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Opracowanie sygnalne 

Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach  

z Kujawsko-Pomorskiego  

 

Województwo kujawsko-pomorskie w okresie 2011-2013 należało, obok mazowieckiego,  

do województw, w których udział mikroprzedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w liczbie 

mikroprzedsiębiorstw ogółem kształtował się powyżej średniej w Polsce. 

 

Ryc. 1. Udział mikroprzedsiębiorstw, które w latach 2011-2013 wprowadziły innowacje w liczbie 

mikroprzedsiębiorstw ogółem 
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W przypadku innowacji marketingowych wartość wskaźnika obrazującego udział 

mikroprzedsiębiorstw, które je wprowadziły względem ogólnej liczby mikroprzedsiębiorstw była  

o 1,1 p. proc. wyższa niż średnio w Polsce. W odniesieniu do innowacji procesowych wskaźnik ten był 

wyższy o 1,3 p. proc., produktowych wyższy o 0,9 p. proc. i organizacyjnych wyższy o 0,5 p. proc.  

Spośród wymienionych rodzajów innowacji w latach 2011-2013 najczęściej 

mikroprzedsiębiorstwa w województwie kujawsko-pomorskim wprowadzały innowacje organizacyjne 

i procesowe (odpowiednio 21,3% i 21,2%). Na zbliżonym poziomie było też wdrażanie innowacji 

produktowych (19,4%). Podobnie jak w całej Polsce najmniejszy był udział mikroprzedsiębiorstw, 

które wprowadziły innowacje marketingowe (11,5%).  

Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim: 

 w latach 2011-2013 współpracę z innymi podmiotami w zakresie działalności 

innowacyjnej podjęło 6,6% mikroprzedsiębiorstw. Było to o 0,7 p. proc. więcej niż 

średnio w Polsce. Kujawsko-pomorskie zajęło trzecie miejsce wśród województw,  

po małopolskim (7,2%) i mazowieckim (7,0%), pod względem udziału przedsiębiorstw 

współpracujących z innymi podmiotami w zakresie działań innowacyjnych w ogólnej 

liczbie mikroprzedsiębiorstw; 

 w mikroprzedsiębiorstwach przychody ze sprzedaży nowych lub istotnie 

ulepszonych produktów, wprowadzonych na rynek w latach 2011-2013 stanowiły 

4,1% ogółu przychodów ze sprzedaży. Było to o 0,1 p. proc. mniej niż w Polsce; 

 udział mikroprzedsiębiorstw, które w latach 2011-2013 korzystały z publicznego 

wsparcia dla innowacji w  liczbie mikroprzedsiębiorstw ogółem wyniósł 7,3%.  

Było to o 0,2 p. proc. mniej niż w Polsce. 

 

 
 
Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 
 
Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker  
tel. 52 36 69 349  
e-mail: k.hunker@stat.gov.pl 
 

 
Więcej informacji na temat innowacji w mikroprzedsiębiorstwach w naszym województwie  

znajdą Państwo w opracowaniu Urzędu pn.:  

Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach w województwie kujawsko-pomorskim  

w latach 2011-2013,  

która ukaże się na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/  

w dniu 9 marca 2016 r. 
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