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Innowacja – Kooperacja - Region 
W obecnych czasach, aby przetrwać na rynku, firmy nie mogą polegać jedynie na własnych zasobach. 
Muszą się otwierać na swoje otoczenie i korzystać z potencjału innych do wprowadzania ulepszeń i 
nowych rozwiązań. Niniejsza publikacja zawiera przykłady firm z województwa kujawsko-
pomorskiego z różnych branż, które nawiązały udaną współpracę z partnerem zewnętrznym. 
Pozytywne doświadczenia tych firm pokazują, że warto nawiązywać nowe kontakty biznesowe. 
Współpraca często owocuje nowym spojrzeniem na działalność firmy oraz wpływa korzystnie na jej 
rozwój.  
Pragniemy podziękować firmom, które podzieliły się swoimi doświadczeniami i życzymy dalszych 
sukcesów. 
dr inż. Ewa Rybińska 
 
Prezes Zarządu 
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
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Portal współpracy dla innowacji 
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Współpraca na rzecz budowania 
zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim opracowała Model 
działania instytucji otoczenia biznesu nakierowany na pobudzanie współpracy w celu wzrostu działań 
innowacyjnych w regionie. 
Jednym ze znaczących elementów Modelu jest portal współpracy w zakresie innowacji. Portal 
ułatwia komunikację i nawiązywanie współpracy w zakresie innowacji.  

Dla kogo? 
Portal dedykowany jest przede wszystkim przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego 
posiadającym potencjał, chcącym się rozwijać i poszukującym partnerów do współpracy w zakresie 
działalności innowacyjnej. 
Portal daje również możliwość zaprezentowania się instytucjom otoczenia biznesu, które posiadają 
w swojej ofercie usługi wspierające innowacyjność przedsiębiorstw, w ramach jednej regionalnej 
bazy ofert.  

Bazy informacji 
Portal umożliwia dostęp do:  

 bazy usług proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu w naszym regionie zebranych w 
jednym miejscu, 

 bazy ofert współpracy przedsiębiorstw, umożliwiającej znalezienie kooperanta w celu 
zrealizowania wspólnych przedsięwzięć, 

 informacji na temat aktualnych wydarzeń organizowanych w regionie dla przedsiębiorstw, 
konkursów dla przedsiębiorstw oraz sukcesów odnoszonych przez innowacyjne 
przedsiębiorstwa. 

Portal jest wyposażony w narzędzia umożliwiające łatwe wyszukiwanie oraz udostępnienie 
poszukiwanych informacji w zależności od różnych kryteriów. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania naszego portalu 
 i aktywnego udziału w jego tworzeniu! 
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Współpraca się opłaca – dobre praktyki przedsiębiorców 



Nauka dla spółki GEOIDA 

Współdziałanie pracownika naukowego regionalnej uczelni i przedsiębiorstwa GEOIDA Sp. z o.o. 
zaowocowało wymiernymi korzyściami dla spółki. Zagregowane dane kartograficzne i topograficzne 
terenu Pomorza są wykorzystywane w codziennej działalności firmy, przy realizacji kolejnych zleceń.  

Wielobranżowa Pracownia Geodezyjna GEOIDA Sp. z o.o. z Torunia od 1988 roku prowadzi usługi w 
zakresie Geodezji i Kartografii oraz Systemów Informacji o Terenie. Wykonuje pełen zakres prac 
geodezyjno-kartograficznych - od pomiarów osnów począwszy przez podziały i rozgraniczenia 
nieruchomości - pomiary sytuacyjno-wysokościowe, opracowanie map metodą tradycyjną i techniką 
numeryczną na obsłudze geodezyjnej budowy i inwentaryzacji podziemnego uzbrojenia terenu 
skończywszy. Firma zatrudnia 16 pracowników geodezyjnych oraz 4 pracowników w pracowni 
informatycznej. 

