
O projekcie
Innova Foster to projekt będący częścią europejskiego programu Interreg  
Europe. Jest on odpowiedzią na potrzebę zidentyfikowaną przez Komisję  
Europejską oraz spełnieniem założenia Strategii EU2020, by usprawniać i udo-
skonalać ekosystemy startupów i MŚP w krajach europejskich. W ramach 
przedsięwzięcia siedem regionów Europy zawiązało konsorcjum, by

intensyfikować rozwój startupów poprzez angażowanie ich w inno-
wacyjne procesy na poziomie lokalnym i regionalnym oraz zwiększać 
ich rolę jako źródeł innowacji dla regionu i branż, w których działają.

Poprzez międzyregionalne wizyty, identyfikowanie lokalnych i regionalnych 
programów i polityk, które warto udoskonalić, a także poprzez angażowanie 
lokalnych interesariuszy, Innova Foster chce wspierać środowiska MŚP we 
wszystkich siedmiu regionach. Nasze działania mają umożliwić startupom roz-
wój, wzrost i w przyszłości ekspansję międzynarodową. 

Zachęcamy do zapoznania się z tym, co już udało nam się osiągnąć, co robimy, 
by pomóc sektorowi MŚP oraz jakie możliwości dla startupów i przykłady godne 
naśladowania znaleźliśmy w naszym regionie.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

Startupy i MŚP
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Fazy projektu Innova Foster
Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2017 roku i potrwa do końca roku 2020. Został 
podzielony na dwie fazy, gdzie pierwsza z nich dobiega końca. W ramach Fazy I 
wszyscy partnerzy skupili się na międzyregionalnym procesie uczenia się, który 
miał za zadanie pomóc w stworzeniu planów działań, opartych na wymianie 
wiedzy i wskazanych dobrych praktykach. Celem Fazy II jest monitorowanie 
efektów wdrażania przygotowanych planów. 
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HISZPaNIa - Incyde Foundation
INCYDE (Chamber of Commerce Institute for Creation and Enterprise 
Development) to hiszpańska fundacja z siedzibą w Madrycie, utwo-
rzona w 1999 roku z inicjatywy Izby Handlowej. Organizacja promuje 
przedsiębiorcze postawy i zachęca do zakładania nowych firm i roz-
wijania sektora MŚP w Hiszpanii. 

IrlaNDIa – Cork City Council 
rada miasta Cork odgrywa kluczową rolę we wspieraniu rozwoju 
gospodarczego i przedsiębiorstw w Irlandii. Jest także współzałoży-
cielem partnerstwa Cork Innovates, którego celem jest wspieranie 
i napędzanie przedsiębiorczości regionu.

WIElKa BrYtaNIa – Oldham Metropolitan Borough Council 
Oldham dąży do osiągnięcia zrównoważonej lokalnej gospodarki, 
wspierając przedsiębiorstwa i przyczyniając się do zwiększania ilości 
inwestycji. Głównym celem rady jest wzmocnienie silnej pozycji mia-
sta w hrabstwie Greater Manchester.

SłOWENIa – Scientific Research Centre Bistra Ptuj 
SrC Bistra Ptuj jest regionalną agencją rozwoju i centrum badawczym 
promującym przedsiębiorczość i innowacje. Główne zadania Centrum 
to planowanie i zarządzanie działaniami rozwojowymi w gminach re-
gionu Spodnje Podravje.

POlSKa – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego 
tarr zapewnia szeroki wachlarz usług wsparcia i doradztwa dla MŚP,  
budując regionalną społeczność startupową. agencja promuje rów-
nież inicjatywy technologiczne i zachęca młodych przedsiębiorców do 
tworzenia nowych firm. 

Malta – Malta Enterprise
Malta Enterprise jest agencją rozwoju gospodarczego kraju, odpo-
wiedzialną za promocję bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
a także ułatwiającą rozwój już istniejących inicjatyw. Działa jako do-
radca rządu w zakresie polityki gospodarczej ze względu na bliskie 
i stałe kontakty z głównymi podmiotami gospodarczymi w kraju.

EStONIa – Tartu City Government  
Miasto tartu jest gminą, promującą w regionie innowacje, konku-
rencyjną przedsiębiorczość oraz produkcję i usługi oparte na wiedzy 
i doświadczeniu.

Ekosystem startupów w województwie 
kujawsko-pomorskim 

Kujawsko-pomorski ekosystem startupów znajduje się obecnie w początkowej fazie 
rozwoju, co pozwala sądzić, że jego pełen potencjał zostanie dopiero odkryty. Może 
wskazywać na to wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw w regionie, zanotowany w ostat-
nich latach. Z danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że obecnie 
jest tu blisko 200 tys. przedsiębiorstw – z czego 96% to mikroprzedsiębiorstwa. Wynik 
ten plasuje region na 9 miejscu w kraju (na 16 województw).

region Pomorza i Kujaw to centrum nowoczesnej elektromechaniki, elektrotechniki, 
tworzyw sztucznych, a także żywności. Startupy w regionie działają i specjalizują się 
głównie w: technologiach kosmicznych, chemicznych, żywnościowych oraz w sektorze 
medycznym/zdrowotnym, materiałach i narzędziach, transporcie, eko-innowacjach, 
automatyzacji przemysłowej, farmaceutykach, ICt i inżynierii elektrycznej. 

Jedną z inicjatyw, służących rozwojowi ekosystemu MŚP i startupów w kujawsko-
-pomorskim, jest Exea Smart Space działająca przy toruńskim Parku technologicz-
nym. ten nowoczesny inkubator i przestrzeń do pracy dla freelancerów, startupów  
i młodych firm technologicznych gromadzi obecnie w jednym miejscu ponad 40 firm. 
Przedstawiony przykład wyraźnie pokazuje, że nasz region wykazuje potencjał, by two-
rzyć podobne huby oraz że istnieje szansa na utworzenie formalnego klastra startu-
pów w przyszłości. 

Nasze najlepsze praktykiPartnerzy Innova Foster 

Zobacz, co robią Partnerzy projektu, 
by pomóc lokalnym i regionalnym 
ekosystemom startupów i MŚP.

HISZPaNIa  | Incyde Foundation 
Aerospace – Inkubator Transferu Technologii
https://camaradesevilla.com/.../vivero-aeronautico-incubadora-transferencia-
tecnologia-aeronautica/

IrlaNDIa  | Cork City Council 
Program Innovation Vouchers
www.innovationvouchers.ie

WIElKa BrYtaNIa  | Oldham Metropolitan Borough Council 
Program mentoringu - The Growth Company
https://www.businessgrowthhub.com/services/leadership-mentoring

SłOWENIa  | Scientific Research Centre Bistra Ptuj 
Tkalka / Tkaczka
http://www.novimaribor.com/tkalka/

POlSKa  | Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego 
Startup Weekend Torun
http://communities.techstars.com/poland/torun/startup-weekend/events

Malta  | Malta Enterprise
Utworzenie Life Sciences Centre
https://www.maltalifesciencespark.com/

EStONIa  | Tartu City Government  
sTARTUp Day business festiwal
https://startupday.ee


