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XXI wiek to czas dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia, mających 
wpływ już nie tylko na pojedyncze przedsiębiorstwa, ale i na gospodarkę jako 
całość; zalicza się do tych uwarunkowań także te związane z transformacją go-
spodarki Polski: odłożony popyt restytucyjny, zjawiska dekapitalizacji majątku 
narodowego itp. Istotna w tym kontekście jest rola innowacji i innowacyjności.

Człowiek (i  organizacje, które tworzy) od  zawsze dążył do  polepszenia 
warunków bytu, do rozwoju i  realizacji coraz to nowych celów i zamierzeń. 
Obecnie przed intensywnie globalizującą się gospodarką świata, jak i  przed 
gospodarkami poszczególnych krajów stoją wyzwania związane z nasilającą 
się konkurencją, zwłaszcza wyścigiem technologicznym. W krajach wyżej roz-
winiętych dotyczy to raczej inicjowania innowacyjnych rozwiązań, w innych 
jedynie ich naśladowczego wprowadzania.

Przykłady przodujących w świecie czy to gospodarek, czy to pojedynczych 
organizacji gospodarczych – idea podejścia procesowego daje przedsiębiorstwu 
jakościowo nowe możliwości kreowania przewagi konkurencyjnej – wskazują, 
że innowacyjność, choć wymaga czasu, jest możliwa do osiągnięcia. Potrzebne 
do tego jest pobudzanie innowacji, zarówno dla bieżących, jak i dla przyszłych 
potrzeb, zapewnienie zarazem stabilności i zmiany. Stabilność pozwala na uzy-
skanie korzyści wynikających z ekonomiczności skali operacji i stopniowe ucze-
nie się. Zmiana i eksperymentowanie z kolei są konieczne dla postępów w pro-
duktach, procesach i  technologiach. Innowacja jest wyróżniającą zdolnością, 
prowadzącą wprost do  przewagi konkurencyjnej. Dlatego we  współczesnej 
gospodarce innowacyjność przedsiębiorstw odgrywa szczególną rolę: stwa-
rza przesłanki do nieprzerwanego rozwoju ekonomicznego i determinuje jego 
tempo. Im wyższy jest poziom innowacyjności przedsiębiorstw, tym dynamicz-
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niej rozwija się gospodarka. Ważne zwłaszcza są zmiany o charakterze jako-
ściowym, a najważniejszy – klient mogący zaspokoić swą potrzebę dzięki no-
wemu produktowi lub korzyściom wynikającym z nowych rozwiązań.

Innowacje są już nie tylko „zbawieniem” dla przedsiębiorstw, ale wręcz ko-
niecznością na wysoce konkurencyjnym rynku światowym. Tym samym, chcąc 
nadążyć za konkurencją, konieczna jest rzetelna polityka informacyjna, skutku-
jąca sprzężeniem zwrotnym do nadawcy i w rezultacie właściwą odpowiedzią 
na zapotrzebowanie rynku.

Problematyce pozyskiwania środków unijnych na  innowacyjne projekty 
inwestycyjne w świetle teorii podejścia procesowego dotychczas nie poświę-
cano zbyt wiele uwagi. Tymczasem ocena procesów innowacyjnych, w zależ-
ności od  sytuacji konkretnych przedsiębiorstw, ważna jest ze  względów nie 
tylko poznawczych, ale przede wszystkim pragmatycznych. Na rynku dostęp-
ne są wprawdzie różne opracowania analizujące w  sposób fragmentaryczny 
problem zewnętrznego finansowania środkami unijnymi. Jednak niezależnie 
od  różnic między poszczególnymi pozycjami (co do  absorpcji środków unij-
nych, obszarów lub poziomów wykorzystania środków unijnych, odmiennych 
metod w ramach określonego podejścia itp.) wszystkie one mają jedną wspól-
ną cechę. Autorzy koncentrują się mianowicie na wybranej metodologii po-
zyskiwania środków unijnych; niekiedy ich ona wręcz fascynuje, zwłaszcza 
gdy dotyczy metody „nowej” i  „modnej”. W Polsce odnosi się to do  analizy 
procesowej.

