
 

 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami  i pytaniami dotyczącymi interpretacji 

niektórych pojęć zawartych w dokumentach konkursowych w ramach Działania 1.4 – 1.6 

RPO, poniżej przedstawiamy słowniczek ważniejszych definicji, stworzony dla potrzeb 

konkursu 1.5.1_2 oraz 1.5.2_3. 

Zaznaczamy, iż definicję mają charakter informacyjny i mają stanowić pomoc w 

przygotowaniu  przez Wnioskodawców dokumentów konkursowych,  natomiast w celu 

zapoznania się z pełnym brzmieniem definiowanych pojęć odsyłamy do aktów prawnych i 

dokumentów źródłowych.  

centrum doskonałości – jednostka naukowa lub jej wyodrębniona organizacyjnie część, 
która prowadzi badania naukowe oraz współpracę międzynarodową, szczególnie w ramach 
programów UE, w celu rozwoju nauki w dziedzinach uznanych za priorytetowe dla 
gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Centra doskonałości 
reprezentują najwyższy poziom naukowy i techniczny, skupiają wybitnych naukowców, 
posiadają odpowiednie zaplecze techniczne. Ich podstawę musi stanowić uznana jednostka 
badawcza, np. placówka PAN, uczelnia wyższa czy jednostka badawczo-rozwojowa. Centra 
doskonałości realizują projekty z zakresu badań podstawowych, a także poszukują 
innowacyjnych rozwiązań. Prowadzą działalność edukacyjną, szkoleniową i usługową. 
Programy ich działań odpowiadają potrzebom regionu. 
Źródło: http://www.pomorskie.eu/pl/praca/instytucje_otoczenia_biznesu/centra_doskonalosci) 

centrum edukacyjno-wdrożeniowe (CEW) – lokalne ogniwo Infrastruktury dla Rozwoju Firm 
Innowacyjnych, służące budowaniu gospodarki opartej na innowacjach poza aglomeracją trójmiejską, 
poprzez: 

− podnoszenie konkurencyjności lokalnych MSP za pomocą szkolenia i doradztwa w 
zaawansowanych technologiach, 

− kształtowanie świadomości innowacyjnej w lokalnej społeczności poprzez edukację 
proinnowacyjną, 

− utworzenie lokalnego punktu dostępu i doradztwa (na poziomie gminy i/lub powiatu) w 
zakresie korzystania z regionalnych systemów wspierania innowacyjności, 

− utrzymywanie w imieniu inicjatora powstania CEW stałej współpracy operacyjnej z Biurem 
Wdrażania RIS-P.  

Źródło: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P); Projekt 
Programu tworzenia Infrastruktury dla Rozwoju Firm Innowacyjnych w województwie 
pomorskim(opracowanie dostępne pod adresem: http://www.ris-
pomorskie.pg.gda.pl/fileadmin/docs/Dokumenty_programowe/infrastruktura-
streszczenie.pdf) 

centrum zaawansowanych technologii (CZT) – konsorcjum naukowe składające się 
z jednostek naukowych prowadzących badania naukowe o uznanym poziomie światowym 
oraz innych podmiotów działających na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych,  
innowacji i wdrożeń. Prowadzące ponadto, na podstawie umowy, działalność o charakterze 
interdyscyplinarnym, służącą opracowaniu, wdrażaniu i komercjalizacji nowych technologii 



związanych z dziedzinami nauki uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach 
polityki naukowej i innowacyjnej państwa. 
Źródło:  „Przewodnik Tworzenia Centrum Zaawansowanych Technologii”, Krajowy Punkt 

Kontaktowy Programów Badawczych UE  (opracowanie dostępne pod adresem: 

http://www.kpk.gov.pl/images/fundusze_strukturalne/czt/CZT.doc) 

inkubator przedsiębiorczości – specjalnie zorganizowana przestrzeń posiadająca charakter 
lokalny, służąca do kreowania, stymulowania i wspierania młodych przedsiębiorstw. 
W odróżnieniu od klastrów przedsiębiorczości, skupiających przedsiębiorstwa i instytucje 
otoczenia biznesu działające już na danym terenie i w określonej branży, inkubatory są 
ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorstw, które dopiero zaczynają funkcjonować. 
Źródło: „Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć”, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, 2005 (opracowanie dostępne pod adresem: 
http://www.parp.gov.pl/files/74/81/105/inn_transfer_tech.pdf) 

instytucja otoczenia biznesu — należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub 
średniego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub 
średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub 
przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych 
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 
Źródło: § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 20 maja 2009 r. w 
sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 85, poz. 719) 

park naukowy/technologiczny – zainicjowany i subwencjonowany ze środków publicznych 
kompleks naukowo-przemysłowy, którego zadaniem jest tworzenie klimatu sprzyjającego 
przedsięwzięciom innowacyjnym, zwiększającego dynamikę rozwoju regionu poprzez 
transfer i komercjalizację technologii ze sfery B+R do praktyki gospodarczej. Park 
naukowy/technologiczny jest ulokowany na terenie lub w pobliżu ośrodka naukowego, przez 
co zapewnia kontakty podmiotów gospodarczych z instytucjami naukowymi. Dostarcza 
odpowiedniej do potrzeb powierzchni pomieszczeń na prowadzenie działalności MŚP, 
laboratoriów, instytutów naukowo-badawczych. Zapewnia w pewnym zakresie usługi 
wspierające biznes (gł. doradztwo patentowe i technologiczne), a także pośredniczy w 
pozyskiwaniu środków finansowych na prace badawcze, wdrożeniowe i uruchomienie 
działalności nowych firm, gł. typu spin-off. 
Źródło: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) 

park technologiczny - należy przez to rozumieć 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, 
wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu 
i rozwoju przedsiębiorstw, 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. 



Źródło: art. 2, ust 1, pkt 15 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu 
inwestycji (Dz.U. z 2006 r. nr 66, poz. 472) 

partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje pracodawców i organizacje związkowe 
reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. nr 100, poz. 
1080, z późn. zm.), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz 
jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz.U. nr 169 z 2008 r., poz. 1049). 
Źródło: art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) 


