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S t r e s z c z e n i e  

W kontekście budowy gospodarki opartej na wiedzy i realizacji Strategii Lizbońskiej istnieje nagląca 
potrzeba poprawy niskiego poziomu innowacyjności polskich regionów. Problematyka związana z roz-
wojem obszarów innowacyjnych jest zagadnieniem nowym i wymagającym zdefiniowania pojęć oraz 
określenia warunków ekonomicznych, społecznych i przestrzennych niezbędnych dla jego wzrostu. 
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości i warunków kreacji obszaru innowacyjnego opartego na 
potencjale Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Proces ten, poprzedzony interdyscyplinarnymi 
badaniami, wiązałby się z aktywizacją wybranych ośrodków miejskich, potrzebą poprawy ich dostępności 
komunikacyjnej, jakości przestrzeni, rozbudowy infrastruktury usługowej oraz ochrony wartości przy-
rodniczych i krajobrazowych. Realizacja takiego obszaru wymaga opracowania koncepcji przestrzennej 
w skali regionalnej, koncentracji kapitału oraz inwestycji strategicznych, a także szerokiego wsparcia 
władz regionalnych i lokalnych.  
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A b s t r a c t  

The context of development the knowledge – based economy and the implementation of Lisbon Strategy 
triggers an urgent need to improve on the innovation level of Polish regions. The issue concerning the 
development of innovative areas is a new problem, in need of implementation and determination, 
especially in economic, social and spatial terms, crucial for development. The aim of the article is to 
present the possibilities and conditions regarding the creation of an innovative area based on the potential 
of the Kraków Metropolitan Area. Such a process, preceded by interdisciplinary research, needs to be 
backed up by mobilizing chosen cities, improving their transport base, spatial quality, increasing service 
infrastructure and protecting the landscape and environment. Growth of such an area has to be based on 
a pre-designed spatial concept on a regional scale, concentration of capital and investment strategies, as 
well as wide range of support from the regional and local authorities. 
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1. Wstęp 

Pobudzenie innowacyjności jest jednym z podstawowych kierunków rozwoju gospo-
darczego Unii Europejskiej. W ramach odnowionej Strategii Lizbońskiej1, której celem jest 
budowa gospodarki opartej na wiedzy i uzyskanie przez Unię Europejską pozycji świato-
wego lidera ekonomicznego, zostały przyjęte priorytety2, planowane do finansowania 
z funduszy unijnych, dotyczące: 
–  podniesienia atrakcyjności regionów i miast państw członkowskich, 
–  wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki opartej na 

wiedzy, 
–  tworzenia atrakcyjnych i wyspecjalizowanych miejsc pracy.  

Strategia ta zakłada wzmocnienie potencjału silnych i konkurencyjnych regionów 
w aspekcie ekonomicznym, społecznym i ekologicznym [7]. 

W tym kontekście warto zastanowić się nad znaczeniem planowania przestrzennego 
jako instrumentu wspierania procesu rozwoju innowacyjności. Z zapisów odnowionej 
Strategii Lizbońskiej wynika silne powiązanie aspektów innowacyjnych, opartych na wzro-
ście sektora B&R oraz na zacieśnianiu współpracy pomiędzy światem nauki i przemysłu, 
z aspektami przestrzenno-jakościowymi związanymi z poprawą dostępności komunikacyj-
nej i transportowej, zapewnieniem odpowiednich usług, uzyskaniem wysokiej jakości śro-
dowiska i zrównoważonego rozwoju. Zapisy Strategii Lizbońskiej, wraz z powiązanymi 
z nią instrumentami finansowymi, stanowią wsparcie działalności innowacyjnej i szansę na 
rozwój nowoczesnych struktur gospodarczych, które w znaczący sposób mogą przyczynić 
się do transformacji gospodarki i poprawy konkurencyjności kraju i regionu. Wykorzysta-
nie tej szansy w województwie małopolskim stwarza możliwość kreacji obszarów innowa-
cyjności opartych na krakowskim potencjale akademickim i przemysłowym, szczególnie 
w sektorze high-tech. Planowanie i budowa obszarów innowacyjnych wymaga zapewnienia 
ładu przestrzennego, wysokiej jakości środowiska, dobrej dostępności komunikacyjnej oraz 
atrakcyjnej przestrzeni pracy i zamieszkania człowieka. Wiąże się to z potrzebą znacznej 
transformacji struktury przestrzennej obszaru metropolitalnego.  

2. Obszary i regiony innowacyjne 

Problematyka związana z rozwojem obszarów innowacyjności jest zagadnieniem 
nowym i wymagającym zdefiniowania pojęć oraz określenia warunków ekonomicznych, 
społecznych i przestrzennych niezbędnych dla jego wzrostu. 

Innowacyjność jest zdolnością oraz motywacją kraju, regionu lub przedsiębiorstwa do 
kreowania, absorpcji, dyfuzji i imitacji innowacji3. Obszarem innowacyjnym można na-
zwać rejon o przyspieszonym rozwoju ekonomiczno-społecznym bazującym na gospodarce 
opartej na wiedzy i przemyśle zaawansowanych technologii oraz charakteryzujący się 
zwiększoną konkurencyjnością i wyższym poziomem życia mieszkańców [9]. W tym zna-
czeniu obszar innowacyjny odnosi się do miasta metropolii, ale może również obejmować 
większy układ zurbanizowany tworzący region innowacyjny lub region wiedzy4. Podstawą 
rozwoju takiego regionu jest z reguły silna metropolia skupiająca funkcje administracyjne, 
komunikacyjne, transportowe (węzły transportu krajowego i międzynarodowego), me-
dialne, mieszcząca siedziby firm, ośrodki mediów, a także wyspecjalizowane ośrodki roz-
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woju przedsiębiorczości i centra technologiczne. W skali globalnej innowacyjne mia-
sto/region stanowi węzeł integrujący wiele powiązań fizycznych uwidocznionych w formie 
ciągów komunikacyjnych, jak i wirtualnych w postaci sieci kontaktów, zależności i związ-
ków korporacyjnych.  

