inwestycyjne, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości, 
istniejące i planowane, według kategorii miast* (dane dla 2015 roku)
* według klasyfikacji w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011) (dalej KPZK 2030)

Istnienie strefy 
inwestycyjnej

Kategorie miast

Funkcjonalne Wielkościowe (w tys. mieszkańców)

Woje
wódz

kie

Regio 
nalne

Sub
regio
nalne

Lokalne > 100 50 – 100 20 – 50 5 – 20 < 5

Tak 18 28 52 296 38 43 100 164 49

Nie 0 1 3 461 1 5 30 170 260

W przygotowaniu 0 0 0 8 0 0 0 6 2

Planowane 0 1 1 42 0 0 5 23 15

Brak danych 0 0 0 2 0 0 0 2 0
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Rys. 4. Rozmieszczenie stref inwestycyjnych według rodzajów stref, z uwzględnieniem 
inkubatorów przedsiębiorczości, na terenie Polski (dane dla 2015 roku)

* według klasyfikacji w KPZK 2030

IRM_Inkubatory-akceleratory_2017.01.29.indd   56 2017-01-29   17:31:02



57

już istniejących stref. W praktyce więc pieniądze na działanie 4.3 wspierały często obsza-
ry mające już status strefy inwestycyjnej. Drugi scenariusz zakłada obejmowanie terenu 
SAG statusem SSE. Dodatkowo fakt, iż w ramach środków na tworzenie SAG możliwe 
było również finansowanie przygotowania infrastruktury na potrzeby tworzenia inku-
batora przedsiębiorczości, sprawia, że obecnie dokładne rozdzielenie rodzajów istnie-
jących stref na terenie jednego miasta bywa w niektórych przypadkach bardzo trudne.

Poza Małopolską nazwa SAG nie miała ścisłych odniesień do konkretnych doku-
mentów, przez co jej stosowanie ma zupełnie niezobowiązujący charakter i w zasadzie 
można je uznać za przejaw inwencji lokalnych władz bądź też efekt naśladownictwa 
w stosunku do województwa małopolskiego. W regionach Polski Północnej strefy inwe-
stycyjne o takich nazwach w ogóle się nie pojawiają (kujawsko-pomorskie, podlaskie, 
pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie), stosunkowo licznie występują 
natomiast w województwie śląskim (7) i dolnośląskim (6).
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Rys. 5. Typy stref inwestycyjnych, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości, 
według województw (dane dla 2015 roku)
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Jednocześnie, podobnie jak w przypadku SSE, część SAG pomimo instytucjonal-
nego powołania ich do życia stanowi tzw. puste strefy (rys. 6, tab. 2). W województwie 
małopolskim lokalne władze 3 miast poinformowały o takich przypadkach na terenie 
swoich gmin, choć można przypuszczać, że nie są to informacje pełne.

Prezentowane tu dane odnoszą się bowiem jedynie do przypadków deklarowa-
nej przez samorządy liczby pustych stref. W wielu miastach przedstawiciele lokalnych 
urzędów nie byli jednak w stanie udzielić szczegółowych informacji na temat tych 
terenów, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę podmiotów gospodarczych i liczbę pracowni-

Tab. 2. Rodzaje stref i występowanie pustych stref według województw (dane dla 2015 roku) 
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Dolnośląskie 46 6 13,8 6 0 11,1 3 0 8,6 8 1 12,5

Kujawsko-pom. 13 1 3,9 0 0 0,0 2 0 5,7 8 2 12,5

Lubelskie 13 6 3,9 2 0 3,7 3 0 8,6 1 0 1,6

Lubuskie 23 8 6,9 5 0 9,3 1 0 2,9 4 0 6,3

Łódzkie 23 3 6,9 1 1 1,9 2 0 5,7 5 0 7,8

Małopolskie 21 3 6,3 20 3 37,0 1 0 2,9 4 0 6,3

Mazowieckie 22 5 6,6 4 0 7,4 1 0 2,9 4 0 6,3

Opolskie 18 7 5,4 2 0 3,7 1 0 2,9 2 0 3,1

Podkarpackie 25 1 7,5 2 0 3,7 1 0 2,9 3 1 4,7

Podlaskie 13 6 3,9 0 0 0,0 2 0 5,7 4 0 6,3

Pomorskie 15 4 4,5 0 0 0,0 1 0 2,9 3 1 4,7

Śląskie 27 2 8,1 7 1 13,0 8 0 22,9 5 0 7,8

Świętokrzyskie 10 2 3,0 1 0 1,9 2 0 5,7 1 0 1,6

Warmińsko-maz. 22 4 6,6 0 0 0,0 3 0 8,6 1 0 1,6

Wielkopolskie 23 3 6,9 4 2 7,4 1 0 2,9 8 1 12,5

Zachodniopom. 19 10 5,7 0 0 0,0 3 0 8,6 3 0 4,7

Suma 333 74 100,0 54 7 100,0 35 0 100,0 64 6 100,0

* Jeśli w jakimś mieście istniała więcej niż jedna strefa tego samego rodzaju 
i przynajmniej jedna nie była pusta, takiego miasta nie wliczano do tej kategorii.
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Rys. 6. Rozmieszczenie stref, w których brak jest inwestorów, 
według rodzajów stref w Polsce (dane dla 2015 roku) 

* według klasyfikacji w KPZK 2030  
** Analiza pustych stref powinna zostać odniesiona do ogólnego obrazu rozmieszczenia stref według ich 
rodzajów przedstawionego na rys. 4, by możliwe było objęcie całej złożoności zjawiska występowania stref.
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ków. Niejednokrotnie powodowane to było niewielką liczbą działań lub wręcz brakiem 
jakiejkolwiek aktywności władz w odniesieniu do tych terenów. Można przypuszczać, 
że w części takich przypadków pojawia się również problem braku inwestorów, choć 
formalnie w badaniach nie zostały one zaklasyfikowane jako puste (status „brak danych” 
w przypadku liczby podmiotów gospodarczych w danej strefie). 

Parki technologiczne to jeszcze jedna forma wspierania przedsiębiorczości na 
szczeblu lokalnym. Ich nazwa często bywa modyfikowana – są również określane jako 
parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne itp. Rola parków 
we wspieraniu przedsiębiorczości jest szczególna, ponieważ stanowią rodzaj łącznika 
między przemysłem a instytucjami naukowymi, tym samym umożliwiają transfer wie-
dzy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarką. Na marginesie, według raportu 
Najwyższej Izby Kontroli poświęconego parkom technologicznym efekty ich działań 
w zakresie podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki w ostatecznym rozrachun-
ku nie są takie, jak oczekiwano (Najwyższa Izba Kontroli 2013).

Jak wynika z przeprowadzonych badań, na przełomie 2015 i 2016 roku w 35 polskich 
miastach istnieją parki technologiczne (rys. 4 i 5, tab. 2)3. Z racji specyfiki ich działalno-
ści większość parków funkcjonuje w dużych miastach, powyżej 100 tys. mieszkańców 
(22 parki), głównie w miastach wojewódzkich, natomiast praktycznie nie występują one 
w ośrodkach lokalnych. Wyjątkiem od tego są 2 miasta tej rangi: Chęciny (Regionalny 
Park Naukowo-Technologiczny) i Szczawno-Zdrój (Dolnośląski Park Technologiczny). 
Taka lokalizacja jest oczywiście pochodną lokalizacji ośrodków naukowo-badawczych 
w Polsce, zwłaszcza uczelni wyższych. W ujęciu regionalnym najwięcej omawianych 
stref skupia się w miastach województwa śląskiego (Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, 
Bielsko-Biała, Ruda Śląska, Jaworzno, Zawiercie i Czechowice-Dziedzice), w wojewódz-
twach dolnośląskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim wystę-
pują one maksymalnie w 3 ośrodkach miejskich, zaś w kolejnych są to po 1 lub 2 miasta.

Co warte podkreślenia, według deklaracji władz tych miast, na których terenie zlo-
kalizowane są parki technologiczne, żaden z nich nie jest pusty, a więc pozbawiony 
jakiegokolwiek inwestora (tab. 2).

Wzmiankowane powyżej zagadnienie tworzenia stref inwestycyjnych, które następ-
nie pozostają niewykorzystane, wymaga dodatkowego komentarza. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że w całej Polsce w ok. 1/6 miast posiadających strefy istnieją strefy 
puste4. Oczywiście w różnym stopniu dotyczy to poszczególnych rodzajów stref, typów 

3 Z informacji zamieszczonych na stronie rządowej http://www.pi.gov.pl [10.08.2016] wynika, że w 2014 
roku w całej Polsce funkcjonowało ich łącznie 42 (za: Bąkowski, Mażewska [red.] 2014).
4 W przypadku, gdy w mieście istniała więcej niż 1 strefa tego samego rodzaju i przynajmniej 1 nie była 
pusta, takiego miasta nie wliczano do kategorii miast z pustymi strefami.
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miast, a także regionów (rys. 7, tab. 2). W niektórych województwach problem ten jest 
niewielki i nie przekracza 10% wszystkich ośrodków miejskich ze strefami (podkarpackie, 
śląskie). W innych natomiast skala zjawiska jest znacznie większa i w skrajnym przypad-
ku województwa zachodniopomorskiego sięga 40% wszystkich tego typu ośrodków.

Pogłębiona analiza problemu pokazuje jednak, iż brak inwestorów w większości 
stref niekoniecznie musi być efektem niegospodarności lokalnych władz inwestujących 
w przygotowanie terenów bez wcześniejszego rozeznania faktycznego zainteresowa-
nia ze strony firm. Jak wynika z badań (rys. 8), strefy, w których nie ma inwestorów, to 
przede wszystkim te nowo tworzone.

Spośród wszystkich zidentyfikowanych pustych stref aż 44% stanowią te utworzo-
ne w 2014 i 2015 roku (odpowiednio 15 i 25 stref ). Zjawisko braku inwestorów najczęś-
ciej dotyczy specjalnych stref ekonomicznych, ponadto nie tylko podstref nowo po-
wstałych, ale także tych ustanowionych ponad dekadę temu. Jedną z potencjalnych 
przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w innym stopniu odpowiedzialności, 
także finansowej, lokalnych władz za tworzenie SSE. Te zarządzane są bowiem, inaczej 
niż SAG, parki technologiczne oraz inne typy stref tworzonych na szczeblu lokalnym, 
przez specjalnie do tego celu powoływane spółki, w których zgodnie z art. 6 ustawy 
o SSE Skarb Państwa albo samorząd województwa dysponuje większością głosów. 
Do głównych zadań spółek należą m.in. budowa i rozwijanie infrastruktury na terenie 
strefy oraz jej promocja, choć „[…] znaczące przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury 
z reguły podejmowane są wspólnie z samorządami lokalnymi” (Informacja o realizacji 
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Rys. 7. Udział miast z pustymi strefami w całkowitej liczbie miast posiadających 
strefy inwestycyjne, z pominięciem inkubatorów przedsiębiorczości, 
według województw (dane dla 2015 roku)

IRM_Inkubatory-akceleratory_2017.01.29.indd   61 2017-01-29   17:31:07



62

ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych…). W związku z tym rozwijanie podstre-
fy SSE na szczeblu lokalnym w dużej mierze odbywa się przy udziale podmiotów ze-
wnętrznych w stosunku do lokalnych samorządów. Związana z tym odpowiedzialność 
finansowa jest zatem przeniesiona na inny szczebel. Jednocześnie każdy przypadek 
braku inwestorów w już powstałej strefie i przyczyny takiej sytuacji należałoby rozpa-
trywać indywidualnie.

Przeprowadzone badania wskazują ponadto na 2 odrębne modele rozwijania spe-
cjalnych stref ekonomicznych na szczeblu lokalnym. W części gmin o utworzenie pod-
strefy SSE zabiegają sami samorządowcy, którzy uprzednio przygotowują teren, a nie-
jednokrotnie starają się o objęcie statusem SSE terenów już funkcjonujących jako strefa 
(np. SAG). Z kolei w innych przypadkach o ustanowienie SSE na terenie danej gminy 
zabiegają inwestorzy, którzy mając bardzo konkretne preferencje co do lokalizacji dzia-
łalności w danym miejscu, podejmują starania o pozyskanie określonych ulg podat-
kowych. Ryzyko związane z niepowodzeniem utworzenia strefy, po uprzednim ponie-
sieniu nakładów inwestycyjnych, jest w tym 2. scenariuszu znacznie zminimalizowane.
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Rys. 8. Występowanie pustych stref a rok powstania strefy, 
według rodzajów stref (dane dla 2015 roku)
Uwaga: w przypadku 3 pustych stref (SSE) nie udało się ustalić dokładnej daty ich powstania.
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J A C E K  K O T R A

Inkubatory przedsiębiorczości 
w Polsce  
Wybrane aspekty funkcjonowania 

i dotychczasowe doświadczenia1

Inkubatory przedsiębiorczości pełnią funkcję narzędzia mającego na celu wsparcie 
przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 
Działanie inkubatorów wpisuje się w politykę wspierania przedsiębiorczości zarów-
no na poziomie krajowym, jak i regionalnym oraz lokalnym. Wpływ inkubatorów 
przedsiębiorczości jest znaczący szczególnie na poziomie lokalnych społeczno
ści, gdyż umożliwia im rozwój i wykorzystanie sprawdzonych wzorców w zakre
sie tworzenia przedsiębiorstw. W ramach prawidłowo sporządzonej oferty inkuba-
torów przedsiębiorczości można wyodrębnić podstawowe usługi obniżające koszty 
bieżącego prowadzenia przedsiębiorstwa, jak również szereg usług dodatkowych, za-
pewniających przedsiębiorcom przewagę nad firmami działającymi na rynku bez po-
dobnego wsparcia. Do podstawowych usług należy wynajęcie powierzchni biurowej 
oraz produkcyjnej na korzystnych warunkach finansowych (ceny niższe niż rynkowe). 
Najczęściej wraz z powierzchnią do pracy oferowane jest podstawowe wyposażenie 
(często również komputerowe), co stanowi istotne ułatwienie w prowadzeniu działal-
ności i znacznie obniża koszty w 1. fazie działania przedsiębiorstwa. Oferta inkubatorów 
to też usługi doradczo-szkoleniowe, mające duży wpływ na przygotowanie przedsię-
biorstw do sprawniejszego radzenia sobie z konkurencją. Od momentu wejścia Polski 
do Unii Europejskiej inkubatory coraz częściej oferują przedsiębiorcom również wspar-
cie w ubieganiu się o unijne dotacje na powstanie i rozwój firm. Najprawdopodobniej 

1 Po raz pierwszy artykuł ukazał się w publikacji Bąkowski A., Mażewska M., 2015, Ośrodki innowacji i przed-
siębiorczości w Polsce. Raport 2014, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości 
w Polsce, Poznań – Warszawa.
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system finansowego wsparcia przedsiębiorstw będzie rozwijany również w następnych 
latach, być może w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. 

Działalność inkubatorów przedsiębiorczości (IP) jest formą najbardziej podstawowe-
go, aczkolwiek pełnego wsparcia pomysłodawców projektów biznesowych. W mniej-
szych miejscowościach lub miastach pozbawionych silnych ośrodków akademickich 
lub przemysłu są one najlepiej dostosowującymi się do lokalnych potrzeb instytucja-
mi, mającymi na celu nie tylko wspieranie przedsiębiorczości, ale również wywieranie 
wpływu na rozwój przedsiębiorczego klimatu na lokalnym rynku. Finalnie działalność 
inkubatorów przyczynia się do zmniejszania bezrobocia oraz pozytywnie wpływa na 
strukturę zawodową lokalnej społeczności. W większych ośrodkach (miejskich) inku-
batory przedsiębiorczości zazwyczaj są elementem systemu wspierania przedsiębior-
czości tworzonego wraz z innymi instytucjami wsparcia i dostosowanego do specyfiki 
lokalnej i regionalnej (parki technologiczne, strefy ekonomiczne, inkubatory techno-
logiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości).

Definicja

Inkubator przedsiębiorczości jest wyodrębnioną jednostką, dysponującą nieruchomoś-
cią, która prowadzi kompleksowy program wsparcia początkującego przedsiębiorcy. 
Program ten wspiera przedsiębiorców od momentu powstania pomysłu na utworze-
nie przedsiębiorstwa aż do uzyskania stabilności rynkowej (tzw. program inkubacji 
przedsiębiorczości).

Inkubatory przedsiębiorczości w Polsce

Tworzenie pierwszych inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce sięga lat 90. XX wie-
ku – pod ich koniec nastąpiła stabilizacja liczby tego typu instytucji; w latach 1999 – 2010 
było ich między 44 a 53. 

W 2014 roku zidentyfikowano w Polsce 46 inkubatorów przedsiębiorczości. Od-
notowana w 2012 roku pozorna tendencja wzrostowa nie została zachowana i liczba 
podmiotów gwałtownie spadła. Statystyczny spadek liczby inkubatorów przedsiębior-
czości jest głównie związany z zakończeniem projektów w ramach działania 3.1 progra-
mu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: „Inicjowanie działalności innowacyjnej” 
(Szczegółowy opis priorytetów… 2014). Tendencja wzrostowa w liczbie zaobserwowa-
nych inkubatorów przedsiębiorczości w latach 2011 – 2013 wynikała z nieuzasadnionego 
i błędnego używania nazwy „inkubator przedsiębiorczości” przez podmioty realizujące 
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projekty polegające na dokonywaniu wejść kapitałowych do nowych spółek. Tym sa-
mym można stwierdzić, że w latach 2006 – 2014 liczba inkubatorów przedsiębiorczości 
była praktycznie niezmienna (rys. 1).

Tak jak w poprzednich latach najwięcej inkubatorów przedsiębiorczości działa w wo-
jewództwie śląskim (10), następnie w województwach małopolskim (5), łódzkim, lubu-
skim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim (po 3). 
Po 2 inkubatory znajdują się w województwach opolskim, lubelskim, dolnośląskim, 
świętokrzyskim oraz wielkopolskim, po 1 – w mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim. 
W województwie podlaskim nie zidentyfikowano tego typu instytucji (rys. 2). Inkubato-
ry przedsiębiorczości usytuowane są głównie w mniejszych miejscowościach, z wyjąt-
kiem województw śląskiego oraz mazowieckiego, i stanowią jedyne ośrodki wspierania 
przedsiębiorczości, również innowacyjnej, na danym terenie.

Struktura i organizacja

Inkubatory przedsiębiorczości w Polsce są dość zróżnicowane pod względem osobo-
wości prawnej. Najwięcej jest jednostek działających na zasadzie fundacji (obecnie 
37% podmiotów). Kolejną znaczącą procentowo grupą podmiotów wśród IP są spółki 
prawa handlowego (w 21% spółki akcyjne oraz w 7% spółki z o.o.). Tylko 14% inkubato-
rów przedsiębiorczości przyjęło formę prawną stowarzyszenia. W badaniu wyodrębnio-
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Rys. 1. Liczba inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce w latach 1990 – 2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 
z lat 1995 – 2012 (m.in. Matusiak [red.] 2004, 2007, 2010) oraz Bąkowski, Mażewska (red. 2012, 2014)
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no również 21% podmiotów działających jako jednostki budżetowe administracji pub-
licznej (rys. 3). Duża różnorodność wśród podmiotów wynika z braku jednoznacznych 
standardów określających optymalną strukturę dla tego typu instytucji. Jednocześnie 
różnorodność osobowości prawnych wynika z różnych funkcji tego typu organizacji 
na danym terenie (np. wspieranie przedsiębiorców, realizowanie projektów aktywizacji 
zawodowej czy wspieranie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą).

Struktura organizacyjna inkubatorów wynikać może również z charakteru prawne-
go ich założycieli oraz zawieranych do ich powołania partnerstw. W takim przypadku 
inkubator działa zazwyczaj w formie spółki prawa handlowego. Lokalne inicjatywy 
społeczne przekształcają się zwykle w fundacje i stowarzyszenia, natomiast działania 

Rys. 2. Inkubatory przedsiębiorczości w Polsce w 2014 roku

IRM_Inkubatory-akceleratory_2017.01.29.indd   68 2017-01-29   17:31:08



69

samorządu przybierają najczęściej formę inkubatorów przedsiębiorczości będących 
jednostkami administracji publicznej. Oczywiście często dochodzi również do utwo-
rzenia nieco odmiennych struktur, przykładem są inkubatory utworzone jako spółki 
prawa handlowego z udziałem samorządu.

Potencjał i infrastruktura

W ciągu 2011 oraz 2014 roku nastąpił dynamiczny wzrost średniej liczby pracowników IP. 
Dotychczas zatrudnionych było średnio nie więcej niż 6 osób (tab. 1). Obecne badanie 
pokazało, że średnie zatrudnienie to 9 etatów przy proporcji pracowników merytorycz-
nych do administracyjnych na niezmiennym od lat poziomie niemalże 1:1.

Nawet w większych instytucjach zachowana jest identyczna proporcja pomimo du-
żo większego globalnego zatrudnienia w inkubatorze. Administracja wydaje się zbyt 

spółka akcyjna

fundacja

spółka z o.o.

jednostka budżetowa

stowarzyszenia

Rys. 3. Podział inkubatorów przedsiębiorczości ze względu na strukturę organizacyjną [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych o ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości 
Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP)

Tab. 1. Średnia liczba zatrudnionych na etat w inkubatorach 
przedsiębiorczości w wybranych latach od roku 2001 do 2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 
z lat 2001 – 2012 (m.in. Matusiak [red.] 2004, 2007, 2010) oraz Bąkowski, Mażewska (red. 2012, 2014)

2001 2004 2007 2009 2010 2011 2013

Liczba 
zatrudnionych 
na etat

6 6 3 4 5 4,5 9
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rozbudowana, szczególnie w większych inkubatorach. Należy zauważyć, że w zatrud-
nieniu pracowników w IP nie ma żadnej prawidłowości. Wśród badanych ośrodków 
są 2, w których zatrudnione są na etatach 30 i 34 osoby, a ich powierzchnia użytkowa 
wynosi odpowiednio 881 m2 i 9782 m2. Są też inkubatory o powierzchni blisko 5000 m2 
obsługiwane przez 1 do 3 pracowników etatowych. Zaobserwowany wzrost zatrud-
nienia oraz dysproporcje mogą jednak wynikać z realizacji znacznej liczby projektów 
dofinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej.

Potencjał finansowy inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce stale wzrasta. Odno-
sząc średni budżet operacyjny inkubatorów do danych z 2011 roku, odnotowano wzrost 
o niemalże 100%. Jest to związane zarówno ze wzrostem dostępnej powierzchni pod 
wynajem, jak i z pozyskaniem środków finansujących także działalność operacyjną (np. 
koszty pośrednie z programu operacyjnego Kapitał Ludzki; POKL). Obecna średnia war-
tość budżetu operacyjnego to ponad 1,25 mln złotych rocznie.

Budżety inwestycyjne są w dużej mierze zależne od wydatkowania środków w ra-
mach regionalnych programów operacyjnych. Średnia wartość budżetu inwestycyjnego 
przekracza 6,5 mln złotych (maksymalna inwestycja to 21 mln złotych).

Podobnie jak w latach poprzednich większość wydatków pokrywana jest z wpływów 
z czynszu i innych opłat eksploatacyjnych (średnio 76%) (rys. 4 i 5). Wpływy z czynszów 
nieznacznie spadły w średnim ogólnym budżecie inkubatorów o ponad 2% w ciągu 
ostatnich 3 lat. Kolejnym źródłem finansowania wydatków bieżących są granty 
europejskie. W sumie finansowanie z grantów (europejskich, regionalnych, kra
jowych, lokalnych) stanowi średnio 5,6% budżetu statystycznego inkubatora. Ten 
rodzaj finansowania znacząco spadł w ostatnim roku i ze względu na opóźnienia 

wpływy z najmu pozostałych 
powierzchni użytkowych

inne
granty

wpływy
z jednostki macierzystej

wpływy ze sprzedaży
pozostałych usług

wpływy z najmu 
powierzchni użytkowych

Rys. 4. Struktura finansowania inkubatorów przedsiębiorczości [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bąkowski, Mażewska (red. 2014)
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we wdrażaniu kolejnych narzędzi unijnych należy spodziewać się dalszego spad
ku w roku kolejnym.

Komercyjna działalność szkoleniowa, doradcza oraz inna poza najmem pokrywa 
średnio 11,25% rocznego budżetu inkubatorów przedsiębiorczości. W prowadzonym 
badaniu uwidocznił się znaczny wzrost wpływu finansowania inkubatora przedsiębior-
czości przez jednostki macierzyste – w 2013 roku to średnio 7% budżetu statystycznego 
inkubatora (rys. 4). Należy obserwować, czy ta tendencja w finansowaniu będzie się 
wyraźnie pogłębiać, ponieważ oznaczałoby to, iż właściciele przejmują bieżące finanso-
wanie inkubatorów przedsiębiorczości w okresie mniejszej podaży środków unijnych.

Trudno dokładnie oszacować łączną powierzchnię inkubatorów przedsiębiorczości 
w Polsce. Z badań własnych autora wynika, że w zależności od zakwalifikowania po-
wierzchni (część organizacji to hybrydy instytucji o różnym charakterze działań) inku-
batory przedsiębiorczości w Polsce mogą dysponować łączną powierzchnią przekracza-
jącą 50 tys. m2. Nadal charakteryzują się dużą różnorodnością pod względem wielkości 
zajmowanej i wynajmowanej przedsiębiorstwom powierzchni. Przeciętny inkubator 
dysponuje obecnie powierzchnią 4065 m2, z czego na wynajem dla firm-lokatorów 
przeznacza się ok. 60% metrażu. W 2013 roku inkubatory nie dysponowały rezerwami 
wolnej powierzchni, jak to miało miejsce jeszcze 4 – 5 lat temu, kiedy uruchomiono kilka 
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Rys. 5. Struktura budżetu inkubatora przedsiębiorczości 
w wybranych latach od roku 1997 do 2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 
z lat 1995 – 2012 (m.in. Matusiak [red.] 2004, 2007, 2010) oraz Bąkowski, Mażewska (red. 2012, 2014)
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nowych, dużych jednostek, dopiero rozpoczynających rekrutację firm. Badane inkuba-
tory mają do dyspozycji średnio powierzchnię użytkową na cele biurowe przekraczającą 
2400 m2 oraz na cele warsztatowe przekraczającą 550 m2 (Bąkowski, Mażewska [red.] 
2014). W skład infrastruktury technicznej wchodzą pozycje wyszczególnione w tabeli 2.

Według danych w tej kategorii niemalże standardem staje się dostęp do szeroko-
pasmowego internetu (ma go 93% inkubatorów). Nadal instytucje odpowiedzialne 
za IP nie przywiązują wielkiej wagi do prowadzenia i udostępniania różnego rodzaju 
baz danych (13 ośrodków ma taką możliwość). Łączna liczba udostępnionego sprzętu 
biurowego oraz komputerowego jest niewielka, ale zaspokaja podstawowe potrzeby, 
jednak wynika to z pewnością z niskich cen tego rodzaju sprzętu i co z tym związane – 
jego dostępności nawet dla firm w początkowej fazie działania.

Lokatorzy

Tegoroczne badania pokazują, że w polskich inkubatorach przedsiębiorczości działają 
średnio 22 podmioty. W przebadanych ośrodkach w firmach-lokatorach zatrudnionych 
było 1773 pracowników (średnio 6 pracujących osób na 1 firmę). Optymistycznie wyglą-
da wskaźnik firm nowo utworzonych w strukturze wszystkich lokatorów IP, ponieważ 
osiągnął on poziom 28% (69 firm, w tym 29 założonych przez kobiety) (tab. 3). Lokatorzy 
strategiczni (komercyjni) to ok. 27% ogółu firm. Nasuwa się konkluzja, iż stabilizuje się 
pewna równowaga firm „finansujących” rozwój inkubowanych przedsiębiorstw. Jednak 
taki wniosek można będzie potwierdzić dopiero po przeanalizowaniu powierzchni naj-
mowanej przez każdy z typów lokatorów.

Tab. 2. Infrastruktura technicznoserwisowa inkubatorów w latach 2010, 2011 i 2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 
z lat 2010 – 2012 (Matusiak [red.] 2010) oraz Bąkowski, Mażewska (red. 2012, 2014)

2010 2011 2013 

Internet szerokopasmowy [%] 77 91 93 

Internet bezprzewodowy [%] b.d. b.d. 64 

Biblioteka [%] b.d. b.d. 21 

Sprzęt do prowadzenia telekonferencji [%] b.d. b.d. 0

Bazy danych [liczba ośrodków] b.d. b.d. 13

Sprzęt komputerowy [łączna liczba sztuk] b.d. b.d. 181

Kopiarka [liczba dostępnych urządzeń] b.d. b.d. 36 

Objaśnienie: b.d. – brak danych (kategorie te nie występowały w ankietach, 
za pomocą których zbierano dane w danym roku).
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Wydaje się, że aktualna struktura lokatorów statystycznego inkubatora pozostanie 
na niezmienionym poziomie w kolejnych latach. Doświadczenie wskazuje, iż podlega 
ona jedynie drobnym zmianom wynikającym z zakończenia procesu inkubacji przed-
siębiorstw oraz starzenia się inkubowanych firm.

Procentowy udział lokatorów strategicznych – którymi są podobnie jak w parkach 
technologicznych dojrzałe firmy związane z inkubatorem na okres wielu lat i zapewnia-
jące stabilność finansów – nie powinien dalej się zwiększać ze względu na możliwość 
wypaczenia docelowego charakteru inkubatorów (odejście od definicji inkubatora, jego 
misji i celów). Będzie to natomiast zależało od sytuacji ekonomicznej poszczególnych 
jednostek. Jednorazowy wzrost procentowego udziału „innych instytucji” w gronie lo-
katorów IP w 2010 roku nie powtórzył się, więc należy stwierdzić, że wynikał z błędu 
badania lub nieprawidłowej deklaracji ośrodków.

Inkubatory grupują głównie mikro- i małe firmy (tab. 4). Jak wynika z badania, 
80% lokatorów to mikroprzedsiębiorstwa, a zaledwie 19% to firmy małe i średnie. Jest 
to zgodne z rolą inkubatorów, które wspierają głównie przedsiębiorstwa w początko-

Tab. 3. Struktura podmiotów w inkubatorach przedsiębiorczości 
w wybranych latach między rokiem 1995 a 2013 [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 
z lat 1995 – 2012 (m.in. Matusiak [red.] 2004, 2007, 2010) oraz Bąkowski, Mażewska (red. 2012, 2014)

Kategorie podmiotów 1995* 1998* 2000** 2004 2007 2009 2010 2011 2013

Firmy nowo utworzone 67,7 46,9 44,3 37,6 41,2 28,4 22,9 28,3 28,3

Pozostałe firmy 24,5 28,4 31,1 40,5 32,2 46,6 37,6 40,1 39,9

Lokatorzy strategiczni – 18,2 19,1 17,7 21,1 20,9 25,8 26,8 26,8

Inne instytucje 7,8 6,5 5,5 4,2 5,5 4,1 13,7 4,8 5,0

Firmy, które opuściły 
inkubatory [szt.]

70 269 562 1058 840 586 678 409 b.d.

Objaśnienie: b.d. – brak danych, * – analiza łącznie z inkubatorami technologicznymi nazywanymi 
wówczas centrami technologicznymi, ** – analiza łącznie z inkubatorami technologicznymi 
nazywanymi wówczas centrami technologicznymi oraz parkami technologicznymi. 

Tab. 4. Kategorie przedsiębiorstw w inkubatorach przedsiębiorczości w 2013 roku
Źródło: Bąkowski, Mażewska (red. 2014: 69)

Kategoria przedsiębiorstwa Udział [%]

Mikroprzedsiębiorstwa 80 

Małe 15

Średnie 4 

Duże 1 
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wej fazie funkcjonowania, a więc cechujące się niskimi obrotami oraz małym zatrudnie-
niem. W skład grupy średnich i dużych przedsiębiorstw wchodzą partnerzy strategiczni 
inkubatorów oraz spółki posiadające w swoim akcjonariacie podmioty mające wpływ 
na zakwalifikowanie do tej właśnie grupy (inne duże przedsiębiorstwa).

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z badaniami zaprezentowanymi w publikacji 
Ośrodki innowacji w Polsce… wśród 297 firm będących lokatorami inkubatorów tech-
nologicznych 44% to firmy zakwalifikowane jako innowacyjne. Badana grupa cecho-
wała się bardzo małym odsetkiem firm typu spin out – 2% oraz spin off 3% (Bąkowski, 
Mażewska [red.] 2014). Ten niski odsetek jest jednak umotywowany tym, iż jak zazna-
czono wcześniej, inkubatory przedsiębiorczości w głównej mierze nie są usytuowane 
w dużych ośrodkach miejskich (i jednocześnie uczelnianych).

Oferta

IP opierają swoje działania na regulaminach wewnętrznych. W 2013 roku już 93% bada-
nych inkubatorów opracowało sformalizowany system wyboru firm zakwalifikowanych 
do procesu inkubacji. Jednocześnie niemalże 80% z nich wyraźnie określiło maksymalny 
czas przebywania firmy w IP – średnio wynosi 36 miesięcy, czyli 3 lata (przedział czasowy, 
w którym inkubatory umożliwiają pobyt firmom, zamyka się pomiędzy rokiem a 5 lata-
mi). Ok. 20% inkubatorów wskazuje, że nie narzuca firmom ograniczeń czasowych co do 
najmu powierzchni (Bąkowski, Mażewska [red.] 2014). Skrócenie średniego maksymal-
nego czasu pobytu jest dobrym prognostykiem na przyszłość i świadczy o nastawieniu 
na wsparcie firm w fazie preinkubacji i inkubacji. Faza rozwoju przedsiębiorstw będzie 
w ten sposób realizowana w ramach innych wyspecjalizowanych jednostek jak parki 
technologiczne lub na wolnym rynku. W kontekście świadczenia usług dla niemalże 
wszystkich grup ewentualnych beneficjentów jest to bardzo wysoki odsetek, który sta-
nowi element ułatwiający współpracę wyłącznie ze stosunkowo dobrze przygotowany-
mi osobami. Posiadanie procedury wyboru jest pozytywnym sygnałem z perspektywy 
zarządzania i świadczy o chęci odpowiedniego dobrania „portfela” projektów do inkuba-
cji. Jako podstawowe elementy procedury naboru zarządzający inkubatorami wskazują 
kolejno: poprawne przygotowanie wniosku aplikacyjnego, pozytywny wynik wewnętrz-
nego konkursu i legitymowanie się krótkim okresem działania na rynku. W niektó
rych inkubatorach przedsiębiorczości prowadzona jest wewnętrzna ocena in
nowacyjności pomysłu warunkująca możliwość działania w ramach inkubatora.

Proces inkubacji przedsiębiorstw jest zawsze wspierany usługami o charakterze 
szkoleniowo-doradczym. Usługi tego typu wymagają jednak współpracy z wykwalifi-
kowanymi specjalistami z różnych branż biznesowych i okołobiznesowych.
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Inkubatory przedsiębiorczości w 43% usługi wsparcia biznesowego realizują z wy-
korzystaniem zasobów zewnętrznych. W tym zakresie najczęściej zlecają usługi szko-
leniowe, księgowe oraz konsultacje (doradztwo biznesowe), a także prawne i specja-
listyczne. Odsetek zlecanych usług nieznacznie zmniejszył się od ostatniego badania, 
co może wynikać ze wzrostu kompetencji pracowników IP. Jednocześnie zanotowany 
spadek może dziwić w kontekście zmian w zakresie finansowania zewnętrznego tego 
typu usług (zmiany w POKL), które w dużej mierze faworyzują finansowanie zewnętrz-
nych ekspertów biorących udział w realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł unij-
nych (wielu szkoleniowców i doradców wewnętrznych nie może być finansowanych).

