Poznań/Warszawa 27.04.2020

Szanowny Panie Marszałku,
w imieniu środowiska Instytucji Otoczenia Biznesu, w tym szczególnie parków i inkubatorów
technologicznych/przedsiębiorczości, centrów transferu technologii i centrów innowacji pragnę zwrócić się z
prośbą o rozważenie wdrożenia propozycji działań wypracowanych przez zespół ekspertów w oparciu o
informacje zebrane przez SOOIPP od ośrodków innowacji w związku z pandemią COVID 19.
Jako Stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju innowacji podjęliśmy się ustalenia, jaki wpływ ma obecna
sytuacja społeczna i gospodarcza na innowacyjne firmy technologiczne, będące w szczególny sposób istotne
dla polskiej gospodarki oraz na same ośrodki innowacji, będące stymulatorami działania tychże firm z sektora
MSP.
W ostatnich dniach przeprowadziliśmy ankietowanie oraz wywiad wśród kierowników ośrodków innowacji
dotyczące obecnej sytuacji wśród lokatorów. Pozwoliło to na zebranie informacji co do najważniejszych
obecnie działań, które mogą istotnie wesprzeć zarówno innowacyjne firmy, jak również ośrodki.
Do najważniejszych wniosków z przeprowadzonego przez nas rozpoznania należy zaliczyć istotne problemy
firm w ośrodkach, (z których prawie połowa to podmioty z branży informatycznej wdrażające produkty i usługi
z obszaru ICT). Są one spowodowane niemal całkowitym wstrzymaniem działalności usługowej dla odbiorców
indywidualnych i dużym jej ograniczeniem dla podmiotów gospodarczych. Napotykane ograniczenia obejmują:
1.

Brak płynności finansowej firm, szczególnie silnie odczuwany przez podmioty korzystające z dotacji, co
jest związane z długotrwałym procesem rozliczania i akceptowania wniosków o płatność. Dotąd w
normalnych warunkach firmy finansowały okresy oczekiwania z innych wpływów z działalności
gospodarczej. Obecnie spadki sprzedaży są tak silne, że istotnie zagrażają nie tylko płynności
finansowej, ale i dalszemu działaniu firm.

2.

Problemy z dostępnością pracowników, opiekujących się dziećmi oraz odmawiających pracy innej niż
zdalna z obawy przed zakażeniem wirusem.

3.

Zamknięcie się dotychczasowych kanałów dystrybucji i brak zasobów na uruchamianie dodatkowych
działań marketingowych dla swoich usług i produktów.

W obszarze działania ośrodków problemy przede wszystkim są związane z:
1.

Nagłym brakiem wpływów z najmu powierzchni bądź istotnym ich ograniczeniem (wypowiadanie
umów najmu przez lokatorów, zmniejszona liczba aplikacji o wynajem powierzchni; groźba
wypowiedzenia umów przez lokatorów; niemożność realizacji założonego budżetu; brak całkowitego
przejścia na świadczenie usług on-line ze względu na specyfikę działań np. eventy, spotkania; spadek
zainteresowania firm usługami; wstrzymanie, przestój w projektach), co w połączeniu statusem non
for profit staje się istotnym problemem i zagraża utrzymaniu przez ośrodki ich działalności.

2.

Koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniem w środki odkażające
w zarządzanych obiektach, dezynfekcji obiektów, wzmożoną aktywnością służb sprzątających.

3.

Realizowanymi przez ośrodki projektami, których działania ze względu na administracyjne
ograniczenia w dużej części nie są obecnie możliwe do zrealizowania (np. konferencje, szkolenia,
spotkania itp.).

Wśród propozycji zebranych od zarządzających ośrodkami najważniejsze wydają się działania, które należałoby
wdrożyć obecnie dla podtrzymania działania innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym lokatorów parków
obejmujące przede wszystkim:
1.

Możliwość aneksowania, zarówno przez firmy, jak i ośrodki innowacji umów dotacyjnych/grantowych, z
wydłużeniem terminów ich realizacji lub wprowadzenia zmian co do niektórych działań. Mowa tu
szczególnie o tych, które ze względu na pandemię i zalecenia administracyjne nie mogą być realizowane
zgodnie z harmonogramem. Taka informacja do beneficjentów powinna zostać przekazana jak
najszybciej przez instytucje finansujące wraz z instrukcją postepowania w zakresie ubiegania się o
przedłużenie lub zmianę sposobu/zakresu realizacji projektu.

2.