Biorąc pod uwagę zdolność do kreacji i absorpcji innowacji, można wskazać regiony 
innowacyjne – stanowiące wąską grupę najlepiej rozwijających się w skali globalnej obsza-
rów, wytwarzających najbardziej zaawansowane rozwiązania innowacyjne, regiony adapta-
cyjne – mające zdolność do przyjmowania oraz rozprzestrzeniania wytworzonych inno-
wacji, regiony imitacyjne – w których innowacje pojawiają się ze znacznym opóźnieniem 
i rzadko są adaptowane oraz regiony skansenowe – pozostające poza obszarem rozwoju, 
w których innowacje nie występują. W odniesieniu do Polski trudno mówić o istnieniu 
zarówno regionów innowacyjnych5, których budowa w warunkach europejskich może być 
utrudniona, jak i adaptacyjnych [4]. 

Wskaźnikiem pozwalającym uznać dany region za innowacyjny jest poziom innowa-
cyjności mierzony za pomocą czynników określających warunki niezbędne dla rozwoju 
współczesnej kreatywnej i konkurencyjnej gospodarki.  

Wśród czynników mających wpływ na poziom innowacyjności bierze się pod uwagę 
potencjał innowacyjny, poziom inwestycji w sektorze B&R, innowacyjność i przedsiębior-
czość firm, aplikacje wyników badań oraz umiejętność wdrażania technologii6. Innowacyj-
ność danego obszaru przejawia się w liczbie zatrudnionych inżynierów, w stopniu, w jakim 
społeczeństwo uczestniczy w kształceniu ustawicznym, w udziale sektora high-tech w prze-
myśle i usługach oraz w sumie wydatków na badania i rozwój. 

Według Raportu Europejskiego, stanowiącego element Strategii Lizbońskiej, poziom 
innowacyjności Polski7 jest bardzo niski i wynosi 0,24, czym daleko odbiega zarówno od 
liderów innowacyjności, takich jak Szwecja (0,73), Szwajcaria (0,67) czy Finlandia (0,64), 
jak i od średniej europejskiej równej 0,45. Wynik ten plasuje Polskę wśród państw 
rozwijających się, a tendencja wzrostowa8 indeksu w ciągu ostatnich pięciu lat wskazuje na 
możliwość uzyskania średniej europejskiej w ciągu 20 lat.  

Niski poziom polskiej innowacyjności ma swoje odzwierciedlenie w rozwoju poszcze-
gólnych regionów, które cechuje duże zróżnicowanie. Województwo małopolskie, będąc 
szóstym pod względem innowacyjności województwem Polski, zajmuje dopiero 219 pozy-
cje na 246 regionów europejskich9. W odniesieniu do poszczególnych kategorii mających 
wpływ na poziom innowacyjności województwo małopolskie, pozostające daleko w tyle za 
ośrodkiem mazowieckim, przegrywa z pomorskim, dolnośląskim oraz śląskim i jest na 
porównywalnym poziomie z województwami łódzkim i opolskim [2]. 

Instrumentem wspierającym procesy innowacyjne jest Regionalna Strategia Innowacyj-
ności wspomagająca transformacje ekonomiczne w gospodarkę opartą na wiedzy i wzrost 
konkurencyjności regionu. Wśród elementów budujących sieć współpracy wspierającą 
procesy innowacyjne można wyróżnić instytuty naukowe i badawcze, przedsiębiorstwa, 
instytucje finansowe oraz ośrodki stymulujące powstanie nowych firm technologicznych, 
rozwój i transfer technologii, komercjalizację badań oraz szeroko rozumianą współpracę 
pomiędzy nauką i przemysłem. Do ośrodków tych zaliczamy przede wszystkim centra 
transferu technologii, preinkubatory, inkubatory technologiczne oraz parki technologiczne, 
a także charakterystyczne dla Polski parki przemysłowo-technologiczne [3]. 
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3. (Infra)Struktura innowacyjności w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 

W województwie małopolskim potencjał innowacyjny koncentruje się głównie w Kra-
kowskim Obszarze Metropolitalnym. Kraków jest ośrodkiem dominującym i skupiającym 
zdecydowaną większość ośrodków proinnowacyjnych, instytutów naukowych i badawczych, 
a także nowoczesnych, innowacyjnych firm działających również w branży high-tech.  

Bogata sieć ośrodków naukowych i badawczych decyduje o silnej pozycji regionu kra-
kowskiego w skali kraju. Kraków, drugie po Warszawie centrum akademickie, mieści 
30 instytutów naukowo-badawczych oraz 22 uczelnie wyższe, kształcące ponad 190 tysięcy 
studentów i zatrudniające około 20 tysięcy pracowników naukowych. Obecność dobrze 
rozwiniętej infrastruktury naukowo-badawczej sprawia, że Kraków staje się zagłębiem 
dobrze wykształconych ludzi, otwartych na innowacyjne rozwiązania potencjalnych pra-
cowników sektora high-tech. Od kilku lat zauważa się próbę rozwoju potencjału akademic-
kiego w innych miastach województwa, jak Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, Nowym Targ 
czy Oświęcim, jednak ich struktura i organizacja nastawiona jest głównie na funkcję edu-
kacyjną, a nie prowadzenie prac badawczych. W ramach krakowskich uczelni funkcjonuje 
około dziesięciu Centrów Doskonałości skupiających wybitnych uczonych i prowadzących 
badania na światowym poziomie, dwa Centra Zaawansowanych Technologii skupiające 
instytucje naukowo-badawcze prowadzące badania interdyscyplinarne w poszukiwaniu 
innowacyjnych rozwiązań oraz Platformę Technologiczną Odlewnictwa.  