Z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych świadczone są również usługi bazujące 
na sprzęcie laboratoryjnym i prototypowniach (będące na wyposażeniu IP). Podobnie 
jak inne ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości zlecają 
powtarzalne usługi wsparcia administracyjnego (w tym ochronę, sprzątanie czy ca-
tering) innym podmiotom (oursourcing). Tylko 21% badanych IP wykazało się posia-
daniem wdrożonego i ewaluowanego systemu zarządzania ISO 9001, a nieco więcej 
(29%) bada poziom zadowolenia swoich klientów (Bąkowski, Mażewska [red.] 2014).

Wzorem lat ubiegłych w celach analitycznych wyróżniono 3 grupy usług świadczo-
nych przez inkubatory: 

1. Doradztwo i szkolenia.
2. Infrastruktura techniczno-serwisowa.
3. Pomoc finansowa. 
Połączoną dotąd w badaniach grupę „szkolenia, doradztwo, informacja” pokazano, 

ujmując osobno usługi doradztwa oraz szkoleń. 
Tabela 5 pokazuje usługi wchodzące w skład 1. grupy i odsetek świadczących je 

inkubatorów.
W katalogu usług szkoleniowych IP (w 2013 roku) najczęściej znajdują się szkolenia 

z zakresu ogólnie rozumianej przedsiębiorczości (93%). Prowadzone szkolenia zwykle 
dają przekrój podstawowej wiedzy o prowadzeniu biznesu – zawierają elementy pra-
wa, podatków, ogólnej koncepcji planowania biznesu czy marketingu. Drugim kluczo-
wym tematem szkoleń oferowanych przez IP są fundusze europejskie (79%). Pozytywną 
zmianą w ofercie szkoleniowej IP jest propozycja szkoleń z zakresu internacjonalizacji 
(29%) i kooperacji (21%). Odnotowana zmiana dotycząca szkoleń z tworzenia modeli 
biznesowych i biznesplanów wynika wyłącznie z innego podejścia do badania i indy-
widualnego podejścia do szkoleń i doradztwa. Oferta doradcza z 2013 roku tematycznie 
jest podobna do szkoleniowej – tu również wysoki odsetek IP zadeklarował doradztwo 
w zakresie funduszy europejskich (50%) oraz przedsiębiorczości i tworzenia firm (43%).

Analizując zakres świadczonych w badanych IP usług doradczych oraz ofertę dorad-
czą, można zauważyć, że niewielki odsetek instytucji proponuje doradztwo podstawo-
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we w zakresie prawa czy rachunkowości i tworzenia biznesplanów. Można wobec tego 
wysnuć wniosek, iż oferta miękkiego wsparcia z jednej strony jest zawężona, a z dru-
giej – jest na nią niewielkie zapotrzebowanie ze strony klientów.

Według danych z 2013 roku w grupie usług z zakresu pomocy finansowej świadczo-
nych przez inkubatory (tab. 6) najczęściej zaznaczano pomoc w uzyskaniu finansowania 
z lokalnych lub regionalnych funduszy pożyczkowych. Tę usługę oferuje prawie połowa 

Tab. 5. Grupa usług szkoleniowych i doradczych świadczonych przez inkubatory [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bąkowski, Mażewska (red. 2012, 2014)

Zakres szkoleń 2010 2011 2013 

Przedsiębiorczość, tworzenie firmy 91 91 93

Dostęp do funduszy europejskich 81 73 79 

Opracowanie biznesplanu lub modelu biznesu 81 91 50 

Finanse, podatki 67 64 43 

Księgowość, rachunkowość 57 64 43 

Internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa b.d. 9 29 

Zarządzanie zasobami ludzkimi b.d. 45 29 

Analiza rynku i marketing b.d. 45 21 

Pośrednictwo kooperacyjne b.d. 9 21 

Zakres szkoleń 2010 2011 2013 

Inny, jaki: b.d. 9 7

Informatyka 38 18 0 

Zarządzanie jakością b.d. 18 0 

Audyty technologiczne b.d. 9 0 

Zarządzanie biznesem 33 64 b.d. 

Prawo 52 36 b.d. 

Zakres doradztwa 2011 2012 2013 

Dostęp do funduszy europejskich b.d. b.d. 50 

Przedsiębiorczość, tworzenie firmy b.d. b.d. 43 

Opracowanie biznesplanu lub modelu biznesu b.d. b.d. 36

Księgowość, rachunkowość b.d. b.d. 29 

Prawo b.d. b.d. 21 

Finanse, podatki b.d. b.d. 21 

Pośrednictwo kooperacyjne b.d. b.d. 21 

Zarządzanie zasobami ludzkimi b.d. b.d. 14 

Analiza rynku i marketing b.d. b.d. 14 

Handel zagraniczny i współpraca międzynarodowa b.d. b.d. 14 

Objaśnienie: b.d. – brak danych (kategorie te nie występowały w ankietach, 
za pomocą których zbierano dane w danym roku).
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badanych. Nieco mniej inkubatorów, ale również znaczna część, pomaga w zdobyciu 
wsparcia finansowego z funduszu poręczeniowego.

Niestety nie potwierdziła się wcześniej odnotowana tendencja do poszerzania przez 
wysoki odsetek IP oferty szkoleniowej i doradczej. Niektóre z wcześniej sygnalizowa-
nych zagadnień zostały zupełnie usunięte z oferty, natomiast pozostałe oferowane są 
średnio przez połowę instytucji. Częściowo IP opierają ofertę na danych uzyskanych 
z badania zapotrzebowania klientów (przeprowadzanie takiego badania deklaruje 
57% zapytanych IP).

Duże zaangażowanie IP w świadczenie usług finansowych ma związek z tym, że 
spora ich grupa jest instytucjonalnie połączona z agencjami rozwoju oraz funduszami 
pożyczkowymi oraz poręczeniowymi.

Przegląd poszczególnych grup usług pozwala na stwierdzenie, iż pod względem 
infrastrukturalnym oferta IP stale się poszerza i jest kompleksowa. W kontekście zaso-
bów finansowych na rozbudowę istniejącej infrastruktury oraz planów inwestycyjnych 
świadczy to o coraz większych zdolnościach administracyjnych.

Rezultaty działalności szkoleniowo-doradczej

Badane inkubatory w 2013 roku przeszkoliły średnio 316 osób (w tym również osoby 
spoza danego IP), natomiast usługi doradcze świadczyły łącznie tylko 149 razy (Bą-
kowski, Mażewska [red.] 2014). W kontekście udzielonego wsparcia doradczego należy 
jednoznacznie stwierdzić, iż liczba ta pokazuje skrajnie negatywny obraz skuteczno-
ści w docieraniu IP do grupy docelowej. Inkubatory nie będą w stanie funkcjonować, 

Tab. 6. Grupa usług świadczonych przez inkubatory w zakresie 
uzyskiwania wsparcia finansowego [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bąkowski, Mażewska (red. 2012, 2014)

Pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego 2010 2011 2013 

Lokalny/regionalny fundusz pożyczkowy 62 45 86

Fundusz poręczeniowy 47 18 43 

Subwencje, granty, dopłaty b.d. 9 36 

Kredyty i pośrednictwo kredytowe 24 9 29 

Współpraca z aniołami biznesu b.d. 36 14 

Fundusz kapitału zalążkowego 15 9 14 

Inne formy b.d. 0 0 

Objaśnienie: b.d. – brak danych (kategorie te nie występowały w ankietach, 
za pomocą których zbierano dane w danym roku).
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bazując wyłącznie na oferowaniu podstawowych funkcjonalności infrastrukturalnych 
ze względu na widoczne dążenie przedsiębiorców do poszukiwania głównie wsparcia 
merytorycznego i traktowania infrastruktury jako narzędzia pracy.

Współpraca

Niewielki procent IP w Polsce jest zaangażowany w klastry i inicjatywy klastrowe. Ponad 
70% inkubatorów nie wykazuje jakiejkolwiek aktywności w tym aspekcie. Zadowala-
jący jest 7-procentowy udział IP w sieciach międzynarodowych, który oznacza, że bez 
względu na bariery wejścia (w tym koszty) jest już niewielka liczba IP, które są:

– koordynatorem klastra (klastrów) – 7%;
– członkiem klastra (klastrów) – 29%;
– członkiem sieci krajowych instytucji otoczenia biznesu (IOB) – 7%;
– członkiem siedzi międzynarodowych instytucji otoczenia biznesu (IOB) – 7%;
Żaden inkubator nie jest członkiem stowarzyszeń branżowych lub platform tech-

nologicznych, natomiast 64% badanych inkubatorów deklaruje, że nie jest członkiem 
żadnego z wymienionych podmiotów (Bąkowski, Mażewska [red.] 2014).

Ogólny obraz sieciowania instytucji w ramach klastrów jest jednak wciąż nega-
tywny. Brak inicjatyw sieciujących i aktywności w tym zakresie będzie powodował, że 
IP nie wykorzystają tej możliwości do czerpania nowej wiedzy i realizacji wspólnych 
przedsięwzięć.

Inkubatory rzadko funkcjonują jako pojedyncze instytucje. W badanej grupie insty-
tucji prowadzących IP samodzielnie występują one tylko w 33% z nich, 24% posiadało 
2 ośrodki, kolejne 22% – 3 ośrodki, 6,5% – 4, a 15% 5 ośrodków (SOOIPP). Wskazuje to 
na dość rozbudowaną strukturę instytucji, co zapewne jest rezultatem ich długiego 
funkcjonowania na rynku i ciągłego rozwoju. Kombinacje połączeń w ramach instytucji 
prowadzącej są bardzo różne, jednak zdecydowanie przoduje współpraca z ośrodkami 
szkoleniowymi i funduszami pożyczkowymi. Najrzadziej natomiast inkubatory działają 
w połączeniu z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości (AIP) i centrami trans-
feru technologii (CTT).

Plany i perspektywy rozwoju

Liczba IP w Polsce ustabilizowała się i nie widać symptomów zmiany tego stanu 
w najbliższym czasie. Należy zatem badać szersze spektrum cech tych instytucji ze 
względu na konieczność profesjonalizacji i standaryzacji świadczonych przez nie usług. 
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IP najczęściej zaczęły występować w połączeniu z innymi IOB-ami i trzeba zakładać 
rozwój pozostałych IP właśnie w tym kierunku.

Reasumując, należy stwierdzić, że:
– nieznacznie zwiększyła się liczba IP w Polsce; 
– IP rozpoczęły proces profesjonalizacji świadczonych usług;
– nadal zwiększa się powierzchnia pod wynajem statystycznego polskiego IP;
– wciąż rośnie budżet operacyjny przeciętnego polskiego inkubatora; 
– zwiększa się pakiet usług oraz udogodnień oferowanych przedsiębiorcom przez 

IP; 
– inkubatory wdrażają nowe rozwiązania w zakresie usług (coworking, open spa-

ce, nowe usługi doradcze).
Zarządy 30% badanych inkubatorów swoje plany skupiają na dalszym rozwoju in-

frastruktury i rozbudowie ośrodków. Jest to podyktowane zarówno chęcią poprawy 
rentowności ośrodków, jak i zainteresowaniem ze strony młodych przedsiębiorców. 
Dobrym znakiem na przyszłość jest jednak fakt, iż 50% badanych IP chce rozwijać za-
kres oferowanych usług. Najczęściej deklarowanymi do wdrożenia usługami są usługi 
wirtualnego inkubatora, preinkubatora akademickiego czy wsparcia konkretnej bran-
ży (specjalizacja inkubatora). Menedżerowie deklarują również standaryzację poziomu 
usług oraz stały rozwój kompetencji miękkich pracowników inkubatorów. W związku 
z pojawiającymi się informacjami na temat regionalnych funduszy strukturalnych część 
podmiotów realizację swoich zamierzeń wiąże z poszczególnymi konkursami. Nastę-
pująca perspektywa finansowa w wielu regionach będzie ponownie wspierała rozwój 
infrastruktury IP oraz profesjonalizację ich usług.

W Polsce dominuje przeświadczenie, iż po okresie budowy infrastruktury orga-
nizacje takie jak IP powinny dążyć do samofinansowania swojej działalności (w tym 
finansowania oferowanych często darmowych usług). Niestety w wielu przypadkach 
samofinansowanie było możliwe dopiero w momencie korekty modelu biznesowego 
i przebudowy (rozbudowy) infrastruktury. Wyraźnie widać, że warunki rynkowe dosko-
nale potwierdziły zasadę, zgodnie z którą 2500 – 3000 m2 dostępnej powierzchni umoż-
liwia bieżące finansowanie podstawowych funkcji IP. W związku z tym można dostrzec 
stałe zwiększanie się średniej powierzchni krajowych inkubatorów. Istnieje jednak spora 
część inkubatorów, które ze względu na ograniczone zasoby będą wymagały stałego 
wsparcia fundatorów. W przeciwnym razie nie będą w stanie funkcjonować.

Stałym elementem dyskusji o IP – poza kwestią ich samofinansowania – jest rów-
nież profesjonalizacja usług oraz kadry IP. Proces ten stale postępuje i liczba usług oraz 
poziom obsługi rosną, jednak są ściśle związane z zewnętrznym finansowaniem.

Liczba IOB-ów oraz instytucji przypominających IOB nadal rośnie. Zwiększa się rów-
nież sektor prywatnych inicjatyw infrastrukturalnych oraz grup wsparcia (prywatny co-
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working, inkubacja bez infrastruktury, start-up meetingi, inkubatory międzynarodowe, 
programy inkubacyjne), co pokazuje, że podstawowy zasób inkubatorów, jakim jest 
powierzchnia, w wielu przypadkach nie jest potrzebny bądź jest nawet ograniczeniem 
w rozwoju. Tym samym można stwierdzić, iż kultura pro-przedsiębiorcza, zapoczątko-
wana w pewnej mierze w IP kilkanaście lat temu, będzie w najbliższym czasie ponow-
nym wyzwaniem dla inkubatorów.
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O L A F  G W I Ż D Ż

Inkubator-akcelerator  
Model wsparcia start-upów działających 

na rynku nowych technologii

Wprowadzenie

Jak zauważają eksperci z zakresu makroekonomii, dotychczasowe cenowo-kosztowe 
źródła przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki wyczerpują się (Hausner 2013). 
W to, czy nasz kraj utrzyma szybki wzrost gospodarczy, wątpią także specjaliści Banku 
Światowego (W kierunku innowacyjnej Polski 2015). Co prawda zarówno niskie koszty, 
jak i niskie pensje oraz elastyczny kurs waluty pomogły nam przejść przez światowy 
kryzys bez recesji, jednak to zdecydowanie za mało, aby zapewnić intensywny wzrost 
PKB. Chcąc uniknąć pułapki średniego dochodu, powinniśmy zwiększyć konkurencyj-
ność gospodarki (Gadomski 2016), a żeby to osiągnąć, konieczne jest zwiększenie jej 
efektywności i innowacyjności.

W charakterystycznej dla współczesnych czasów „nowej gospodarce” o szansach 
i potencjale rozwojowym państw i regionów decydują zasoby intelektualne oraz wie-
dza związana z najnowszymi technologiami oraz osiągnięciami współczesnej nauki 
(Toffler 1997; Naisbitt 1997; Fukuyama 2000). W coraz większym stopniu trwały wzrost 
gospodarczy generowany jest zatem przez rozwój opartego na wiedzy i innowacjach 
rynku usług (Węgrzyn, Balana 2013).

Oprócz tradycyjnych przedsiębiorstw szczególnym rodzajem podmiotów funkcjo-
nujących na tym rynku są tzw. start-upy. Ich główny obszar działalności to innowacyj-
ne technologie wykorzystywane w dynamicznie rozwijających się branżach. Kojarzone 
głównie z otwartością na nowe pomysły, kreatywnością, nowoczesnością i dynami-
ką, start-upy stymulują rozwój rynku w większym stopniu niż pozostałe firmy. Dzieje 
się tak, ponieważ projektując nowatorskie rozwiązania, wprowadzają na rynek usłu-
gi lub produkty, które wcześniej na nim nie występowały lub funkcjonowały w prze-
starzałej  formie (Ries 2011). Stworzenie takiego innowacyjnego produktu lub usługi 
wywołują u potencjalnych użytkowników nową, dotychczas nieuświadomioną po-
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trzebę, a masowe dążenie do jej zaspokojenia przekłada się na wzrost popytu oraz 
rozwój rynku.

Potencjał i bariery rozwojowe start-upów

Impet, z jakim sektor start-upów rozwija się na świecie, jest wprost imponujący. To już 
nie tylko moda na biznes, ale zmiana sposobu postrzegania pracy zarobkowej przeja-
wiająca się w nowych formach sprzedaży, logistyki oraz współpracy rynkowej (Fairlie, 
Morelix, Reedy, Russell 2015). 

Podobnie jak w innych gospodarkach wolnorynkowych także w naszym kraju po-
tencjał rozwojowy tych szybko rosnących spółek z branży technologicznej jest zna-
czący. Jak pokazują prognozy, do roku 2023 polskie start-upy mogą przynieść ponad 
2,2 mld zł wartości dodanej oraz dać ponad 50,3 tys. miejsc pracy (Diagnoza ekosystemu 
startupów… 2016).

Pomimo obiecujących perspektyw rozwojowych zdaniem ekspertów z Deloitte 
obecna dojrzałość polskiego ekosystemu wsparcia tych podmiotów znajduje się jed-
nak na średnim poziomie. Spośród 5 obszarów, kluczowych dla zapewnienia zrówno-
ważonego rozwoju star-upów, najlepiej wypadają regulacje prawne, otoczenie insty-
tucjonalne oraz kapitał ludzki. Natomiast najsłabiej finansowanie i kapitał społeczny 
(Diagnoza ekosystemu startupów… 2016). 

Na podobne kwestie zwracają uwagę autorki raportu Polskie startupy (Skala, Krucz-
kowska, Olczak 2015). Ich zdaniem problemem jest niski poziom finansowania start-
-upów przez kapitał wysokiego ryzyka i ze środków funduszy europejskich, podczas 
gdy finansowanie zewnętrzne to jeden z kluczowych elementów warunkujących dyna-
miczny rozwój tego typu podmiotów. Jego dostępność ma znaczący wpływ na zakres 
działalności start-upów, skłonność do inwestowania w innowacje oraz liczbę tworzo-
nych miejsc pracy. Ponadto przeszkodę stanowią niedobór wykształconej kadry oraz 
niewielkie zaangażowanie w projekty badawczo-rozwojowe (B+R). Tylko część polskich 
start-upów współpracuje z sektorem nauki oraz jest zakładana przez naukowców, a to 
właśnie ten segment najczęściej generuje innowacje o zasięgu globalnym. Barierę two-
rzą także mała intensywność współpracy korporacji ze start-upami oraz ograniczony 
popyt na innowacje ze strony polskich firm, co wynika poniekąd z tego, iż ponad 90% 
z nich stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, w minimalnym stopniu wykorzystu-
jące nowoczesne technologie (Skala i in. 2015).

Mając na względzie zdiagnozowane w przytoczonych badaniach problemy, nale-
ży stwierdzić, że stymulowanie rozwoju start-upów wymaga nie tylko finansowego, 
merytorycznego oraz edukacyjnego wsparcia, ale także budowania świadomości na 
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temat ich potencjału wśród decydentów, polityków i samorządowców. Oczywiste jest 
bowiem, że w kolejnych dziesięcioleciach to właśnie start-upy staną się jednym z głów-
nych motorów napędowych konstytuującej się na naszych oczach nowej ery gospo-
darczej – ery wiedzy i informacji.

Wsparcie rozwoju start-upów – 
inkubacja czy akceleracja?

Analizując kształt polskiego systemu wsparcia innowacji i przedsiębiorczości, można 
zauważyć, że grupuje on bardzo wielu aktorów instytucjonalnych (Plawgo, Klimczak, 
Czyż, Boguszewski, Kowalczyk 2013). Pomimo iż każda z tworzących go instytucji wspie-
ra rozwój przedsiębiorczości, to jednak brak jest w nim zarówno podmiotów, jak i pro-
gramów, które świadczyłyby pomoc dostosowaną do unikalnych potrzeb rozwojowych 
przedsiębiorstw typu start-up (Startup Poland 2015). 

Analiza poświęconych zagadnieniu opracowań i analiz, w tym wyników badań 
Fundacji Kauffmana, pozwala stwierdzić, iż działalność inkubatorów przedsiębiorczo-
ści, a więc instytucji niejako powołanych do tego typu działań, rozczarowuje. Po po-
równaniu rozwoju firm, które znalazły się w programach inkubacyjnych, i tych, które 
nigdy z propozycji inkubatorów nie skorzystały, analitycy fundacji orzekli, że dostar-
czane przez inkubatory wsparcie jest nieskuteczne. Dzieje się tak, ponieważ ich cele 
są mało precyzyjnie nakreślone, a zakres świadczonej pomocy nazbyt zróżnicowany 
(Fetsch 2015).

Zaprezentowane przez ekspertów fundacji ustalenia i wnioski zdaje się także po-
twierdzać raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (Plawgo i in. 2013). 
Zebrane przez PARP informacje wskazują bowiem, że inkubatory przedsiębiorczości sta-
nowią grupę o bardzo niejednorodnym charakterze. Odróżniają je od siebie zarówno 
przyjęte modele zarządzania, jak i zasoby lokalowe, biurowo-informatyczne, kadrowe 
czy budżetowe. Ponadto większość inkubatorów wciąż dysponuje nader skromnym ze-
społem merytorycznym. Niejednolite są także struktura ich klientów oraz oferta świad-
czonych przez nie usług. Tylko niektóre inkubatory świadczą szeroki zakres wsparcia 
w zakresie pozyskania finansowania oraz oferują mentoring i coaching, a więc podsta-
wowe usługi wspierające tworzenie i rozwój firm typu start-up. Większość z nich jest 
natomiast skoncentrowana na wynajmie powierzchni użytkowych i świadczeniu usług 
materialnych. Niekorzystnym zjawiskiem jest również nieprowadzenie przez inkuba-
tory monitoringu efektów, stopnia realizacji założonych planów oraz efektywności, 
skuteczności i trwałości podejmowanych przez nie działań. Ponadto przeprowadzona 
przez ekspertów z PARP wielokryterialna analiza współpracy inkubatorów z otocze-
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niem bliższym i dalszym unaocznia także niski stopień ich zaangażowania w koopera-
cję w układach sieciowych. Można zatem stwierdzić, iż inkubatory niejako izolują się 
od pozostałych aktorów systemu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii (Bą-
kowski, Mażewska 2014).

Co więcej, patrząc przez pryzmat potrzeb rozwojowych start-upów, realizowane 
przez inkubatory przedsiębiorczości programy nie są w pełni efektywne, ponieważ 
zbyt często bazują na założeniach modelu inkubacji. Tymczasem ta spopularyzowana 
w latach 80. idea wydaje się bardziej przystawać do rynków tradycyjnych, na których 
zorganizowanie firmy zdolnej wytwarzać dany produkt jest przedsięwzięciem o wiele 
bardziej złożonym (Józefowski, Przybylski 2014).

Efektywne wsparcie rozwoju start-upów wymaga zatem nieco innego podejścia 
niż w przypadku tradycyjnego biznesu. Start-upy to bowiem bardzo radykalny biznes, 
w którym pomysłodawcy celują w spektakularny sukces, a jeśli to się nie uda, zamyka-
ją interes i rozpoczynają nowy. Dynamiczne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań 
w warunkach skrajnie niepewnego i zmiennego rynku oraz towarzyszące mu częste 
piwoty wymagają tego, aby oferowany program był bardziej elastyczny niż ten kie-
rowany do tradycyjnych przedsiębiorstw – powinien pozwalać na częstą weryfikację 
przyjętych założeń, zmianę produktu, modelu biznesowego czy strategii działania. Aby 
podejmowane przez start-upowców decyzje dotyczące modyfikacji produktu, modelu 
czy strategii były trafne i oparte na faktach, oferowane w programie wsparcie powinno 
obejmować bieżący monitoring oraz cykliczną ocenę efektów podejmowanych dzia-
łań. Konieczność ciągłego prowadzenia prac nad rozwojem produktu wymaga tego, 
aby pomoc finansowa była świadczona zarówno na etapie zalążkowym, rozruchu, jak 
i urynkowienia. Przewidziane w programie mechanizmy muszą zatem ułatwiać dostęp 
do środków publicznych, funduszy pomocowych i kapitałowych źródeł finansowania 
(aniołowie biznesu i fundusze venture capital) przeznaczonych na realizację prac ba-
dawczo-rozwojowych. Ponadto, z uwagi na to, iż kluczem do sukcesu jest opracowanie, 
wdrożenie oraz sprzedanie innowacyjnego produktu lub usługi, przewidziane w pro-
gramie działania powinny pobudzać, rozwijać i dynamizować współpracę start-upów 
z instytucjami badawczo-rozwojowymi i dużymi firmami oraz umożliwiać kooperację 
w układach sieciowych z pozostałymi aktorami ekosystemu innowacji.

Wiele osób obserwujących wzrost znaczenia rynku start-upowego w Polsce zadaje 
sobie realne pytanie: jak zaplanować działania stymulujące rozwój tego typu przed-
siębiorstw w lokalnych gospodarkach?

Powyższe uwagi pozwalają na stwierdzenie, że efektywna stymulacja rozwoju 
start-upów prowadzących działalność w kluczowych dla rozwoju regionów branżach 
oraz zdefiniowanych w ich ramach inteligentnych specjalizacjach wymaga wzboga-
cenia modelu inkubacji, przystającego bardziej do tradycyjnych rynków, o dodatko-
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wy element wsparcia w postaci programu akceleracyjnego. Nowe, zawarte w tego ty-
pu programach  rozwiązania spotęgują bowiem wymianę doświadczeń oraz ułatwią 
start-upom dostęp do zasobów, kompetencji, klientów i rynków zbytu (Salido, Sabás, 
Freixas 2013). 

Inkubator-akcelerator – 
koncepcja i cele działalności

Przedstawiona w dalszej części rozdziału koncepcja wielozadaniowego inkubatora-ak-
celeratora to wynik połączenia dotychczas stosowanych mechanizmów oraz zupełnie 
nowych rozwiązań wspomagających rozwój start-upów. Realizowany przez inkubator-
-akcelerator komplementarny i kompleksowy program ma na celu dostarczenie po-
mocy w założeniu na bazie innowacyjnego pomysłu przedsiębiorstwa typu start-up 
oraz umożliwienie mu osiągnięcia odpowiedniego poziomu sprzedaży. Opracowana 
propozycja wsparcia, w ramach którego świadczone są usługi wspomagające przygo-
towanie modelu biznesowego firmy oraz prototypu i wersji finalnej oferowanego przez 
nią produktu, ma być zatem efektywnym i skutecznym narzędziem zwiększającym 
szanse rozwojowe start-upów na rynku nowych innowacyjnych technologii.

W koncepcji programu przewidziano świadczenie 9 typów usług: 
1. Business coaching – pomoc w zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji mene-

dżerskich;
2. Team building – wsparcie przy rekrutacji i budowaniu w oparciu o własne za-

soby i ekspertów zewnętrznych zgranego i efektywnego zespołu;
3. Consulting – diagnoza i analiza problemu służąca przygotowaniu strategii roz-

woju biznesu i opracowaniu produktu;
4. Brokering – pomoc w nawiązywaniu współpracy z instytucjami naukowymi 

(S2B), biznesowymi (B2B) i administracją publiczną (B2A) oraz komercjalizacji 
produktu wśród potencjalnych użytkowników i inwestorów;

5. Mentoring – pomoc w testowaniu prototypu produktu i przy opracowywaniu 
produktu finalnego;

6. Pitching – przygotowywanie i prowadzenie pitch deck-ów, czyli prezentacji na 
spotkaniach inwestorskich; 

7. Funding – pomoc przy pozyskiwaniu środków na realizację prac badawczych 
i rozruch firmy oraz kapitału inwestycyjnego na rozwój i poszerzenie działalności;

8. Services – udostępnianie zaplecza lokalowego, obsługi prawnej, księgowej 
i administracyjnej oraz doradztwa inwestycyjnego, patentowego i z zakresu 
własności intelektualnej;
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9. Upowszechnianie – wsparcie w nawiązywaniu kontaktów branżowych, przy 
wymianie informacji oraz promocji firmy wśród potencjalnych klientów z sek-
tora biznesu (B2B) i administracji publicznej (B2A). 

Program zakłada modułowość wsparcia. Świadczenie usług pomocowych w sposób 
modułowy pozwala bowiem na ich dopasowanie do konkretnych potrzeb zależnych 
od etapu rozwoju firmy oraz umożliwia ich ewaluację i ocenę skuteczności.

Zgodnie z zasadą empowermentu – aby zmaksymalizować użyteczność i efektyw-
ność oferowanego wsparcia – założenia programu przewidują, że na każdym etapie 
jego realizacji, w zależności od modułu, zostanie nawiązana współpraca z aktorami 
ekosystemu innowacji (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia bi-
znesu, uczelnie wyższe), przedstawicielami grup docelowych (przedsiębiorcy i korpo-
racje), a także sieciami inwestorów prywatnych i instytucji finansowych (aniołowie bi-
znesu, fundusze venture capital). Zapewnienie komplementarności działań przyczyni 
się bowiem do wymiany wiedzy i informacji, pozwoli odpowiednio modyfikować opra-
cowany produkt, tak aby jak najlepiej odpowiadał na rzeczywiste potrzeby przyszłych 
odbiorców i użytkowników, oraz będzie skutkować poszerzeniem portfela świadczo-
nych usług.

Model inkubatora-akceleratora

Koncepcja funkcjonowania inkubatora-akceleratora bazuje na wykorzystaniu założeń 
najpopularniejszych metod zarządzania procesem rozwoju innowacyjnej firmy, takich 
jak lean startup czy design thinking. Model ma więc charakter kompleksowy. Wsparcie 
świadczone jest w 3 fazach rozwoju: seed up, startup i development. Każdej z faz dedy-
kowany jest odrębny moduł zawierający pakiet usług dostosowanych do bieżących 
potrzeb rozwojowych. W fazie seed up świadczona jest usługa preinkubacji, mająca na 
celu udzielenie pomocy w zakresie opracowania modelu biznesowego. W fazie start-
up oferowane są usługi inkubacji i akceleracji wspierające rozruch i rozwój. Natomiast 
w fazie development – usługa postinkubacji, wspomagająca budowanie pozycji rynko-
wej oraz ekspansję. Najpierw początkującemu przedsiębiorcy proponowane jest zatem 
wsparcie w stworzeniu multidyscyplinarnego zespołu oraz zdefiniowaniu problemu 
i rzeczywistych potrzeb klientów, później – w zbudowaniu prototypu produktu i jego 
testowaniu, a następnie – w opracowaniu i wdrożeniu produktu finalnego. Ponadto 
model inkubatora-akceleratora zakłada iteracyjności całego procesu – jego struktura 
została zaprojektowana tak, aby umożliwić start-upowcom częste bieżące wprowadza-
nie zmian zarówno w opracowywanym modelu biznesowym, jak i produkcie, a także, 
gdy będzie to konieczne, weryfikację i całkowite przeformułowanie przyjętych założeń 
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skutkujące rozpoczęciem procesu od nowa. Aby dokonywane przez start-upy piwoty 
były oparte na rzeczywistych przesłankach, w każdym module wsparcia prowadzony 
jest monitoring procesu, natomiast wybór najlepiej rokujących przedsięwzięć umożli-
wia przeprowadzana po ich zakończeniu ewaluacja efektów.

Promocja i rekrutacja przyszłych przedsiębiorców

Strategia rekrutacji oparta jest na działaniach PR-owych, ponieważ przy niższych nakła-
dach przynoszą one lepsze efekty niż tradycyjna reklama (Michaelson, Stacks 2011). Jej 
nieodzowny element stanowią osobiste kontakty, m.in. na konferencjach branżowych, 
eventach i spotkaniach biznesowych dotyczących przedsiębiorczości i start-upów. 

Działania promocyjne bazują na przekazie wielokanałowym i wykorzystują zarówno 
zapośredniczone, jak i bezpośrednie środki komunikacji. Głównym źródłem informacji 
jest strona internetowa, dodatkowym są artykuły sponsorowane na portalach branżo-
wych i akcje mailingowe do wytypowanych grup odbiorców.

Ważną rolę w procesie dystrybucji informacji odgrywa marketing wirusowy. Jego 
wykorzystanie inicjuje sytuacje, w których potencjalni beneficjenci sami między sobą 
rozpowszechniają informacje o oferowanych przez inkubator-akcelerator usługach.

Ponadto zarówno rekrutacja, jak i promocja prowadzone są we współpracy z akto-
rami ekosystemu innowacji, ponieważ to oni, dzięki znajomości środowiska, są w sta-
nie skutecznie rozpowszechnić informacje i zachęcić do skorzystania z oferowanego 
wsparcia.

Wejście do programu

Wejście do programu uzależnione jest od oceny pomysłu na produkt lub usługę. Ocena 
dokonywana jest w 2 etapach:

1. Analiza kwestionariuszy rekrutacyjnych wypełnionych przez pomysłodawców – 
etap preselekcji pomysłów.

2. Bezpośrednie rozmowy z pomysłodawcami na panelu ekspertów – etap selekcji 
pomysłów.

Podstawowymi kryteriami oceny pomysłu są: 
1. Wizja produktu lub usługi – jaki problem rozwiąże lub jakie potrzeby zaspokoi 

przyszły produkt/usługa.
2. Cechy produktu lub usługi – do jakiej niszy rynkowej lub segmentu klientów 

kierowany będzie przyszły produkt/usługa. 
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3. Poziom innowacyjności produktu lub usługi – czy przyszły produkt/usługa to 
zupełnie nowe innowacyjne rozwiązanie czy też zaadaptowanie i dostosowanie 
istniejącego rozwiązania do potrzeb grup, które dotychczas z niego nie korzy-
stały, lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania poprzez wprowadzenie do 
niego znaczących ulepszeń.

4. Prawdopodobieństwo wykorzystania produktu lub usługi – w jakich sektorach 
i branżach wysokich technologii i/lub inteligentnych specjalizacjach można wy-
korzystać przyszły produkt/usługę).

5. Prawdopodobieństwo wykonalności produktu lub usługi – jakimi zasobami 
ludzkimi i finansowymi dysponuje projektodawca oraz jakie zasoby osobowe 
i materialne będą mu potrzebne. 

6. Poziom zaawansowania prac – na jakim etapie znajdują się prace nad produk-
tem/usługą.

Proces wsparcia

Powszechnie uważa się, że w biznesie start-upowym klucz do osiągnięcia sukcesu 
stanowi innowacyjny pomysł na nowy produkt lub usługę. Tymczasem na to samo 
rozwiązanie może wpaść jednocześnie kilka osób. Dlatego aby osiągnąć sukces, liczy 
się nie tylko idea, ale także zespół. Wchodzący w jego skład specjaliści – inżynierowie, 
technolodzy, marketingowcy oraz socjolodzy – mogą bowiem spojrzeć na problem 
z różnych perspektyw i w rezultacie opracować nie tylko nowatorskie, lecz również 
opłacalne i możliwe do wdrożenia rozwiązanie. 

Spośród różnych sposobów zarządzania procesem powstawania innowacji naj-
większy nacisk na zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu kładzie design thinking. 