Stworzenie instrumentu dotacyjnego, wspierającego ośrodki dysponujące infrastrukturą techniczną w
zabezpieczeniu jej gotowości do realizacji zadań z uwzględnieniem szczególnych warunków
higienicznych.

3.

Stworzenie dedykowanego instrumentu kredytowego na potrzeby ośrodków innowacji nie będących
NGO. Obecnie ośrodki posiadające status spółki „not for profit” nie mają możliwości zaciągania
kredytów ze względu na kompletny brak zdolności kredytowej.

4.

Przygotowanie instrumentów dla ośrodków innowacji w postaci programów na udzielanie wsparcia na
ponowny start dla przedsiębiorców, którzy zawiesili/zlikwidowali działalność w okresie pandemii, nowe
programy na inkubację dla generowania nowych przedsiębiorstw po kryzysie, zmianę dotychczasowego
modelu biznesowego, digitalizację przedsiębiorstwa.

W dalszej perspektywie w odniesieniu do innowacyjnych przedsiębiorstw i środowiska ośrodków innowacji
wnioskujemy o następujące działania i instrumenty wspierające:
1. Dokonanie zmian w kształtowaniu wskaźników kosztów pośrednich w projektach. Niektóre podmioty
mogą potrzebować większej kwoty niż np. wcześniej założone w projekcie 20%, ze względu na istotne
zmiany cen lub konieczność wykonania zabezpieczeń nieprzewidzianych w projekcie, rotowania
pracowników albo zakupu wyposażenia do pracy zdalnej.
2. Wsparcie digitalizacji procesów w MSP, w różnych wymiarach (np. finansowania organizacji działania w
chmurze, zakupu sprzętu i aktualnych programów komputerowych).
3. Wdrożenie instrumentów ukierunkowanych na działania pozwalające odzyskać starych klientów i
pozyskać nowych, szczególnie dla firm, które wejdą w sferę sprzedaży on-line. Ten instrument mógłby być
stosowano osobno lub w połączeniu z prezentowanym powyżej wsparciem na digitalizację.
4. Na podstawie obserwacji liczby likwidowany/zawieszanych firm w ostatnich tygodniach można wskazać
konieczność przygotowania instrumentów wspierających restrukturyzację już działających MSP, zwłaszcza
w usługach i branżach objętych największymi ograniczeniami wynikającymi z wprowadzeniem stanu
zagrożenia epidemicznego.
5. Biorąc pod uwagę bardzo prawdopodobny silny wzrost bezrobocia, należy też rozważyć po zakończeniu
ograniczeń administracyjnych, powrót do programów, dotacji na uruchomienie działalności w obszarach

nieinnowacyjnych, pozwalających na w miarę sprawne działanie rynku, zachęcanie do otwierania
działalności gospodarczej przy wsparciu środków publicznych.
Liczymy, że nasze sugestie i propozycje zostaną uwzględnione w pracach prowadzonych przez władze
regionalne w zakresie budowy kolejnych instrumentów zapobiegających skutkom pandemii. Jak zawsze
jesteśmy gotowi do współpracy w tworzeniu nowych rozwiązań i udzielania Państwu wsparcia w ich
przygotowaniu.

Z poważaniem

Marzena Mażewska
Prezes Zarządu SOOIPP

Raport z badania Ośrodków Innowacji, kwiecień 2020

SOOIPP, między 2 a 15 kwietnia 2020 r., przeprowadziło badanie wśród 60 parków i inkubatorów
technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości dysponujących powierzchniami pod wynajem dla firm
z sektora MSP.
Badanie dotyczyło narzędzi, które ośrodki planują wykorzystać w dodatkowym pakiecie wsparcia swoich
lokatorów (głównie mikro, małych i średnich firm) w odpowiedzi na możliwe kłopoty klientów wywołane COVID
19. Głównym celem diagnozy było wskazanie możliwości, jakimi dysponują ośrodki w sytuacji zagrożenia
pandemicznego. Na ankietę odpowiedziało 15 ośrodków, były to przede wszystkim parki technologiczne.
Badanie dotyczyło aspektów udzielania dodatkowego wsparcia lokatorom, w związku z nagłą zmianą sytuacji
gospodarczej oraz oceny sytuacji samych przedsiębiorców prowadzących działalność w ośrodkach. Wśród
badanych ośrodków 12 zadeklarowało udzielenie dodatkowego wsparcia lub podało przykłady
podejmowanych działań. Dwa ośrodki deklarują wprowadzenie działań w zakresie obniżek czynszu
skierowanych do wszystkich klientów, a jeden zamierza zaoferować usługi specjalistyczne wszystkim
lokatorom. Tak niska gotowość wsparcia związana jest z faktem, że większość ankietowanych to podmioty
prawa handlowego, same obciążone konsekwencjami zmian gospodarczych. Ośrodki deklarujące szerokie
wsparcie lokatorom to jednostki budżetowe samorządu terytorialnego. Pozostałe ośrodki planują
uruchomienie wsparcia, w odpowiedzi na wyraźną potrzebę firm i po dokonaniu oceny zasadności takiej
pomocy. Wśród wskazanych działań ośrodka znalazły się:
•