Struktura gospodarcza Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jest zróżnicowana, ze 
znacznym udziałem mało konkurencyjnego przemysłu tradycyjnego. W Krakowie i jego 
strefie podmiejskiej zauważa się rozwój sektora zaawansowanych technologii oraz nowocze-
snych wyspecjalizowanych usług otoczenia biznesu. Również większość inwestycji zagra-
nicznych skupia się w Krakowie oraz w jego strefie podmiejskiej w powiatach wielickim 
i krakowskim, a także w powiatach zachodnich stanowiących łączniki i wspólną strefę wpły-
wów metropolii krakowskiej i aglomeracji górnośląskiej. Pomimo że w strukturze gospodarki 
regionu obserwuje się wzrost liczby nowoczesnych przedsiębiorstw i branż, to ich działalność 
w bardzo małym stopniu opiera się na badaniach i najnowszych odkryciach naukowych10. 

Intensyfikacji współpracy między nauką a przemysłem służą centra transferu technolo-
gii, preinkubatory i inkubatory technologiczne, a także parki technologiczne oraz klastry 
innowacyjne. Choć ośrodki te w większości mieszczą się na terenie miasta Krakowa, siecią 
swoich kontaktów obejmują również inne miasta województwa lub kraju.  

Największą grupę wśród tych ośrodków stanowią centra transferu technologii związane 
głównie z uczelniami i zajmujące się przede wszystkim rozwojem sieci współpracy między 
nauką a przemysłem, wspieraniem komercjalizacji wiedzy i technologii oraz informacją 
i wsparciem w zakresie korzystania z funduszy europejskich. Wśród najaktywniejszych 
centrów transferu technologii można wymienić CITRRU i CTT funkcjonujące odpowied-
nio przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Politechnice Krakowskiej. W powiązaniu z kra-
kowskimi uczelniami funkcjonują cztery akademickie inkubatory przedsiębiorczości 
(preinkubatory) wspierające nowo powstające firmy, zakładane przez absolwentów i reali-
zujące innowacyjne pomysły. Dodatkowo, w celu rozwoju firm w sektorze high-tech utwo-
rzono dwa inkubatory technologiczne. Jeden z nich oddany do użytku w 2008 r. w Parku 
Technologicznym w Czyżynach ma skupiać głównie firmy z branży IT, a drugi – w trakcie 
budowy – w Parku Technologicznym w Pychowicach przeznaczony jest dla firm biotech-
nologicznych.  
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Warto zauważyć, że żadna z tych instytucji nie ma charakteru wielkoprzestrzennego. 
Ośrodki te najczęściej zajmują kilka pomieszczeń, rozbudowując przede wszystkim wirtu-
alną sieć kontaktów między różnymi podmiotami procesów innowacyjnych. Większość 
z tych przedsięwzięć ma charakter instytucjonalny, czego szczególnym przykładem są 
funkcjonujące w mieście klastry11. Niektóre z nich, jak na przykład Małopolski Klaster 
Informatyczny Eklaster czy Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych, łączą instytu-
cje zlokalizowane w różnych obszarach miasta i województwa. Duże rozproszenie partne-
rów powoduje, że tworzą one bardziej sieć kontaktów i współpracy niż przestrzenną kon-
centrację wzajemnie powiązanych, konkurujących i kooperujących ośrodków, będącą pod-
stawowym wyróżnikiem klastra12. W niektórych przypadkach oprócz struktury wirtualnej 
klastra rozwijana jest także jego przestrzenna forma, oferująca warunki dla tworzenia się 
grona, czego przykładem może być budowa infrastruktury dla Klastra Science Life w Parku 
Technologicznym w Pychowicach oraz Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu. 

W Krakowie funkcjonują dwa parki technologiczne zlokalizowane w sąsiedztwie 
III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Pychowicach oraz Politechniki Krakowskiej 
w Czyżynach. Od wielu lat planowana jest budowa parku w Nowej Hucie, ale inwestycja ta 
wciąż nie może doczekać się realizacji. Poza wymienionymi parkami technologicznymi 
w Krakowie działa jeszcze kilka instytucji, z nazwy lub rodzaju osiedlonych firm (sektor  
high-tech) zbliżonych do tego typu ośrodków. Mają one jednak charakter komercyjnych 
parków biznesu i nie prowadzą działalności właściwej dla parku technologicznego. 

4. Obszary innowacyjności a Specjalne Strefy Ekonomiczne 

Park Technologiczny w Krakowie rozwija się od 10 lat, opierając się na terenach Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). Powołanie w 1997 r. Krakowskiego Parku Technolo-
gicznego13 wynikało ze wspólnej inicjatywy środowiska naukowego i przemysłowego 
i stanowi połączenie idei władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o budowie parku naukowego 
w ramach III Kampusu z chęcią utworzenia parku przemysłowego w rejonie HTS.  

Powiązanie SSE z rozwojem parku technologicznego i transformacją gospodarki miasta 
w kierunku sektora high-tech było specyficznym przykładem SSE i wiązało się z zamysłem 
twórców ustawy14 o innowacyjności tych obszarów. Pierwotnie w ustawie założono, że 
SSE ma mieć charakter stymulujący rozwój potencjału regionalnego, łącząc w sobie 
elementy wzrostowe bazujące na rozwoju technologicznym i innowacyjnym, na terenie 
których realizowana produkcja ograniczy się do nowoczesnych form wytwórczości 
i  czystych technologii. W kolejnych nowelizacjach ustawy założono preferencje dla 
inwestorów strategicznych oraz dużych firm dostarczających gotowe technologie.  

Wynikające z ustawy warunki osiedlenia w strefie i możliwości uzyskania ulg podat-
kowych dla firm stało się barierą dla powstawania małych innowacyjnych przedsiębiorstw 
i prowadzenia działalności właściwej dla parku technologicznego. Dopiero przystąpienie 
Polski do struktur UE i dostęp do funduszy unijnych umożliwiły Krakowskiemu Parkowi 
Technologicznemu prowadzenie projektów wspierających powstawanie innowacyjnych, 
małych firm oraz stymulujących rozwój powiązań między nauką i przemysłem.  