Szeroka 
pula 

pomysłów
Preselekcja

Panel 
ekspertów

Selekcja
Wejście do 
programu

Rys. 2. Ścieżka wejścia do programu
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Metoda zakłada, że zespół, który pomoże zdefiniować problem i wybrać najlepsze 
rozwiązanie, a także opracować i przetestować prototyp oraz wdrożyć produkt final-
ny, powinien powstać już na etapie empatyzacji, czyli diagnozy potrzeb i problemów 
użytkownika (Brown 2009). Ponadto, patrząc przez pryzmat problemów charaktery-
stycznych dla branż innowacyjnych (tzw. wicked problems) – problemów wymagają-
cych głównie kreatywnego podejścia i nieszablonowych rozwiązań – wykorzystanie 
metody zapewniającej wielość perspektyw i podejść badawczych może przynieść, jak 
się wydaje, pożądane rezultaty, a więc doprowadzić do walidacji pomysłu i pojawienia 
się start-upu w formie gotowego modelu biznesowego na rynku. 

Z powyższego wynika, że logika udzielanego w inkubatorze-akceleratorze wsparcia 
jest rezultatem adaptacji i modyfikacji założeń metody design thinking. 

Moduł preinkubacji

W ramach modułu preinkubacji oferowane są następujące rodzaje wsparcia: 
1. Business coaching mający na celu analizę predyspozycji osobowościowych 

przyszłego przedsiębiorcy oraz zwiększenie jego potencjału. 
2. Team building, czyli pomoc w zbudowaniu interdyscyplinarnego zespołu. Ze-

spół to jeden z kluczowych elementów warunkujących sukces każdego start-
-upu, a jego zebranie zwiększa prawdopodobieństwo, że start-up będzie się 
rozwijał.

Empatyzacja

Definiowanie 
problemu

Generowanie 
pomysłów

Budowanie 
prototypów

Testowanie

Rys. 3. Model design thinking
Źródło: Spencer 2016
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3. Consulting, a więc doradztwo i szkolenia, na których członkowie zespołu zdo-
bywają wiedzę, jak prawidłowo zidentyfikować obszar problemowy, oszacować 
koszty i skonkretyzować pomysł na biznes.

4. Services, czyli obsługa nowo powstającego biznesu. 
5. Upowszechnianie, czyli promocja pomysłu na biznes oraz działania wspierające 

wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów o cha-
rakterze proinnowacyjnym.

Efektem udzielonego wsparcia jest zdobycie przez osoby chcące założyć start-up 
umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi – skutecznego komuni-
kowania się, motywowania pracowników oraz delegowania zadań. Kolejnym – ukon
stytuowanie się interdyscyplinarnego zespołu złożonego z pracowników start-upu, 
naukowców oraz ekspertów zewnętrznych. W tym celu pomiędzy poszczególnych 
członków zespołu zostają rozdysponowane zadania nakierowane na osiągnięcie usta-
lonych celów oraz opracowane procedury decyzyjne. Rezultatem wsparcia jest także 
opracowanie modelu biznesowego, na który składają się analiza i diagnoza sytu-
acji wyjściowej oraz przygotowanie planu biznesowego. Analiza stanowi pogłębie-
nie i rozszerzenie wstępnej diagnozy sytuacji problemowej przeprowadzonej na eta-
pie wejścia do programu. Dogłębne rozpoznanie przyczyn występowania problemu 
stwarza bowiem sposobność do ewentualnej modyfikacji pomysłu i zaprojektowania 
produktu tak, aby był on adresowany do konkretnej grupy odbiorców i rozwiązywał 
zidentyfikowany problem. Spisany biznesplan pozwala określić zasoby materialne oraz 
zaplanować możliwe do podjęcia działania i sposoby ich realizacji w każdym obszarze 
organizacyjnym nowo powstającej firmy: w produkcji, sprzedaży, dystrybucji i marke-
tingu. Jego przygotowanie umożliwia także ocenę warunków panujących w otocze-
niu makroekonomicznym oraz wrażliwości projektowanego biznesu na poszczególne 
rodzaje ryzyka. Ponadto początkujący przedsiębiorcy uzyskują dostęp do idealnie 
nadającej się do prowadzenia działalności przestrzeni biurowej, zaaranżowanej tak, 
aby wszyscy się znali i współpracowali ze sobą. Start-upowcy mają do dyspozycji sale 
konferencyjne oraz dostępne na godziny stanowiska pracy. Na tym etapie świadczona 
jest również usługa eBiura – przedsiębiorca uzyskuje dostęp do specjalnej platformy 
internetowej umożliwiającej wgląd w całą korespondencję firmy (listy, faksy, e-maile) 
oraz korzystanie on-line z porad administracyjnych oraz księgowych. Organizowanie 
„Startup Meetup”, a więc nieformalnych cyklicznych spotkań, daje możliwość nawią-
zywania kontaktów zawodowych i towarzyskich służących wymianie myśli i poglądów 
oraz inspirujących idei. Uczestnictwo w spotkaniach pozwala także zebrać feedback 
odnośnie do swoich pomysłów lub planów, poznać innych doświadczonych przedsię-
biorców oraz tych, którzy dopiero zaczynają przygodę ze start-upami.
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Moduł inkubacji

W ramach modułu inkubacji oferowane są następujące rodzaje wsparcia: 
1. Brokering (S2B) mający na celu udzielenie powstałym start-upom pomocy 

w zakresie kojarzenia z partnerem instytucjonalnym z otoczenia badawczo-
-rozwojowego, a także koordynację procesu zawiązywania się współpracy. Wy-
bór partnera zależy od specyfiki produktu i obszaru problemowego, w który się 
wpisuje.

2. Mentoring, czyli doradztwo eksperckie świadczone podczas opracowywa-
nia na bazie wcześniej skonkretyzowanego pomysłu prototypu produktu lub  
usługi.

3. Consulting polegający na prowadzeniu działań doradczych w zakresie dobo-
ru narzędzi i wskaźników oraz opracowania metodologii testowania prototypu 
produktu i modelu biznesowego w oparciu o proces weryfikacji. 

4. Services, czyli obsługa administracyjna i księgowa rozwijającego się biznesu.
5. Upowszechnianie mające na celu promowanie współpracy na linii nauka – bi-

znes oraz podkreślanie znaczenia badań naukowych w procesie rozwoju start-
-upów z branży technologicznej.

Efektem udzielonego wsparcia jest nawiązanie przez start-up współpracy z in
stytucją badawczorozwojową, w tym opracowanie reguł współpracy i zasad udo-
stępniania zaplecza badawczo-rozwojowego (laboratoria i niezbędny sprzęt). Wspar-
cie skutkuje także opracowaniem prototypu produktu oraz weryfikacją prototypu 
i modelu biznesowego, czyli dostarczeniem dowodów, że dany produkt jest pra-
widłowo zbudowany – działa i nie ma w nim błędów, a jego użytkowanie daje zapla-
nowane rezultaty. Innym efektem skorzystania z oferty inkubatora-akceleratora jest 
uzyskanie dostępu do obsługi prawnej, księgowej i administracyjnej. Kolejny to 
możliwość uczestniczenia w „Startup Challenge” – wydarzeniu w formie konkur-
su mającego na celu współzawodnictwo start-upów oraz wyłonienie najbardziej in-
nowacyjnych, opłacalnych i perspektywicznych pomysłów, a także promowanie prac 
badawczo-rozwojowych realizowanych w interdyscyplinarnych zespołach i komercja-
lizację ich  efektów.

Moduł akceleracji

W ramach modułu akceleracji oferowane są następujące rodzaje wsparcia: 
1. Brokering (B2B lub B2A) polegający na kojarzeniu start-upu z partnerem go-

spodarczym lub z obszaru administracji, u którego zostanie wdrożony wypraco-
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wany prototyp produktu. Wybór partnera podyktowany jest specyfiką produktu 
i obszarem problemowym, w który się wpisuje.

2. Consulting polegający na działaniach doradczych w zakresie doboru narzędzi 
i wskaźników oraz opracowania metodologii testowania prototypu w oparciu 
o proces walidacji. 

3. Mentoring, a więc doradztwo eksperckie świadczone podczas wprowadzania 
zmian do prototypu produktu oraz opracowywania produktu finalnego.

4. Pitching mający na celu pomoc start-upowcom w zdobyciu umiejętności w za-
kresie przygotowania i prowadzenia pitch deck-ów, czyli prezentacji na spotka-
niach inwestorskich.

5. Services – obsługa przedsiębiorców, którzy rozwinęli już swój biznes.
6. Upowszechnianie poprzez organizację wydarzeń łączących świat start-upów 

ze światem potencjalnych klientów i inwestorów – przedstawicielami korporacji, 
dużych firm, instytucji samorządowych i sieci aniołów biznesu. 

Efektem udzielonego wsparcia jest nawiązanie przez startup współpracy 
z partnerem z sektora przedsiębiorstw lub administracji publicznej, u którego 
zostanie wdrożony prototyp produktu. Dzięki pomocy inkubatora-akceleratora moż-
liwa jest walidacja prototypu, tzn. uruchomienie i przeprowadzenie procedury testo-
wania, a później analiza rzeczywistych efektów wdrożenia. Walidacja pozwoli spraw-
dzić, czy opracowany prototyp produktu jest funkcjonalny, w pełni zaspokaja potrzeby 
potencjalnych nabywców i użytkowników oraz generuje konkretną wartość dla bizne-
su. Innym efektem wsparcia jest opracowanie wersji finalnej produktu, polegające 
na wprowadzeniu do prototypu niezbędnych modyfikacji – wzbogaceniu go o do-
datkowe funkcjonalności lub usunięciu tych, które nie dały oczekiwanego rezultatu. 
Przedsiębiorca otrzymuje także możliwość korzystania z wykończonych w wysokim 
standardzie biur, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób pragnących budować pro-
fesjonalny wizerunek biznesowy, oraz doradztwa w zakresie prawa patentowego 
i własności intelektualnej. Ważnym elementem wsparcia jest również organizacja 
eventów w formie „Startup Demo Days”. Ich stałym elementem są sesja open oraz 
networkingowa w formie tzw. speed dates. Prezentacja firmy i wypracowanego produk-
tu na sesji open umożliwia otrzymanie informacji zwrotnej o oferowanych produktach 
czy usługach od potencjalnych użytkowników zainteresowanych ich zakupem. Nato-
miast sesja networkingowa pozwala na szybkie i sprawne poznanie innych uczestni-
ków spotkania i zbudowanie sieci kontaktów wśród potencjalnych inwestorów i part-
nerów biznesowych.
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Moduł postinkubacji

W ramach modułu postinkubacji oferowane są następujące rodzaje wsparcia: 
1. Consulting polegający na działaniach doradczych w zakresie przygotowania 

strategii sprzedaży produktu wraz z doborem optymalnych klientów oraz mode-
lu rozwoju firmy w obszarach produkcji, marketingu, finansów, badań i rozwoju 
oraz zasobów ludzkich. 

2. Brokering (VC), czyli poszukiwanie inwestorów venture capital zainteresowa-
nych nabyciem udziałów w firmie i wspieraniem jej dalszego rozwoju (wsparcie 
sprzedaży i inwestowanie w innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne 
i marketingowe).

Efektem udzielonego wsparcia są 2 scenariusze. Pierwszy to wejście na rynek 
komercyjny i sprzedaż przez nowo powstałą spółkę opracowanego produktu klientom 
z sektora biznesu i/lub administracji publicznej. W tym wypadku akcelerator czerpie 
zyski ze sprzedaży produktu oraz inwestuje w dalszy rozwój firmy. Drugi to poja-
wienie się inwestora strategicznego, który jest skłonny nabyć udziały w nowo powsta-
łej firmie i wspierać jej dalszy rozwój. Wówczas akcelerator odsprzedaje posiadane 
w firmie udziały. 

Monitoring i ewaluacja

Zarówno monitoring, jak i ewaluacja są prowadzone w celu zmaksymalizowania efek-
tywności procesu i udzielanego start-upom wsparcia. 

Monitoring ma charakter wertykalny i służy zbieraniu i analizowaniu informacji, 
aby sprawnie zarządzać procesem rozwojowym start-upu w poszczególnych modu-
łach wsparcia.

Prace monitoringowe są prowadzone w oparciu o wykorzystywany w zarządzaniu 
procesem innowacji model stage-gate system (etap – bramka) (Cooper 2008). Zgodnie 
z nim w poszczególnych modułach wsparcia wykonywane przez każdy ze start-upów 
prace zostaną podzielone na kilka etapów (faz). Każdy etap kończy się tzw. bramką, 
czyli punktem kontrolnym, w którym opiekun start-upu podsumowuje wszystkie uzy-
skane dotychczas od start-upowców informacje i ocenia, czy monitorowanemu przez 
niego start-upowi udało się osiągnąć założone w harmonogramie prac cele (wyniki). 
Wykorzystanie modelu pozwala zatem na identyfikację i bieżące rozwiązywanie prob-
lemów, które mogą pojawić się w trakcie prac nad uruchomieniem i rozwojem firmy 
oraz opracowaniem produktu, a także na zebranie danych potrzebnych do opracowa-
nia raportów ewaluacyjnych.
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Ewaluacja ma charakter horyzontalny i jest przeprowadzana w celu wytypowania 
start-upów o najwyższym potencjale rozwojowym. Potencjał rozwojowy każdego start-
-upu stanowi wypadkową oceny osiągniętych efektów i wypracowanych produktów. 
Ewaluacja dokonywana jest w tzw. kamieniach milowych, czyli po zakończeniu każdego 
modułu wsparcia. Jako pierwsza, po zakończeniu modułu preinkubacji, przeprowadza-
na jest ewaluacja ex-ante. Jej pozytywny wynik umożliwia wejście do modułu inkuba-
cji. Jako druga, po zakończeniu modułu inkubacji – ewaluacja mid-term. Uzyskana na 
tym etapie pozytywna ocena gwarantuje przejście do modułu akceleracji. Ewaluacja 
ex-post przeprowadzana jest po zakończeniu modułu akceleracji i ma charakter pod-
sumowujący.

Ewaluacja ex-ante

Proces ewaluacji ex-ante rozpoczyna się po zakończeniu wsparcia w module preinku-
bacji i ma na celu ocenę logiki opracowanego modelu biznesowego. Metodologia 
oceny bazuje na założeniach theory-based evaluation. Opracowane modele biznesowe 
są zatem traktowane jak hipotezy, że w określonych warunkach realizacja danego zesta-
wu działań przy wykorzystaniu wskazanych wcześniej zasobów przyniesie zaplanowany 
efekt (Górniak 2016). Ocena sekwencji przyjętych w ich ramach założeń przyczynowo-
-skutkowych pozwala wybrać najlepiej rokujące modele biznesowe. 

Ewaluacja mid-term

Kolejna ocena bazuje na wynikach ewaluacji mid-term i jest dokonywana w połowie 
okresu realizacji wsparcia, czyli po zakończeniu uczestnictwa w module inkubacji. Jej 
celem jest oszacowanie zdolności rozwojowej startupu. Opracowany raport dostar-
cza zatem informacji, które pozwalają na ocenę zasobów organizacyjnych start-upu 
(finansowych, ludzkich i marketingowych) oraz stopnia gotowości technologicznej 
prototypu produktu. W raporcie zostają także oszacowane przewidywane efekty 
wdrożenia, a więc skutki zastosowania prototypu w praktyce. Ocena potencjału roz-
wojowego przyjmuje wartość zagregowaną, co pozwala na porównanie między sobą 
poszczególnych start-upów i wyłonienie tych o największym potencjale (Stabryła 2014).
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Ewaluacja ex-post

Ostatni etap oceny stanowi ewaluacja ex-post. Opracowany na jej podstawie raport 
ma charakter podsumowujący i jest próbą wyceny startupu na potrzeby transak
cji kapitałowych. Ponieważ start-up to początkujące przedsięwzięcie, które na ogół 
nie posiada żadnych znaczących wyników finansowych, jego wycena jest zazwyczaj 
problematyczna, dlatego integralne i najważniejsze części raportu stanowią portfolio 
firmy oraz walidacja, tzn. analiza rzeczywistych rezultatów testowania produktu. Na 
podstawie wyników analizy raport wyraźnie definiuje, jakie wymierne korzyści przy-
nosi wdrożenie produktu, czyli o ile proponowane rozwiązanie jest tańsze, szybsze, 
skuteczniejsze i efektywniejsze od dotychczas stosowanych. Ponadto ewaluacja do-
starcza informacji, na podstawie których możliwe jest stwierdzenie, czy opracowany 
produkt jest funkcjonalny i prosty w obsłudze. Jej wyniki pozwalają zatem określić, czy 
wdrożenie produktu wymaga od potencjalnych użytkowników wprowadzenia zmian 
technicznych lub organizacyjnych w strukturze firmy, tj. zainwestowania w infrastruktu-
rę, przeszkolenia pracowników lub podjęcia działań prawnych w celu uzyskania zgody 
podmiotów trzecich na stosowanie produktu. Aby zagwarantować efektywne wdro-
żenie produktu, raport precyzuje, jaki czas oraz jakie koszty są potrzebne do wprowa-
dzenia wymaganych zmian.

Finansowanie

Jak pokazują wyniki badań, jedną z kluczowych barier stojących na drodze rozwoju 
i umocnienia pozycji rynkowej start-upów są ograniczenia kapitałowe (Skala i in. 2015). 
Posiadane zasoby własne oraz środki pochodzące od rodziny i przyjaciół są zazwy-
czaj zbyt małe i nie pozwalają na sfinansowanie inwestycji rozwojowych. Otrzymanie 
kredytu jest często niemożliwe, szczególnie wtedy, gdy początkujący przedsiębiorcy 
nie posiadają majątku, który mógłby stanowić jego zabezpieczenie. Natomiast rynek 
bankowy oraz kapitałowy to instrumenty najczęściej niedostępne dla start-upów roz-
poczynających działalność biznesową. Nawet New Connect, czyli najprostszy z pol-
skich rynków giełdowych, wymaga udokumentowania jakichś sukcesów, zbudowania 
zaufania inwestorów oraz zdolności do przyjęcia nowych obowiązków korporacyjnych 
i obsługi całego procesu (Józefowski, Przybylski 2014).

Mając na względzie możliwe trudności, w każdym z modułów wsparcia oferowane 
są zróżnicowane usługi w zakresie pozyskania funduszy. Przedmiotowa pomoc obej-
muje:
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– pozyskanie środków na rozruch i rozwój działalności firmy w ramach bezzwrot-
nych instrumentów pomocy publicznej;

– udzielenie wsparcia w zakresie dynamizacji wzrostu i ekspansji poprzez wejście 
kapitałowe. 

Moduł preinkubacji

Rozpoczęcie biznesu w ramach inkubatora-akceleratora nie wymaga zarejestrowania 
działalności gospodarczej. Jest to możliwe, ponieważ inkubator-akcelerator na podsta-
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wie stosownej umowy udostępnia początkującym przedsiębiorcom swoją osobowość 
prawną. W efekcie na wystawianych rachunkach czy podpisywanych umowach wid-
nieją dane akceleratora z dopiskiem w postaci nazwy realizowanego przedsięwzięcia. 
Aby początkujący przedsiębiorcy mogli działać autonomicznie i kreować własną mar-
kę, wszystkie operacje finansowe są księgowane na indywidualnych, wydzielonych dla 
każdego rozwijanego projektu subkontach bankowych. Brak konieczności prowadzenia 
działalności skutkuje także tym, że start-upowcy nie muszą płacić ZUS-u.

Zgodnie z zasadą cross-financingu – elastycznego finansowania przedsięwzięć – 
akcelerator świadczy usługi w zakresie pozyskania wsparcia na rozruch firmy z więcej 
niż jednego źródła. Pomoc dotyczy zatem aplikowania o środki z Urzędu Pracy lub 
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programów operacyjnych Unii Europejskiej, a także pośrednictwa w organizowaniu 
tzw. zbiórek społecznościowych. W tym celu akcelerator prowadzi własną platformę 
crowdfundingową. Za jej pośrednictwem początkujący przedsiębiorcy mogą rozre-
klamować swój pomysł oraz ustalić kwotę, jaka będzie potrzebna do uruchomienia 
biznesu. Każdy z użytkowników może dołożyć się do biznesu w dwojaki sposób: albo 
udzielając pożyczki na sfinansowanie działalności, albo wpłacając darowiznę. Termin 
spłaty, oprocentowanie pożyczki i profity, jakie po uruchomieniu działalności otrzyma 
konkretny darczyńca, ustalane są indywidualnie.

Moduł inkubacji

Wchodzący do modułu inkubacji przedsiębiorcy mają już zarejestrowaną działal-
ność  gospodarczą. Inkubator-akcelerator wspiera rozwój biznesu poprzez dostarcze-
nie know-how w zakresie przygotowania wniosku na realizację projektu celowego, 
pozyskania dotacji na przeprowadzenie konkretnego, scharakteryzowanego w nim 
działania oraz rozliczenia przyznanego wsparcia. Ponieważ głównym celem pozyska-
nia dotacji jest realizacja prac badawczo-rozwojowych, źródłem finansowania są prze-
de wszystkim granty przyznawane przez takie instytucje, jak Narodowe Centrum Na-
uki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz programy operacyjne Unii Europejskiej. 
Granty odgrywają niezwykle istotną rolę – pozwalają sfinansować bardzo różne katego-
rie wydatków, w tym zarówno same badania, jak i potrzebny do ich przeprowadzenia 
sprzęt i materiały, a także budowę prototypów oraz ich testy. Ponadto bardzo ważny 
jest bezzwrotny charakter przyznawanych w ramach grantów środków, gdyż prowa-
dzona w obszarze wysokich technologii działalność badawcza jest ogromnie kosztow-
na, a przy tym obarczona wysokim ryzykiem całkowitego lub częściowego niepowo-
dzenia. 

Aby zapewnić często wymagany przez grantodawcę wkład własny, na tym etapie 
procesu wsparcia najprężniej rozwijające się start-upy mogą liczyć na pomoc finanso-
wą ze strony akceleratora w najprostszym modelu inwestycji – 100/10, czyli nie więcej 
niż 100 tys. zł w zamian za 10% udziałów w firmie.

Moduł akceleracji

Akceleracja to moment, kiedy przedsiębiorcom, których pomysły na biznes cechują 
się największym potencjałem technologicznym i rynkowym, przedstawiana jest oferta 
inwestycyjna. Założenia polityki wsparcia przewidują, że wejście kapitałowe odbywa 
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się poprzez utworzenie spółki celowej oraz objęcie przez akcelerator udziałów w nowo 
powstałym przedsiębiorstwie. 

Propozycja przyszłej transakcji ma zawsze charakter indywidualny. Warunki są usta-
lane w drodze negocjacji i zależą od perspektyw rynkowych oraz wysokości koniecz-
nych nakładów. Po zaakceptowaniu oferty przez przedsiębiorcę zostaje podpisana 
umowa inwestycyjna. 

Ogólne wytyczne co do czasu przekazywania i struktury nakładów przewidują, że 
okres inwestycji nie powinien przekroczyć 12 miesięcy. O jego wydłużeniu mogą jed-
nak decydować względy komercyjne, przy czym maksymalny okres zaangażowania 
w spółkę nie może być dłuższy niż 2 lata. W tym czasie akcelerator może objąć w nowo 
utworzonej spółce nie mniej niż 20% udziałów oraz nie więcej niż 49,9% i pokrywa je 
w całości wkładem pieniężnym. Natomiast przedsiębiorca musi posiadać co najmniej 
50% + 1 udział, ale nie więcej niż 80%. Jako pokrycie udziałów przedsiębiorca wnosi 
obligatoryjnie wkład niepieniężny, np. w postaci patentu na wynalazek oraz know-how. 
Wkład pieniężny nie jest wymagany.

Udzielone przez akcelerator wsparcie kapitałowe pochodzi ze środków publicznych, 
dlatego w myśl przepisów prawa stanowi pomoc de minimis. W związku z tym jego 
wysokość, łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez przedsiębiorcę w tym sa-
mym okresie oraz 2 poprzedzających go latach kalendarzowych, nie może przekroczyć 
równowartości 200 000 €.

Moduł postinkubacji

Moduł postinkubacji obejmuje proces czerpania zysków oraz wyjścia z inwestycji ka-
pitałowej. Preferowanym sposobem wyjścia jest wprowadzenie spółki na rynek regu-
lowany i sprzedaż akcji przez akcelerator. Alternatywą jest sprzedaż udziałów lub akcji 
inwestorowi branżowemu lub finansowemu i wykup menedżerski. Udziały lub akcje 
są sprzedawane po cenach rynkowych i konkurencyjnych.

Zarządzanie procesem wsparcia start-upu

Nad sprawnym przebiegiem rozwoju poszczególnych firm czuwać będą opiekunowie 
start-upów. Do ich zadań należeć będzie zarządzanie procesem wsparcia oraz opraco-
wywanie raportów z monitoringu.

Potencjał rozwojowy poszczególnych start-upów będzie oceniany przez komitet 
sterujący. W jego skład wejdą osoby, których kompetencje i doświadczenie pozwolą 
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na podjęcie trafnej decyzji o przejściu bądź nie danego start-upu do kolejnego modu-
łu wsparcia. W zależności od modułu będą to eksperci mający doświadczenie w oce-
nie innowacyjnych pomysłów oraz eksperci branżowi. W skład komitetu wejdą także 
przedstawiciele biznesu i sektora finansowego.

W przypadku odrzucenia pomysłu członkowie komitetu sterującego przedłożą start-
-upowcom rekomendację, co i w jakim zakresie powinno zostać dopracowane. Takie 
działanie pozwoli firmie poprawić słabe strony, by ponowić próbę uzyskania wsparcia.
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К А Р О Л Ь  Я Н А С

Введення

Інститут Міського Розвитку в Кракові, спільно з українськими партнерами – містом 
Львів, представлений командою Інституту Міста та першим львівським бізнес-ін-
кубатором – Startup Depot [Стартап Депо], вже протягом двох років підтримують 
розвиток підприємництва серед молоді України в рамках проектів, що фінансува-
лися з фондів Польської допомоги в цілях розвитку. 

Заходи, здійснювані в рамках проекту були комплексного характеру і пов›яза-
ні зі створенням фізичного простору, в якому молоді підприємці могли розпочати 
свою «пригоду» з бізнесом, а також зі створенням спеціальної програми підготовки 
та підтримки для обраних стартапів. Програма навчання була спрямована перш 
за все на студентів зацікавлених в можливості створення власного бізнесу, а та-
кож на молодих людей, які хочуть поєднати підприємницьку діяльність з соціаль-
ними цілями в рамках підходу, описаного в соціальній економіці. Стартап-школа 
і YEI – school of social economy (школа соціальної економіки) користувалися дуже 
високою популярністю, що доказують не лише сотні учасників, але і той факт, що 
багато з них приїхали з інших регіонів України. 

Мета даної публікації – поділитися досвідом здобутим протягом двох років 
плідної співпраці. Ми вважаємо, що цей досвід може надихнути і допомогти в ре-
алізації подібних проектів в інших містах України. 

Протягом створення та розвитку молодіжного бізнес-інкубатора у Львові, ми 
неодноразово використовували здобутий польський досвід у цій галузі, з яким 
наші українські партнери мали можливість ознайомитися в рамках навчальних 
візитів. Таким чином і виникла ідея, щоб не лише ділитися досвідом реалізації ідеї 
Молодіжного бізнес-інкубатора в даній публікацій, а також спробувати придиви-
тися ближче на розвиток і діяльність бізнес-інкубаторів в Польщі і Україні. Визна-
чення різних моделей та інструментів підтримки підприємництва може допомогти 
при виборі оптимальної моделі та оцінки переваг та недоліків таких інструментів. 

Пишучи про можливі способи та напрямки розвитку підприємницьких відносин 
в Україні неможливо не звернути уваги на події, які відбуваються в цій країні. Тому 
в першій частині книги, окрім прикладу належної практики, якою являється діяль-
ність створеного у Львові інкубатора YEI, представлена також загальна інформація 
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про види бізнес-інкубаторів, що функціонують в Україні, а також особливості їх фор-
мування в контексті існуючої економічної, соціальної, правової і політичної ситуації. 

Як показує досвід, державна підтримка є важливим елементом підтримки інно-
вацій та розвитку. Дії, реалізованні в її рамках, пов›язані з покращенням ефектив-
ності економіки та зі збільшенням рівня її конкурентоспроможності. Друга частина 
публікації присвячена обговоренню польського досвіду пов›язаного з функці-
онуванням двох областей державної допомоги: особливих економічних зон та 
бізнес-інкубаторів. Діагностика і аналіз потенціалу, проведені у цій області, є при-
значені для індикації перевірених механізмів та шаблонів поведінки з точки зору 
активізації польської економіки під кутом їх впровадження в Україні. 

В даний час особливу роль в процесі економічного розвитку починають вико-
нувати так звані стартапи, тобто, швидко зростаючі компанії в секторах технології. 
Спостережуваний по всьому світі імпульс, з яким цей сектор зростає, просто вра-
жає. Таким чином, стимулювання розвитку підприємництва в області нових тех-
нологій стає життєво важливим сьогодні. Остання – третя частина є пропозицією 
створення та реалізації моделі підтримки, яка допоможе поліпшити рівень успіху 
стартапів в таких типах промисловості. 
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К А М І Л А  З А Х А Р У К

Бізнес-інкубатори в Україні 
Умови та характеристики бізнесу

ВСТУП

Пишучи про бізнес-інкубатори в Україні не можна не посилатися на події, які там 
зараз відбуваються. І те, що українське суспільство стикається з багатьма складни-
ми завданнями, пов’язаними з перебудовою економіки, яка відбувається в умовах 
часткової окупації території України. Маю на увазі територію, населення якої, до 
розпалу конфлікту у 2014 році становило близько 10 млн. жителів, в той час, як на-
селення цілої держави становило 45 млн., а також територію, яка в 2013 році гене-
рувала близько 16% ВВП, виробляючи 25% українського експорту (Самаєва 2014).

В такій ситуації, як описано вище, потрібно розуміти (нажаль), що весь аналіз 
стосуватиметься суспільства перехідного періоду. Тобто такого, що знаходиться 
в періоді адміністративно-територіальних реформ, включаючи реалізацію зако-
нопроекту децентралізації. Що в свою чергу відбувається у період війни, у вигляді 
багатьох суспільних проблем, що відображено 1,5 млн. внутрішніх біженців з окупо-
ваних територій Донбасу та Криму, а також втраті контролю над частиною території.

Основною перешкодою, при будь якому аналізі функціонування українського 
суспільства є його відмінність багато у чому порівняно з польськими умовами, 
звідси й береться розчарування пов’язане з відсутністю аналогічних показників. 
Стосується це як інституційного контексту, так і відсутності порівняльних даних, які 
маємо в Польщі і користуємося ними при описі бізнес-середовища. Перш за все, 
маю тут на увазі різного виду стратегії розвитку регіонів, окремих муніципальних 
утворень, а також різного роду показники, які вимірюють рівень їх реалізації. Те 
саме стосується й бізнес-інкубаторів, які функціонують у впорядкованому інвес-
тиційному середовищі, чого не можна сказати про Україну. 

Не менше труднощів у моделюванні ситуації з українськими бізнес-інкубатора-
ми створює той факт, що до серпня 2016 року не йшла мова про українське само-
врядування. До цього часу весь місцевий бюджет регулювався Києвом. На місце-
вому рівні не приймалися жодні ключові рішення щодо регіонального розвитку. 
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Ці чинники сприяють відсутності прозорості суспільного життя, що в свою чергу 
призводить до обмеженої кількості доступних даних за допомогою яких можна 
було б проаналізувати певні явища. Цієї проблеми, також, не вдалося повністю 
уникнути й у сьогоднішній доповіді.

Найповніші існуючі дані є за 2010 – 2014 рр., які автор вважає періодом інтен-
сивного формування бізнес-інкубаторів, про які і йдеться в даному тексті. Це та-
кож період, який у порівнянні з поточною ситуацією характеризується відносною 
стабільністю.

Слід підкреслити, що при реалізації закону про децентралізацію з 31 серпня 2015 
року на рівні місцевих органів влади, в даний час, відбуваються численні зміни, які 
повністю будуть завершені тільки в 2018 році. Перш за все, зміниться те, що вони 
будуть фінансово незалежними, що призведе до необхідності фінансового плану-
вання муніципальної освіти, а отже, також місцевого плану розвитку, ймовірно, 
також в напрямку пов’язаному з розвитком підприємництва.

На момент написання цієї доповіді ми повинні були рахуватися з численними 
прогалими у даних. Їх генезис виникає з розповсюдженої слабкості соціальної 
системи, щоб краще зрозуміти, то система опирається скоріше на соціальні зв’яз-
ки клієнтеліського характеру, ніж базується на інституціях. Останні, навіть, якщо 
існують, то питання щодо їх застосування та функцій часто визначається рядом 
неформальних факторів, першим серед яких є людський фактор.

Формування підприємницьких відносин 
в українській системі освіти

Звертаючись до описаної вище проблеми, знову постає питання, як освіта в галузі 
підприємництва зіштовхується з проблемою відсутності даних. Система освіти ба-
зується на недостатній кількості конкретних показників, щоб можна було аналізу-
вати регіони України. Відсутність єдиних освітніх стандартів (напр. порівняльних 
випускних екзаменів) породжує ще одну прогалину у вигляді потенційно слабкої 
системи освіти, яку ніхто не перевіряє, а про її якість говорять, скоріше, опираю-
чись на передумовах і вибірковій інформації, яка час від часу потрапляє у медіа.

Задля цієї доповіді було проведено опитування методом CATI, багато респон-
дентів вказувало на такі проблеми в підтриманні підприємницького духу у школах: 
1) відсутність зацікавленості місцевої влади в розвитку малого та середнього бізне-
су, що пояснюється тим, що бюджет формується централізовано і тим, що в Україні 
переважають фінансові гіганти; 2) через це у школах не вивчають підприємництво, 
бо більшість людей звикли до того, що роботу отримують, а не здобувають. Працю-
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ючи на заводах і фабриках. Такий спосіб мислення розповсюджений серед великої 
групи українських вчителів. Що в поєднанні з попереднім чинником спричиняє 
суттєвий брак підтримки та розуміння ідеї функціонування бізнес-інкубаторів.

Варто зазначити, що традиції підприємництва та самоорганізації, а також по-
зитивні приклади пов’язані з цим є в історії України, вертаючись до часів II Річі 
Посполитої і тогочасної діяльності товариства Просвіта. В цьому контексті трохи 
дивно, що в українських школах не вивчають основ підприємництва, наприклад 
у ракурсі історії країни. Уроки такого типу в цілому, а також їх форма, залежать, 
виключно, від зацікавленості вчителя. Оскільки це не є обов’язковим предметом, 
то донедавна його якості не приділялося багато уваги1.

Українська система освіти є відображенням складної ситуації в країні, і подіб-
но, як і інші соціальні сфери тягне за собою численні спроби реформування. Див-
лячись на функціонування навчальних закладів в Україні з точки зору заохочення 
підприємницької діяльності, стикаємося з розчаруванням, що до сих пір українські 
школи рідко діляться інформацією, завдяки якій можна було б зробити ґрунтовні-
ші висновки щодо їхнього стану2, напр. чи десь цей предмет викладається краще, 
гірше. Відсутність конкуренції між школами і певних освітніх стандартів унемож-
ливлює такий аналіз.

Проте, на даний момент, схоже, що український уряд почав розуміти значення, 
яке має освіта в сфері підприємництва. В середині серпня 2016 року Міністерство 
Освіти та Науки України опублікувало проект «Нова Школа», в якому підприємни-
цтво було визначено, як один з ключових напрямків здобутих у новій українській 
школі (Нова Школа 2016).

