
Opis 

Problematyka zaprezentowana w książce koncentruje się na analizie i ocenie innowacyjności 

przedsiębiorstw sektora MSP na obszarach wiejskich z uwzględnieniem kwestii wykorzystania przez 

nie zasobów lokalnych i określeniem realizowanych wzorców innowacji, a także ocenie wpływu 

wdrażanych innowacji na kształtowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Książka przeznaczona jest dla instytucji i organizacji zaangażowanych we wsparcie sektora MSP oraz 

w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, pracowników naukowych oraz studentów uczelni rolniczych 

i ekonomicznych. 
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