Obecnie na strukturę SSE – KPT składa się czternaście podstref podzielonych na ponad 
40 kompleksów o powierzchni całkowitej ponad 416 ha zlokalizowanych na terenie woje-
wództwa małopolskiego i podkarpackiego. W Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 
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kompleksy SSE – KPT mieszczą się w dwunastu lokalizacjach, z czego siedem znajduje się 
na terenie miasta Krakowa. Pomimo że wszystkie kompleksy funkcjonują w ramach Kra-
kowskiego Parku Technologicznego, większość z nich ma charakter produkcyjny, skupia-
jący działalność wytwórczą (wykorzystując zarówno technologie nowoczesne, jak i trady-
cyjne) oraz usługowy – głównie w ramach sektora BPO. Jedynie w czterech kompleksach 
krakowskich prowadzona jest działalność typowa dla parku technologicznego15. Podstrefy 
te w większej części są już zajęte, choć często niezagospodarowane, a rezerwy terenowe nie 
są rozległe. Dodatkowo zabudowa parku prowadzona inwestycjami typu greenfield jest 
realizowana w formie obiektów – siedzib pojedynczych firm, a nie zespołów biurowych 
o otwartych przestrzeniach i elastycznym kształtowaniu wnętrz, przeznaczonych pod 
wynajem i mających możliwość przyjmowania wielu przedsiębiorstw. 

5. Obszary innowacyjności – budowa sieci. Podsumowanie i wnioski 

Z przytoczonych danych wynika, że poziom innowacyjności zarówno Polski, jak 
i Małopolski jest bardzo niski. W kontekście budowy gospodarki opartej na wiedzy i reali-
zacji Strategii Lizbońskiej istnieje nagląca potrzeba poprawy tej sytuacji. Niska ocena 
innowacyjności powinna stać się stymulatorem zmian zmierzających do kreowania wszech-
stronnej i trwałej polityki regionalnej nastawionej na stworzenie warunków, pobudzenie 
oraz rozwój innowacyjności w regionie. Niewątpliwie potencjał naukowy i przemysłowy 
aglomeracji krakowskiej umożliwia rozwój takich obszarów w Krakowskim Obszarze 
Metropolitalnym. Podstawą tego działania mogą być Specjalne Strefy Ekonomiczne, pod 
warunkiem dostosowania regulacji prawnych, na wybranych terenach, do kreacji firm 
zaawansowanych technologii i promowania działalności o charakterze innowacyjnym. 

Obecnie główne ośrodki zaangażowane w rozwój procesów innowacyjnych koncentrują 
się w Krakowie. Do budowy sieci, kompleksu obszarów innowacyjności należy rozważyć 
możliwość ekspansji potencjału do innych miast regionu i opracowania strategii prze-
strzennej ich rozwoju w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego. Działania te wymagają przeprowadzenia badań interdyscypli-
narnych skupiających się na: 
1) określeniu uwarunkowań przestrzennych, społecznych i ekonomicznych rozwoju 

obszarów innowacyjności, 
2) analizie uwarunkowań istniejących obszarów SSE pod kątem możliwości i ograniczeń 

rozwoju parków technologicznych, inkubatorów, ośrodków badawczych oraz ewentual-
nie parków przemysłowych dla sektora high-tech. Lokalizacje spełniające te uwarunko-
wania powinny pozostać chronione przed przyjmowaniem innej działalności,  

3) analizie ośrodków miejskich Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego pod kątem 
możliwości ich rozwoju jako obszarów innowacyjności (lokalizacje uczelni, centrów 
naukowo-badawczych oraz ośrodków wspierania innowacji),  

4) analizie otoczenia (inicjatywy podejmowane w innych miastach województwa małopol-
skiego oraz województw śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego) dla nawiązania 
współpracy i rozwoju sieci kontaktów w celu wzmocnienia potencjału całego regionu, 

5) określeniu działań, które należy podjąć w celu poprawy jakości przestrzeni, infrastruk-
tury i środowiska miast, wytypowanych pod rozwój obszarów innowacyjności w celu 
stworzenia odpowiednich warunków dla przyciągnięcia i utrzymania kadry,  
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6) benchmarkingu – poszukiwaniu dobrych praktyk w rozwiązaniach zastosowanych 
w procesie rozwoju obszarów innowacyjności w innych krajach UE, np. w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii czy Finlandii.  
Szczególnym wsparciem dla budowy silnego regionu opartego na wiedzy i innowacji 

może być współpraca z regionem śląskim w ramach aktywizacji obszarów położonych 
pomiędzy Krakowem i Katowicami w pasie oddziaływania autostrady A4. Działanie takie 
wpisuje się w przytaczaną od kilku lat koncepcję „Autostrady Innowacji”16 zakładającej 
rozwój ośrodków zaawansowanych technologii oraz przedsięwzięć opartych na bazie osią-
gnięć naukowych, zlokalizowanych wzdłuż autostrady A4, w obszarze od Wrocławia po 
Kraków, a w przyszłości po Rzeszów. Koordynacja działań w celu utworzenia obszaru 
innowacyjnego opartego na potencjale Krakowa, Katowic i Gliwic może przyczynić się do 
wzrostu znaczenia i wzmocnienia bipola śląsko-krakowskiego oraz powstania układu po-
równywalnego i konkurencyjnego w stosunku do aglomeracji warszawskiej. Rozwój Auto-
strady Innowacji17 jako obszaru innowacyjności jest procesem trudnym i długotrwałym, 
a wzorów do jego realizacji można szukać np. w brytyjskim Corridor M4, gdzie lokalizacja 
kilku laboratoriów i ośrodków badawczych o randze krajowej i międzynarodowej przyczy-
niła się do transformacji strukturalnej, funkcjonalnej i społecznej małych miast i rozwoju 
obszaru technopolii. 