Набуття компетенції та здібностей (напр. через отримання знань необхідних для 
діяльності) відбувається, в основному за рахунок реалізації різних розвиваючих та 
допомагаючи проектів. В одному з таких проектів, реалізованих в 2015 році завдя-
ки ПРООН в Україні була досліджена українська молодь: її потреби, спрямованість 
та цінності. На запитання про підприємництво, і чи хотіли б стати підприємцями, 
найбільше відповідей, як серед чоловіків, так і жінок (39% і 38% – відповідно) вка-

1 Центр Розвитку Освіти в рамках Східного Партнерства і проекту: «Шкільна Академія Підприємни-
цтва», створив підручник для навчання, вписуючись навчальну програму відповідну для різних шкільних 
предметів. У 2015 році проведене третє видання цієї програми («Szkolna Akademia Przedsiębiorczości» 2015).
2 За винятком одного порівняльного дослідження, проведеного в 2007 і 2011 роках (ang. TIMSS, тест 
математичних знань), не можливо знайти жодної згадки про порівняння результатів унів з України з ре-
зультатами своїх однолітків з інших країн. Крім того, відсутні дані по результатах усіх регіонах країни, 
тому що в Україні не існує можливості порівняння випускних іспитів, а викладання підприємництва не 
вписується в основний навчальний план, а проведення курсу залежить від рішення дирекції школи 
або батьків (Pacewicz, Zacharuk 2016). 
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зували на те, що хотіли б, але заважають різні чинники. 2% опитаних були підпри-
ємцями, але закрили свої фірми, а 2% чоловіків і 10% жінок говорили, що хочуть 
і найблищим часом стануть підприємцями (Дмитрук i in. 2015).

Ці дані, здається, вказують на те, що для української молоді ідея підприємни-
цтва є близькою. Проте, на шляху до її реалізації часто стоять системні недопра-
цювання та перепони.

Соціальні умови розвитку підприємництва в Україні

Між іншим, на даний момент, система освіти, а також багато інших підсистем, які 
формують соціальну систему в Україні, характеризуються деякою активністю. Це 
означає, що дані необхідні для діагностики ситуації формуються у випадку реалі-
зації проекту, і завдяки цьому, можна прослідкувати їх ефективність разом з по-
кроковим описом дій.

Варто з впевненістю сказати, що відсутність прозорості соціальної системи – це 
часто, відсутність суттєвих результатів діяльності. Часто, те, чого вдалося досягну-
ти на рівні організації суспільного життя, було наслідком потужної рушійної сили 
українського суспільства. Це теж призводить до того, що певні соціальні групи 
в Україні характеризуються, в якійсь мірі, непропорційністю. Коли появляється 
якась важлива проблема для вирішення, зростає мобілізація суспільства і разом 
з тим, найчастіше, з’являється інвестор, який фінансує той, чи інший проект. Систем-
ні недоліки стають видимими вже після закінчення проекту, коли виникає потреба 
закріпити результати, але фінансування закінчується.

Варто відзначити, що дуже подібно, з точки зору поштовху до розвитку біз-
нес-інкубаторів, які потім трансформувалися в осередки інновацій та підприєм-
ництва, відбувалося й у Польщі. Автори доповіді для Польської Агенції Розвитку 
Підприємництва на тему інкубаторів, зазначали в ній, що як і термін, так і початок 
обговорення всієї ініціативи загалом відбувся в результаті польсько-німецьких зу-
стрічей під час одного з перших семінарів в березні 1991 року у Ридзині, неподалік 
Познаня (Bąkowski, Mażewska [red.] 2012). У випадку України, перші інкубатори були 
створені у 1996 році, в результаті діяльності Фонду Open Society (Відкрите Суспіль-
ство), спрямованого на колишній військових. Як зазначає Світлана Тульчинська, 
паралельно до появи інкубаторів, в 1998 році з’явилася, також така структура, як 
Українська асоціація бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів (Тульчинська 2015). 
Поява Української асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів пов’язана 
з Генадієм Аксьоновим, засновником одного з перших бізнес-інкубаторів на Україні. 
На запитання про значення Асоціації у ракурсі відносин з органами влади, і таким 
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чином вплив на прийняття законів або створення сприятливих умов для розвитку 
бізнес-інкубаторів, Аксьонов вказав на низку важливих чинників. Основна про-
блема, на його думку, полягає в тому, що Україна – це країна олігархів, де компанії 
малого та середнього бізнесу, і ті, що створені в бізнес-інкубаторах становлять 
всього 7 – 9% ВВП. Більше того, він підкреслює сильну залежність інкубаторів від 
обраної особи, найчастіше інвестора.

Для поглиблення знань, щодо зазначених вище факторів, відсилаю читача до 
останнього розділу. А зараз звертаю увагу на те, щоб підкреслити певну схожість 
в поштовху до розвитку бізнес-інкубаторів, як в Польщі, так і в Україні, а також хочу 
зосередити увагу читача на фундаментальних відмінностях двох країн. Хоча таке 
просте, на перший погляд, порівняння Польщі та Україні, але на практиці має ба-
гато підводних каменів, яких постараюся уникнути в цій доповіді.

Говорячи про схожість, слід підкреслити, що у випадку обох країн розвиток біз-
нес-інкубаторів був спровокований зовнішніми факторами, які були,так би мовити, 
ефектом реалізованих проектів, після яких щойно з’явилася, або скоро з’явиться 
системна діяльність. В Польщі це призвело до створення різних типів мережевих 
інкубаторів: комерційних, академічних та соціальних. В Україні створення інкуба-
торів було обумовлено нагальною потребою залучення до суспільства, звільнених 
у 90-х роках резервних військових.

Що важливо, беручи до уваги виклики, які стоять сьогодні перед Україною 
в контексті інтеграції внутрішніх переселенців, можна побачити відсутність без-
перервного розвитку бізнес-інкубаторів, що є невід’ємним елементом, яким су-
проводжується соціальний розвиток. Можна побачити першочерговий інтерес 
у приватизації суспільного майна владою, заради покращення власного добробуту, 
ніж навпаки. Тобто, суспільний інтерес, як такий, не існує, а соціальне питання ви-
никає тільки тоді, коли користь від задоволення таких потреб можна застосувати 
в політичних цілях.

Остання з ключових відмінностей між Польщею та Україною, це те, що в Поль-
щі діяльність бізнес-інкубаторів пройшла шлях інституціалізації відобразившись 
у певною структурою, яку можна розглядати, як прозору. Існують такі організа-
ції, як Польська Агенція Розвитку Підприємництва (ПАРП), яка особисто, а також 
в особі регіональних відділень здійснює контроль над діяльністю, яка пов’язана 
з бізнес-інкубаторами. В Україні цього не сталося, що навпаки робить соціальну 
структуру ще менш прозорою і створює ще більше перепон для розвитку бізнес-ін-
кубаторів. Детально це продемонстровано у таблиці нижче.

Як ми бачимо з вищезазначеного, крім подібностей у розвитку системи біз-
нес-інкубаторів різниця між Польщею та Україною видима у двох ключових для 
опису ситуації аспектах, один з яких описується вищеописаною таблицею та ін-
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Таб. 1. Порівняльний аналіз українських та польських бізнесінкубаторів

Бізнесінкубатори 
в Польщі –  

правова база

Бізнесінкубатори 
в Україні –  

правова база
Відмінності

Індикатор оцінки 
діяльності

Закон від 09.11.2000 
р. про утворення 
польського 
Агентства з розвитку 
підприємництва, 
пункт 4.

Закон від 21 
травня 2009 року 
про реєстрацію 
організацій, діяльність 
яких спрямована 
на задоволення 
потреб суб’єктів 
малого та середнього 
підприємництва.

У Польщі діяльність 
пов’язана 
з функціонуванням 
бізнес-інкубаторів 
є наслідком роботи 
призначеного для 
цього органу. У випадку 
України, маємо справу 
із створенням закону, 
який посилається на 
ряд різних суб’єктів. 

В Польщі націленість на 
багаторічний розвиток 
муніципалітету, оцінка 
діяльності в рамках 
проектів Польської 
Агенції Розвитку 
Підприємництва (ПАРП).
В Україні тільки 
формується автономія 
за прикладом 
Польщі, відсутність 
систематизованих 
рішень, що стосуються 
бізнес та соціальних 
інкубаторів. Головним 
показником 
залишається кількість 
робочих місць 
і здатність вистояти на 
ринку.

Відповідно до Закону 
від 27 липня 2005 року – 
Закон про вищу освіту:
Ст. 86
1. Для того, щоб краще 
задіяти інтелектуальний 
та технічний 
потенціал навчальних 
закладів і результати 
наукових досліджень 
в галузі економіки, 
навчальні заклади 
можуть створювати 
університецькі 
бізнес-інкубатори та 
центри впровадження 
технологій.
2. Університецькі бізнес-
інкубатори створюються 
задля підримки 
економічної діяльності 
університецької 
спільноти, або 
працівників закладу 
і студентів, які 
є підприємцями. 

Відсутність системи 
навчання в галузі 
бізнес-інкубаторів.

Інкубатори соціального 
підприємництва 
(частина Центру 
Підтримки Соціальної 
Економіки)

В Польщі існує Мережа 
Соціальних Бізнес-
інкубаторів (SISP).

Українська асоціаця 
бізнес-інкубаторів та 
інноваційних центрів.
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ший, який є, скоріш, невловимим. Крім інституціоналізації діяльності, як у випад-
ку з Польщею, також потрібно говорити про більший вплив соціальної структури 
у випадку України. Однак, це не є суспільним добробутом, досвідом щодо здобуття 
якого можна поділитися, а скоріше – це спосіб мислення в контексті людина-ін-
ституція, яке часто є незамінним. В такому ракурсі, розвиток інституцій – це реа-
лізація амбіцій конкретної особи. І часто, відсутність в цьому широкого інтересу 
суспільства. 

Варто на цьому моменті звернутися на хвилину до праці, яка є хорошим при-
кладом тематичного дослідження про соціальне надбання та демократизацію на 
прикладі Львова та Вроцлава, де порівнюється польська та українська модель де-
мократизації 90-х років ХХ століття. Випливає, що в обох місцевостях під час пере-
хідного періоду у перші роки після здобуття незалежності, місцевий розвиток було 
засновано на різних засадах: були визначені інституції за якими пішов народ і їх 
створив. Автори зазначають, що Вроцлав протягом аналізованого періоду кори-
стувався високим рівнем довіри суспільства до влади, більше, ніж це було у Львові. 
У випадку Львова, то підтримка була зі сторони місцевих підприємств, ключових 
посадових осіб і, також сусідніх організацій (Aberg, Sandberg 2003). Наскільки за-
раз в Польщі йде мова про розвинену систему інституцій у багатьох напрямках, 
настільки ж, у випадку України, особливо беруть під увагу утворення самовряду-
вання, яке зараз формується по новому.

І в Польщі, і в Україні розрізняємо ті ж типи бізнес-інкубаторів, поділяючи їх 
на інкубатори підприємництва, освітні інкубатори та інкубатори соціального під-
приємництва. У Польщі інкубатори є частиною Соціальних Інноваційних Центрів, 
за які відповідає спеціально покликана для цієї мети установа – Польська Агенція 
Розвитку Підприємництва, а в Україні вони підкоряються закону про реєстрацію 
юридичних осіб та організацій, спрямованих на створення і розвиток потреб ма-
лого та середнього бізнесу.

Очевидна недостатня інституційна діяльність, яка потребує відповідного контр-
олю вписується у згадану вище модель розвитку бізнес-інкубаторів, що спирається 
на здібності осіб, які безпосередньо керують цілим підприємством. Відсутність від-
повідної установи, яка б здала про це, так, як у Польщі, спричиняє появу багатьох 
юридичних осіб, відносно яких не відомо достеменно на скільки реально вико-
нують функції інкубаторa, а на скільки підприємством sensu stricto (в буквальному 
значенні), яке функціонує на комерційній основі, надаючи платні консультаційні 
послуги. 
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Соціальні та правові 
умови для розвитку 
підприємництва в Україні.

На перший погляд здавалося б, що вигідне географічне положення, в поєднанні 
з численними природними ресурсами має привести до багатства жителів країни. 
Про те, що це не так свідчать дані Організації Об’єднаних Націй, які вказують на те, 
що в Україні 1% населення володіє 70% багатства, в той час, як інші 75% населення 
можна віднести до категорії, а доходи найбагатших більші у 40 разів від доходів 
найбідніших. Жителі України усвідомлюють існуючий розрив між найбагатшими 
і найбіднішими, що знайшло своє відображення у дослідженні, проведеному в 2009 
році, яке показує, що 95% респондентів вважають, що в Україні існує надто велика 
різниця в доходах (Київський міжнародний інститут соціології 2009a, 2009b).

Більшість (68%) українців проживає у містах і, лише 32% є жителями сіл. Чи-
сельність населення за останні 25 років значно скоротилася. Населення України 
у 2016 році знизилась на 6 млн. у порівнянні з 1991 роком (з 51 млн. до 45 млн.) (За 
роки незалежності… 2011).

Значні відмінності в українському суспільстві добре описує коефіцієнт Джині, 
тобто модель опису рівня соціальної нерівності від 0 до 100, де 100 означає зосе-
редженість активів в одних руках. В Україні у 2013 році він становив 90, а в 2015 ще 
зріс до 91,6 (Жмеренецький 2016).

Як зазначає Ков’язіна К. (2011), пострадянське минуле та затяжна криза вплинули 
на розвиток суспільства загалом, а особливий вплив мали на розвиток окремих 
практик застосування суспільного надбання в українській державі. Починаючи від 
індивідуальних цілей і закінчуючи бізнес-стратегіями. Фізичні особи та їх нефор-
мальна діяльність набули таких функцій, які держава та її легальні правові інститути 
не могли виконувати. Застосування кумівських зв’язків укорінилося у всіх сферах 
життя, що є характерним для всіх країн пострадянського простору (Ков’язіна 2011). 

Ще одним дослідником українського суспільства є українець Катаєв Л.С., який 
у своїй праці на тему трансформації описує Україну, як державу, яку населяє вір-
туальне суспільство, тобто таке, яке ніби є, але його й нема (Катаєв 2006). Вірту-
альне суспільство, як описує у своїй праці Катаєв, лежить в основі пострадянських 
суспільств. Наслідком такого є те, що, наприклад, галузь економіки створює певні 
цінності, а інша галузь їх руйнує. А береться воно з того, що питання, наприклад, 
оцінки стану економіки, розглядається на основі правдивих даних, а не таких, 
які мають імітувати її фактичне становище. Підтримування такої ситуації (і варто 
сказати, відсутність суспільної прозорості чудово цьому сприяє) можливе тільки 
завдяки підтримці влади. Цим, власне, і описує Катаєв віртуальність суспільства.
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З досліджень проведених PricewaterhouseCoopers серед 2 тис. компаній з ціло-
го світу, випливає, що 92% серед опитаних українських підприємців вважають, що 
малий та середній бізнес відіграє важливу роль у створенні нових робочих місць, 
такий же відсоток вважає, що в цьому секторі сильніший дух підприємництва, 
76% вважає, що мале підприємництво сприяє стабілізації економіки. Також пред-
ставники малого підприємництва частіше йдуть на ризик, на що вказали 86,8% опи-
таних респондентів цієї соціальної групи (Лігоненко 2013).

В Польщі під терміном «Бізнес-інкубатор» розуміють юридичну особу, що воло-
діє майном і здійснює комплексну програму підтримки починаючого підприємця. 
Підтримка підприємця триває від моменту створення компанії і до досягнення 
стабільності на ринку (Bąkowski, Mażewska 2014).

В Україні діяльність бізнес-інкубаторів регулює закон від 21 травня 2009 року, 
про реєстрацію організацій, діяльність яких спрямована на задоволення потреб 
суб’єктів малого та середнього підприємництва. В цьому документі виділено біз-
нес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні бізнес-інкубатори, технопарки, інно-
ваційні та інвестиційні фонди і компанії, консультаційні центри, об’єднання під-
приємців та інші. 

Численність визначень і охоплення обов’язків кожної із зазначених вище типів 
організацій, дійсно, являє собою проблему у визначенні того, яка ж саме органі-
зація має статус бізнес-інкубатора de facto, a яка de iure. В законі йдеться про те, 
бізнес-центри – це організації, які надають інформацію, служать в якості консуль-
таційних, маркетингових та інших послуг для малого та середнього бізнесу, а також 
для осіб, які мають намір розпочати свій бізнес. Z kolei inkubator przedsiębiorczości 
to organizacja, która na określonych warunkach i na pewien czas udostępnia specjalnie 
przygotowane pomieszczenie. Метою інкубатора є сприяння у фінансовій незалеж-
ності суб’єкта господарювання. Якщо ж мова йде про інноваційні бізнес-інкубатори, 
то це спеціалізовані інкубатори, які спеціалізуються на сприянні розвитку компаній 
в галузі інноваційних технологій.

Складна ситуація в країні провокує те, що все більшою популярністю, на дода-
ток до звичайних бізнес-інкубаторів, користуються соціальні інкубатори, спрямо-
вані на учасників бойових дій в АТО (скорочення від антитерористичної операції) 
та переселенців. Аналізуючи сьогодні, цей факт має велике значення, щонайменше 
з двох причин. По-перше, це є реальною і дуже серйозною проблемою, пов’язаною 
з діяльністю країни в якій іде війна. По-друге, бізнес-інкубатори, як під збільшува-
ним склом фокусують більшість проблем, з якими стикається український бізнес: 
відсутність стабільного фінансування, допомоги з боку держави та почуття гордо-
сті з власного національного виробництва, і в цьому випадку, з реального впливу 
на покращення найближчого оточення.
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Допомога співвітчизникам, що повертаються з зони АТО, а також внутрішнім 
переселенцям, це не лише серйозний виклик з точки зору діяльності держави, але 
й також загально зрозуміла соціальна відповідальність бізнесу.

Особливістю, яку можна прослідкувати на різних рівнях суспільного життя 
в Україні є численні недоліки системи. Під цим поняттям потрібно розуміти інф-
раструктуру, що більш зрозуміле, як середовище в якому функціонує суспільство, 
і в ньому ж різні типи юридичних осіб. Як ми можемо прочитати в одній із допо-
відей, підготованої експертами Центру Східних Досліджень (ЦСД) про хід реформ 
в Україні «протягом останніх місяців Київ ініціював ряд важливих змін, з яких клю-
чове значення має початок роботи над децентралізацією держави, ініціювання 
процесу реформування судової системи і створення установ по боротьбі з коруп-
цією, початок реформування газового сектора та сектора внутрішньої безпеки» 
(Konończuk, Iwański, Olszański, Żochowski 2015). Однак, на думку авторів це дуже 
ранній етап реформ, який з самого початку стикається з численними труднощами, 
в тому числі, опором осіб, які приймають рішення – груп олігархів. Не полегшує 
справи той факт, що у більшості випадків потрібно говорити не про реформуван-
ня, а про необхідність створення заново (Konończuk i in. 2015).

У червні цього року запустили довгоочікувану реформу судової системи. Най-
важливішою зміною в цій області є позбавлення парламенту права призначення, 
обмеження суддівського імунітету і звільнення з посади суддів, а також дисциплі-
нарних повноважень по відношенню до них, як крок на шляху до деполітизації 
судів. Як підкреслюють експерти, це є процес реформ, який займе декілька років 
і це зміни не революційного, а реформаційного характер (Olszański 2016). В аналізі 
Ольшанський звертається до даних Центру Разумкова, в яких йдеться про те, що 
суди є одним з найбільш корумпованих секторів держави, довіра громадян дуже 
низька. У 2015 році судам повністю довіряв 1% населення, частково – 9%, а 45% ви-
словило абсолютну відсутність довіри (Olszański 2016).

Г. Дарнопих у своїй роботі на тему кризи довіри до влади, підкреслює важли-
вість держави у формуванні системи цінностей, які потім формують інституційні 
рамки для реалізації різних законів. По-друге, як підкреслює український автор, 
держава є уособленням незаперечного авторитету влади над людьми, а спосіб ви-
раження цієї влади визначає ставлення громадян та юридичних осіб до неї. Зреш-
тою, це держава формує цілі розвитку суспільства, цілі індивідів, а також світогляд, 
які теж є показником рівня довіри до влади (Дарнопих 2013). 

За Г. Дарнопихом варто процитувати дані про рівень довіри в різних установах. 
Найбільшим рівнем довіри користується впродовж років Церква, якій зазвичай 
довіряє 38,5% населення, завжди довіряє 32%. Також високим рівнем довіри ко-
ристуються засоби масової інформації в Україні, яким зазвичай довіряє 48% насе-
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лення, а завжди 10%. Деяке здивування викликає той факт, що армія посідає лише 
третє місце у рейтингу довіри – зазвичай їй довіряє 40%, а завжди 8%. Неурядові 
організації користуються 38% повною довірою населення. Про цілковиту довіру 
до президента заявляє 26% опитаних, не довіряє йому 69%, уряду довіряє 16%, 
а не довіряє 77%. Г. Дарнопих підкреслює, деякі дані показують, що 80% опитаних 
вважають, що діяльність влади взагалі не є ефективною та стверджують, що влада 
діє у власних інтересах. В цілому 74% респондентів скоріше не задоволені і зовсім 
не задоволені тим, що відбуваєьбся в країні (Дарнопих 2013).

Відсутність впевненості такого роду можна пояснити, зокрема, систем
ними бар’єрами, які викликані тим, що чиновники не несуть відповідально
сті за свої дії. Відповідно до пункту 1, Ст. 176 Цивільного Кодексу України, держава 
не відповідає за зобов’язання створених нею юридичних суб’єктів. В свою чергу, 
згідно прийнятих поправок в 2004 році, Верховна Рада, а також органи виконавчої 
і судової влади і є саме такими юридичними суб’єктами. В результаті чого, україн-
ська система державних установ, створених юридичними суб’єктами, позбавлена 
відповідальності за будь-які збитки, що можуть виникнути в процесі їх діяльності.

Діагностика стану

Характеристика бізнес-інкубаторів 
в Україні. Результати дослідження 
методом САТІ.

Наступний аналіз описує 10 українських бізнес-інкубаторів з таких міст: Львів (2), 
Івано-Франківськ (1), Біла Церква (1), Київ (2), Славутич (1), Харків (1), Дніпро (1), а та-
кож Миколаїв (1). 

Вибір цих міст було зроблено на підставі декількох еквівалентних факторів, та-
ких як бажання взяти участь в опитуванні, ділової активності, як зараз, так і в ми-
нулому (стос. Білої Церкви), а також різноманітність з точки зору завдань, що 
виконуються. Були проаналізовані кожен з можливих інкубаторів: це були біз-
нес-інкубатори, соціальні інкубатори, а також інноваційні бізнес-інкубатори.

Беручи до уваги фактичне знищення діяльності зв’язаної з інкубуванням під-
приємств і реально незначної ролі, яку вони відіграють в економічній структурі 
України, проаналізовано 10, вибраних i визнаних плодоносними, бізнес-інкубаторів.

Аналізуючи розподіл українських бізнес-інкубаторів очевидна невідповідність 
між великими та середніми містами. Найбільша кількість інкубаторів припадає на 
такі міста, як Київ, Львів, Харків та Одеса.
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Важливою особливістю бізнес-інкубаторів в Україні є те, що більшість з них 
(90%) працюють в області соціальних програм, тобто покликані для вирішення 
конкретних соціальних проблем. Дивним для польського читача є той факт, що 
виявляється не в значній мірі можна говорити про вивчення інституцій.

У 2016 році, відзначили 25 років після створення перших бізнес-інкубаторів 
в Україні, які допомагали звільненим до цивільного життя солдатам знайти се-
бе у суспільстві; Україна бореться з проблемою внутрішніх переселенців, на яких 
спрямована підтримка у вигляді інкубування фірм. І, здається, що в значній мі-
рі  відбувається незалежно від попередньо реалізованих програм. Можливо, 
це пов›язано з тим, що, незважаючи на те, що минуло вже чверть століття, але не 
було ніяких істотних інституційних змін в країні, що створюється враження, що ці-
льова підтримка є повторення, а не продовженням попередньо реалізованих за-
вдань.

Парадокс полягає в тому, що існуючі в Україні інкубатори є частиною певної 
спільноти, яке часто функціонують в абсолютно по-іншому – в поєднанні з місце-
вими елітами і економічними умовами. Ці відмінності настільки суттєві, а відсут-
ність єдиного органу для бізнес-інкубаторів актуальна, що опис кожного з них 
повинен був би дійти до дуже детального рівня, який не гарантує відображення 
загальної картини.

У деяких виявлених під час дослідження випадках діяльності бізнес-інкубато-
ра, передував аналіз потреб його споживачів, що абсолютно не є характерним для 
відомих на сьогодні практик діяльності різних організацій, в умовах формування 
місцевих органів влади.

Говорячи про суспільні інкубатори (дослівно перекладаючи з укр. Соціаль-
ні інкубатори), варто мати на увазі, що вони часто носять характер суспільного, 
а знаючи, що 90% існуючих інкубаторів – це соціальні інкубатори, можна говори-
ти про них, як про переважну більшість. Одним з перших і сьогодні відомий як 
один з найактивніших українських інкубаторів, створений в Славутичі, недале-
ко від Чорнобильської зони. Місто побудоване для переселення осіб з Чорноби-
ля і Прип›яті.

Аналізуючи проблеми у дослідженні бізнес-інкубаторів в Україні, варто звер-
нути увагу на той факт, що вони самі часто борються з проблемами у подоланні 
яких повинні допомогти своїм клієнтам. По-перше, з огляду на відсутність багатьох 
даних, можна сказати, що не існує єдиної бази бізнес-інкубаторів, яка є у Польщі, 
напр. у випадку навчальних інкубаторів. Відсутність центрального реєстру та чіт-
кого юридичного визначення ускладнює можливість зорієнтуватися в ситуації на 
скільки реально відповідний інкубатор функціонує і яких результатів досягає. Не-
достатність єдиних індикаторів моніторингу їхньої діяльності, так як їх ефективність 
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часто залежить від отримання гранту для роботи або отримання плати за оренду 
приміщень чи надання інших послуг.

Це в свою чергу тягне за собою нестачу обміну досвідом. Хтось краще розумі-
ється на управлінні, а інший на створенні веб сторінок. Керуючий таким інкубато-
ром в основному буде рухатися в напрямку пов’язаному зі своїми навиками без 
надвимог, що стосуються напр. порад. По-друге, українські інкубатори стикаються 
з проблемою короткострокового фінансування у вигляду грантів. Із закінченням 
фінансування, часто закінчується фактична діяльність бізнес-інкубатора.

В результаті описаних вище факторів є цілком зрозумілою недостатність даних, 
яка унеможливлює систематичні спостереження, або аналіз. Що викриває сильно 
розвинений в Україні клієнтелізм і брак прозорості в суспільному житті.

Незважаючи на ці обмеження, є явища, які в деякій мірі дозволяють сформувати 
уявлення про ситуацію українських бізнес-інкубаторів. Ними є поодинокі допові-
ді про стан малого та середнього, а також структурні заходи щодо стимулювання 
широкого розуміння підприємства, а також інтегрувати переселенців зі Сходу та 
Криму. Допомагаючи, також влитися в суспільне життя ветеранам, які воювали 
в рамках антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

Останній випадок особливо цікавий у зв›язку з тим, що соціальні інкубатори 
є одним з небагатьох випадків комплексних дій, що охоплює всю країну. У цьому 
випадку можна по трохи почати говорити про деякі стандарти, та обмін хорошим 
досвідом, що у випадку бізнес-інкубаторів sensu stricto (в буквальному розумінні) 
не знаходить свого вираження.

Відображення описаного вище положення речей можна знайти, також в щоріч-
ній оцінці клімату діяльності, який був підготовлений на прохання USAID (Агент-
ство США з міжнародного розвитку), де визначено поточні проблеми підприємців 
сектора малого і середнього бізнесу в Україні. В 2015 році опитано 1828 осіб в цього 
сектора, 1325 керівників і 502 підприємці, також проведено 10 фокус-груп та 83 гли-
бинних інтерв’ю. Важливо, що МСБ часто вважає державу перешкодою у веденні 
бізнесу, чи навіть ворогом ніж партнером. Ця тенденція змінюється в залежності 
від розміру компанії – чим вона більша, тим відношення до держави є більш пози-
тивним. Аналогічним чином, більшість респондентів не змогли назвати конкретний 
орган влади, який створює труднощі, хоча багато хто з них відзначив такі проблем, 
що призводять до стану системних бар’єрів (The USAID LEV Programme… 2016).

Крім того, ринок МСБ, і ті, хто потенційно зацікавлені в інкубуванні в бізнес-ін-
кубаторах, борються з проблемами надмірного регулювання, часу його тривалості, 
а також пов’язаних з цим витрат.

Наприклад, в 2015 році, 31,3% українських підприємств мали принаймні одну 
ліцензію, 12,5% мали її раніше, а 56,2% не мали її ніколи. В середньому підприєм-
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ство має 2 ліцензії, на отримання одної треба витратити 36 днів 6841 грн. У 2015 
році полегшення у видачі ліцензії відчули 27,8% опитаних, а 19,5% отримали її 
з перешкодами.

Найбільшою проблемою розвитку українського підприємництва визнано: пра-
вова нестабільність, високі податки, високі штрафи за помилки і часті зміни у по-
датковій звітності.

В умовах, в яких узурпуються реформи, впровадження нових рішень іноді не 
тільки неефективні, але часто небезпечно. Так сталося у випадку деяких видів ді-
яльності, пов›язаних з децентралізацією країни. Як негативний приклад можна 
навести проблему рейдерства, тобто вороже поглинання компанії. Теоретично 
впроваджена минулого року реформа мала обмежити бюрократію і дати електро-
нний доступ до кадастрової карти і заявок на реєстрацію компаній. На практиці 
доступ до конфіденційних даних отримали 10 тис. осіб, тобто в 5 разів більше ніж 
до реформи у грудні 2015 року. Окрім збільшення кількості людей уповноважених 
до внесення змін у записах земельного реєстру, відмовилися також від контролю 
над ними представників Міністерства Юстиції (Kozak 2016).

Н. Чухрай (2013), як найбільш важливі перешкоди на шляху розвитку підприєм-
ництва в Україні перераховує ряд загальних і специфічних чинників: економічні, 
політичні і культурні. А також поганий розвиток інституційного середовища, не-
стабільне макроекономічне середовище (перш за все з політичної та економічної 
точки зору), неефективність конкуренції, розвинена тіньова діяльність, погано 
розвинене право власності, практика ворожиш поглинань (укр. рейдерство), роз-
виток корупції, низькі стандарти корпоративного управління та культури підпри-
ємництва (Чухрай 2013).

Той самий автор, підкреслює, що в 2013 році в Україні налічувалося близько 
35 – 50 спеціалізованих груп досвідчених юристів та економістів для захисту від 
ворожих поглинань. За даними Антимонопольного комітету до цього часу (за 2012 
рік) порушено 2339 кримінальних справ проти недобросовісних учасників ринку 
(Чухрай 2013). 

Існування бізнес-інкубаторів, які засновані на некомерційній основі, закінчу-
ється одночасно з необхідним терміном тривалості проекту. Іноді створює мож-
ливість розширити сферу діяльності до типово ринкової. Після закінчення фінан-
сування, часто буває так, що приміщення призначені для діяльності інкубаторів 
поглинаються рейдерським способом. Так сталося з одним з перших українських 
бізнес-інкубаторів в Білій Церкві, який в літературі до теперішнього часу згадуєть-
ся в якості прикладу.

Складний для передбачення розвиток ситуації в Україні тягне за собою багато 
проблем пов’язаних з браком стабільності держави та реформ. Не зважаючи на за-
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яви влади, в даний час регулюючі органи не змогли провести необхідні економічні 
зміни, які неминуче вдарить по інтересах найбагатших людей в країні.

Зміцнення почуття національної спільноти, а також впливу на оточуюче сере-
довище – це елементи, яких сьогодні дуже потребує українське суспільство і яких 
можна досягнути розвиваючи підприємництво. Однак, не так легко відповісти на 
запитання яким чином його стимулювати, якщо до сих пір цей процес не вивча-
ється в школах, а місцеве середовище характеризується широким різноманіттям. 
Так само, коли йде мова про розвиток інфраструктури, а також прихильність влади 
та інших керівників завданням яких є підтримка і розвиток бізнес-інкубаторів. На 
скільки ця допомога є показова, і на скільки реальна, інколи важко оцінити, коли 
в цьому мають інтерес різні групи осіб.

Необхідність відновлення довіри до власної держави покладено на суспільні 
(соціальні) інкубатори, які реалізовують невідкладні завдання пов’язані із загрозою 
соціального відчуження. У певному сенсі, соціальні інкубатори досягли рівня роз-
витку і володіння знаннями, які повинні бути використані при побудові структур 
місцевого самоврядування.

З проведеного серед бізнес-інкубаторів в Україні дослідження методом САТІ 
(телефонний метод) випливає, що і відсутність взаємної співпраці між інкубатора-
ми (тобто відсутність довіри), і відсутність корпоративних стандартів є причинами 
багатьох проблем. Кожен з інкубаторів відпрацьовує свою власну стратегію, одні 
з них роблять це краще, інші гірше. Результат є такий, що процес навчання не від-
бувається, або відбувається занадто повільно і має непропорційно високу вартість. 
Якщо до цього ще й сильну динаміку змін на регіональному на центральному рівнях 
(пам’ятаємо, що в Україні з 2014 року триває війна), то процес відбувається дуже 
повільно, або взагалі не відбувається.

Нещодавно була опублікована робота в якій український автор проаналізував 
ефективність академічних бізнес-інкубаторів, розробивши індикатори для їх оцін-
ки. Серед запропонованих даних для оцінки є такі: 

– оцінка впливу діяльності навчальних бізнес-інкубаторів на університет;
– активізація малого, інноваційного бізнесу у розрахунку на кількість створе-

них робочих місць;
– оцінка кадрового потенціалу університетів, в тому числі кількість студентів 

на одного викладача;
– фінансова оцінка;
– оцінка фінансових ресурсів, серед іншого, вимірюється обсяг інвестицій, 

грантів і рівень витрат;
– оцінка впливу на соціально-економічний розвиток регіону (Тульчинська 

2015). 
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Як можна бачити, одна з перших робіт з аналізу діяльності навчальних бізнес-ін-
кубаторів в Україні, включає в себе широкий спектр впливу. В цьому чітко видно 
залежність діяльності навчального бізнес-інкубатора від 1) націленості навчального 
закладу, і 2) рівнем регіонального розвитку. Нічим не відрізняються й інші інкуба-
тори, які функціонують, наприклад, у соціальній сфері.

За словами керівників Харківського академічного бізнес-інкубатора, рівень під-
тримки для малого і середнього бізнесу достатнім, а сьогоднішні труднощі виника-
ють скоріше через неправильну обробку статистичних даних, проблему інфляції і не-
стабільну політичну ситуацію. Панацеєю для цих проблем могло би бути створення 
єдиного центру (черговий крок для створення міцного фундаменту для бізнес-інку-
баторів) обміну ідеями та know-how, а також допомога місцевої та регіональної влади 
в пошуку джерел фінансування та заохочення молодих людей, до ведення бізнесу.