Wprowadzenie dodatkowych zniżek czynszu zadeklarowało 12 spośród 15 ośrodków (2/15 dla
wszystkich, 10/15 na podstawie wniosku)

•

Wysokość zniżek: Zniżki od 20 do 100%, średnio prawie 60%, 3 ośrodki zadeklarowały zniżki
(umorzenia) nawet do 100%, połowa odpowiedzi – 50%-60%, trzy 30% i niżej.

•

Dodatkowe usługi specjalistyczne zamierza uruchomić 8 spośród 15 (1/15 dla wszystkich, 7/15 na
podstawie wniosku) ośrodków.

Wśród dodatkowych usług specjalistycznych, które chcą zaoferować ośrodki wymieniono:
•

Pomoc w ubieganiu się o wsparcie oferowane przez państwo i samorządy;

•

Zniżki na opłaty za media, prolongata w opłacie czynszu;

•

Dezynfekcja miejsc pracy, zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej;

•

Wsparcie prawne;

•

Wydłużenie umowy najmu, udziału w programie inkubacji;

•

Wsparcie w promocji produktów lokatorów, w tym szczególnie tych związanych z cov-19;

•

Wsparcie z cyfryzacji usług i sprzedaży produktów.

Żadnych działań dodatkowych nie planują 3 z badanych ośrodków.

Osobnym elementem badania była próba ustalenia sytuacji klientów ośrodków. Jest to o tyle istotne, że ośrodki
innowacji pełnią szczególną rolę wsparcia młodych firm technologicznych. Ich zadaniem jest stworzenie
optymalnych warunków ich rozwoju co w długim okresie może mieć wpływ na stabilność tego szczególnej
sektora gospodarki. Ośrodki szacują, że obecnie średnio 14% klientów planuje likwidację lub zawieszenie
działalności. Jest to efekt następujących czynników:
•

Brak lub zmniejszenie liczby zleceń, klientów, spadek obrotów

•

Opóźnienia, zatory płatnicze, trudności z płynnością finansową

•

Niechęć pracowników do pracy innej niż on-line

•

Problemy z obsługą zleceń – utrudnienia w logistce i transporcie.

Ośrodki zapytane o główne potrzeby lokatorów/klientów wskazały:
•

Dostęp do źródeł finansowania bieżącej działalności/ dofinansowanie przez rząd miejsc pracy

•

Zmniejszenie obciążeń podatkowych/ ZUS

•

Łatwy dostęp do informacji sposobie korzystania ze wsparcia z „tarczy antykryzysowej”

•

Poszukiwanie nowych źródeł przychodów (klienci, dotacje)

•

Wsparcie w obsłudze zobowiązań kredytowych

•

Obniżenie / umorzenie opłat

•

Zwiększenie wykorzystania sieci powiązań

Podsumowanie:
•

Respondenci deklarują zróżnicowaną pomoc, która nie zawsze przeznaczona jest automatycznie dla
wszystkich lokatorów – najczęściej wymaga wniosku ze strony lokatora.

•

Większość pomaga w ograniczeniu kosztów bieżącej działalności (zniżki, prolongaty) – pojedyncze są
działania zmierzające do wykorzystania sytuacji (dostosowanie do potrzeb rynku).

•

Dominuje myślenie krótkoterminowe – związane z kwestiami finansowymi i zabezpieczeniem
bieżących potrzeb, koncertujące się na rozwiązaniu obecnej sytuacji.

•

Dominuje myślenie reaktywne – reagowanie na bezpośrednie, pojawiające się problemy.

•

Badanie pokazało pojedyncze przypadki występowania w ośrodkach usług wspierających zmianę
strategii firm tzw. „ucieczka do przodu”, pozwalających na budowanie nowych źródeł przychodu w
zmieniającej się rzeczywistości np. poprzez zmianę produkcji, dostosowanie asortymentu do potrzeb
rynku, digitalizację usług czy wykorzystanie w większej mierze sieci kontaktów.