Doświadczenia światowe wskazują, że proces rozwoju wielkoprzestrzennych obszarów 
innowacyjności może przebiegać w określonych warunkach w sposób spontaniczny i nie-
kontrolowany (np. Dolina Krzemowa, Droga 128) lub być działaniem zaplanowanym, 
kontrolowanym i konsekwentnie realizowanym (np. Technopolis, Technobelt). Strategia 
rozwoju obszaru innowacyjności, np. w formie „Autostrady Innowacji” wiąże się z po-
trzebą ustanowienia odpowiednich uwarunkowań prawnych i ekonomicznych w wybranych 
na ten cel obszarach. Ten długotrwały proces wymaga stworzenia szerokiej wizji, przekro-
czenia barier regionalnych, a także wieloetapowego, spójnego planu działania realizowa-
nego konsekwentnie przy szerokim wsparciu władz regionalnych i lokalnych, a także 
krajowych. Rozwój obszaru innowacyjności nie jest jedynie realizacją swoistej struktury 
gospodarczej, ale procesem transformującym cały region. Stąd zapisy normujące rozwój 
obszaru innowacyjnego powinny zostać zawarte jako priorytetowe działania w dokumen-
tach planistycznych szczebla wojewódzkiego, takich jak: Plan Zagospodarowania Obszaru 
Metropolitalnego, Plan Zagospodarowania Województwa oraz Strategia Rozwoju Woje-
wództwa i Regionalna Strategia Innowacyjności. Umożliwi to koncentrację kapitału 
i inwestycji strategicznych niezbędnych przy realizacji tak szeroko zakrojonego projektu, 
łączącego się z rozwojem elementów struktury przestrzennej związanych z innowacyjno-
ścią. Lokalizacja nowych ośrodków naukowo-badawczych, parków technologicznych, 
biznesowych i przemysłowych, a także zespołów firm i fabryk tworzących klastry wymaga 
przede wszystkim poprawy dostępności komunikacyjnej i rozwoju infrastruktury transpor-
towej, w tym transportu publicznego. Rozwój i koncentracja przemysłu high-tech wymaga 
zapewnienia wysoko wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej odpowiednich do jej wyma-
gań warunków życia, co wiąże się z potrzebą aktywizacji wybranych, szczególnie mniej-
szych ośrodków miejskich, rozbudową infrastruktury usługowej, a także poprawą jakości 
przestrzeni oraz ochroną wartości przyrodniczych i krajobrazowych. 
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P r z y p i s y  

1 Zapisy odnowionej Strategii Lizbońskiej przyjęte przez Radę Europy w 2005 r. powstały w efekcie 
krytycznej analizy stanu realizacji Strategii Lizbońskiej z 2000 r. 

2 W ramach dokumentu Polityka spójności wspierająca wzrost i zatrudnienie. Strategiczne Wytyczne 
Wspólnoty 2007–2013 [7]. 

3 Definicja przytoczona za A. Pomykalski, Innowacje, Łódź 2001. 
4 Rozwój regionów wiedzy poprzez wzmocnienie potencjału naukowego, budowę klastrów 

badawczych i rozwój sieci kontaktów stanowi jedno z działań programu szczegółowego 7PR 
„MOŻLIWOŚCI”. 

5 Za regiony innowacyjne można uznać Dolinę Krzemową oraz Singapur, stanowiące najbardziej 
dynamiczny obszar rozwoju gospodarczego. Miejsca te charakteryzują się wysokim stopniem 
związków i relacji o skali globalnej [4]. 

6 InnoMetrics European Innovation Scoreboard 2007, luty 2008. 
7 Ibidem. 
8 0,21 (2003, 2004), 0,22 (2005), 0,23 (2006), ibidem. 
9 Ranking regionów został ustalony według syntetycznego wskaźnika innowacyjności regionalnej 

(SWIR) opracowanego przez M. Markowską na podstawie danych Eurostat [2]. 
10 ,,Analiza potencjału innowacyjnego przemysłu w Małopolsce” wykonana przez M. Wójtowicz 

w ramach projektu ZPORR „Rozwój systemu wymiany informacji między sektorem nauki i gospo-
darki poprzez tworzenie baz danych projektów wspierających innowacyjność w Regionie Małopol-
skim” realizowanego przez Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska, Kraków 
2007. 

11 Na terenie Krakowa funkcjonuje 5 z 8 klastrów województwa małopolskiego, głównie o charakte-
rze badawczym i technologicznym, takich jak: Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych, 
Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych, Klaster Life Science, Małopolsko-Podkarpacki 
Klaster Czystej Energii i niedawno powołany Klaster Gier – European Games Centre. Pozostałe 
klastry województwa to: Tarnowski Klaster Przemysłowy ,,Plastikowa Dolina” i Klaster 
,,Medycyna Południowy-Wschód” z siedzibą w Tarnowie oraz Miasteczko Multimedialne – Klaster 
Multimediów i Systemów Informacyjnych zlokalizowane w Nowym Sączu. 

12 Por. z definicją klastra w słowniku pojęć „Innowacje i transfer technologii” dostępnym w wersji 
książkowej, jak i na stronie internetowej Portal Innowacji, www.pi.gov.pl. 

13 W 1997 r. założono spółkę Centrum Zaawansowanych Technologii (przekształconą później 
w Specjalną Strefę Ekonomiczną – Krakowski Park Technologiczny SSE – KPT) zarządzającą 
trzema podstrefami o powierzchni łącznej 66 ha zlokalizowanymi w Pychowicach, Czyżynach 
i Nowej Hucie.  

14 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 1994, 
Nr 123, poz. 600). Park technologiczny w Krakowie został powołany na mocy Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. z późniejszymi zmianami. 

15 Są to, oprócz parków technologicznych obecnych w podstrefach w Czyżynach i Pychowicach, 
niewielkie działki zajmowane przez Centrum Techniczne Delphi oraz Europejskie Centrum 
Rozwoju Oprogramowania Sabre. 

16 Koncepcja „Autostrada Innowacji” była tematem III konferencji z cyklu ,,Uniwersytet dla 
Przemysłu” zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński 4.04.2005. 