Давайте на хвилину змінимо спосіб мислення і уявимо, що індикатори підприєм-
ництва повністю розвинулися, знайшли своє місце в суспільстві. В такому випадку 
зі зміною влади, прийдешніми кризами, вони можуть об’єднувати сили і черпати 
з власного досвіду, а також напрацьовувати модель співпраці з новою владою. 
Якщо ж так не сталося, а зараз це скоріше всього не відбувається, то з черговими 
змінами, яких є багато і часто вони появляються, змінюється вся логіка функціону-
вання різних інститутів. Це є результатом відсутності розроблених інституційних 
та корпоративних стандартів.

Один керівник бізнес-інкубатора звернув увагу на те, що відсутність стандар-
тів зачіпає, також можливість адекватної оцінки запропонованої підтримки. Десь 
директор бізнес-інкубатора надає великої ваги компетенції, яка на сьогодні не 
є вирішальною на ринку і також не розвиває інших, щоб могти таким чином мог-
ти ефективно підтримувати інкубовані фірми. Десь інакше, так як можна побачити 
у випадку соціальних інкубаторів, які відповідають за вибрані суспільні проблеми, 
інкубовані компанії досягають величезних успіхів завдяки залученню місцевих гро-
мад та органів влади, як це було у випадку інкубатора, створеного для колишніх 
солдатів-інвалідів бойових дій в АТО.

У нинішній ситуації, у зв›язку з хвилею міграції молоді з України за кордон, в то-
му на навчання у Польщу, перед Україною відкривається можливість використання 
потенціалу досвідчених і навчених за кордоном кадрів. 

Як видно з вищевикладеного, українські бізнес-інкубатори забезпечують під-
тримку у вигляді офісних приміщень та надання м’яких послуг, таких, як навчання 
та консультування. Те, якого воно походження і якої якості на сьогодні тяжко оці-
нити та порівняти.

Проблеми бізнес-інкубаторів в Україні можуть бути згруповані за двома кате-
горіями, виділивши: 
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1. організаційні чинники; 
2. загальні умови функціонування бізнесу в Україні. До першої з виділених груп 

варто віднести: 
– відсутність єдиних стандартів бізнес-інкубатора;
– дуже слабкий зв›язок інкубаторів;
– різні типи інституційних труднощів: з адміністративними органами та інши-

ми mocodawcami.
До умов функціонування бізнесу:
– непрозора податкова система;
– рейдерство;
– брак реформ.

Середній бізнес-інкубатор в Україні

Типовий український бізнес-інкубатор має від 5 до 15 років, тому важко коротко 
і змістовно охарактеризувати його в порівнянні до інших інкубаторів. Це парадокс, 
який є результатом реальної інституційної слабкості української держави. У резуль-
таті чого, більший вплив на розвиток різних адміністративних структур мають міс-

Таб. 2. Розподіл типу бізнесінкубаторів за типом підтримки

Академічний бізнес
інкубатор

Периферійний 
бізнесінкубатор

Соціальний бізнес
інкубатор

Інноваційний 
бізнесінкубатор

Опис головних 
завдань

Працює, як невід’ємна 
частина університету, 
а його результати 
залежать від харизми 
викладачів

Співпрацює 
з українською 
біржею праці

Соціальна 
реінтеграція 
інвалідів – колишніх 
військових АТО та 
переселенців

Найскладніше 
визначити тип 
інкубатора 

Тип 
запропонованої 
підтримки

Навчання, доступ до конференц залів та офісів, консультації

Найкращі 
результати

Активізація ринку 
праці для випускників

Активізація 
безробітних

Реінтеграція 
і соціальна 
активізація біженців 
та ветеранів ATO

Створення нової 
космічної техніки

Найбільші 
невдачі

Немає чітких 
показників, 
які описують 
досвід діяльності 
і не діляться 
досвідом – створення 
клієнтиліської 
структури

Немає чітких 
показників 
опису діяльності 
і загальна 
залежність від 
місцевої влади

Немає обміну 
досвідом між різними 
видами об’єднань 
і організацій, що 
здійснюють діяльність 
в галузі соціальної 
реінтеграції

Відсутність даних
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цеві відмінності. І, як підкреслювала раніше, лише з 2016 року ми можемо почати 
говорити про існування місцевого самоврядування в Україні. 

Лише цей один факт дає нам цікавий погляд на українську реальність, де до 
2016 року бюджет і всі фінанси муніципальних одиниць надавалися централізова-
но з Києва, але саме в руках місцеві еліт та кланів була зосереджена влада в регі-
оні. Справа ускладнюється тим, що функціонування бізнес-інкубаторів залежить 
від центральної політики та поточних соціальних проблеми, тому що 90 відсотків 
від загальної кількості усіх інкубаторів, які зустрічаються в Україні, це соціальні 
інкубатори. 

Отже, будь-які успіхи і невдачі бізнес-інкубаторів є похідним від розвитку міс-
цевих еліт і регіону. Крім того, говорячи про еліту, це поняття треба розглядати 
досить широко, поширюючи його на всю групу активних громадян.

Як показано вище, найчастіше бізнес-інкубатори надають підтримку у формі 
доступу до офісу і Інтернету, а також юридичні консультації та консультації з біз-
нес-стратегії.

На перший погляд, здається, що це досить скромний результат. Проте, при 
даних обставинах необхідно враховувати, що в Україні бізнес-інкубатори харак-
теризує це, що вони є частиною програми місцевих органів влади, діючи, напри-
клад, виконують допоміжну роль для центру зайнятості, є частиною університету 
як академічні бізнес інкубатори, або як останній період часу, відіграють важливу 
роль в реінтеграції внутрішніх мігрантів з районів ATO і демобілізованих солдатів 
(в першому випадку це відноситься до програми новий відлік).

Таким чином, ми прийшли до висновку, що інкубатори, які повинні розвивати 
підприємництво і підприємства, в першу чергу вписані у розвиток структур укра-
їнської держави, яка бореться з багатьма труднощами. Окрім цього велика части-

Таб. 3. Послуги, пропоновані українськими бізнесінкубаторами
Джерело: oпрацьована на основі дослідження САТІ

Вид послуг Iнкубаторі, що пропонують послуги [%]

Створення кімнати 100

Бізнес-консультації, в тому числі і фінансові консультації 80

Доступ до широкосмугового інтернету 100

Доступ до конференц-зали 85

Маркетингова підтримка 90

Консультування в області технологій Відсутність даних

Консультація юриста 80

Обмін досвідом через мережі 10
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на їх фінансування здійснюється за рахунок грантів міжнародних неурядових та 
міжурядових організацій.

Це означає, що типовий бізнес-інкубатор в Україні бореться з проблемою про-
довження своєї роботи після завершення підтримки у вигляді гранту. Після закін-
чення фінансування, має проблеми з подальшим функціонуванням. Формально 
такий інкубатор далі діє, тим не менше, не проявляє жодної або дуже низьку ак-
тивність. Це частково залежить від типу інкубатора, якщо це академічний інкуба-
тор, то його діяльність захищена університетом, при якому він діє. Стає місцем для 
викладання підприємництва, а виконує ролі sensu stricto інкубатора.

Слід підкреслити, що найчастіше, український бізнес-інкубатор користується 
прихильністю місцевої влади, які без особливих зусиль виділяють місце для та-
кого підрозділу, але не забезпечують його фінансування. Велика частина коштів 
надходить за рахунок грантів від міжнародних організацій, що відсутності обміну 
передовим досвідом між інкубаторами, значно уповільнює їх розвиток. У першу 
чергу ціниться ефективність залучення коштів і складення відповідної до пропо-
нованої підтримки заяви.

Ця тенденція сильної залежності бізнес-інкубаторів від ринкових умов при дуже 
невеликій підтримці зі сторони держави, схоже, підтверджують цифри, наведені 
Ю.Г. Бочаровою. Посилаючись на дані Держпідприємництва України від 1 січня 2014 
року, на Україні діяло 480 бізнес-центрів, 79 бізнес-інкубаторів, 50 технологічних 
парків, 738 лізингових центрів, 4148 кредитних спілок і 226 фондів підтримки під-
приємців (з яких 23 були створені за участю українського фонд підтримки підпри-
ємництва), 3034 інвестиційних та інноваційних фондів і 4238 установ інформації та 
консалтингу (Бочарова 2015).

Наведені вище дані чітко показують шестиразову різницю між кількістю біз-
нес-інкубаторів та бізнес-центрів і кількасот разову по відношенні до кредитних 
товариств або фондів підтримки підприємництва.

Фактором успіху бізнес-інкубаторів є вміння ділитися своїм ноу-хау з іншими, 
що зазвичай відбувається, коли інкубатор має власну мережу філій, а також ко-
рисне географічне положення, пов›язане з функціонуванням бізнес-середовища 
(наприклад, обсяг іноземних інвестицій, закордонні бізнес-партнери).

Бочарова підкреслює найпопулярніші елементи інноваційної діяльності в Укра-
їні. І так, з усього ринку послуг в 2010 – 2014 роках найбільшою популярністю кори-
стувалися інформаційно-консультаційні установи, що становило 44 відсотків всіх 
доступних послуг, законодавчо визначені елементи інноваційної інфраструктури 
для інвестиційних та інноваційних фондів склали 37,3%. Набагато менше, тому що 
8,1% припадає на популярність лізингових центрів, бізнес-центрів – 5,6%, бізнес-ін-
кубаторів – 0,9%, а також технологічних парків – 0,6% (Бочарова 2015). 
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Висновки і рекомендації на основі 
CATI і desk research

Відповідно до наявних знань і на основі практики, до найбільш важливих факто
рів, що обмежують або значно сповільняють розвиток бізнес-інкубаторів зара-
ховуються:

– нестабільність у широкому розумінні цього слова (від законодавчих основ 
починаючи, закінчуючи на соціально-політичного умовах);

– труднощі при порівнянні діяльності окремих бізнес-інкубаторів, причиною 
чого є, з одного боку, різниця у сфері діяльності, а з іншого боку, відсутність 
показників для контролю їх діяльності;

– відсутність обміну передовим досвідом між інкубаторами, що виникає з де-
фіциту, яким є відсутність ефективної структури цілої мережі інкубаторів;

– відсутність безперервності роботи, що є результатом навчання установ. Дії 
носять тимчасовий характер, а переваги швидко приватизує влада, тому 
важко говорити про будь-які довгострокові дії та про підтримку результатів 
розпочатих заходів наступними урядовцями;

– de facto погана робота державних установ, які часто характеризує особа 
сильного лідера або їх роботу визначає конкретна особа, що послаблює 
прозорість суспільного життя і сприяє поширенню корупції.

З метою підвищення точності та ефективності дій для підтримки бізнес-інкуба-
торів, необхідно провести наступні заходи:

– вирішувати завдання, спрямовані на зміцнення позицій бізнес-інкубаторів 
на місцевому та регіональному рівні;

– беручи до уваги стан справ в кінці 2016 року, впродовж наступних 1 – 2 ро-
ків, пройдуть зміни, спрямовані на формування місцевого самоврядування 
на основі законопроекту децентралізації. Це, в свою чергу, тягне за собою 
необхідність перегляду обов›язків різних рівнів адміністративних щаблів, 
а також визначення позиції соціальних партнерів. Бізнес-інкубатори не-
обхідно зміцнювати в області, в якій вони можуть і повинні брати активну 
участь у визначенні напрямку розвитку своїх міст і регіонів;

– беручи до уваги специфіку інкубатора (академічний, бізнес, соціальний) не-
обхідно прагнути виробити єдині стандарти для управління інкубаторами та 
відповідні критерії для оцінки їх діяльності (одночасно це наявність даних 
і визначення способу їх збору).

Напрямок цих дій, тобто різновид використовуваної, отже, і рекомендованої 
практики, повинен ґрунтуватися на потребах інкубатора. Для цього вимагається по 
мірі можливості єдина звітність та розробка показників для контролю їх діяльністю.
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У певному сенсі, стійкість та ефективність підтримки, що надається, повинна 
бути частиною процесу (на разі повільного) інституційних змін, що відбуваються 
в Україні. Як показано в структурі цієї роботи, рівень довіри громадян України до 
своєї власної держави загрозливо низький і без її завоювання багато не зможе змі-
нитися, якщо ми говоримо про відносини між громадянами та адміністративними 
структурами, що є основною умовою розвитку підприємництва.

Ефективність запропонованої підтримки українських бізнес-інкубаторів в ве-
ликій мірі залежить від стабільних умов їх функціонування та і бізнес-середовища. 
На даний момент важко реально оцінити, у якому напрямку буде спрямоване ре-
формування української держави, як вдається побороти монополію домінуючих 
олігархів в українській економіці. Крім того, визначити довгострокові наслідки 
військових дій, що відбуваються в східній частині країни.

З огляду на дуже низький рівень довіри населення до державних установ, 
а залишаючись свідомим великої ізоляції громадської сфери від соціальне жит-
тя, необхідно подбати про корпоративну соціальну відповідальність. Це не від-
носиться до основної сфери діяльності бізнес-інкубаторів sensu stricto, але остан-
ні кільканадцять років в Україні та дві великі соціальні революції показали, що 
зміни, в тому числі інституціональні, необхідні для покращення функціонування 
держави, щоб були ефективними, повинні проводитися знизу. Крім того, так не-
обхідно розглядати бізнес-інкубатори, як інструмент для стимулювання необхід-
них змін.

Українські бізнес-інкубатори в даний момент є простором для переоформлен-
ня відносин між владою (зокрема, новостворені органи місцевої влади) та бізнесу. 
Їх довговічність і ефективність в великій мірі залежить від того, як проводиться 
процес децентралізації в Україні.

До факторів, що сприяють розвитку бізнес-інкубаторів, зараховуються:
– висока соціальна самоорганізація (від навиків мерів і окремих установ буде 

залежати вміння її використати);
– досвід роботи бізнес-інкубаторів у співпраці з іноземними партнерами та 

донорами;
– авторитет в суспільстві, що характеризується майже повною відсутністю 

довіри до уряду.
Ці три елементи являються основною перевагою бізнес інкубаторів. З метою 

зміцнення і посилення результатів їх роботи необхідно:
– заохочувати і нагороджувати ділитися практичним досвідом між бізнес-ін-

кубаторами діючих в аналогічних сферах діяльності;
– створити єдину базу даних, в якій можна було б поділитися досвідом і до-

помогти у вирішенні поточних проблем;
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– підтримувати діяльність спрямовану на школи, з метою розвитку підприєм-
ництва;

– підтримувати бізнес-інкубатори при їх участі в створенні державної політики 
на рівні місцевих органів влади і стимулювати максимально широкий обмін 
практичним досвідом між самими інкубаторами, як і співпрацю органів міс-
цевого самоврядування.
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О Л А Ф  Г В І Ж Д Ж

Діяльність Молодіжного 
бізнес-інкубатору у Львові 
(Youth Entrepreneurship Incubator)

Вступ

Стимулювання регіонального розвитку за рахунок реалізації механізмів, які спону-
кають розвитку підприємництва є одним із пріоритетів польської політики у спів-
робітництві в галузі розвитку щодо України (Plan współpracy rozwojowej… 2016). В ін-
тересах досягнення цілей Краківський Інститут Міського розвитку відкрив у Львові 
Молодіжний бізнес-інкубатор (Youth Entrepreneurship Incubator, YEI). 

YEI

Youth Enterpreneurship Incubator (Інкубатор Молодіжного Підприємництва) це 
проект який стимулює розвиток підприємництва у традиційному секторі та в со-
ціальних послугах. Навчальна пропозиція YEI адресована до молодих підприємців 
з ІТ-індустрії і до тих, хто зацікавлений у створенні підприємств в секторі соціаль-
ної економіки. 

Участь у спільній діяльності і створення загального простору для роботи, яка 
дозволяє щоденний контакт і взаємодію в рамках так званого коворкінг офісу 
(coworking office), зміцнює потенціал взаємодії та співробітництва між підприємця-
ми і підсилює обмін досвідом. Прямим наслідком такої схеми підтримки є створен-
ня сприятливого клімату для розвитку бізнесу, а також просування ідеї соціальної 
економіки за допомогою практичної демонстрації того, що можна створювати, за-
пускати і розвивати свій бізнес, регулюючи, в той же час, важливі соціальні функ-
ції. Це особливо важливо тому, що ідея соціальної економіки в Україні є віднос-
но новою і ще не закореніла. Вона складається з цілого ряду причин: відсутності 
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традиції такої практики, складної економічної ситуації та відсутності фінансування 
і підтримки такої діяльності (Bibikova 2015).

Запуск YEI це спроба зустрітися віч-на-віч з двома основними проблемами роз-
витку, якими є розвиток підприємництва та боротьба з існуючими соціальними 
проблемами. 

Офіційне відкриття інкубатора, в якому брав участь консул зі Львова Владзімеж 
Сульгостовскі, відбулося 5 грудня 2015 року. 

Виконання ремонту поміщень, які були надані містом Львів для інкубатора, було 
можливим завдяки фінансуванні, яке було отримане в рамках програми Польської 
допомоги з розвитку. Таким чином, був створений новий привабливий простір 
площею 135 м2 зі зручностями та обладнанням, необхідним для функціонування 
мікропідприємств.

В інкубаторі знаходяться 45 місць для роботи з комп›ютером, 2 окремі кімнати 
для спільної роботи і один відкритий простір, який можна використовувати в якості 
конференц-залу для засідань завдяки використанню мобільних стін, що розділя-
ють робочий простір. Також створене окреме приміщення для ділових зустрічей. 

Фот. 1. Офіційне відкриття інкубатора YEI
© Юліан Кухлевський
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В інкубаторі також є кухня з повним обладнанням та офісне приміщення з копіром, 
факсом, принтером та іншим офісним обладнанням. 

Ефективне здійснення підтримки пропонованої в рамках YEI стало можливим 
завдяки тісній співпраці з українськими партнерами, якими є Львівський центр 
інновацій Startup Depot і місцевий інститут самоврядування міста Львова. 

Startup Depot (Стартап Депо)

Створений 24 квітня 2012 інкубатор Стартап Депо є некомерційною організаці-
єю. Ключову роль у його створенні зіграли кілька інститутів. Рушійною силою тут 
був державний сектор, представлений Інститутом міста, тобто аналітичний центр 
при Львівській міській раді та Львівська міська рада, яка виділила простір для йо-
го діяльності. Участь приватного сектора було видно у вигляді діючих на ринку 
передових технологій компанії ТОВ Елекс. У той час як фінансування для запуску 
діяльності були отримані від канадського уряду в рамках Програми муніципаль-
ного місцевого економічного розвитку (Municipal Local Economic Development 
Project; MLED). 

Створення інкубатора не було б можливим, якби не участь трьох осіб, які також 
є ініціаторами і координаторами проекту – Іван Дмитрасевич, Степан Веселовський 
i Максим Лисак. Саме завдяки їх напруженої роботи вдалося реалізувати ідею та 
зібрати кошти на ремонт та оснащення будівлі. 

Тепер команда Стартап Депо складається з чотирьох осіб. Головою правління 
є Максим Лисак. Він відповідає за бачення і стратегію розвитку інкубатора, а також 
за розробку і здійснення міжорганцізаціного співробітництва. Крім того, він на-
дає експертні консультаційні послуги 
в області управління розвитком стар-
тапів, заснованих на методології Lean 
і бізнес-моделі «Канва» Canvas (BMC). 
Решта три співробітника несуть від-
повідальність за організацію заходів, 
перебіг коворкінгу, фінансові питан-
ня та промо-акції і PR-діяльність. 

Загальна площа «Стартап Де-
по» Start up Depot становить близь-
ко 210 m2. Його зручне управління то 
є результатом роботи двох молодих 
дизайнерів – Ірини Гуменчук та Рос-

Фот. 2. Автори і засновники 
«Стартап Депо» Startup Depot
© Марічка Закалюжна
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тика Сорокового, котрі поставили перед собою чітку мету – запроектувати його 
таким чином, щоб сприяти співробітництву та обміну досвідом і в той же час за-
безпечити відпочинок. В «Стартап Депо» Startup Depot є відкритий простір, який 
служить в якості робочого місця для фрілансерів і тих, хто починає свою приго-
ду з бізнесом, а також конференц-зал і повністю обладнані офіси для тих, хто вже 
розпочав свою ринкову діяльність. Крім того, є також кухня і додатковий простір 
для відпочинку. 

Через широкий спектр діяльності Стартап Деапо Startup Depot це не тільки 
коворкінг, але й місце де технологічні ідеї трансформуються в бізнес-концепції. 
Він реалізує функцію пов’язану з освітою та обміном ідей у Львівській екосистемі 
підтримки підприємництва. Окрім пропозиції простору для роботи і ведення біз-
несу, основні цілі яких прагне інкубатор це головним чином: сприяння в розвитку 
бізнес-ідей, асоціація інвесторів і власників стартапів, і сприяння розвитку підпри-
ємництва у Львівській області і в Україні. 

Для досягнення своїх цілей співробітники інкубатору надають спеціалізова-
ні консультаційні послуги в області управління і фінансування проектів в галу-

Фот. 3. Простір «Стартап Депо» Startup Depot 
Джерело: http://www.mled.org.ua
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зі розвитку. Крім того, інкубатор та-
кож організовує навчання та семіна-
ри для студентів і підприємців, які хо-
чуть розпочати або розширити свій 
бізнес. Інкубатор також організовує 
лекції, семінари і конференції, що 
дає змогу обмінюватися ідеями та 
ділитися ідеями та досвідом такими 
як «Hackathons», «Startup Meetups» 
чи Tedtalks а також події, наприклад 
Demo Days, які дозволяють встанов-
лення ділових контактів а також на 
асоціацію стартапів та інвесторів. Команда Startup Depot також бере участь в ор-
ганізації Львівської ІТ Арени, яка є однією з найбільших конференції в західних ра-
йонах України. У 2016 році в ній взяли участь понад 1400 фахівців. 

На відміну від широко поширеної європейської моделі підтримки бізнесу, яка 
передбачає, що інкубатори створюються державною владою або місцевим само-
врядуванням а надавана допомога фінансова за рахунок державних коштів і аме-
риканської моделі, згідно з якою типовий інкубатор диспонує венчурним фондом, 
що інвестує в найкращі ідеї в обмін на долю в майбутньому прибутку, організація 
Львівського інкубатора заснована на канадській моделі. Startup Depot не пропо-
нує безкоштовних послуг та не проводить інвестицій в капітал. Кожна послуга, 
що надається в інкубаторі і організовані заходи оцінюються окремо а їх надання 
є платним. Цей тип режиму роботи створює перевагу в два рази. По перше, мо-
тивує власників інкубованих компаній до ефективної діяльності та швидкої неза-
лежності. По-друге, дозволяє швидко досягти прибутку в обмін за надані послуг, 
що спричиняє самодостатність організації. 

Інститут міста Львів

Іншим дуже важливим партнером IRM є Інститут міста Львова. Інститут Міста це 
встановлений міською радою Львова аналітичний центр, який працевлаштовує 
висококваліфікованих фахівців в області аналізу, стратегічного планування та ке-
рування проектами. Установа має статус некомерційної організації і служить плат-
формою, що з›єднує експертів, як на національному, так і на міжнародному щаблі. 
Окрім виконання прогнозів та аналізів, проведення докладних соціальних дослі-
джень а також організації тематичних нарад і конференцій, вона координує реалі-

Фот. 4. Лекції в Стартап Депо «Startup Depot»
Джерело: http://www.mled.org.ua
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зацію стратегії розвитку Львова та стратегії конкурентоспроможності, та розробляє 
індивідуальні галузеві стратегії.

Програми професійної підготовки

Інститут розвитку міст успішно реалізував дві освітні програми, за допомогою YEI та 
зазначених у попередній частині партнерів: Startup School i Social Economy School. 
Їх перше видання відбулося в 2015 році, а друге в 2016 році. Обидві програми були 
спрямовані до молодих людей – випускників і студентів останнього року навчан-
ня. Безпосередньою метою Startup School є оснащення майбутніх підприємців, 
зокрема представників області ІТ, в знання розвитку власного бізнесу і мікропід-
приємства. В той час як Social Economy School це підтримка малих та середніх під-
приємств в області малих і середніх підприємств в соціальній економіці. 

І перше, і друге видання кожної програми складається з трьох кроків. На пер-
шому етапі проводиться підготовку в області соціальної економіки і підприємни-
цтва. На другому етапі проводять індивідуальні заняття (наставництва / коучингу) 

Фот. 5. Лекції проведені на підставі програми Startup School 
© Мар’яна Зуб
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з авторами бізнес-ідей, які отримали високі рейтингові оцінки. У той час як третій 
етап, який є складовою двох попередніх етапів, полягає в організації конкурсів на 
кращу бізнес-ідею в галузі підприємництва та соціальної економіки. 

У першій програмі Startup School взяли участь 556 студентів. Подібний інтерес 
мала також друг програма, яка зібрала близько 300 осіб. В обох випадках заняття 
проводилися в університетах Львова. 

Лекції проведені на підставі програми Social Economy School також здобули ве-
лику популярність. І перша, і друга програми притягнули таку ж саму кількість учас-
ників, яка сформувалася на рівні 65 осіб. Більшість з учасників походили з Львів-
ської області, а решта з 12 інших регіонів України.

В рамках навчання, організованого на першому етапі, були порушені наступні 
питання: 

1. Пошук бізнес-ідей, їх оцінка та верифікація; 
2. Застосування Lean Canvas в планування бізнес-моделі; 
3. Специфіка маркетингу та діяльності PR; 
4. Створення прототипів продукту на підставі методу мінімального виконання 

(minimum viable product), 

Фот. 6. Лекції та майстеркласи, проведені в рамках Social Economy School 
© Мар’яна Зуб
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5. Створення фінансових моделей, 
6. Набір і формування команди, 
7. Пошук інвесторів та підготовка презентацій. 
Також були проведені заняття на тему краудфандингу (наприклад Kickstarter). 

PR діяльності, а також інструментів і засобів залучення клієнтів для фінансування 
проектів. 

Лекції і семінари, проведені в рамка Startup School i Social Economy School, 
проводилися практиками, експертами зі сфери бізнесу і розвитку малого підпри-
ємництва та тренерами, які працюють в соціальній сфері. Більшість з них починали 
з моменту заснування своїх власних стартапів або впровадження в Україні піонер-
ських проектів, що об›єднують бізнес-діяльність з соціальними цілями. 

Фот. 7. Області з яких походять учасники Social Economy School (зелений колір) 
та міста, в яких були проведені рекламні та інформаційні заходи (червоні крапки)
© Мар’яна Зуб

IRM_Inkubatory-akceleratory_2017.01.29.indd   140 2017-01-29   17:31:22



141

Таким чином, протягом занять вони могли поділитися своїм досвідом з інши-
ми учасниками. 

Наставництво, яке було проведене на другому етапі, було присвячене учас-
никам, які після закінчення навчання, організованого на підставі першого етапу, 
розробили докладний опис своїх бізнес-ідей. Оцінку ідей провела комісія, що скла-
далася з вчителів та представників IRM, Інституту Міста і Стартап Депот. Зустрічі 
з переможцями носили характер індивідуальних консультацій, в рамках яких вони 
повинні були виконати певні завдання. Їх результати були обговорені на підставі 
тижневої системи. Основні питання, що обговорювалися: 

1. віхи в реалізації розробленої бізнес-ідеї, 
2. маркетинг і позиціонування продукту, 
3. створення комерційної та фінансової моделі з урахуванням потреб конкрет-

ного бізнесу, 
4. правові міркування, пов’язані з початковим планом діяльності. На цьому 

етапі були створені семінари для того, щоб дозволити учасникам обміня-
тися досвідом. 

Фот. 8. Вручення нагород за найкращі проекти приготовлені 
в рамках Startup School i Social Economy School
© Мар’яна Зуб

IRM_Inkubatory-akceleratory_2017.01.29.indd   141 2017-01-29   17:31:24



На третьому етапі, для осіб, які мали право на підтримку в рамках наставництва, 
був організований конкурс на найкращу бізнес-ідею. Під час конкурсу, на основі 
коротких презентацій, комісія,яка складається вчителів та представників IRM, Ін-
ституту Міста і Стартап Депот, вибрала переможців. Посеред всіх ідей представле-
них на Startup School i Social Economy School, було вибрано 6 найкращих проектів 
в тому числі 3 виключно бізнес-ідеї і 3 з області соціальної економіки. Признаний 
був також приз глядацьких симпатій. 

Автори найкращих ідей отримали грошові призи, котрі могли призначити на до 
оснащення робочих місць. З метою забезпечення стабільності проекту, закуплене 
обладнання, однак, не стало їх володінням а залишився у власності інкубатора YEI. 
Лауреати, у свою черго, вільно могли ним позичати або користуватися ним на місці. 

Бізнес-модель Молодіжного бізнес-інкубатора передбачає, що половина витрат, 
пов›язаних з орендою робочих місця для соціальних підприємців покривається 
за рахунок оренди для чисто підприємницької діяльності. Автори найкращих ідей 
отримали також пропозицію безплатної оренди приміщень в YEI протягом 99 днів, 
а після того на пільгових умовах. Крім того, всі фіналісти матимуть можливість 
взяти участь в організованій навчальній поїздці до Кракова. Метою візиту було 
продемонструвати приклади стартапів, які працюють в Польщі, в тому стартапу 
Hub:Raum, який є одним з кращих прикладів такого роду проектів. 

Л І Т Е Р А Т У Р А

Plan współpracy rozwojowej w 2016 r., 2016, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa. 

Доступ на: https://www.polskapomoc.gov.pl [13.12.2016].

Bibikowa W., 2015, Social Enterprise in Ukraine, Donetsk National University, ICSEM Working 

Papers, 12.

IRM_Inkubatory-akceleratory_2017.01.29.indd   142 2017-01-29   17:31:24



143

О Л А Ф  Г В І Ж Д Ж

Львівський ІТ Кластер

У 2015 році чисельність працевлаштованих у IT сфері в Україні склала 100 000 осіб, 
в той час, як в секторах пов’язаних з новітніми технологіями 400 000 (IT Ukraine… 
2016). Представлена статистика чітко показує, що поруч із Польщею у Централь-
но-Східній Європі формується ще один лідер, який надає послуги для бізнесу 
у великих масштабах. Тому варто придивитися до нашого сусіда, який ефективно 
конкурує з нами у підписанні міжнародних договорів.

В Україні є п’ять головних міст, в яких IT сектор швидко розвивається. А саме – 
Львів, Київ, Харків, Дніпропетровськ та Одеса. У кожному з них функціонує сектор 
новітніх технологій.

Найраніше створений львівський IT сектор. Його робота була розпочата у 2011 
році 3 IT компаніями: n-IX, ELEKS i SoftServe.IT. На сьогодні сектор об’єднує 63 учас-
ників, серед яких знаходимо, як IT фірми, так і освітні установи та організації, які 
працюють у приватному та державному секторах.

Діяльність IT сектора в основному зосереджена на реалізації проектів, які спри-
яють зміцненню відчуття єдності серед 15-тисячної львівської громади праців-
ників IT сфери, а також покращення якості навчання та умов праці (Lviv IT market 
research 2016). Для досягнення поставлених цілей IT сектор реалізовує проекти 
у трьох напрямках: освіта, промування та інфраструктура при реалізації яких тіс-
но співпрацює з навчальними закладами, і з представниками місцевої та регіо-
нальної влади. 

Проведена IT сектором робота в галузі освіти полягає в участі у розробці та 
модернізації освітніх програм з інформатики на всіх трьох освітніх рівнях. Найбіль-
шим їхнім досягненням є опрацювання освітньої програми з інформатики в Укра-
їнському Католицькому Університеті і запровадження освітньо-кваліфікаційного 
курсу бакалавра по даній спеціальності у Львівській Політехніці. Крім того, завдяки 
співпраці IT сектору і Львівської бізнес-школи була створена магістерська програма 
в галузі управління технологіями, яка є першою програмою такого типу в Україні 
з 1991 року. IT сектор, також, проводить програму IT експерт в рамках якої експер-
ти провідних інформаційних компаній діляться своїми практичними навичками 
та досвідом з викладацьким складом провідних університетів. Предметна співп-
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раця покликана адаптувати існуючі 
навчальні програми до мінливих ви-
мог ринку та озброїти, як студентів, 
так і випускників IT спеціальностей 
теоретичними знаннями, практични-
ми навиками та м›якими навичками 
(міжособистісного спілкування). 

У міру того, як IT індустрія є одним 
з найбільш важливих двигунів еконо-
мічного розвитку Львова, то другим, 
і не менш важливим напрямом діяль-
ності організації є діяльність з метою 

розвитку та покращення якості бізнес-послуг у місті. Щоб показати, що Львів є мі-
стом відкритим та готовим підтримувати розвиток індустрії новітніх технологій, за 
ініціативи IT сектору у Львові був побудований перший житловий будинок для пра-
цівників фірм, що працюють у галузі новітніх технологій. Наступний проект, який 
планується IT сектором передбачає будівництво IT-парку, тобто величезна терито-
рія, площею 10 Га, де поруч були б збудовані офіси для IT компаній, університецьке 
містечко, готель, фітнес центр та торговий центр. Сам ІT-квартал виконував би роль 
візитної карточки міста, а з іншого боку зосереджена в ньому інфраструктура мала 
б не лише заохочувати компанії, які хотіли б розпочати свою діяльність у Львові, 
але й також допомогти у розвитку тим, які вже інвестували там. Черговий проект, 
що планується це IT Jet. Його метою є підвищення доступності та збільшення кіль-
кості авіарейсів між Львовом та іншими важливими містами, пов’язаними з бізне-
сом. Сектор, який бере участь у плануванні та реалізації цього проекту організував 

Фот. 1. Команда IT Cluster (ІТ Кластера)
© Oleksandr Laskin

Фот. 2. Багатоквартирний будинок 
IT House (IT Хаус)
© Vitaliy Solopchuk

Фот. 3. Конференція IT Арена
© Vitaliy Solopchuk
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та провів дослідження за результата-
ми якого можна визначити, як часто 
працівники IT їздять у відрядження, 
а також які напрямки є найбільш по-
пулярними.

Черговою метою, яку ставить пе-
ред собою Львівський IT сектор, од-
ночасно є – розвиток сітки довготри-
валих бізнес-контактів між всіма чле-
нами IT спільноти, а також розвиток 
Львова, як потужного центру IT на 
міжнародному ринку. Щоб досягну-
ти цього Сектор проводить обшир-
ну інформаційно-розвивальну діяль-
ність та організовує ряд заходів спрямованих на покращення іміджу міста. Най-
кращий прикладом такої діяльності є IT Арена Львів- одна з найбільших техноло-
гічних конференцій у Східній Європі. IT Арена відбувається вже три роки поспіль 
і об’єднала близько 2000 фахівців інформаційних технологій, дизайнерів, підпри-
ємців, інвесторів та стартапперів.

Л І Т Е Р А Т У Р А

IT Ukraine from A to Z. IT services and software R&D in Europe’s riding tech nation, 2016. 
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М А Г Д А Л Е Н А  Д Е Й

Особливі економічні зони 
Інституційний зв’язок системи розвитку 

інновацій та підприємництва

Одним з найбільш обговорюваних питань, пов’язаних зі сприянням економічно-
го розвитку на локальному рівні, є про-інвестиційна політика муніципалітетів та 
створення інвестиційних майданчиків. У той же час, не дивлячись на те, що це одне 
з питань, яке найчастіше піднімається у тематичній літературі, досі, по суті, не вда-
лося розробити єдиного визначення інвестиційної зони (інвестиційної території/
економічної зони)1, яке б враховувало і територіальний вимір, і систему стимулів, 
тобто пільг, які надаються інвесторам.