Firma GEOIDA przyjęła pracownika naukowego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 
dr Mieczysław Kunz na półroczny staż w ramach projektu "Przedsiębiorczość akademicka - skuteczny 
transfer wiedzy 3". Dr Kunz przeprowadził szczegółową analizę zgromadzonych w formie cyfrowej 
danych przestrzennych – wieloczasowych map topograficznych z okresu 1870–1990 oraz 
posiadanych danych satelitarnych pozyskanych z amerykańskiego satelity Landsat (TM i ETM+). 
Zgromadzone dane zostały przetworzone, ustandaryzowane w zakresie treści oraz przeanalizowane 
pod kątem pokrycia/użytkowania terenu Pomorza w oparciu o dostępne materiały kartograficzne i 
teledetekcyjne. Opiekę nad stażem sprawował Prezes spółki GEOIDA Andrzej Doberski. Nawiązana 
w ramach stażu współpraca jest kontynuowana. 

Dzięki pośrednictwu regionalnej instytucji otoczenia biznesu, jaką jest Towarzystwo Ekonomiczne w 
Bydgoszczy spółka uzyskała przewagę nad konkurencją. Dodatkowo spółka wypracowała własną 
„ścieżkę” nawiązywania współpracy ze środowiskiem naukowym, którą wykorzysta w planach 
rozwojowych firmy.  

*Projekt "Przedsiębiorczość akademicka - skuteczny transfer wiedzy 3" realizowany był w ramach 
PO KL, Działania 8.2 Transfer wiedzy przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy przy 
współudziale Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.  

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest niezależnym, profesjonalnym stowarzyszeniem ekonomistów 
propagującym popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce. Aktywnie uczestniczy w procesie 
reformowania gospodarki, pobudza do działania i integruje środowisko naukowe. Jako instytucja 
otoczenia biznesu dużą wagę przykłada do upowszechniania i popularyzowania nauki (lider 
projektów „PASTW” dot. transferu wiedzy i staży naukowych w przedsiębiorstwach z branży 
przemysłów kreatywnych oraz „inLAB” dot. marketingu usług B+R). 

Koleje opisy „dobrych praktyk” współpracy będą przygotowane według powyższego przykładu. 
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Animator współpracy 
Animator współpracy, ma za zadanie zachęcić przedsiębiorcę do podejmowania działań 
innowacyjnych, pomóc zdiagnozować potrzeby innowacyjne w zakresie produktowym, usługowym, 
marketingowym lub procesowym, zbadać możliwości wdrożenia innowacji w firmie oraz nawiązać 
współpracę z partnerem, który pomoże wdrożyć innowacyjne rozwiązania. Animator współpracy 
pełni rolę „łącznika” między przedsiębiorcą poszukującym nowych rozwiązań, a partnerami którzy są 
w stanie zaspokoić jego potrzeby. 
 
Animator współpracy umawia się w dogodnym dla przedsiębiorcy terminie i przyjeżdża na spotkanie 
do siedziby firmy. Może pomóc przy opracowywaniu oferty, w znalezieniu odpowiedniego partnera i 
skutecznie doprowadzić do nawiązania współpracy. Przedsiębiorców zainteresowanych spotkaniem 



z animatorem współpracy zapraszamy do kontaktu: 
 
BYDGOSZCZ 
Imię i nazwisko animatora 
Regionalne Centrum Innowacyjności 
przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym  
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz 
Bud. RCI , pok. A100 i A101 
e-mail: biurorci@utp.edu.pl 
 
TORUŃ 
Imię i nazwisko animatora 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu 
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń 
godziny pracy: 8:00 - 16:00  
tel.: 56 658 62 90, fax: 56 658 62 99 
e-mail: biuro@iph.torun.pl 
www.iph.torun.pl 
 
WŁOCŁAWEK 
Imię i nazwisko animatora 
Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości 
ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek 
tel.: 54 423 20 00, fax: 54 423 20 12 
e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl 
www.inkubator.wloclawek.pl 
 

 

 