17 Rozwój Autostrady Innowacji na wzór Corridor M4, na podstawie Specjalnych Stref Ekonomicz-
nych, zaprezentowali na konferencji naukowej ,,Struktura przestrzenna Małopolski a sieć metropo-
litalna – Studia, interpretacje, koncepty” M. Wdowiarz-Bilska i J. Błachut w referacie pt. Obszary 
innowacyjności w strukturze regionu metropolitalnego Krakowa i Katowic, Kraków 23.06.2008. 
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Rys. 1. Elementy innowacyjności w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym: A – parki tech-

nologiczne, istniejące i planowane, B – obszary aktywizacji naukowo-technologicznej,  
C – główne lokalizacje uczelni wyższych, D – centra transferu technologii, E – inkubatory 
technologiczne: funkcjonujące i tworzone, F – preinkubatory, G – parki biznesu, H – klastry: 
siedziby i tworzone skupiska, I – obszar Miasta Krakowa, J – strefa podmiejska, K – Krakow-
ski Obszar Metropolitalny (opr. aut. na podstawie badań własnych opartych na SUiKZP Mia-
sta Krakowa, 2003, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, 
                                                                 Kraków 2003) 

Fig. 1. Innovation elements in the Kraków Metropolitan Area: A – existing and planned technology 
parks, B – areas of scientific and technology activity, C – main location of universities,  
D – centres for technology transfer, E – technology incubators – operating and under construction, 
F – pre-incubators, G – business parks, H – clusters – headquarters and concentrations, I – area 
of the City of Kraków, J – suburban zone , K – Kraków Metropolitan Area (according to the 
author on the basis of  Study on Conditions and Directions of Spatial Development of the City 
of Kraków, Kraków 2003, Małopolska Region Spatial Development Plan, Kraków 2003)  
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Rys. 2. Rozmieszczenie podstref SSE – KPT w obszarze województwa małopolskiego 

z uwzględnieniem wielkości kompleksów (opr. aut.) 

Fig. 2. Location and size of the subzones SEZ – KTP in the Małopolska Region 
(according to the author) 
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1. Introduction 

Stimulation of innovation is one of the basic trends in the European Union economic 
development. Within the framework of the renewed Lisbon Strategy1, which aims at 
creating a knowledge-based economy and putting the European Union in a position of the 
world’s economic leader, some priorities have been set2, which are to get European Union 
funding, concerning: 
–  improvement in the attractiveness of the member states’ regions and cities, 
–  support for innovation, entrepreneurship and knowledge-based economy development, 
–  creation of attractive and specialized workplaces.  

The strategy assumes enhancement of the potential of strong and competitive regions 
with respect to economic, social and ecological aspects [7]. 

In this context, it is worth giving consideration to the role spatial planning can play in 
the process of innovation development. The renewed Lisbon Strategy clearly links 
innovation processes, growth of R&D sector and relations between science and industry to 
sustained growth, improvement in communication and transport, adequate quality of 
services and high quality environment. The question is how to use this opportunity for the 
Małopolska region to create an innovation area based on the potential of the metropolitan 
Kraków. 

2. Innovation areas and regions 

The issues related to the development of innovation regions are new and require 
a definition of concepts as well as determination of the economic, social and spatial 
conditions indispensable to the development. 

Innovativeness is the ability and motivation of a country, region or enterprise to create, 
absorb, diffuse and imitate innovations. Innovation area is a region where there is 
accelerated social-economic growth related to knowledge-based economy and high-tech 
industry characterized by increased competitiveness and high standard of living of its 
inhabitants [9]. In this sense, innovation area refers to a metropolitan city but it can also 
mean a larger urbanized system such as an innovation region or a knowledge region3. 
At the basis of such a region’s development there is a strong metropolis which concentrates 
functions such as administration, communication, transport (national and international 
transportation nodes), the media and which is house to enterprises and media headquarters 
as well as specialized centres for entrepreneurship development and technological centres. 
On a global scale an innovation city/region is a hub integrating both physical links such as 
traffic arteries and virtual links such as networks of connections, interdependencies and 
corporational relations.  

Given the ability to create and absorb innovation, it is possible to distinguish the 
following region categories: innovation regions which are a narrow group of globally 
fastest-developing areas which create the most advanced innovative solutions; adaptation 
regions which can adapt and diffuse the produced innovations; imitation regions where 
innovations appear with a significant delay and are hardly ever adapted; and Skansen – like 
regions which are outside development areas and where innovations do not occur. As far as 
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Poland is concerned, it is hard to name either innovation regions4, which may be difficult to 
create under European conditions, or adaptation regions [4]. 

An indicator which allows a region to be regarded as innovative is the level of 
innovativeness measured in terms of factors indispensable to the development of creative 
and competitive contemporary economy.  

Factors that influence the level of innovativeness include innovation potential, level 
of investment in R&D, innovativeness and entrepreneurship of businesses, application of 
research and implementation of technologies5. The innovativeness of a given area is 
reflected in the number of engineers employed, the extent to which population participates 
in continuous education, the share of high-tech in industry and services and in the aggregate 
expenditure on research and development. 

According to the European Report which is part of the Lisbon Strategy Poland’s 
innovation level6 is very low and equals 0,24 which places Poland very far behind the 
leaders of innovation such as Sweden (0,73), Switzerland (0,67) or Finland (0,64) and 
the European average which is 0,45. The result puts Poland among “developing countries” 
and the growing trend in the index7 in the last five years shows that the European average 
can be achieved in 20 years.  

The low level of innovation in Poland is reflected in greatly varied development of 
particular regions. The Małopolska region which is the sixth in Poland as regards 
innovation holds the 219th place among the 246 European regions8. As for particular 
categories affecting regional innovation, Małopolska lags behind Mazowsze region, loses to 
the regions of Pomorze, Dolny Śląsk and Silesia and is on the level comparable to the 
regions of Łódź and Opole [2]. 

The instrument supporting innovation processes is Regional Innovation Strategy that 
assists economic transformations into knowledge – based economy and improvements in 
the competitiveness of the region. The elements that make up the collaboration network 
supporting innovation processes include research and development centres, enterprises, 
financial institutions and centres stimulating the setting up of new technology enterprises, 
development and transfer of technologies, commercialization of research and collaboration 
between education institutions and industry in a broad sense of the word. These centres are 
mainly technology transfer centres, pre-incubators, technological incubators and parks as 
well as industrial-technological parks which are typical of Poland. [3]. 

3. Innovation (Infra)Structure in the Kraków Metropolitan Area 

Innovation potential of the Małopolska region is concentrated basically in the Kraków 
Metropolitan Area. Kraków is the dominant centre where the majority of proinnovative 
centres, research and development institutes as well as modern high-tech firms are situated.  