Можна виокремити два підходи до розуміння поняття інвестиційних зон: пла-
нований та економічний (рис. 1). Дуже часто інвестиційні зони розглядають пла-
нування, як проблему, особливо коли мова йде про сприйняття співробітників 
місцевих органів влади. При вивченні умов та напрямків територіального облаш-
тування (ВУіНТР), то це території виробничо-промислової діяльності та надавання 
послуг (мають статус ВПП), натомість в місцевих планах просторового облашту-
вання (ВПС) – виробничі приміщення, склади. Таке розуміння, однак, не включає 
найбільш істотного, а саме:

– чи дійсно ці території використовуються для зазначених цілей?
– чи дійсно там локалізовані господарські суб’єкти?
– чи місцева влада вживає якихось заходів, для забезпечення стимулювання 

інвесторів до локалізації там підприємств?
– чи місцева влада робить конкретні кроки для адаптації тих районів для ін-

весторів?
Значною мірою більш придатним є економічний підхід, який крім фізичних кри-

теріїв виділення регіону, бере, також до уваги економічний аспект участі спільноти 
в процесі залучення інвесторів. Ця проблема ще більш ускладняється, коли мова 

1 У літературі ці терміни часто взаємозамінні.
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заходить про пошук спільного знаменника для широкого спектра можливих дій, 
як по відношенню до типів підприємств, так і відносно наданих їм пільг, чи юри-
дично-фінансових умов створення та функціонування зон.

В польському законодавстві єдиним типом зони, яка має вузьке визначення та 
правові рамки створення та функціонування, є особлива економічна зона (ОЕЗ), яка 
є юридичним інструментом надання суспільної, що випливає із Закону, датованого 
20 жовтня 1994 року про особливі економічні зони. Закон про ОЕЗ в деталях описує 
правила і порядок встановлення таких зон та управління ними, також принципи 
та умови ведення на їх території господарської діяльності. 

Для інших типів зон принципи їх функціонування не так чітко визначені. Винят-
ком є зони економічної діяльності (ЗЕД), визначення яких пов›язане з їхнім похо-
дженням, а саме фінансування їхнього створення Європейським Союзом. У фінан-
совій перспективі на період 2007 – 2013 років в рамках регіональних операційних 
програм (РОП) була можливість фінансування різного виду діяльності, важливої 
для розвитку регіону. Створення інвестиційних зон особливо сильно підтриму-
валося у воєводстві Малопольському, де місцева влада в рамках Пріоритетної 
Осі 4: «Інфраструктура для економічного розвитку» привела в дію 4.3: «Створення 
і розвиток зон економічної діяльності» (Małopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2007 – 2013 2007 / Малопольська Регіональна Операційна Програма років 
2007 – 2013; далі МРОП). В Деталізації Малопольської Регіональної Операційної Про-
грами (Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2016) чіт-
ко визначено (ЗЕД) – виділена і підготована для інвестування територія (площею 
не менше 2 Га), яка відповідає потребам потенційних інвесторів, на якій відповідно 
до плану зонування, або іншого еквівалентного документу буде здійснюватися го-
сподарська діяльність. Записи місцевого плану зонування, які допускають ведення 
комерційної діяльності на території задіяної проектом, не відбирають у проектну 
можливості підтримки. Витрати на оплату комунальних послуг області, яка буде 
призначена для туристичних інвестицій, комерційних та житлових об’єктів – ста-
новлять кошти некваліфіковані проекту. ЗАД може бути також зоною технопарку, 
або Особливою Економічною Зоною (ОЕЗ).

В рамках МРОП існувала можливість фінансування наступних сфер діяльності, 
пов’язаних зі створення та функціонуванням зон економічної діяльності:

1. Комплексне оснащення територій призначених для нових сфер економічної 
діяльності.

2. Розширення існуючої інвестиційної сфери через комплексне оснащення 
нових інвестиційних територій і оснащення існуючої зони господарської 
активності необхідною інфраструктурою, щоб долучені території були функ-
ціонально цілісними з існуючим до цього територіями зони.
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3. Комплексне переоснащення існуючої галузі економічної діяльності.
4. Інвестиції в будівництво нових, розширення або реконструкцію існуючих 

будівель для цілей створюваного бізнес-інкубатора.
Малопольське воєводство є єдиним регіоном, де створення ЗЕД записано на 

рівні всього процесу. В інших кошти не були так однозначно призначені для цього, 
через це й призначення зон не були чітко визначені. Крім Малопольського, тільки 
у Сілезькому воєводстві «створення і розвиток зон економічної діяльності» запи-
сано, як зразкова діяльність в рамках пріоритету «Врівноважений розвиток міст». 
У деталях РОП решти воєводств поняття зони економічної діяльності не з’являєть-
ся. Записано, натомість, діяльність пов’язана з підтримкою розвитку економічної 
активності, підприємництва і т. д.

Інвестиційна/
економічна 

зона

планований 
підхід

У ВУіНТР: ВПП (території виробничо-
промислової діяльності та 

надавання послуг)
ВПС – виробничі приміщення, 

склади

ОЕЗ – єдина має вузьке 
визначення та правові рамки 

функціонування

ЗЕД – сформована на потребу 
створення та спільного фінансування 

у воєводстві малопольському 
у рамках РОП 2007 – 2013 

і РОП 2014 – 2020

Інші типи зон, які функціонують на 
територіях воєводств – відсутність 

однозначного визначення, критеріїв 
створення та функціонування, 

розпливчатість на місцевому рівні

економічний 
підхід

Рис. 1. Способи розпізнавання і визначення інвестиційних/бізнес напрямків
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В наступній фінансовій перспективі на період 2014 – 2020 рр., як і в попередній, 
лише в Малопольському воєводстві створення та розбудова зон економічної ді-
яльності були записані на рівні діяльності (діяльність 3.1: «Зони економічної діяль-
ності») в Пріорітетній Осі 3: «Підприємництво Малопольське» (Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 2015 / Регіональна Опера-
ційна Програма Воєводства Малопольського на 2014 – 2020 рр.). В деяких воєвод-
ствах (куявсько-поморському, сілезькому) підприємства такого типу були визнані 
зразковими в рамках ширшої діяльності, напр. «Громадська інфраструктура для 
наукових досліджень та інновацій» (куявсько-поморське), «Розвиток підприємни-
цтва» (підкарпацьке), або «Зовнішні інвестори» (поморське) (РОП окремих воє-
водств зобр. напр. http://nowedotacjeunijne.eu).

У будь-якому разі, тільки в Малопольському воєводстві ми маємо справу з чітко 
визначеним терміном ЗЕД. В інших регіонах він є розпливчастим, хоч сама назва 
і з’являється. У представлених нижче аналізах типів зон в різних містах, в принципі, 
тільки для воєводства Малопольського значення ЗЕД буде з’ясоване, в той час, як 
для інших регіонів функціонування цієї назви виникає виключно із застосування 
такої номенклатури суб’єктами, що утворюють зону.

Черговим типом місцевої підтримки з метою залучення інвесторів з досить 
чітко визначеним профілем є технопарки, хоча часто ця назва є модифікованою, 
бо функціонують науково-технічні парки, промислово-технічні і т. д. 

У польському законодавстві визначення технопарку було прописане в Законі 
датованим 20 березня 2002 р. про фінансову підтримку інвестицій (Ustawa z dnia 
20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji). Технопарк визначається там, як 
об’єднання окремих об’єктів нерухомості з технічною інфраструктурою створених 
для того, щоб потік знань і технологій між науковими одиницями, в розумінні Ст. 2, 
пункту 9 Закону від 8 жовтня 2004 р. про принципи фінансування науки (Законо-
давчий вісник № 238, пункт. 2390 і № 273, пункт. 2703 і з 2005 р. № 85, пункт 727) і під-
приємцями, на основі чого підприємцям запропоновано використання сучасних 
технологій, консультаційні послуги в області створення та розвитку підприємств, 
передачі технологій і трансформування наукових досліджень та розробок у тех-
нологічні інновації, а також створюючи цим підприємцям можливість ведення біз-
несу з використанням нерухомості та технологічної інфраструктури на договірній 
основі (ст. 2, закон 1, пункт 15). У зв’язку з дуже специфічним характером діяльності, 
на основі об’єднання компаній з науково-дослідники інститутами, технопарки роз-
ташовуються у великих та середніх містах, які мають розвинуту освітню функцію, 
або десь поблизу.

Технопарки часто плутають з індустріальними парками, які, однак, суттєво від-
різняються від них через відсутність компонентів потоку знань і технологій між 
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освітніми установами та компаніями. Промислові парки, також були визначені 
у вже процитованому законі про фінансову підтримку інвестицій2, однак визна-
чення є дуже широким і може включати в себе також інші назви, такі, як напр. 
економічна зона, зона економічної діяльності і т. д. 

Інші типи зон не мають вузького визначення, яке визначало б умови їх ство-
рення та функціонування. Тим більше, що вони не мають ніякої юридичної бази, 
що регулює ці умови. Тому їх назви в основному є результатом творчості місце-
вих властей, відтворення взірців запозичені з інших областей і так далі. У деяких 
муніципалітетах, незалежно від прийнятої номенклатури, застосовується система 
стимулів для інвесторів у вигляді податкових пільг (в основному, стосується по-
датку на нерухомість), відповідної політики доінвестиційної та післяінвестиційної 
(притягнення інвесторів, а потім їх підтримка після локалізації фірм на території 
зони) і т. д. Проте, умови і розмір субсидіювання визначається для кожного випад-
ку окремо на місцевому рівні місцевого самоврядування. 

Особливою формою підтримки процесу створення і розвитку фірми є бізнес-ін-
кубатори. Дискусійним є питання, в якій мірі їх можна розглядати, як свого роду 
інвестиційну зону, з огляду на дуже обмежений просторовий вимір – перш за все 
вони є формою інституційної підтримки підприємництва, особливо кілька їх ви-
дів. Пропозиція бізнес-інкубаторів, перш за все, орієнтована на три цільові групи: 

– осіб, які щойно виходять на ринок праці, в основному студенти – освітні 
бізнес-інкубатори (ОБІ);

– підприємців, які розпочинають свою економічну діяльність в секторі малого 
та середнього бізнесу (МСБ);

– суб’єктів соціальної економіки – інкубатори соціальної економіки.
Загалом тільки ОБІ мають чітко визначену правову базу створення та функціо-

нування, на підставі ст. 86 Закону від 27 липня 2005 р. Закон про вищу освіту. Серед 
них виділяють такі суб’єкти, завданням яких є, так званий передінкубаційний період 
(підтримка осіб перед заснуванням економічної діяльності – особи, які розпочи-
нають економічну діяльність отримують вигоду від юридичної індивідуальності 
інкубатора) і надання підтримки з моменту реєстрації фірми. Остання функція, як 
у випадку освітніх інкубаторів, так і тих, що створені місцевою владою, з точки зору 
фірм МСБ, полягає, зокрема у підготовці вигідної пропозиції розташування (можли-

2 «Індустріальний парк – комплекс відокремлених суб’єктів нерухомості, до якого входить, що най-
менше, нерухомість в якій знаходиться технічна інфраструктура, що залишилася після зреструктури-
зованого, або ліквідованого підприємства, створений на основі цивільно-правового договору, однією 
зі сторін є орган місцевого самоврядування, який створює можливість ведення економічної діяльності 
підприємств, особливо малих та середніх» (Ст. 2, Закон 1, пункт 4).
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вість винайму приміщень з доступом до мережі Інтернет та інших засобів масової 
інформації, відповідно об лаштованих), надання юридичних консультацій, з бух-
галтерського обліку, організації навчань, допомога в отриманні коштів від ЄС і т.д.

У той же час практика багатьох міст показує, що частим випадком є співісну-
вання кількох зон разом в одній області, через що фізично відокремити кожний 
тип функціонуючих на цій території фірм дуже важко. Позитивно слід оцінювати 
ситуації, коли місцева влада вирішує створити бізнес-інкубатор в рамках інвести-
ційної зони, яку розвиває (напр. ЗЕД, чи технопарку; в останньому випадку, часто 
під назвою технологічного інкубатора), завдяки чому підтримка забезпечена на 
чергових етапах розвитку місцевих фірм від моменту інкубації. Така політика спри-
чиняє те, що інвестиційні зони в більшій мірі мають шанс наповнитися місцевими 
фірмами, а не зовнішніми суб’єктами, в яких рівень укорінення в місцевій економіці 
(маючи вплив на тривалість інвестування) первинно є меншим. Приклади різних 
варіантів стосунків просторово-організаційних між вибраними типами зон, в тому 
числі й бізнес-інкубаторів представлено на рисунку 2.

Для того, щоб точно визначити розподіл різних видів інвестиційних зон в поль-
ських містах, в Інституті Розвитку Міста був підготований перелік питань, який по-
тім через електронну пошту, або по телефону було скеровано до місцевих органів 
влади всіх 913 міст Польщі (влад міст, та сіл міського типу). Крім того, був складений 
список питань, який електронним способом, або в листі були розіслані до управ-
лінь всіх 14 спеціальних зон економічної діяльності у Польщі. Опитування було 
проведено в період з жовтня 2015 року по квітень 2016 року. Загалом відповідь 
отримано від 911 міст. Єдині 2 міста – Ленчна та Вєрушув– не передали інформації 
щодо зон на своїх територіях. Опитування включало питання про існування на те-
риторії міста інвестиційних зон, згідно з прийнятим визначенням, їх видів, суб’єктів 
господарювання на їх території, загальної площі та кількості працевлаштованих. 
Відкриті питання стосувалися про-інвестиційної політики місцевої влади, а також 
конкретних заходів, що вживають місцеві органи влади для того, щоб залучити 
інвесторів та підтримати їх. 

На підставі проведених власних досліджень владо ся провести інвентаризацію 
існуючих інвестиційних зон в 911 з 913 містах Польщі, із врахуванням їх поділу на 
види (стан на закінчення 2015, початок 2016 року). Серед усіх польських міст, май-
же половина має інвестиційну зону (394 центри), є такі, що в процесі її утворення 
(8 центрів), або в найближчому часі планує таку діяльність (44 центри). В решти 
містах на даний момент немає інвестиційних зон і найближчим часом їх розвиток 
не планується (рис. 3).

З цієї точки зору існують суттєві регіональні відмінності. У деяких воєводствах 
частка таких міст помітно більша. Стосується це, особливо, Південно-Західних та 
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Західних регіонів Польщі: опольського, любуського і дольнослянського (рис. 3). З ін-
шого боку, у воєводствах: великопольському, західнопоморському і куявсько-по-
морському лище приблизно в 1/3 міст функціонує якийсь вид зони.

Така ситуація, в значній мірі, пов’язана з густотою населення у різних регіонах 
країни, кількістю міст та їх величиною і рангом по густоті населення. Влада не-
великих, місцевих центрів базує свій розвиток на залучення інвесторів, шляхом 
створення інвестиційних зон в значно меншій мірі, ніж влада великих міст. У більш 
ніж 60% місцевих осередків немає існуючої зони, в той час, як вони існують в усіх 
обласних центрах, майже всіх регіональних та субрегіональних (таб. 1).

В Польщі від моменту вступу в силу закону про особливі економічні зони з 1994 
року утворилося багато інвестиційних майданчиків під статусом ОЕЗ. У 2015 році, 
згідно з даними наданими управліннями ОЕЗ, такі майданчики були в кожному 
3-ому польському місті (загалом в 333 центрах міських, або сіл міського типу), а їх 
існування може бути сприйняте інвесторами в якості своєрідних загальнодоступ-

3. Технопарк та 
інкубатор

б) приклад: Гдиня

інкубатор
парк

а) приклад: Новий Сонч

2. ОЕЗ 
і технопарк

в) приклад: Пулавиб) приклад: Старгард

ОЕЗ

парк

а) приклад: Кошалін

1. ОЕЗ і ЗЕД

в) приклад: Вольбромб) приклад: Затор

ОЕЗ

ЗЕД

а) приклад: Замостя

Рис. 2. Відносини просторовоорганізаційні між різними типами інвестиційних зон
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них ресурсів. У зв’язку зі збільшення поширеності ОЕЗ підняли для обговорення 
питання, чи така їх кількість та розташування насправді відповідають реалізації 
первинних цілей розвитку цього механізму, тобто підтримці менш розвинених 
районів шляхом створення сприятливих умов для розвитку підприємництва по 
відношенню до краще розвинутих регіонів. В ситуації, коли ОЕЗ не є конкуренто-
спроможною перевагою регіону, який відстає в економічному розвитку від решти 
регіонів країни, коли вона є широкодоступною, то її функція усунення регіональних 
відмінностей у рівні розвитку втрачає своє значення.

Розміщення ОЕЗ на території Польщі, а також їхня чисельність в кожному з во-
єводств зображена на рисунках 4 і 5. В принципі, не зазначено жодних істотних 
регіональних відмінностей в цьому відношенні. Кількість ОЕЗ в містах окремих 
воєводств, певною мірою пов’язана з величиною окремого регіону, а також ха-
рактером густоти населення. Дослідження присвячені ОЕЗ численні (Pastusiak 2011) 
і функціонування цього конкретного механізму підтримки підприємства є досить 
добре вивчений. Цікавим фактом може бути те, що багато інвестиційних зон зі ста-
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Рис. 3. Інвестиційні зони, в тому числі бізнесінкубатори, 
існуючі та плановані в містах, по регіонах (дані на 2015 рік)
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тусом ОЕЗ, незважаючи на високу вартість їх створення (яка пов’язана з підготов-
кою відповідної інфраструктури, оснащенням території, підготовкою пропозицій 
інвестиційних ділянок, неодноразовою зміною планування і т. д.), залишаються 
пустими, тобто на момент проведення дослідження (кінець 2015, початок 2016 рр.) 
в них не був локалізований жоден інвестор. В цілому, по всій країні було виявлено 
71 така ОЕЗ. Найбільша їх кількість була зареєстрована у воєводстві західнопомор-
ському, а потім у лубуському і опольському (відповідно 10, 8 і 7 пустих підзон ОЕЗ) 
(таб. 2). У зв’язку з цим виникає питання про легітимність створення інвестиційних 
зон і витрат на підготовку території, які не використовуються з точки зору бюджету 
місцевого самоврядування. 

У випадку зон економічної діяльності (ЗЕД), то чіткі критерії їх створення бу-
ли виявлені лише у воєводстві малопольському, завдяки записам в Малополь-
ській Регіональній Операційній Програмі 2007 – 2013 рр. (2007; далі МРОП) і пізніше 
2014 – 2020. Тільки в цьому регіоні у документах було чітке визначення ЗЕД. Завдяки 
фінансовій підтримці розвитку таких зон у воєводстві малопольському, їх число тут 
є найбільшим у всій країні. З декларації представників місцевої влади випливає, 
що на даний момент вони знаходяться у 20 містах регіону (табл. 2). Проблемним 
питанням, натомість, залишається часто формальний поділ між ОЕЗ і ЗЕД, та інши-
ми видами інвестиційних зон, що випливає з того, що кошти на функціонування 
4.3 «Створення та розвиток зон економічної діяльності» в рамках МРОП 2007 – 2013 
могли бути витрачені, як на створення нових зон, так і на розширення функціону-
ючих інвестиційних майданчиків, чи доукомплектування вже існуючих зон. Таким 
чином, на практиці, кошти для діяльності 4.3 були спрямовані на підтримку облас-
тей, які вже мали статус інвестиційної зони. Другий сценарій передбачає здобуття 

Таб. 1. Інвестиційні зони, в тому числі бізнесінкубатори, 
існуючі та плановані в містах, по регіонах* (дані на 2015 рік)
* згідно з кваліфікацією в КТРК (Концепція територіального розвитку країни / 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju) 2030 (2011)

Існування 
інвестиційної 

зони

Категорія міст

Функціональні За величиною (в тис. мешканців)

Об лас ні
Ре гі о
наль ні

Су бре гі
о наль ні

місцеві > 100 50 – 100 20 – 50 5 – 20 < 5

Так 18 28 52 296 38 43 100 164 49

Ні 0 1 3 461 1 5 30 170 260

У приготуванні 0 0 0 8 0 0 0 6 2

Планується 0 1 1 42 0 0 5 23 15

Відсутні дані 0 0 0 2 0 0 0 2 0
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Рис. 4. Розподіл інвестиційних зон з урахуванням бізнесінкубаторів 
на території Польщі (дані 2015 року)

* згідно з кваліфікацією в КТРК 2030 
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територією ЗЕД статусу ОЕЗ. Крім того, той факт, що в контексті заходів зі створення 
ЗЕД, можливим було також фінансування підготовки інфраструктури на створення 
бізнес-інкубатора, спричиняє труднощі в чіткому поділі інвестиційних зон на види 
в межах одного міста.

За межами Малопольської назва ЗЕД не мала точних посилань на конкретні до-
кументи, через що її використання має цілком необов’язковий характер і в принци-
пі можна її розглядати, як прояв творчого потенціалу місцевих органів влади, або 
ефектом наслідування воєводства малопольського. В Північних регіонах Польщі 
інвестиційні зони з такими назвами взагалі не з’являються (куявсько-поморське, 
підляшшя, поморське, вармінсько-мазурське, західнопоморське), в той час, як від-
носно часто з’являються у воєводстві сілезькому (7) і нижньосілезькому (6).

В той же час, подібно, як у випадку ОЕЗ, частина ЗЕД крім інституційного по-
кликання їх до існування становить, так звані пусті зони (рис. 6, таб. 2) У воєводстві 
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Рис. 5. Види інвестиційних зон, в тому числі бізнесінкубаторів, 
по воєводствах (дані для 2015 року)
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Рис. 6. Розподіл зон, в яких є відсутність інвесторів, 
відповідно до типів зон у Польщі (дані на 2015 рік) 

* згідно з кваліфікацією КТРК 2030  
** Аналіз пустих зон повинен бути пов’язаний із загальною картиною розподілу зон в залежності від 
їх типу, як показано на Рис. 10, щоб бути в змозі охопити всю складність явища виникнення зон.

IRM_Inkubatory-akceleratory_2017.01.29.indd   158 2017-01-29   17:31:37



159

малопольському місцеві органи влади 3-ох міст поінформували про такі випадки 
на своїх територіях, хоча можна припустити, що це не достовірна інформація. 

Представлені тут дані відносяться тільки до числа випадків пустих зон, заде-
кларованих урядами. У багатьох містах, представники місцевих органів влади не 
змогли надати докладну інформацію про ці зони, особливо коли мова йшла про 
кількість підприємств і чисельність працівників. Неодноразово це виникало через 

Таб. 2. Типи зон і наявність порожніх областей по воєводствах (дані 2015 року) 

Воєводство

Тип зони

Особливі 
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Нижньосілезьке 46 6 13,8 6 0 11,1 3 0 8,6 8 1 12,5

Куявсько-
Поморське

13 1 3,9 0 0 0,0 2 0 5,7 8 2 12,5

Любельське 13 6 3,9 2 0 3,7 3 0 8,6 1 0 1,6

Любуське 23 8 6,9 5 0 9,3 1 0 2,9 4 0 6,3

Лодзинське 23 3 6,9 1 1 1,9 2 0 5,7 5 0 7,8

Малопольське 21 3 6,3 20 3 37,0 1 0 2,9 4 0 6,3

Мазовецьке 22 5 6,6 4 0 7,4 1 0 2,9 4 0 6,3

Опольське 18 7 5,4 2 0 3,7 1 0 2,9 2 0 3,1

Підкарпатське 25 1 7,5 2 0 3,7 1 0 2,9 3 1 4,7

Підляське 13 6 3,9 0 0 0,0 2 0 5,7 4 0 6,3

Поморське 15 4 4,5 0 0 0,0 1 0 2,9 3 1 4,7

Сілезьке 27 2 8,1 7 1 13,0 8 0 22,9 5 0 7,8

Свентокшиське 10 2 3,0 1 0 1,9 2 0 5,7 1 0 1,6

Вармінсько-
Мазурське

22 4 6,6 0 0 0,0 3 0 8,6 1 0 1,6

Великопольське 23 3 6,9 4 2 7,4 1 0 2,9 8 1 12,5

Західнопо морське 19 10 5,7 0 0 0,0 3 0 8,6 3 0 4,7

Сума 333 74 100,0 54 7 100,0 35 0 100,0 64 6 100,0

* Якщо в якомусь місті існує більше ніж одна зона того самого типу і хоча 
б одна не була пустою, то таке місто не враховувалося до цієї категорії.
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невелику кількість операцій, або навіть відсутність будь якої активності влади від-
носно цих зон. Можна припустити, що в частині таких випадків, також з’являється 
проблема відсутності інвесторів, хоча формально в дослідженнях вони не були 
класифіковані, як пусті (статус «відсутність даних» у комірці для зазначення кіль-
кості суб’єктів господарювання).

Технопарки – це ще одна форма підтримки підприємництва на місцевому рівні. 
Їх назва часто модифікується – також називають науково-технологічними парками, 
промислово-технологічними і т. д. Роль парків у розвитку підприємництва є осо-
бливою, оскільки він представляє собою певний вид сполучної ланки між про-
мисловістю і науковими установами, і таким чином дозволяє передавати знання 
між науковим середовищем та економікою. До речі, згідно зі звітом Вищої Палати 
Управління присвяченому технопаркам, ефектам їхньої діяльності в області під-
вищення інноваційності польської економіки в кінцевому результаті не є такими, 
яких очікувалося (Najwyższa Izba Kontroli / Вища палата управління 2013).

Як випливає з проведених досліджень, на зломі 2015 і 2016 років в 35 польських 
містах існують технопарки (pис. 4 і 5, таб. 2)3. Через специфіку їх діяльності, біль-
шість парків, розташовані у великих містах, більше 100 тисяч. жителів (22 парки), 
в основному у обласних містах, натомість майже повністю відсутні в малих місце-
востях. Винятком з цього правила є 2 міста того ж рангу: Хенчіни (Регіональний 
Науково-технологічний Парк) i Шчавно-здруй (Нижньосілезький технологічний 
парк). Таке розташування, звісно, є похідним від розташування центрів досліджень 
і розробок в Польщі, особливо університетів. В регіональному плані більшість з цих 
міст зосереджено у воєводстві сілезькому (Катовіце, Ченстохова, Сосновєц, Бєль-
сько-Бяла, Руда Слянська, Яровно, Завєрчє і Чеховіце-Джеджіце), у воєводствах 
нижньосілезькому, любельському, вармінсько-мазурському і західно-поморсько-
му вони представлени максимум у 3-ох міських центрах, а в наступних по-одному, 
або по-два міста. 

Слід зазначити, що згідно з декларацією місцевих органів влади, на території 
яких зосереджені технопарки, жоден з них не є пустим, а отже не позбавлений 
хоча б якогось інвестора (таб. 2).

Згадане вище питання про створення інвестиційних зон, які потім не вико-
ристовуються, вимагає додаткового коментаря. Дослідження показує, що в Польщі 
близько в 1/6 міст в яких є зона існують пусті зони4. Звичайно, різною мірою стосу-

3 Згідно з інформацією розміщеною на урядовій сторінці http:// www.pi.gov.pl [10.08.2016] випливає, 
що в 2014 році по всій Польщі разом їх функціонувало 42.
4 У випадку, якщо в місті була більш ніж одна зона одного і того ж типу, і принаймні один не був по-
рожнім, це місто не входить до категорії міст з порожніми зонами.
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ється це різних типів зон, типів міст, а також регіонів (рис. 7, таб. 2). У деяких воєвод-
ствах ця проблема не є значною і не перевищує 10% всіх міських центрів із зонами 
(підкарпацьке, сілезьке). В інших же рівень явища є значно вищим і в максималь-
но у випадку воєводства західно-поморського досягає 40% осередків такого типу.

Однак, поглиблений аналіз цієї проблеми показує, що відсутність інвесторів 
в більшості районів не обов’язково є результатом безгосподарності місцевої влади, 
яка інвестує у підготовку території без попереднього вивчення фактичної зацікав-
леності зі сторони фірм. Згідно з результатами дослідження (рис. 8), зони, в яких 
немає інвесторів, це в основному ті, що новостворені.

Серед всіх виявлених пустих зон, аж 44% становлять створені у 2014 і 2015 році 
(відповідно 15 і 25 зон). Явище відсутності інвесторів, найчастіше стосується особли-
вих економічних зон, більше того, не лише новостворені, але також і ті, що створені 
більше десяти років тому. Однією з можливих причин такої ситуації можна вважати 
відповідальність, також і фінансову, місцевих органів влади за створення ОЕЗ. Ними 
керується по іншому, ніж ЗЕД, технопарками та іншими типами зон створених на 
місцевому рівні, через спеціально призначені для цього об’єднання, відповідно до 
ст. 6 Закону про ОЕЗ Скарб держави, або обласною владою, яка має більшість го-
лосів. Основними завданнями об’єднань, серед іншого, є будівництво та розвиток 
інфраструктури в зоні і його просування «[…] Визначний проект інфраструктури, як 
правило, приймається спільно з органами місцевого самоврядування» (Informacja 
o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych… / інформація про реаліза-
цію закону про особливі економічні зони…). Таким чином, розвиток зони ОЕЗ на 
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Рис. 7. Частка міст з пустими зонами із загальної кількості міст, в яких є інвестиційна 
зона, в тому числі бізнесінкубатори, по воєводствах (дані 2015 року)
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місцевому рівні, в значній мірі, закінчується при участі зовнішніх суб’єктів віднос-
но місцевих самоврядувань. Пов’язана з цим фінансова відповідальність, через 
це перейшла на новий щабель. У той же час кожен випадок відсутності інвесторів 
у вже створеній зоні і причини такої ситуації необхідно розглядати індивідуально.

До того ж, проведені дослідження вказують на дві докорінно різні моделі роз-
витку особливих економічних зон на місцевому рівні. У деяких муніципалітетах 
про створення зони ОЕЗ клопочуться самі органи місцевої влади, які попередньо 
підготовлюють територію та неодноразово стараються отримати статус ОЕЗ для 
територій, які вже функціонують як зона (напр. ЗЕД). В інших випадках для ство-
рення ОЕЗ на території міста приходять інвестори,які мають досить специфічні 
переваги щодо локалізації діяльності в цій місцевості, докладають зусиль, щоб от-
римати певні податкові пільги. Ризики пов’язані з невдачею створення зони після 
капіталовкладень, зведені до мінімуму у другому сценарії.
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Рис. 8. Поява пустих зон та рік створення зони, 
відповідно до типів зон (дані 2015 року)
Увага: у випадку 3 пустих зон (ОЕЗ) не вдалося встановити точної дати їх створення.
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Я Ц Е К  К О Т Р А

Бізнес-інкубатори в Польщі 
Обрані аспекти функціонування 

і попереднього досвіду1

Бізнес-інкубатори служать в якості інструменту для надання підтримки підприєм-
цям, які розпочинають свій бізнес. Діяльність бізнес-інкубаторів включає в себе 
підтримку підприємництва як на національному, так і регіональному та місцевому 
рівнях. Значний вплив бізнесінкубатори мають на рівні громадських спіль
нот, що дозволяє їм розвиватися та використовувати перевірений передовий 
досвід в області створення бізнесу. У підготовлених належних чином пропози-
ціях інкубаторів, можна оприділити основні послуги, які обнижують кошти пов’я-
зані з поточним управлінням підприємства, а також спектр додаткових послуг, які 
надають підприємцям перевагу на тими компаніями, які не мають такої підтримки. 
Основні послуги включають в себе оренду офісних та промислових приміщеньна 
вигідних фінансових умовах – нижчих від ринкових умов. Найчастіше пропонова-
ний простір складається з базового устаткування (часто також з компютерного), 
що дає значне полегщення у веденні бізнесу та зменшує кошти на першій стадії 
діяльності підприємства. В пропозицію інкубаторів входять також науково-консал-
тингові послуги, які мають значний вплив на приготування підприємств до ефек-
тивної конкурентоспроможності. Враз з приєднанням Польщі о ЄС, інкубатори 
часто пропонують підтримку підприємцям в отриманні дотацій на заснування та 
розвиток компанії. Ймовірно, що система фінансової підтримки буде також роз-
виватися в наступні роки у вигляді низько процентних позик. 

Діяльність бізнес-інкубаторів (БІ) це форма найосновнішої, в будь-якому ра-
зі повної, підтримки творців бізнес-проектів. Менші місцевості або міста, що не 
мають сильних академічних центрів чи промисловості, найкраще пристосова-

1 Перша стаття з’явилася у виданні: Bąkowski A., Mażewska M. (ред.), 2015, Ośrodki innowacji i przedsię-
biorczości w Polsce. Raport 2014, Познань – Варшава.
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ні до місцевих потреб завдяки установ, які спрямовані не тільки до підтримува-
ти підприємства, але й впливати на розвиток підприємницького клімату на місце-
вому ринку. 

В кінці кінців, діяльність бізнес-інкубаторів сприяє зменшенню безробіття та 
позитивно впливає на структуру місцевої професійної спільноти. У випадку біль-
ших центрів – мійських, інкубатори підприємництва являються складовою части-
ною системи підтримки підприємництва, яка створена разом з іншими установами 
підтримкипристосованих до місцевих і регіональних особливостей (технологічні 
парки, економічні зони, технологічні інкубатори,Академічні Бізнес-Інкубатори).

Визначеннябізнес-інкубатора БІ

Бізнес-інкубатор (БІ) це окрема організація, яка здійснює комплексну програму 
з підтримки підприємців-початківців. Ця програма підтримує підприємців з мо-
менту повстання ідеї на створеняя бізнесу і до моменту досягнення стабільності 
на ринку (так звана програма інкубації підприємництва). 

Бізнес-інкубатори в Польщі

Створення перших бізнес-інкубаторів в Польщі сягяє дев’яностих років, на прикін-
ці яких відбулася стабілізація кількості організацій такого виду; в роках 1999 – 2010 
налічували вони близько 44 – 53 організацій. 

У 2014 році у Польщі нараховано 46 бізнес-інкубаторів. Тендеція до росту, яка 
була спостережена у 2012 році, не втрималася і кількість суб’єктів дещо зменши-
лась. Статистичне зниження бізнес-інкубаторів пов’язане, в основному, з закінчен-
ням проектів в рамках діяльності 3.1 Оперативної програми Інноваційної економі-
ки (Szczegółowy opis priorytetów… 2014). 

Тенденція росту кількості спостережених бізнес-інкубаторів в роках 2011 – 2013 
виникла з причин необґрунтованого і помилкового використання назви «бізнес-ін-
кубатор» компаніями, що реалізували проекти, які полягали на здійсненні входів до 
капіталів нових компаній. Таким чином, можна констатувати, що в роках 2006 – 2014 
кількість бізнес-інкубаторів практично не змінилася (pис. 1). 

В порівнянні з попередніми роками найбільше бізнес-інкубаторів функціонує 
в воєводстві сілезькому (10), в воєводстві малопольському (5), лодзинському, лю-
бульському, підкарпацькому, куявсько-поморському, поморському, західнопо-
морському (3). 
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По два в воєводстві опольському, любельському, нижньосілезькому, свенток-
шиському та великопольському. Один бізнес-інкубатор розташований в воєводстві 
мазовецькому та вармінсько-мазурському. У воєводстві під ляському не виявлено 
установ такого типу (pис. 2). За винятком воєводств мазовецького та сілезького, 
зазвичай бізнес-інкубатори розташовані у менших місцевостях та являються єди-
ними установами підтримки підприємництва, інноваційного у своїй області. 