Praktyka gospodarcza pokazuje, że  zależnie od  sytuacji przedsiębiorstw 
i  różnych problemów wymagających rozwiązania niezbędne są  różne podej-
ścia czy metodologie pozyskiwania środków unijnych. Wynika to z konieczno-
ści sformułowania założeń strategii innowacyjnej określonych produktów. Tym 
bardziej, że w obliczu coraz większych barier w dostępie do zewnętrznego fi-
nansowania środki unijne stanowią w polskich warunkach największe źródło 
wsparcia projektów związanych z wdrażaniem innowacji.

Głównym celem opracowania jest pokazanie, jak w  teorii i  praktyce wy-
gląda proces pozyskiwania środków unijnych. Przyjęłam cztery podstawowe 
założenia.

1. Skoncentrowałam się na  przedsiębiorstwie w  ujęciu procesowym, nie 
deprecjonując walorów podejścia systemowego, ekonomicznego czy przedsię-
biorstwa jako systemu społecznego (w ujęciu nauk behawioralnych).

2. Rozwój przedsiębiorstwa postrzegam w  szerszym kontekście: innowa-
cyjności jako ważnego składnika jego konkurencyjności. Czynię to  z  pełną 
świadomością, albowiem warunkiem rozwoju są przede wszystkim innowacje 
służące własnym projektom inwestycyjnym. Dziś nikt nie kwestionuje niezbęd-
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ności finansowania zewnętrznego, zdając sobie sprawę z potencjału tkwiącego 
w  środkach unijnych jako wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw 
oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

3. Procedurę ubiegania się o dotację przedstawiam w ramach autorskiego 
modelu pozyskiwania środków unijnych, a także stanowiącego jego podstawę 
procesowego podejścia metodologicznego.

4. Aplikacyjność założeń tego modelu – jego praktyczną weryfikację (prze-
testowanie) – prezentuję na przykładzie przedsiębiorstw meblarskich.

Na tle tych założeń, w rezultacie prac studyjnych i badań empirycznych do-
tyczących przedsiębiorstw meblarskich, formułuję wnioski odnoszące się nie 
tylko do poprawności metodologicznej założeń modelu, ale również do  jego 
użyteczności praktycznej. Przedstawione w książce wyniki i dane są w zasa-
dzie reprezentatywne dla różnych sektorów gospodarki.

Treść pracy, jej hipotezy, konstatacje i postulaty są wyrazem refleksji interdy-
scyplinarnej, porównań rozmaitych podstaw i narzędzi pozyskiwania środków 
unijnych. W związku z  tym w pracy używam wielu terminów specyficznych 
dla różnych dziedzin wiedzy. Definicje tych pojęć podaję w  tekście zasadni-
czym opracowania, na niektóre z nich chciałabym zwrócić uwagę Czytelnika 
już teraz. W kontekście środków unijnych „innowacja” oznacza wprowadze-
nie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu 
do procesu, produktu (towaru lub usługi), marketingu lub organizacji. Jej isto-
tą jest wdrożenie nowości do  praktyki przez przedsiębiorstwo innowacyjne. 
„Przedsiębiorstwo innowacyjne” z kolei to takie przedsiębiorstwo, które wpro-
wadza nowe rozwiązania w  odniesieniu do  procesu, produktu, marketingu 
lub organizacji – na skalę światową, gdy dane rozwiązania jest już stosowane 
przez konkurentów na świecie, ale nie stosowane jeszcze w kraju, lub na ska-
lę krajową, gdy dane rozwiązanie stosowane jest przez konkurentów na rynku 
krajowym, ale nie stosowane do tej pory przez to przedsiębiorstwo.

Wdrożenie nowego produktu i zaoferowanie go na rynku, wdrożenie no-
wego procesu, metod marketingowych lub nowej organizacji działalności 
przedsiębiorstwa to  niejako warunek otrzymania wsparcia w  postaci refun-
dacji części kosztów związanych z  realizacją innowacyjnego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego.

Zdaję sobie sprawę z niewyczerpania w opracowaniu tak złożonej proble-
matyki, jaką jest pozyskiwanie środków unijnych w teorii ujęcia procesowego. 
Wypada mieć nadzieję, że wiele z zaprezentowanych kwestii będzie przedmio-
tem dalszych studiów i badań.
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