A large network of scientific and research centres determines the strong position of the 
Kraków region on the national scale. Kraków, an academic centre second only to Warsaw, 
is home to 30 research institutes and 22 higher education institutions which teach over 190 
thousand students and employ 20 thousand scientific workers. The presence of a well- 
-developed educational and research infrastructure makes Kraków a source of well-educated 
people who are open to innovation solutions and are potential employees of the high-tech 
sector. For several years, some other cities such as Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, Nowy 
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Targ or Oświęcim have been trying to develop their academic potential but their structure 
and organization is geared predominantly toward education and not research. Within 
Kraków universities there are ten Centres of Excellence gathering outstanding scientists and 
doing research at the world level, two Centres for Advanced Technologies accumulating 
research and development institutions that conduct interdisciplinary studies in search of 
innovation solutions and Technology Platform for Foundry Engineering. 

The Kraków Metropolitan Area has a diverse economic structure with a significant 
share of traditional industry which is not very competitive. In Kraków and its suburban 
zone there is noticeable growth of advanced technologies sector and modern specialized 
services for business environment. Most foreign businesses also concentrate in Kraków and 
its suburbs in the districts of Wieliczka, Kraków and western districts which are links 
between the Kraków metropolis and the Upper Silesia agglomeration and the zone of their 
mutual influence. Although there has been an increase in the number of modern enterprises 
and lines of business in the economy structure of the region they rely on research and the 
latest innovations only to a small extent. 

To enhance collaboration between educational institutions and industry centres for 
technology transfer, technological pre-incubators and incubators as well as technological 
parks and innovation clusters have been set up. Although most of them are Kraków-based, 
their network of contacts covers other cities in the voivodship or the country.  

The largest of them all are centres for technology transfer which are associated with 
universities and their main activities include development of networks of collaboration 
between science and industry, advancement of knowledge and technology 
commercialization, information about procurement of EU funding. The most active centres 
for technology transfer are CITRRU and CTT which work at the Jagiellonian University 
and Cracow University of Technology respectively. Four academic business incubators 
(pre-incubators) are linked with Kraków universities. They give support to new businesses 
set up by graduates and implementing innovative ideas. Two additional technology 
incubators have been established to develop high-tech sector firms. One became available 
for use in the Czyżyny Technology Park in 2008 and will consist of IT enterprises. The 
other is still under construction in the Pychowice Technology Park and is designed for 
biotechnological firms.  

It is worth pointing out that none of the institutions occupies a large space. The centres 
usually take up a few rooms. Their primary activity is developing a virtual network of 
contacts between various subjects of innovation processes. The majority of these 
undertakings are of institutional nature which is best exemplified by clusters operating in 
the city9. Some of them, like the Małopolska Information Cluster called Eklaster or the 
Małopolska IT Cluster combine institutions that are situated in different parts of the city or 
region. Due to the dispersion of partners, they create a network of contacts and 
collaboration rather than a spatial arrangement of interrelated centres that compete 
and collaborate which is a distinguishing feature of a cluster. In some cases, apart from the 
virtual structure, the cluster develops into a spatial form, for example the infrastructure for 
the Science Life Cluster in the Pychowice Technology Park or Multimedia City in Nowy 
Sącz. 

In Kraków there are two technology parks in the vicinity of the IIIrd Campus of the 
Jagiellonian University in Pychowice and Cracow University of Technology in Czyżyny. 
Establishment of a park in Nowa Huta has been planned for many years but the project has 
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not been implemented yet. Beside the above mentioned technology parks there are also 
some other institutions in Kraków that resemble these centres because of their name or the 
type of the settled enterprises (high-tech). However they are commercial business parks and 
their activities are not typical of a technology park. 

4. Innovation Areas versus Special Economic Zones 

The Kraków Technology Park has been developed for 10 years basing on the grounds of 
Special Economic Zone (SEZ). The establishment of the Kraków Technology Park10 in 
1997 resulted from a joint initiative of the science and industrial circles and is 
a combination of the Jagiellonian University’s authorities idea to build a science park on 
the IIIrd campus with the desire to set up an industrial park near the Sendzimir Steel Mill.  

Combining SEZ with a technology park and the city’s economy transformation towards 
high-tech sector was a specific example of SEZ and corresponded to the idea of the authors 
of the Innovation Act11 concerning the areas. Originally, the Act assumed that SEZ are to 
stimulate the regional potential development and contain growth elements based on 
technological and innovation development. The production would be limited to modern and 
clean technologies. Subsequent amendments to the Act gave preference to strategic 
investors and big enterprises providing ready-made technologies.  

The conditions of settlement in the Zone and tax reductions for firms pursuant to the 
Act became a barrier for setting up small innovation enterprises and for the technology park 
to function in a proper way. Only Poland’s accession to EU and availability of EU funding 
let the Kraków Technology Park implement projects supporting small innovation 
enterprises  and stimulating relationship between education institutions and industry.  

Currently SEZ – KTP consists of fourteen subzones divided into over 40 complexes 
with a total area of over 416 ha located in the Małopolska and Podkarpacie regions. The  
SEZ-KTP complexes of the Kraków Metropolitan Region are situated on twelve sites, 
seven of which are in the city of Kraków. Although all the complexes operate within the 
Kraków Technology Park most of them are production units using both modern and 
traditional technologies and BPO services. Only four complexes in Kraków carry out 
projects typical of a technology park12. Most of the subzones are occupied although they are 
often undeveloped and land reserves are not extensive. Moreover, the park is developed 
using “greenfield” investment and the development is implemented by means of particular 
objects which are firms’ headquarters rather than office complexes with open space and 
adjustable interiors that could be rented and house many enterprises. 