Структурі та організація БІ

Бізнес-інкубатори у Польщі є дуже різноманітними за відношенням правосуб’єк-
тності. Більшість одиниць діють за принципом фундації (в даний час 37% суб’єк-
тів). Іншою значною процентною групою БІ являються господарські товариства 
(в 21% акціонерні товариства та 7% ТОВ). Лише 14% бізнес-інкубаторів набули форму 
юридичного об’єднання. У дослідженні увиразнено також 21% суб’єктів, діючих на 
принципах бюджетних одиниць державного управління (pис. 3). Велика розмаїтість 
між суб’єктами виникає з причин відсутності чітких стандартів, які визначають 
оптимальну структуру для такого типу закладів. У той же часрозмаїтістьповстає 
з різних функцій того типу організацій в даній області (наприклад, реалізація під-
тримки для підприємців, організація, яка реалізує проекти професійної активізації, 
організація підтримки осіб,що мають замір розпочати господарську діяльність). 
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Рис. 1. Кількість бізнесінкубаторів в Польщі в роках 1990 – 2012
Джерело: власне дослідження на основі доповідей Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 
з років 1995 – 2012 (серед інших Matusiak [ред.] 2004, 2007, 2010) i Bąkowski, Mażewska (ред. 2012, 2014)
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Рис. 2. Бізнесінкубатори в Польщі в 2014 р.

акційне товариство
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бюджетна компанія

асоціації

Рис. 3. Поділ бізнесінкубаторів з точки зору організаційної структури
Джерело: власне дослідження, засноване на базі даних центрів інновації 
і підприємництва SOOIPP «Центри Інновацій та Підприємництва в Польщі»
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Організаційна структура інкубаторів може виникати з характеру засновників 
та укладених партнерств для їх призначення. В цьому випадку інкубатор працює, 
як правило, у формі господарського товариства. Місцеві соціальні ініціативи пе-
ретворюють, як правило, у фонди і асоціації. А діяльність місцевого самоврядуван-
ня це бізнес-інкубатори організовані у вигляді одиниць державного управління. 
Звичайно, частодоходить до формування структур, які дещо відрізняються, напри-
клад інкубатори, у формі господарського товариства з участю органів місцевого 
самоврядування. 

Потенціал і інфраструктура 

Протягом 2011 і 2014 року відбувся динамічний зріст середньооблікової чисельно-
сті працівників БІ. Попередній рівень працевлаштування вагався в кількостях не 
більше 6 людей (tаб. 1). Дане дослідження показало,що середнє число працівників 
становить 9 робочих місць у співвідношенні професійного персоналу до адміні-
стративного на незмінному протягом багатьох років рівні 1:1. 

Навіть у більших установах співвідношення підтримується на тому ж рівні, не 
зважаючи на багато більше глобальне працевлаштування в інкубаторі. Адміністра-
ція, здається, занадто розширеною, особливо в більших інкубаторах. БІ не має жод-
ної коруретності що до працевлаштування працівників. Серед обстежених центрів 
є два таких, в яких працює 30 і 34 штатних працівників, з площею до використання – 
881 м2 і 9782 м2. З іншого боку, в інкубаторах з площею близько 5000 квадратних 
метрівпрацює від 1 до 3 штатних працівників. Спостережуване збільшення зайня-
тостіі нерозмірності можуть виникати з виконання значної кількості реалізованих 
проектів, що фінансуються з джерел ЄС. 

Фінансовий потенціал бізнес-інкубаторів в Польщі неухильно зростає. Порівню-
ючи середній операційний бюджет інкубаторів з даними з 2011 року, зафіксовано 
зростаннямайже на 100%. Це пов’язано зі збільшенням доступної орендової площі 
а також з отриманням коштів для фінансування операційної діяльності (наприклад: 

Таб. 1. Середнє число працівників і форма зайнятості 
в бізнесінкубаторахв роках 1994 – 2013
Джерело: власне дослідження на основі звітів Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce з років 2001 – 2012 
(серед інших Matusiak [ред.] 2004, 2007, 2010) i Bąkowski, Mażewska (ред. 2012, 2014)

2001 2004 2007 2009 2010 2011 2013

Кількість штатних 
працівників

6 6 3 4 5 4,5 9
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непрямі витрати POKL «Оперативна програма Людський капітал»). Поточна середня 
вартість операційного бюджету становить 1,25 млн злотих в рік. 

Інвестиційні бюджети в значній мірі залежать від витрат в рамках Регіональ-
них Оперативних Програм.Середня вартість інвестиційного бюджету перевищує 
6,5 млн. злотих (максимальна інвестиція становить 21 млн. злотих).

Так само, як і в попередні роки, більша частина витрат покривається за рахунок 
надходжень від орендної плати та інших платежів за обслуговування (в середньо-
му 76%) (pис. 4 i 5). Надходження від орендної плати в середньому та загальному 
бюджеті інкубаторів незначно знизилися – більш ніж на 2% протягом останніх 
трьох років. Ще одним джерелом фінансування поточних витрат є європей
ські гранти.Загальний обсяг фінансування за рахунок грантів (європейських, 
регіональних, національних, місцевих) становить в середньому 5,6% від ста
тистичного бюджету інкубатора.Цей тип фінансування значно зменшився 
в минулому роціі, в зв’язку із затримками в здійсненні наступних інструмен
тів ЄС, належить очікувати подальшого зниження в наступному році. 

Комерційні заходи з підготовки кадрів, діяльність консультативна та інша ок-
рім орендою покриває приблизно 11,25% річного бюджету інкубаторів.Проведене 
дослідження показало значне збільшення впливу фінансування бізнес-інкубатора 
материнськими компаніями. Підтримка материнської компанії в 2013 році стано-
вила 7% бюджету статистичного бізнес-інкубатора (pис. 4). Потрібно спостерігти 
чи ця тенденція фінансування буде істотно заглиблюватися,тому що це означало 
б,що власники переймають поточні фінансування бізнес-інкубаторів в період мен-
шого постачання фондів ЄС. 

доходи від оренди 
інших приміщень 

інше 
гранти

доходи від
материстих компаній

доходи від продажу
інших послуг

доходи від оренди 
приміщень до вжитку

Рис. 4. Структура фінансування БІ [%]
Джерело: власне дослідження, засноване на Bąkowski, Mażewska (ред. 2014)
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Важко точно оцінити загальну площу бізнес-інкубаторів в Польщі. За даними 
досліджень, проведених автором, в залежності від класифікації поверхні (частина 
організації являє собою гібриди установ різних видів діяльності),бізнес-інкубатори 
в Польщі можуть займати загальну площу, що перевищує 50 тисяч квадратних ме-
трів.Проте надалі характеризуються великою різноманітністю з точки зору розміру 
зайнятих та орендованих ними приміщень. В середньому інкубатор займає 4065 м2, 
з яких 60% площі призначена для компаній-орендарів. У 2013 році інкубатори не 
мали резервів вільної площі, так як було 4 – 5 років тому, коли було запущен кіль-
ка нових, великих одиниць, що тільки починали рекуртинг для фірм. Перевірені 
інкубатори мають понад 2400 м2 середьоїплощі для офісних цілей, а для цілей тех-
нічних – понад 550 м2 (Bąkowski, Mażewska [ред.] 2014). Технічна інфраструктура 
включає в себе наступні елементи, що належать інкубаторам.

У відповідності з даними,доступ до широкосмугового Інтернету в цій категорії 
є практично стандартом – 93% БІ. До сих пірорганізації, що провадять бізнес-ін-
кубатори не надають великого значення провадженню та наданні доступу до баз 
даних (в загальному 13 центрів мають таку можливість). Загальна кількість наданого 
офісного та комп’ютерного обладнання є малою і заповнює всі основні потреби, 
проте, це пов’язано з низькими цінами даного типу обладнання, що пов’язане з йо-
го доступністю навіть для компаній на початковому етапі діяльності. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

201420112010200920062004200019991997

інші власні доходи інші джерелаоренда гранти

Рис. 5. Структура бюджету бізнесінкубатора в роках 1994 – 2014
Джерело: Власне дослідження на основі доповідей Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 
з років 1995 – 2012 (серед інших Matusiak [ред.] 2004, 2007, 2010) i Bąkowski, Mażewska (ред. 2012, 2014) 
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Орендарі БІ

Цьогорічне дослідження показує, що в польських бізнес-інкубаторах в середньому 
функціонує 22 суб’єкти. В обстежених центрах, в компаніях-орендарів нарахову-
валося 1773 працівників (в середньому 6 осіб для однієї компанії). Оптимістично 
також виглядає індикатор новостворених компаній в структурі всіх орендарів 
бізнес-інкубатора, тому що він досяг рівня 28% (69 компаній, у тому числі 29 за-
сновані жінками) (tаб. 3). Стратегічні орендарі (комерційні) становлять близько 
27% всіх компаній.

Напрошується висновок про те, що баланс компаній «фінансуючих» розвиток 
інкубованих фірм стабілізується. Проте, такий висновок може бути підтвердже-
но тільки в момент аналізу орендованого простору для кожного типу орендарів. 

Створюється враження, що нинішня структура орендарів статистичного інку-
батора в найближчі роки залишиться незмінною. Досвід показує, що вона підлягає 
лише незначним змінам, пов’язаним із завершенням процесу бізнес-інкубації та 
старінням інкубованих компаній.

Відсоткова частка стратегічних орендарів – якими є, як у випадку технологіч-
них парків, зрілі компанії, які пов’язані з інкубатором протягом багатьох років, що 
забезпечує стійкість їх бюджету – не повинна зазнати дальшого зросту з огляду на 
можливу деформацію цільового характеру інкубатора (ухилення від визначення 
інкубатора, його місії і цілей). Це, в свою чергу, залежатиме від економічної ситу-
аціїокремих одиниць. Одноразове збільшення відсоткової участі «інших установ» 
серед орендарів інкубатора в 2010 році не відновилося, що, слід зазначити, вини-
кло в результаті помилки в досліді або в декларації центрів. 

Таб. 2. Технічна та сервісна структура
Джерело: власне дослідження на основі доповідей Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 
з років 2010 – 2012 (Matusiak [ред.] 2010) i Bąkowski, Mażewska (ред. 2012, 2014) 

Технічна та сервісна інфраструктура 2010 2011 2013 

Широкосмуговий інтернет [%] 77 91 93

Безпровідний інтернет [%] * * 64

Бібліотека [%] * * 21

Обладнання для телеконференцій [%] * * 0

Бази даних [кількість одиниць] * * 13

Комп’ютерне обладнання [загальна кількість одиниць] * * 181

Копір [кількість пристроїв] * * 36 

* категорії, які були незазначені в анкетах, за допомогою яких зібрано інформацію в даному році
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Інкубатори створюють в основному групу мікро і малого бізнесу (tаб. 4). Згідно 
з результатами дослідження, 80% компаній-орендарів це мікропідприємства, лише 
19% складають малі та середні підприємства. Це узгоджується з роллю інкубато-
рів, які підтримують підприємства в основному в початковій фазіі, таким чином, 
характеризуються низькими оборотами та зайнятістю. Група середніх і великих 
компаній включає в себе стратегічних партнерів бізнес-інкубаторів та компанії, 
що мають в своїх акціонаріатах субєкти, які кваліфікуються до цієї групи (інші ве-
ликі підприємства).

Варто відзначити, що за даними досліджень, представлених в публікації інно-
ваційних центрів в Польщі (в тому числі бізнес-інкубаторів) – Дослідний звіт 2014 
з 297 компаній, які є орендарями технологічних інкубаторів 44% класифікуються 
як інноваційні. Дослідницька група характеризується дуже невеликим відсотком 
компаній типу spin out (спін-аут) – 2% і spin off (спін-офф) 3% (Bąkowski, Mażewska 

Таб. 3. Структура суб›єктів в бізнесінкубаторі в роках 1995 – 2013 [%]
Джерело: власне дослідження на основі доповідей Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 
з років 1995 – 2012 (серед інших Matusiak [ред.] 2004, 2007, 2010) i Bąkowski, Mażewska (ред. 2012, 2014) 

Категорії 
суб’єктів 

1995* 1998* 2000** 2004 2007 2009 2010 2011 2013 

Новостворені 
компанії

67,7 46,9 44,3 37,6 41,2 28,4 22,9 28,3 28,3 

Інші компанії 24,5 28,4 31,1 40,5 32,2 46,6 37,6 40,1 39,9 

Стратегічні-
орендарі

– 18,2 19,1 17,7 21,1 20,9 25,8 26,8 26,8 

Іншіустанови 7,8 6,5 5,5 4,2 5,5 4,1 13,7 4,8 5,0

Компанії, 
які залишили 
інкубатори [шт.]

70 269 562 1058 840 586 678 409 
відсут-
ність 

даних

* аналіз разом з технологічними інкубаторами, які називаються також технологічними центрами  
** аналіз разом з технологічними інкубаторами, які називаються також 
технологічними центрами і технологічними парками 

Таб. 4. Структура підприємств в бізнесінкубаторах в 2013 році
Джерело: Bąkowski, Mażewska (ред. 2014) 

Категорія підприємства Відсоткове відношення [%]

Мікропідприємства 80

Малі 15 

Середні 4 

Великі 1 
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[ред.] 2014). Такий низький відсоток, однак, мотивовано тим, що, як зазначалося 
раніше бізнес-інкубатори не розташовані в великих міських центрах (і, водночас, 
навчальних). 

Пропозиція бізнес-інкубаторів БІ

Бізнес-інкубатори засновують свої дії на створених правилах внутрішнього роз-
порядку. У 2013 році вже 93% досліджених інкубаторів мали формалізовану си-
стему відбору компаній, допущених до інкубаційного процесу. У той же час май-
же 80% з них чітко вказали максимальний час перебування в БІ. В середньому він 
становить 36 місяців, тобто 3 роки. Інтервал часу, в якому інкубатори дозволяють 
компаніям залишитися закривається в періоді 1 – 5 років. Близько 20% інкубаторів 
вказує на те, що на них не накладають часових в обмежень на оренду приміщень 
(Bąkowski, Mażewska [ред.] 2014). Скорочення середньої максимальної тривалості 
перебування є хорошим передбаченням на майбутнє, що свідчить про приділен-
ня підтримки компаніям в фазі преінкубації та інкубації. Фаза розвитку підпри-
ємств буде таким чином реалізуватися в рамках інших спеціалізованих підрозділів 
в якості технологічних парків або на вільному ринку. У контексті надання послуг 
для майже всіх груп потенційних бенефіціарів, яка являє собою дуже значний від-
соток, що полягає у сприянні співробітництву тільки з відносно добре підготовле-
ними особами. Наявність процедури відбору є з точки зору управління позитив-
ним знаком і свідчить про прагнення до відповідного вибору «портфелю» проектів 
для інкубації. В якості основних елементів процедури набору керівники інкубато-
рів вказують послідовно: правильна підготовка заявки, позитивний результат вну-
трішнього конкурсу, підтвердження короткого періоду функціонування на ринку. 
У деяких бізнесінкубаторах здійснюється внутрішня оцінка інновації ідеї, 
яка є необхідною умовою для можливості дій в рамках інкубатора. 

Процес бізнес інкубації підтримуєтьсянавчально-консультативними послугами. 
Такі послуги, проте, вимагають співпраці з кваліфікованими фахівцями з різних 
секторів бізнесу і пов’язаних з бізнесом. 

Бізнес-інкубатори в 43% реалізують послуги підтримки бізнесу за допомогою 
зовнішніх ресурсів. У зв’язку з цим, найчастіше надавані послуги тренінгу, бухгал-
терські та косультації (бізнес-консалтинг), а також юридичні та спеціалістичні послу-
ги. Відсоток надаваних послуг дещо зменшився від останнього аналізу, що можете 
виникати з підвищення кваліфікації працівників БІ. У той же час, зафіксоване зни-
ження може дивувати в контексті змін в області зовнішнього фінансування послуг 
того типу (зміни в POKL-Оперативна програма Людський капітал), які в значній мірі 
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сприяють фінансуванню зовнішніх фахівців, які беруть участь в реалізації проек-
тів, що фінансуються з джерел ЄС (в значній мірі не можуть бути профінансовані 
тренери та внутрішні консультанти). 

На основі зовнішніх ресурсів, реалізуються також послуги на основі лаборатор-
ного обладнання та ресурсів вироблення прототипу (які також використовуються 
бізнес-інкубаторами). 

Аналогічним чином, як у випадку з іншими Управліннями незалежних програм 
інвентаризації OIiP, бізнес-інкубатори проводять аутсорсинг повторюваних послуг 
адміністративної підтримки (у тому числі охорони, прибирання та обслуговуван-
ня). Тільки 21% бізнес-інкубаторів диспонують системою управління ISO 9001, а де-
що більше – 29% проводять дослідження задоволення своїх клієнтів (Bąkowski, 
Mażewska [ред.] 2014).

Прикладом з попередніх років, для аналітичних цілей, розрізняють три групи 
послуг надаваних інкубаторами: 

1. Консалтинг, навчання.
2. Технічно сервісна інфраструктура.
3. Фінансова допомога. 
Поєднану в дослідах групу «навчання, консультації, інформація» показали 

в окремому перерахунку для надання консультативних послуг і проведення під-
готовки кадрів. 

Перша група послуг включає в себе наступні пункти, які реалізує відсоток ін-
кубаторів.

В каталозі навчальних послуг бізнес-інкубаторів часто вказують навчання за-
гального зрозумілого підприємництва (93%). Реалізовані навчальні курси є, як 
правило, поперечним перерізом основної інформаціїпро управління бізнесом, які 
включають в себе елементи права, податків, загальну концепцію планування бізне-
су чи маркетингу. Другий ключовою темою навчання бізнес-інкубаторів являються 
єсвропейські фонди (79%). Позитивною зміною у оферті навчання є пропозиція 
тренінгів в області інтернаціоналізації (29%) і співробітництва (21%). Спостережу-
вана зміна в області підготовки кадрів у створенні бізнес-моделей і бізнес-планів 
виникає у наслідок зміни в підході до дослідження і індивідуального підходу до 
навчання і консультацій. Пропозиція консультації тематично схожа на оферту тре-
нінгову, а також високий відсоток бізнес-інкубаторів оголосило підтримку в області 
європейських фондів (50%), підприємництва і створенні компаній (43%).

Аналізуючи кількість наданих послуг, за підсумками проведених дослідів біз-
нес-інкубаторів, а також пропозицію консультативних послуг можна спостерігати, 
що невеликий відсоток установ має в своїй пропозиції основні консультації в об-
ласті права, бухгалтерського обліку та бізнес-планів. Таким чином, можна зробити 
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висновок про те, що оферта еластичної підтримки бізнес-інкубаторів з одного боку 
звужується, а з другого – має низький попит серед клієнтів. 

На підставі даних з 2013 року, в категорії «фінансова допомога» посеред послуг 
надаваних інкубаторами найчастіше відзначаються послуги місцеві/регіональні 
позикові фонди (tаб. 6). Цю послугу виконує майже половина досліджених. Дещо 
менше інкубаторів, але також значна частина надає послуги в області гарантійно-
го фонду.

Таб. 5. Групи послуг, що надаються інкубаторами (навчання) [%]
Джерело: власне дослідження, засноване на Bąkowski, Mażewska (ред. 2012, 2014) 

Навчання в області 2010 2011 2013 

Підприємництва, створення компанії 91 91 93

Доступ до європейських фондів 81 73 79 

Опрацювання бізнес-плану або бізнес-моделі 81 91 50 

Фінансів, податків 67 64 43

Бухгалтерії і бухгалтерсього обліку 57 64 43 

Інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва * 9 29 

Управління людськими ресурсами * 45 29 

Аналіз ринку і маркетингу * 45 21 

Кооперативного посередництва * 9 21 

Навчання в області 2010 2011 2013 

Інші: * 9 7 

Інформатики 38 18 0 

Управління якістю * 18 0 

Технологічний аудит * 9 0 

Управління бізнесом 33 64 *

Права 52 36 * 

Консультації в області 2011 2012 2013 

Доступу до європейських фондів * * 50 

Підприємництва, створення компанії * * 43 

Опрацювання бізнес-плану або бізнес-моделі * * 36 

Бухгалтерії і бухгалтерсього обліку * * 29 

Права * * 21 

Фінансів, податків * * 21 

Кооперативного посередництва * * 21 

Управління людськими ресурсами * * 14 

Аналіз ринку і маркетингу * * 14 

Зовнішньої торгівлі та міжнародного співробітництва * * 14 

* категорії, які були незазначені в анкетах, за допомогою яких зібрано інформацію в даному році
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Нажаль тенденція навчальної та консалтингової оферти не підтвердила свого 
високого відсотку. Деякі з раніше згадуваних проблем були видалені з оферти, 
а решту пропонує, в середньому, лише половина установ. Частково бізнес-інкуба-
тори засновують свою пропозицію на даних, отриманих з дослідів попиту клієнтів 
(такий дослід стверджує 57% опитуваних). 

Висока активність бізнес-інкубаторів у реалізації фінансових послуг має зв’язок 
з великою групою БІ інституційно пов’язаних з установами з питань розвитку та 
позиковими і гарантійними фондами. 

Огляд різних груп послуг призводить до висновку, що з точки зору інфраструк-
тури оферта постійно зростає і є комплексною. У контексті фінансових ресурсів 
для розширення існуючої інфраструктури та інвестиційних планів це свідчить про 
кращі здібності у області адміністрування. 

Результати навчально-консультаційної діяльності 

В досліджених в 2013 році бізнес-інкубаторах пройшло навчання 316 осіб (в тому 
числі особи з-за меж інкубатора), в той час як консультаційні послуги реалізувало 
лише 149 осіб (Bąkowski, Mażewska [ред.] 2014). 

В контексті наданої фінансової підтримки належить чітко визначити, що такі 
числа показують негативний образ ефективності досягнення бізнес-інкубаторів 
до цільової групи. Бізнес-інкубатори не зможуть функціонувати пропонуючи лише 
першорядні інфраструктурні функціональності, через очевидну тенденцію пошу-
ку істотної підтримки підприємцями, які вважають інфраструктуру лише робочим 
інструментом. 

Таб. 6. Групи послуг, що надаються інкубаторами 
(сприяння в отриманні фінансової підтримки) [%]
Джерело: власне дослідження, засноване на Bąkowski, Mażewska (ред. 2012, 2014) 

сприяння в отриманні фінансової підтримки 2010 2011 2013 

Місцевий / регіональний позичковий фонд 62 45 86 

Гарантійний фонд 47 18 43 

Субсидії, гранти, надбавки * 9 36 

Кредити і кредитне посередництво 24 9 29 

Співпраця з «бізнес-ангелами» * 36 14 

Фонд стартового капіталу 15 9 14 

Інші форми * 0 0 

* категорії, які були незазначені в анкетах, за допомогою яких зібрано інформацію в даному році 
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Співробітництво

Невеликий відсоток бізнес-інкубаторів зацікавлені в кластерах та кластерних іні-
ціативах. Понад 70% інкубаторів не проявляють ніякої активності в цьому аспекті. 
7% участі БІ в міжнародних мережах є задовільною, тому що це означає, що не-
залежно від вхідних бар’єрів (включаючи вартість) є невелика кількість БІ, які мо-
жуть відзначитися:

– координатор кластера / кластерів – 7%;
– учасник кластера / кластерів – 29%;
– учасник національної мережі IOB (установи бізнес-середовища) – 7%;
– учасник міжнародної мережі IOB (установи бізнес-середовища) – 7%;
– учасник галузевих асоціацій – 7%;
– учасник технологічних платформ – 0%;
– ми не є членом жодної з перерахованих вище організацій – 64% (Bąkowski, 

Mażewska [ред.] 2014).
Загальна картина зв’язків між установами в області кластерів є надалі негатив-

ною. Нестача пов’язаних ініціатив і пов’язаної з ними діяльності є результатом того, 
що бізнес-інкубатори не використовують можливості для отримання нових знань 
і реалізації спільних проектів.

Бізнес-інкубатори рідко працюють як єдина установа. У дослідженій групі про-
відних установ, 33% бізнес-інкубаторів функціонують самостійно, 24% мають два 
осередки, наступні 22% три осередки, 6,5% – чотири, а 15% – п’ять (база даних цен-
трів інновацій і підприємництва, SOOIPP). Це вказує на досить складну структуру 
установ, що, ймовірно, є результатом їхнього тривалого функціонування на ринку 
і безперервного розвитку. Комбінації поєднань в рамках провідної установи є дуже 
різними, але, безумовно, співпраця з навчальними центрами і позиковими фонда-
ми відрізняється. Найменш ймовірною є співпраця інкубаторів з AIP Академічними 
бізнес-інкубаторами і CTT Центрами трансферу технологій. 

Плани та перспективи розвитку

Кількість бізнес-інкубаторів в Польщі стабілізувалася і в найближчому часі ця си-
туація не передбачує жодних змін. У зв’язку з цим слід вивчити більш широке коло 
характеристик цих установ, в причин необхідності професіоналізації та стандарти-
зації послуг. Бізнес-інкубатори зазвичай почали повставати в поєднанні з іншими 
IOB установами бізнес-середовища і необхідністю є прослідкувати розвиток решти 
бізнес-інкубаторів в цьому напрямку. 
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Таким чином, цілком очевидно, що:
– кількість бізнес-інкубаторів в Польщі незначно збільшилася;
– бізнес-інкубатори почали процес професіоналізації своїх послуг;
– продовжує зростати потреба на оренду площі статистичного бізнес-інкуба-

тора;
– продовжує зростати операційний бюджет середнього польського інкубато-

ра;
– збільшується пакет послуг і об’єктів, пропонованих підприємствам бізнес-ін-

кубаторами;
– інкубатори впроваджують нові рішення в області послуг (коворкінг, відкри-

тий простір, нові консультаційні послуги).
Керівники 30% обстежених інкубаторів зосереджують свої плани на подальшо-

му розвитку інфраструктури та розбудові центрів. Це продиктовано прагненням 
підвищити прибутковість центрів а також зацікавленістю з боку молодих підпри-
ємців. Хорошою ознакою для майбутнього є той факт, що 50% респондентів хочуть 
розвивати спектр пропонованих послуг. Найчастіше пропонованою послугою 
є віртуальний інкубатор, академічний пре інкубатор і послуги з підтримки певної 
галузі (спеціалізація інкубатора). Менеджери також пропонують стандартизацію 
рівнів обслуговування і постійний розвиток м’яких навичок співробітників інкуба-
тора. Базуючись на інформації на тему регіональних структурних фондів, частина 
суб’єктів вбачає реалізацію свої планів в записах індивідуальних конкурсів. На-
ступна фінансова перспектива знову буде підтримувати розвиток інфраструкту-
ри бізнес-інкубаторів в багатьох регіонах, а також професіоналізувати їх послуги. 

У Польщі панує переконаність, що після розбудови інфраструктури організації 
такі як бізнес-інкубатори повинні йти у напрямку самостійного фінансування своєї 
діяльності (в тому числі фінансування часто пропонованих безкоштовних послуг). 
На жаль, у багатьох випадках, самофінансування стало можливим тільки після 
коригування бізнес-моделі і реконструкції (розширення) інфраструктури. Зрозу-
міло, що умови на ринку підтвердили принцип, відповідно до якого 2500 – 3000 м2 
доступної площі дозволяють поточне фінансування основних функцій бізнес-ін-
кубатора. Таким чином, можна побачити, збільшення середньої доступної площі 
в національних інкубаторах. Є, однак, велика частина інкубаторів, які, через обме-
жені ресурси потребуватимуть постійної підтримки фундаторів. В іншому випадку, 
вони не зможуть функціонувати.

Постійним елементом обговорення бізнес-інкубаторів, крім самофінансування, 
являється також професіоналізація послуг та персоналу. Цей процес постійно про-
гресує і рівень послуг та сервісу росте, проте, надалі є тісно пов’язаним із зовніш-
нім фінансуванням. Кількість установ бізнес-середовища та подібних організацій 
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продовжує зростати. Також збільшується сектор приватних ініціатив інфраструк-
тур та груп підтримки (приватний коворкінг, інкубація без інфраструктури, start-
up meeting «зустрічі стартапівців», міжнародні інкубатори, інкубаційні програми), 
що показує що базовий набір інкубаторів, яким у даний момент являється площа 
є непотрібною або є перешкодою у розвитку. Таким чином, можна сказати, що куль-
тура, яка була якийсь час тому в повній мірі започаткована бізнес-інкубаторами, 
буде для них найближчим часом повторним викликом. 
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О Л А Ф  Г В І Ж Д Ж

Інкубатор-прискорювач 
Модель підтримки стартапів, які працюють 

на ринку нових технологій

Введення

Як відзначають експерти макроекономіки, існуючі доступні вартісні джерела 
конкурентної переваги польської економіки вичерпуються (Hausner [ред.] 2013). 
У тому, чи наша країна утримає швидкий економічний зріст сумніваються також 
експерти Світового Банку (W kierunku innowacyjnej Polski 2015). За загальним визнан-
ням низькі видатки, низькі зарплати та гнучкий валютний курс допомогли про-
йти нам через глобальну кризу без рецесії, однак, цього безумовно не вистачає 
для того, щоб забезпечити швидке зростання ВВП. Для того, щоб уникнути поми-
лок середнього доходу, ми повинні підняти конкурентоспроможність економіки 
(Gadomski 2016), а для досягнення цієї мети необхідно підвищити її ефективність 
та інновації. 

У характерній для наших часів «новій економіці», інтелектуальні ресурси і знан-
ня, пов’язані з новітніми технологіями та досягненнями сучасної науки, вирішують 
щодо можливостей та потенціалу розвитку країн та регіонів (Toffler 1997; Naisbitt 
1997; Fukuyama 2000). Тривалий економічний зріст здебільшого генерується через 
розвиток послуг заґрунтованих на знаннях та інноваціях ринку (Węgrzyn, Balana 
2013). 

Окрім традиційних підприємств, особливим видом суб’єктів діючих на цьому 
ринку є так звані стартапи. Їх основним напрямком діяльності є інноваційні техно-
логії, які використовуються у промисловості, яка динамічно розвивається. Старта-
пи, пов’язані з відкритістю до нових ідей, креативністю, сучасністю та динамікою, 
стимулюють її зріст у більшій мірі ніж інші компанії. Це пояснюється тим, що через 
конструктивні нововведення вони впроваджують на ринок товари або послуги, 
яких раніше на ньому не було або ж функціонували у застарілій формі (Ries 2011). 
Створення такого інноваційного продукту або послуги генерує нову, раніше несві-
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дому потребу серед потенційних користувачів, а масова потреба до її задоволення 
призводить до збільшення попиту та розвитку ринку. 

Потенціал і бар’єри розвитку стартапів 

Глобальний імпульс, з яким зростає сектор стартапів, вражає. Це не лише мо-
да на бізнес, але й зміна сприйняття оплачуваної зайнятості, яка проявляється 
в нових формах продажів, логістики та ринкової співпраці (Fairlie, Morelix, Reedy, 
Russell 2015). 

У подібний спосіб, як і в інших вільних ринкових економіках, так і в нашій кра-
їні, потенціал компаній з індустрії високих технологій, а особливо тих, що швидко 
розвиваються, має велике значення. Згідно з прогнозами, до 2023 польські стартапи 
можуть заробити понад 2,2 млрд. зл. доданої вартості та створити понад 50,3 тис. 
робочих місць (Diagnoza ekosystemu startupów… 2016). 

Незважаючи на багатообіцяючі перспективи розвитку, на думку фахівців 
з Deloitte, поточна зрілість польської екосистеми для підтримки цих структур 
знаходиться все ж таки на середньому рівні. З п’яти ключових галузей, для забез-
печення їх сталого розвитку, найбільше вирізняють нормативні акти, інституційне 
середовище і людський капітал. На противагу цьому, найслабшими являються фі-
нансування та соціальний капітал (Diagnoza ekosystemu startupów… 2016). 

Автори доповіді «Польські стартапи 2015» також звертають увагу на подібні 
запитання (Skala, Kruczkowska, Olczak 2015). На їхню думку, проблемою є низький 
рівень фінансування стартапів за допомогою венчурного капіталу та ресурсів з єв-
ропейських фондів, в той час як зовнішнє фінансування є одним з ключових еле-
ментів для їх динамічного розвитку. Його доступність значно впливає на сферу їх 
діяльності, тенденції інвестицій в інновації та кількість створених робочих місць. 
Крім того, перешкодою є також недостача кваліфікованого персоналу та низька 
активність у проектах. Тільки частина польських стартапів працює з науковим сек-
тором і створюється вченими, а, як правило, саме цей сегмент найчастіше створює 
інновації глобального охоплення. Бар’єром є також мала інтенсивність взаємодії 
між корпораціями і стартапами, і обмежений попит на інновації, який був створе-
ний польськими компаніями, що призводить до розуміння, що понад 90% з них 
складаються з малих та середніх підприємств, які використовують сучасні техно-
логії на мінімальному рівні (Skala i in. 2015). 

Беручи до уваги виявлені проблеми в наведених дослідженнях, належить за-
значити, що стимулювання розвитку стартапів вимагає не тільки фінансової, кон-
сультаційної та освітньої підтримки, але також підвищення рівня інформованості 
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про його потенціал серед осіб, які приймають рішення, політиків і посадових осіб 
місцевого самоврядування. 

Підтримка розвитку стартапів – 
інкубація чи прискорення

Аналізуючи форму польської системи підтримки інновацій та підприємництва, від-
значимо, що вона об›єднує безліч інституційних суб’єктів (Plawgo, Klimczak, Czyż, 
Boguszewski, Kowalczyk 2013). Незважаючи на те, що кожна зі складових її інститутів 
підтримують розвиток підприємництва, бракує у ньому юридичних осіб та програм, 
які свідчили б допомогу з урахуванням унікальних потреб розвитку підприємств 
типу стартап (Startup Poland 2015). 

На основі розглядів різних досліджень і аналізів, в тому числі результати дослі-
дів Фонду Кауфмана, належить вказати, що діяльність бізнес-інкубаторів, в тому 
числі установ визначених для такого типу дій, в даному випадку розчаровують. 
Порівнюючи розвиток компаній, які увійшли в інкубаційні програми, з тими, які 
цими програмами ніколи не користувалися, аналітики заявили, що підтримка яку 
вони надають є неефективною. Це відбувається тому, що цілі бізнес-інкубаторів 
не є достатньо чітко окресленими, а обсяг надаваної допомоги є надто різнома-
нітним (Fetsch 2015).

Заходи та висновки, зроблені експертами, підтверджують доповідь Польської 
Агенції з Розвитку Підприємництва (далі – ПАРП) (Plawgo i in. 2013). Інформація, яку 
зібрала ПАРП демонструє те, що бізнес-інкубатори являють собою групу дуже нео-
днорідного характеру. Прийняті засоби управління, локальні офісно-інформатичні 
та кадрові, а також бюджетні ресурси показують значну різницю між ними. Крім 
того, більшість бізнес-інкубаторів надалі мають дуже скромний колектив. Структу-
ра клієнтів і пропозиція послуг, які вони пропонують є неоднорідними. Лише деякі 
з них надають широкий спектр підтримки з точки зору отримання фінансування 
і пропонують наставництво і коучинг, які є основними послугами підтримки ство-
рення та розвитку таких компаній як стартап. Більшість з них натомість зосереди-
лися на оренді та наданні матеріальних послуг. Несприятливим явищем є також 
відсутність моніторингу ефектів бізнес-інкубаторів, рівня досягнутих цілей, ефек-
тивності, дієвості та тривалості їх діяльності. Крім того, багатокритерійний аналіз 
співпраці з проксимальним і дистальним оточенням, здійснений фахівцями ПАРП, 
демонструє низький рівень їх участі у співпраці з мережевими системами. Можна 
зробити висновок, що бізнес-інкубатори ізолюють себе від інших учасників систе-
ми комерціалізації знань і трансферту технології (Bąkowski, Mażewska [ред.] 2014). 
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Більш того, дивлячись через призму потреб розвитку стартапів, програми, 
здійснювані бізнес-інкубаторами не є повністю ефективними, тому що надто часто 
ґрунтуються на припущеннях інкубаційної структури. У той же час, запроваджена 
у 80-их роках ідея здається більш пристосованою до традиційних ринків, на яких 
організація компанії здатної виготовлювати даний продукт являє собою набагато 
складніше підприємництво (Józefowski, Przybylski 2014). 

Ефективна підтримка розвитку стартапів вимагає дещо іншого підходу ніж тра-
диційний бізнес. Стартапи це насправді радикальний бізнес, в якому ініціатори 
вирізняються надзвичайним успіхом а якщо це не спрацює, тоді закривають біз-
нес і розпочинають новий. Динамічні пошуки інноваційних рішень на вкрай не-
стійкому та змінному ринку і супроводжуючі його півоти вимагають того, щоб за-
пропонована програма була більш гнучкою ніж та, що спрямована на традиційні 
підприємства. Таким чином, вона повинна дозволяти на часті перевірки ухвале-
них припущень, зміну продукту, структури бізнесу чи стратегії дій. Для того, щоб 
прийняті стартапівцями рішення, запропоновані в програмі підтримки щодо мо-
дифікації продуктів, структури чи стратегії були точні і засновані на фактах, в та-
кому випадку повинен застосовуватися постійний моніторинг та циклічна оцінка 
наслідків прийнятих заходів. Необхідність безперервної роботи щодо розроблен-
ня продукту вимагає того, щоб фінансова допомога була надана як на початково-
му етапі, розвитку, так і на етапі маркетизації. Механізми, передбачені в програмі, 
повинні полегшувати доступ до призначених державних коштів, фінансової до-
помоги і капітальних джерел фінансування (бізнес-ангели та венчурні фонди) на 
реалізацію програм дослідництва та опрацьовування. Крім того, в зв’язку з тим, 
що ключ до успіху полягає в розробці, впровадження та реалізації інноваційно-
го продукту або послуги, передбачені в програмі дії, повинні сприяти, розвивати 
і стимулювати стартапів до співпраці з науково-дослідними інститутами і велики-
ми компаніями та дозволити співробітництво в системах зв›язку з іншими суб›єк-
тами інноваційної екосистеми. 

Спостерігаючи зріст значення ринку стартапів у Польщі, багато людей в даний 
час стикається з реальним питанням – як запланувати свої дії стимулюючи розви-
ток такого типу підприємств в місцевій економіці.

Опираючись на вищевказаних твердженнях варто засвідчити, що ефективне 
стимулювання розвитку стартапів, працюючих в ключових галузях для розвитку 
регіонів і визначених в них рамках інтелігентних спеціалізацій, вимагають збагачен-
ня моделі інкубації, який є більш характерним для традиційних ринків, додатковим 
елементом підтримки у вигляді програми прискорення. Нові рішення, які містяться 
у програмах даного типу, збільшать обмін досвідом та забезпечать компаніям до-
ступ до ресурсів, компетенцій, клієнтів та ринків збуту (Salido, Sabás, Freixas 2013).
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Бізнес-інкубатор прискорювач – 
концепція та цілі діяльності 

Представлене пізніше в цій статті поняття багатозначного бізнес-інкубатора при-
скорювача є результатом поєднання раніше використовуваних механізмів та ціл-
ком нових рішень присвячених розвитку стартапів. Додаткова та комплексна про-
грама, реалізована бізнес-інкубатором прискорювачем, призначена для надання 
допомоги в створенні підприємства типу стартап на основі інноваційної ідеї і на-
данні йому можливості досягнення відповідного рівня продажів. Розроблена про-
позиція підтримки, згідно з якою надаються послуги, що сприяють в підготовці 
бізнес-моделі компанії, а також прототипу і остаточної версії пропонованого нею 
продукту, повинна виконувати завдання ефективного і дієвого інструменту, який 
збільшить можливості розвитку стартапів на ринку нових інноваційних технологій.

В ідеї програми передбачено надання 9 видів послуг:
1. Бізнескоучинг (в межах придбання та вдосконалення менеджерських ком-

петенцій);
2. Командотворення (тімбілдинг) (в області рекрутингу та створенні гармоній-

ної та ефективної команди на основі власних ресурсів і допомоги зовнішніх 
експертів);

3. Консалтинг (в області діагностики та аналізу проблеми, які використову-
ються у підготовці стратегії розвитку бізнесу та в опрацюванні продукту);

4. Брокеринг (в області будування співпраці з науковими установами – S2B 
[наука для бізнесу], діловими – B2B [бізнес для бізнесу] та державними управ-
ліннями – B2A [бізнес для адміністрації] і комерціалізації продукту серед 
потенційних користувачів та інвесторів);

5. Наставництво (в області тестування прототипу продукту та розробки фі-
нального продукту);

6. Пітчинг «pitching» (в межах підготовки і проведення пітч-деків «pitchdeck», 
тобто презентацій на зустрічах з інвесторами);

7. Фінансування [funding] «funding» (у рамках збірки коштів для проведен-
ня досліджень і розріст компанії, та інвестиційного капіталу для розвитку 
і розширення сфери діяльності); 

8. Послуги [services] (в межах надання приміщень, юридичних, бухгалтер-
ських та адміністративних послуг, а також інвестиційного, патентного кон-
салтингу та консалтингу інтелектуальної власності);

9. Поширення (в області встановлення промислових контактів, обміну інфор-
мації та просування компанії серед потенційних клієнтів з бізнес-сектору – 
B2B і сектору державного управління – B2A).
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Програма забезпечує модульність підтримки. Надання допоміжних послуг у мо-
дульний спосіб дозволяє на їхню адаптацію до конкретних потреб, в залежності 
від стадії розвитку компанії, а також дає право до оцінювання та визначення їх 
ефективності. 

Згідно з принципом розширення прав і можливостей, для того, щоб максимізу-
вати корисність і ефективність пропонованої підтримки, розроблення програми 
передбачає, що на кожному етапі її реалізації, в залежності від модулю, налагоджу-
ватиметься співпраця з суб›єктами інноваційної екосистеми (органи місцевого са-
моврядування, установи бізнес-середовища, університети), представники цільових 
груп (підприємства та корпорації) а також з мережами приватних інвесторів та фі-
нансових закладів (бізнес-ангели, венчурні фонди). Запевнення взаємодоповнюва-
ності дій внесе свій вклад в обмін знаннями та інформацією, дозволить відповід-
ним чином модифікувати розроблений продукт в такий спосіб, щоб якнайкраще 
задовольняв реальні потреби майбутніх користувачів та клієнтів, а також приведе 
то розширення портфелю надаваних послуг.

Модель бізнес-інкубатора прискорювача

Концепція функціонування інкубатора прискорювача заснована на використанні 
припущень найбільш популярних методів управління процесом розвитку інно-
ваційної компанії таких як Lean Startup або Design Thinking. Модель має склад-
ний характер. Підтримка здійснюється в трьох етапах розвитку – seed up, startup, 
development. Кожна фаза має окремий модуль, який містить пакет послуг присто-
сованих до поточних потреб в галузі розвитку. У фазі seed up надається послуга 
преінкубації призначена для надання допомоги в розробці бізнес-моделі. У фазі 
startup – послуги інкубації та акселерації, які підтримують почин та розвиток. Од-
нак у фазі development – послуга пост інкубації, яка підтримує розвиток ринкової 
позиції та розширення. По-перше, підприємцю початківцю надається підтримка 
у створенні мультидисциплінарної команди, визначенні проблеми і реальних по-
треб клієнтів. Після чого, створення прототипу продукту і його тестування, а на-
ступний крок – опрацювання та впровадження фінального продукту. Крім того 
модель інкубатора прискорювача включає інтерактивність цього процесу. Його 
структура створена у такий спосіб, щоб дозволити стартаповцям виконувати сис-
тематичні поточні зміни як в опрацьованому бізнес-моделі, так і в продукті, а та-
кож, у мірах необхідності, різке підтвердження прийнятих припущень у випадку 
поновного почину. Для того, щоб створені стартапами півоти були засновані на 
фактичних даних, до кожної моделі підтримки впроваджується моніторинг про-
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цесу. В той час як відбір найбільш перспективних проектів, після їх закінчення, 
дозволяє виконання оцінки результатів. 

Просування і рекрутинг майбутніх підприємців

Стратегія рекрутингу полягає на діяльності PR, тому що при нижчих витратах вони 
приносять кращі результати, ніж традиційна реклама (Michaelson, Stacks 2011). Його 
важливим елементом є особисті контакти,серед інших, на галузевих конференціях, 
подіях та ділових зустрічах з питань підприємництва і стартапів. 

Діяльність просування полягає на багатоканальних передачах як у опосеред-
кованих так і в прямих засобах зв’язку. Основним джерелом інформації є веб-сайт. 
Додатково – спонсоровані статті на промислових порталах і поштові розсилки до 
стратегічної аудиторії. 

Важливу роль у процесі розподілення інформації відіграє вірусний марке-
тинг. Його використання ініціює ситуації, в яких потенційні бенефіціари розпов-
сюджують між собою інформацію щодо пропонованих послуг інкубатором при-
скорювачем. 

Крім того, просування та рекрутинг проводяться у співпраці з суб’єктами ін-
новаційної екосистеми, тому що вони, знаючи навколишнє середовище, здатні 
ефективно поширювати інформацію та заохочувати до використання запропоно-
ваної підтримки.

Вхід у програму

Вхід в програму залежить від оцінки ідеї на продукт або послугу. Оцінка прово-
диться в 2 етапах:

1. На підставі інформації, що міститься в рекрутинговому анкетуванні, яке буде 
заповнене його автором (етап попереднього вибору ідей). 

2. Прямі переговори з автором на зібранні експертів (етап відбору ідей)
Основними критеріями оцінки ідей є:
1. Бачення продукту / послуги (які проблеми вирішить або які потреби задо-

вольнить майбутній продукт/послуга).
2. Характеристика продукту / послуги (до якої ринкової ніші або сегменту клі-

єнтів буде спрямований майбутній продукт/послуга).
3. Рівень інновації продукту / послуги (чи майбутній продукт / послуга являє 

собою абсолютно нове та інноваційне рішення).
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Бізнес-ідеї
Відбір

Фаза SEED UP Фаза START UP

О
цінка EX-AN
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6 1 18

Модуль преінкубації

Підтримка:
– бізнес-коучинг
– тімбілдинг
– консалтинг
– віртуальний офіс
– поширення

Результати:
– набуття управлінських 

навичок
– формування 

міждисциплінарної 
команди

– розробка діагностики 
і аналізу проблеми

– створення 
бізнес-моделі

– доступ до приміщення 
для осіб, що 
розпочинають 
діяльність

– організація «Startup 
Meetup»

М
оніторинг

М
оніторинг

Модуль інкубації

Підтримка:
– брокеринг
– наставництво
– консалтинг 
– коворкінг 

і адміністративні та 
бухгалтерські послуги

– поширення

Результати:
– налагодження 

співпраці B+R
– розробка прототипу 

продукту
– перевірка прототипу 

і бізнес-моделі
– доступ до 

приміщення для 
осіб, що розвивають 
діяльність

– організація «Startup 
Challenge»

Інкубаторакселератор

Півот Півот

Рис. 1. Модель Інкубатора Прискорювача 
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Час в місяцях

Фаза START UP Фаза DEVELOPMENT

О
цінка M
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-TERM

О
цінка EX-PO

ST

Модуль пост інкубації

Підтримка:
– консалтинг
– брокеринг VC

Результати:
– продаж продукту
– пошук стратегічного 

інвестора 

1 12 2 8

М
оніторинг

Модуль акселерації

Підтримка:
– брокеринг S2B або B2A
– консалтинг
– наставництво
– пітчинг 
– професійні офісні 

приміщення 
і консалтинг 
з патентного 
права і в області 
інтелектуальної 
власності

– поширення

Результати:
– налагодження 

співпраці  
B2B або B2A

– реалізація прототипу
– валідація прототипу 

і бізнес-моделі
– розробка кінцевого 

продукту
– доступ до приміщень для 

зрілого бізнесу
– організація «Startup 

Demo Day»

Півот
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4. Імовірність використання продукту / послуги (в яких секторах і галузях ви-
соких технологій та/або інтелігентній спеціалізації може бути використаний 
даний продукт/послуга).

5. Імовірність здійсненності продукту/послуги (якими людськими та фінансо-
вими засобами володіє автор і які особисті та матеріальні засоби будуть для 
нього необхідними). 

6. Рівень прогресу (на якому етапі знаходиться діяльність над продуктом/по-
слугою).

Процес підтримки

Як правило вважається, що у бізнесі стартапу ключем до досягнення успіху є інно-
ваційна ідея для нового продукту або послуги. Водночас, декілька людей у цілому 
світі можуть прийняти таке ж саме рішення одночасно. Тому для того, щоб досяг-
нути успіху, важливою є не тільки ідея, але також і команда. Фахівці, які входять до 
складу команди – інженери, технологи, маркетологи і соціологи, можуть перегля-
нути проблему з різних точок зору і, як наслідок, опрацювати не тільки інновацій-
не, а також розрахункове та можливе до реалізації рішення. 

У порівнянні з іншими способами управління, процес формування інновацій 
Дизайн-Мислення «Design Thinking» ставить найбільший акцент на створенні між-
дисциплінарної команди. 

Метод передбачає, що команда,яка допоможе визначити проблему і вибрати 
краще рішення, а також розробити та випробувати прототип і реалізувати кінце-
вий продукт, повинна залишитися на етапі емпатизації, тобто діагностики потреб 
та проблем користувача (Brown 2009). Більш того, дивлячись через призму харак-

Широкий 
спектр ідей

Попередній 
відбір

Група 
експертів

Вибір
Вхід 

у програму

Рис. 2. Шлях входу у програму
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теристичну для інноваційних проблем (так званих wicked problems – злісні про-
блеми), що вимагають, головним чином, творчого підходу і оригінальних рішень, 
використання методу, який забезпечить різноманіття ракурсів і науково-дослідних 
підходів, принесе бажані результати і, таким чином, утвердження концепції і появ-
лення стартапу у вигляді готової бізнес-моделі на ринку. 

На підставі вищевикладеного, логіка процесу підтримки, яка надається в Інку-
баторі Прискорювачі, була запроектована на основі адаптації та модифікації при-
пущень цього методу. 

Модуль преінкубації

В рамках модуля преінкубації запропоновані такі види підтримки:
1. Бізнескоучинг призначений для аналізу особистісних схильностей май-

бутнього підприємця і збільшення його особистих якостей.
2. Командотворення (тімбілдинг) тобто допомога в створенні міждисциплі-

нарної команди. Команда є одним з ключових елементів для успіху кожного 
стартапу. Її сформування збільшує ймовірність того, що стартап буде розви-
ватися. 

3. Консалтинг – консультації та навчання, на яких члени команди здобувають 
знання про те, як правильно визначити проблемні області, оцінити витрати 
і визначити бізнес-ідею.

Емпатизація 
(співпере-
живання)

Визначення 
проблеми

Генерування 
ідей

Створення 
прототипів

Тестування

Рис. 3. Модель ДизайнМислення «Design Thinking»
Джерело: Spencer 2016

IRM_Inkubatory-akceleratory_2017.01.29.indd   191 2017-01-29   17:31:40



192

4. Послуги використовуються у підтримці ново повсталого бізнесу.
5. Поширення – просування бізнес-ідеї і прийняття заходів, що сприяють об-

міну досвідом і практикою в області реалізації про-інноваційних проектів. 
Результатом наданої підтримки є осягнення навиків ефективного управ

ління людьми, тобто набуття вміння ефективного спілкування, мотивації праців-
ників та делегування завдань особами, які хочуть створити власний стартап. Фор
мування міждисциплінарної команди, що складається із співробітників, вчених 
та зовнішніх експертів. Для цієї мети, окремі члени команди отримують завдання 
для досягнення поставлених цілей і процедури прийняття рішень. Розробка біз
несмоделі, яка включає в себе аналіз і діагностику вихідної ситуації і бізнес-план. 
Проведений аналіз складається з поглиблення і розширення первісної діагности-
ки проблемної ситуації, яка проводиться на стадії входу у програму. Поглиблене 
вивчення причин появлення проблеми надає змогу модифікувати ідею та проек-
тувати продукт в такий спосіб, щоб він був адресований до конкретної аудиторії 
і ідентифікував виявлені проблеми. Зроблений бізнес-план дозволяє визначити 
матеріальні ресурси і запланувати можливі дії і способи їх реалізації в кожній об-
ласті новоствореної організації: виробництво, продаж, розподіл і збут. Його під-
готовка дозволяє також оцінити умови, які переважають в макроекономічному 
середовищі і сприйнятливість запроектованого бізнесу до певних ризиків. Крім 
того, підприємці-початківці отримують також доступ до офісного приміщення, 
яке ідеально підходить для бізнесу. Простір влаштовано так, щоб всі знали один 
одного і працювали разом. Стартапівці мають в своєму розпорядженні доступні 
погодинно конференційні зали та робочі місця. На цьому етапі надається також 
послуга віртуального офісу, тобто спеціальна інтернет-платформа, яка дозволяє 
видимість цілої кореспонденції компанії (листів, факсів, електронних листів) і та-
кож можливість користуватися адміністративними та бухгалтерськими порадами 
в он-лайн. Організація «Startup Meetup» – тобто неофіційні регулярні зустрічі. 
що надають можливість встановлення професійних та товариських контактів при-
значених для обміну концепціями, думками та надихаючими ідеями. Участь в засі-
даннях дає змогу також збирати відгуки про свої ідеї або плани, зустрітися з інши-
ми досвідченими підприємцями і тих, хто тільки починає пригоду зі стартапами. 

Модуль iнкубації

В інкубаційному модулі запропоновані наступні види підтримки:
1. Брокеринг (B2S) метою якого є надання допомоги створеним стартапам 

в області пов›язання їх з інституційним партнером з середовища дослідниц-
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тва і розвитку, а також в координації процесу зародження співробітництва. 
Вибір партнера залежить від конкретики продукту і проблемної сфери, до 
вирішення якої буде необхідним даний продукт.

2. Наставництво – експертний консалтинг, яке надається в ході розробки 
прототипу продукту або послуги на основі попередньо затвердженої ідеї. 

3. Консалтинг полягає у реалізації консультативної діяльності в області вибору 
інструментів і показників, а також опрацюванні, на основі процесу перевір-
ки, методології тестування прототипу продукту і бізнес-моделі.

4. Послуги [services] відносяться до підтримки у розвитку бізнесу.
5. Поширення, яке сприятиме розвиткові співробітництва у сферах науки та 

бізнесу, а також у наголошенні важливості наукових досліджень технологіч-
ної сфери у процесі розвитку стартапів. 

Результатом наданої підтримки є налагодження співпраці стартапу з ін
ститутом досліджень і розробок включаючи розробку правил тієї співпраці 
і принципи надання науково-дослідних приміщень (лабораторії, необхідне облад-
нання). Розробка прототипу товару. Перевірка прототипу і бізнес-моделі тобто 
забезпечення доказів, що даний продукт створений правильно, а отже функціонує 
без жодних помилок а його використання призведе до запланованих результатів. 
Надання юридичних, бухгалтерських та адміністративних послуг. Організа
ція «Startup Challenge» це подія у вигляді конкурсу, створена з метою перевірки 
конкурентоспроможності стартапів та вибору найбільш інноваційних, економічно 
ефективних та перспективних ідей, а також просування дослідно-конструктор-
ських робіт, які були здійснені міждисциплінарними командами і комерціалізація 
їх ефектів. 

Модуль aкселерації

В рамках модулю акселерації запропоновані наступні види підтримки:
1. Брокеринг (B2B або B2A) відноситься до асоціації стартапу з економічним 

партнером або з області адміністрації, у котрого реалізуватиметься розро-
блений прототип продукту. Вибір партнера окреслюється специфікою про-
дукту і проблемною областю, до рішення якої буде застосований продукт.

2. Консалтинг полягає у реалізації консультативної діяльності в області вибо-
ру засобів та показників, а також опрацювання методології для тестування 
прототипу на основі процесу перевірки.

3. Наставництво – експертний консалтинг, який надається під час процесу 
введення змін до прототипу продукту і в розробці нового товару.
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4. Пітчинг «pitching» призначений для оснащення стартапівців навиками в об-
ласті підготовки та проведення пітч-деків «pitch deck», тобто представлення 
презентацій на зустрічах з інвесторами.

5. Послуги – обслуговування підприємців, які вже розвинули свій бізнес. 
6. Поширення спрямоване на організації заходів, які поєднують світ стартапів 

зі світом потенційних клієнтів та інвесторів: представниками корпорацій, 
великих компаній, державних установ і мережами бізнес-ангелів. 

Результатом підтримки є співпраця між стартапом та партнером з корпо
ративного та адміністративного сектору, у якого реалізуватиметься прототип 
продукту. Валідація прототипу – його впровадження і проведення процедури 
тестування і аналізу фактичних наслідків його реалізації. Валідація дозволить пе-
ревірити чи прототип продукту є функціональним і повність задовольняє потре-
би потенціальних покупців і користувачів, і, чи генерує певну цінність для бізнесу. 
Опрацювання фінальної версії продукту полягає у прийнятті необхідних змін 
в прототипі, збагаченні його додатковими функціональними можливостями або 
видаленні тих, які не дали бажаного ефекту. Запевнення офісів високого стан
дарту, що ідеально підходять для людей, які прагнуть створити професійний біз-
нес-імідж, а також консалтинг в області патентного права та права інтелектуаль-
ної власності. Організація заходів у вигляді Demo Days [дні демонстрації]. Їхнім 
систематичними елементами є відкриті та мережеві сесії у формі так званих спід 
дейтів «speed dates». Презентація компанії та розробленого продукту на відкритій 
сесії дає змогу отримати зворотну інформацію про запропоновані продукти чи по-
слуги від потенційних користувачів зацікавлених у їх купівлі. У той час як мережева 
сесія дозволяє швидко і ефективно познайомитися з іншими учасниками зустрічі 
та поширити мережі контактів серед потенціальних інвесторів та бізнес-партнерів. 

Модуль пост-інкубації

У рамках модулю пост-інкубації пропонуються наступні види підтримки.
1. Консалтинг полягає у проведенні консультативної роботи відносно під-

готовки стратегії продажу продукту, вибираючи при цьому оптимальних 
клієнтів та моделі розвитку компанії в області виробництва, маркетингу, 
фінансів, досліджень і розвитку та людських ресурсів.

2. Посередництво [Brokering] (VC «венчурний капітал») пошук інвесторів 
венчурного капіталу зацікавлених в придбанні акцій компанії і підтримкою 
її майбутнього розвитку за рахунок сприяння продажів та інвестицій інно-
ваційних продуктів, їх процесинг, організацію та маркетинг.
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Два сценарії представляють ефект надання підтримки. Перший сцена-
рій – це вхід на фінансовий ринок та продаж опрацьованого продукту новоство-
реною компанією клієнтам з бізнес-сектору і/або державного управління. У цьому 
випадку, прискорювач отримує прибуток від продажу продукту та інвестує 
в подальший розвиток компанії. Другий сценарій – появлення стратегічного 
інвестора, який готовий придбати акції новоствореної компанії і підтримувати її 
подальший розвиток. В цьому випадку прискорювач перепродує акції компанії. 

Моніторинг та оцінювання

Моніторинг та оцінювання проводять з метою забезпечення максимальної ефек-
тивності процесу і ефекту підтримки, яка надається стартапам. 

Моніторинг являє собою «вертикальний» характер і використовується до збору 
та аналізу інформації з метою ефективного управління процесом розвитку старта-
пів в окремих модулях їх підтримки. 

Моніторинг проводиться на основі використання так званої моделі «Ворота» 
stage-gate system, яка застосовується в управлінні процесів інновацій (Cooper 2008). 
Відповідно до неї, праці, які були здійснені кожним стартапом в індивідуальних 
модулях підтримки, будуть розділені на декілька етапів (фаз). 

Кожен етап закінчується так званими воротами, тобто контрольною точкою, 
у якій опікун стартапу підсумовує всю інформацію отриману від стартаповця, і оці-
нює, чи вдалося контрольованому ним стартапові досягнути ефектів (результатів) 
наведених у програмі. Використання моделі дасть змогу ідентифікувати і миттєво 
вирішити проблеми, що можуть появитися протягом діяльностей над введенням 
та розвитком фірми і опрацюванням товару, а також на збір даних, необхідних для 
розробки звітів оцінювання. 

Проведене оцінювання являє собою «горизонтальний» характер і здійснюється 
для того, щоб вибрати стартапи з високим потенціалом зросту. Потенціал розвитку 
кожного зі стартапів є підсумком оцінки досягнутих результатів і розроблених про-
дуктів. Оцінювання проводиться в так званих «мольових каменях» після закінчен-
ня кожного модулю підтримки. Оцінювання ex-ante проводиться після закінчення 
модулю преінкубації. Її позитивний результат дає можливість переходу до модулю 
інкубації. Другою є оцінка mid-term, яка виконується після закінчення модулю ін-
кубації. Її позитивний результат дає можливість переходу до модулю акселерації. 
Оцінка ex-post проводиться після закінчення модулю акселерації, в загальному, 
стосується для підведення підсумків. 
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Оцінка ex-ante

Оцінку ex-ante проводять після закінчення підтримки в модулі преінкубації. Оцін-
ка проводиться з метою окреслення логіки розробленої бізнес-моделі. Методика 
оцінки заснована на припущеннях theory-based evaluation. Опрацьовані бізнес-мо-
делі розглядаються таким чином як гіпотези, які свідчать, що реалізація, викона-
на у відповідних умовах, згідно з конкретними діями і встановленими ресурсами, 
принесе запланований ефект (Górniak 2016). Оцінка послідовностей, прийнятих 
в рамках причинно-наслідкових припущень, дозволяє вибрати ті, які є найбільш 
перспективними. 

Оцінка mid-term

Наступна оцінка ґрунтується на результатах оцінки mid-term, яка виконується 
у середині періоду реалізації підтримки, тобто, після закінчення модулю інку-
бації. ЇЇ мета полягає в оцінці здатності стартапу до розвитку. Опрацьований 
звіт надає таким чином інформацію, яка дає змогу на оцінку його організацій-
них ресурсів (фінансових, людських і маркетингових) і рівень технологічної го
товності прототипу продукту. В опрацьованому звіті оцінюються також очіку-
вані наслідки введення, тобто ефекти застосування прототипу товару у практиці. 
Оцінка потенціалу розвитку враховує значення сукупності, яка дає змогу на по-
рівняння окремих стартапів та вибір тих, які мають найбільший потенціал (Sta-
bryła 2014). 

Оцінка ex-post

Останнім етапом є оцінка ex-post. Звіт опрацьований на її підставі являє собою 
підсумок, а також є спробою оцінки стартапу у вимогах операцій з капіталами. 
Оскільки стартап це початкове підприємство яке, як правило, не має будь-яких 
істотних фінансових результатів, його оцінка, як правило, є проблематичною, тому 
невід›ємною і важливою частиною звіту є порт фоліо та валідація компанії, тобто 
аналіз фактичних ефектів досліджуваного продукту. ґрунтуючись на отриманих 
результатах, підготовлений звіт чітко визначає, які реальні вигоди принесе реа-
лізація продукту, тобто на скільки дешевшим, швидшим, ефективнішим, і більш 
ефективним являється запропоноване рішення від тих, що стосувалися до цього 
моменту. Крім того, оцінка також надає інформацію, на підставі якої можна виявити, 
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чи розроблений продукт є функціональним і простим у використанні. Отримані ре-
зультати дозволяють зробити висновок, чи реалізація продукту вимагає введення 
потенційними клієнтами технічних або організаційних змін у структурі компанії, 
що означає інвестиції в інфраструктуру або навчання персоналу, а також прийнят-
тя правових заходів щодо отримання згоди третіх сторін на їх застосування. Для 
забезпечення ефективної реалізації продукту, в звіті детально вказується, скільки 
часу і які витрати є необхідними для здійснення потрібних змін. 

Фінансування

Як показують результати дослідів ключових перешкод, на шляху розвитку і зміц-
нення ринкової позиції стартапів є обмеженість капіталу (Skala i in. 2015). Наявність 
власних ресурсів і коштів від сім’ї і друзів як правило, є занадто малими і не дозво-
ляють на фінансування розвитку інвестицій. Отримання кредиту є часто неможли-
вим, особливо коли підприємці не мають ніяких активів, які могли б підтвердити 
їх забезпечення. У той час як банківський та фінансові ринки є зазвичай недо-
ступними ресурсами для стартапів, що розпочинають бізнес. Навіть New Connect, 
найпростіший з польських фондових ринків, вимагає доказів досягнень, здобуття 
довіри інвесторів та здатності брати на себе нові корпоративні обов›язки та опра-
цювання цілого процесу (Józefowski, Przybylski 2014). 

З урахуванням труднощів, що виникають в кожній моделі підтримки, пропону-
ються також різні послуги зі збору коштів. Допомога включає в себе: 

– пошук коштів на початок та розвиток бізнесу в рамках безкоштовних дер-
жавних інструментів допомоги;

– забезпечення підтримки з точки зору динамічності зросту і поширення шля-
хом входження до капіталу. 

Модуль преінкубації 

Створення бізнесу в рамках інкубатора прискорювача не вимагає реєстрації під-
приємницької діяльності. Це можливо тому, що в рамках відповідного договору 
він забезпечує підприємцям свою правосуб›єктність. В результаті, на виданих ра-
хунках або підписаних умовах знаходяться дані інкубатора прискорювача з при-
міткою у постаті назви реалізованого проекту. Для того, щоб початкові підприємці 
могли працювати автономно і створити свій власний бренд, всі фінансові операції 
відображаються в індивідуальних, окремих для кожного проекту, банківських суб-
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рахунках. Так як не має потреби реєструвати підприємства, це призводить до того, 
що вони не повинні платити Установі соціального страхування. 

Відповідно до принципу крос фінансування – гнучкого фінансування підпри-
ємств, прискорювач надає послуги в пошуках підтримки для початкуючих компаній 
з більш ніж одного джерела. Допомога, таким чином, відноситься до подачі заявки 
на кошти в бюро праці або оперативних програм Європейського Союзу, а також 
посередництва в організації так званих соціальних зборів. Для цього, прискорю-

Модуль 
преінкубації
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підтримка:

– краудфандинг 
– здобуття дотацій 
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Рис. 4. Фінансування
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вач керує своєю власною платформою краудфандингу, за допомогою якої почат-
куючі підприємці можуть розрекламувати свою ідею та визначити суму, яка буде 
необхідною для запуску бізнесу. Кожен користувач може долучитися до бізнесу 
в двох напрямках – або надати кредит для фінансування діяльності, або вплати-
ти даровизну. Дата погашення, процентна ставка по кредиту і пільги, які отримає 
обдарований, встановлюються індивідуально. 

РинокМодуль пост 
інкубації

Фінансова 
підтримка:

– інвестори 
венчурного 
капіталу VC

Етапи 
життєвого циклу

Фаза MATURITYФаза DEVELOPMENT
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Модуль інкубації

Підприємці, що входять до модулю інкубації, мають зареєстроване підприємство. 
Інкубатор прискорювач підтримує розвиток бізнесу за рахунок надання послуг 
ноу-хау при підготовці заявки на реалізацію цільового проекту, отриманні дота-
ції для проведення конкретних охарактеризованих в ньому дій та врегулюванні 
цієї грантової підтримки. Оскільки основною метою отримання є реалізація нау-
кових досліджень і розробок, джерелом фінансування є передусім дотації видані 
такими установами як Національний Науковий Центр і Національний центр нау-
кових досліджень, а також кошти отримані з операційних програм ЄС. Дотації ві-
діграють дуже важливу роль, тому що дозволяють фінансувати різні категорії ви-
трат, включаючи ті ж самі наукові дослідження та необхідність мати при цьому 
відповідні обладнання і матеріали до їх виконання, а також для створення про-
тотипів та для проведення їх тестування. Крім того, беручи до уваги, що науко-
во-дослідницька діяльність в області високих технологій є надзвичайно дорогою 
і має високий ризик повного або часткового провалу, у такому випадку особли-
вість грантів переважає у тому, що кошти не підлягають зворотові, що є надзви-
чайно важливим. 

Для того, щоб забезпечити власний вклад, чого часто вимагають спонсори, 
швидко зростаючі стартапи можуть розраховувати на даному етапі процесу під-
тримки на фінансову допомогу зі сторони прискорювача, з використанням най-
простішої моделі інвестиції – 100/10, тобто не більше 100 000 злотих в обмін на 
10% акцій компанії. 

Модель акселерації

Акселерація це процес, в якому підприємці, бізнес-ідеї яких характеризуються 
з найбільшим ринковим та технологічним потенціалом, отримують інвестиційну 
пропозицію. Припущення підтримки передбачають, що набуття капіталу здійсню-
ється шляхом створення компанії спеціального призначення та набуття приско-
рювачем акцій у новоствореній компанії. 

Пропозиція майбутньої угоди має кожного разу індивідуальний характер. Умо-
ви визначаються шляхом переговорів і залежать від ринкових перспектив і обсягу 
необхідних накладів. Після прийняття рішення підприємець підписує інвестицій-
ний договір.

Загальні рекомендації з точки зору часу і структури витрат передбачають, що 
інвестиційний період не повинен перевищувати 12 місяців. Про його подовження 
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можуть, однак, вирішити комерційні міркування, при чому максимальний термін 
участі в компанії не може бути довшим, ніж 2 роки. Протягом цього часу, Приско-
рювач може мати не менше ніж 20% акцій у новоствореній компанії і не більше 
49,9%, покриваючи їх в повному обсязі готівковим вкладом. На відміну від цьо-
го, підприємець повинен мати принаймні 50% + 1 акція, але не більше ніж на 80%. 
В якості внеску для покриття акцій, підприємець вплачує обов’язковий внесок – 
апорт, наприклад, у вигляді патенту на винахід і ноу-хау. Фінансовий внесок не ви-
магається. 

Надана за підтримкою Прискорювача фінансова допомога походить з держав-
них коштів, тому за законом це є допомога de minimis. Таким чином, її сума разом 
з іншою допомогою de minimis, отримана підприємцем у той же період і в два попе-
редніх календарних роки, не може перевищувати суму еквівалентну 200 000 євро. 

Модуль пост інкубації

Модуль пост інкубації охоплює процес черпання прибутку та виходу з капітальних 
інвестиції. Бажаним методом виходу є введення компанії на регульований ринок 
та продаж акції Прискорювачем. Альтернативою являється продаж акцій промис-
ловому або фінансовому інвестору і МВО «management buyout». Акції продаються 
за ринковими і конкурентоспроможними цінами. 

Управління процесом 
підтримки стартапів

Правильний курс розвитку окремих компанії будуть регулювати опікуни стартапів. 
Їх завдання включатимуть в себе управління процесом підтримки і приготування 
звітів моніторингу. 

Оцінка потенціалу розвитку окремих стартапів буде зроблена комітетом контр-
олю. Він буде складатися з людей, чиї навички і досвід допоможуть прийняти пра-
вильне рішення, про те чи переходить стартап до наступного модулю підтримки. 

Залежно від модулю це будуть фахівці та промислові експерти, які мають дос-
від в оцінці інноваційних ідей. Крім того, комітет складатиметься з представників 
комерційного і фінансового сектору. 

У разі відмови ідеї, члени комітету контролю представлять стартапові рекомен-
дації, які покажуть, що і в якій мірі повинно бути допрацьоване. Такі дії дозволять 
стартапам допрацювати слабкі сторони і повторити пробу отримання підтримки.
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