5. Innovation areas – network building. Summary and conclusions 

The quoted data show the level of innovation in both Poland and Małopolska to be very 
low. In the context of building a knowledge-based economy and implementing the Lisbon 
Strategy there is an urgent need to improve the situation. Such a low rating for innovation 
should stimulate changes that would aim at creating a comprehensive and stable regional 
policy geared to establishing conditions for innovation stimulation and development in the 
region. The educational and industrial potential of the Kraków agglomeration can 
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undoubtedly foster the development of such areas in the Kraków Metropolitan Area. The 
basis for action could be Special Economic Zones provided that the legal regulations in 
selected areas are adjusted so that high-tech enterprises can be set up there and innovation 
promoted. 

At present, major centres involved in innovation processes development are Kraków- 
-based. For building networks and a complex of innovation areas it is necessary to consider 
expansion of the potential into other cities of the region and drawing up strategies of their 
spatial development in the region and particularly in the Kraków Metropolitan Area. Such 
actions require interdisciplinary studies focusing on: 
1) defining spatial, social and economic conditions for the development of innovation 

areas; 
2) an analysis of the existing SEZ conditions to reveal opportunities for and impediments of 

the development of technology parks, incubators, research centres and, possibly, 
industrial parks for the high-tech sector. Locations that meet these conditions should be 
protected against admitting other types of activity;  

3) an analysis of the cities in the Kraków Metropolitan Area to determine whether there are 
opportunities for their development as innovation areas (location of higher education 
institutions, research and development centres and innovation promotion centres);  

4) an analysis of the environment (initiatives taken by other cities in the Małopolska 
voivodship and the voivodships of Silesia, Podkarpacie, Świętokrzyskie) with a view to 
establishing collaboration and developing a network of contacts in order to strengthen 
the potential of the whole region; 

5) determining actions to be taken in order to improve the quality of space, infrastructure 
and environment of the cities designated to develop innovation areas so that adequate 
conditions are created for attracting and maintaining the staff;  

6) benchmarking – search for “good practices” in the solutions used by other EU countries 
such as Germany, Great Britain or Finland in the development of their innovation areas.  
Collaboration with Silesian region in the field of activation of the areas between 

Kraków and Katowice in the belt of the A4 motorway can support the establishment of 
a strong knowledge- and innovation-based region. Such action is in keeping with the 
concept of “Innovation Highway” which has been advocated for many years13. It assumes 
the development of advanced technologies centres and enterprises based on scientific 
achievements along the A4 highway from Wrocław to Kraków and Rzeszów in the future. 
Joint potentials of Kraków, Silesia and Wrocław can have an advantage over the Warsaw 
agglomeration and create a strong innovation area. The development of “Innovation 
Highway”14 as an innovation area is a long and difficult process and an example to be 
followed is British Corridor M4 where location of several high-ranking laboratories and 
research centres contributed to the structural, functional and social transformation of small 
towns and to the development of a technopolis area. 

Implementation of large-scale innovation areas requires activation of selected cities, 
improvement in communication, development of service infrastructure and in particular 
location of new research and development centres as well as enhancement of the quality of 
space and protection of natural environment and landscape values. A long-term process 
of this kind requires a consistent multi-stage action strategy, support from local and 
regional authorities, capital concentration and strategic investments. There is no doubt that 
the process of building such an innovation area within the framework of interregional 
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collaboration can contribute to the improvement of the region’s competitiveness and its 
economic growth. 

The outlined problems should find solution in planning documents such as Metropolitan 
Area Development Plan and Voivodship Development Plan as well as Regional Innovation 
Strategy. 

N o t e s  

1 The regulations of the renewed Lisbon Strategy approved by the Council of Europe in 2005 were an 
effect of a critical analysis of the implementation of the 2000 Lisbon Strategy.  

2 Within the document Cohesion policy supporting growth and employment. EU strategic guidelines 
for 2007–2013 [7]. 

3 Development of knowledge regions through enhancing education potential, establishment of 
research and development clusters and growth of contact networks is one of the actions included in 
the detailed programme 7PR “OPPORTUNITIES”. 

4 Silicon Valley and Singapore can be regarded as innovation regions with the fastest growing 
economies. They are characterized by a high degree of connections and relations on a global scale. 

5 InnoMetrics European Innovation Scoreboard 2007, February 2008. 
6 Ibidem. 
7 0,21 (2003, 2004), 0,22 (2005), 0,23 (2006), ibidem. 
8 The regions were ranked according to the synthetic index of regional innovation (SWIR) developed 

by M. Markowska on the basis of Eurostat [2]. 
9 In Kraków there operate 5 out of 8 Małopolska Voivodship clusters mainly involved with research 

and technologies such as: Małopolska IT Cluster, Małopolska Cluster of IT, Life Science Cluster, 
Małopolska-Podkarpacie Clean Energy Cluster and recently established European Games Centre. 
The other clusters include; Tarnów Industrial Cluster “Plastic Valley” and Tarnów-based Klaster 
South-East Medicine’ Cluster, Multimedia City – Multimedia and Information Systems Cluster) 
situated in Nowy Sącz. 

10 In 1997 a company called Centre for Advanced Technologies was set up later transformed into 
Special Economic Zone – Kraków Technology Park. It manages three subzones which occupy 
a total area of 66 ha in Pychowice, Czyżyny and Nowa Huta.  

11 Special Economic Zones Act of October 20, 1994 (Official Journal 1994, No. 123, item. 600). The 
Kraków technology Park was established basing on the Council of Ministers Regulation of October 
14, 1997 with subsequent amendments. 

12 Apart from the technology parks in the Czyżyny and Pychowice subzones, these are small lots 
occupied by technology Centre – Delphi and European Centre for Software Development Sabre 
which are offices designed for particular firms and not open space office complexes with adjustable 
interiors which can be rented to many enterprises. 

13 The concept of Innovation Highway was subject of the IIIrd conference in the series called 
University for Industry organized by the Jagiellonian University on 4.04.2005. 

14 The development of Innovation Highway modelled on Corridor M4, basing on Special Economic 
Zones was presented by M. Wdowiarz-Bilska and J. Błachut in their presentation Innovation areas 
in the structure of the Kraków and Katowice metropolitan region at the conference Struktura 
przestrzenna Małopolski a sieć metropolitalna – Studia, interpretacje, koncepty, Kraków 
23.06.2008. 
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