Poznań/Warszawa, 12 czerwca 2015

Szanowna/y Pani/e,
w imieniu uczestników XXVI Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków
Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce nt. „Usługi ośrodków innowacji i przedsiębiorczości dla
inteligentnego rozwoju”, która miała miejsce w dniach 20 – 22 maja 2015 w Poznaniu, pragnę
przekazać wnioski z debat konferencyjnych.
W Konferencji uczestniczyło ponad 170 przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków innowacji
i przedsiębiorczości (OIiP), przedstawicieli środowiska akademickiego i administracji publicznej.
Toczące się obrady obfitowały w wiele refleksji i wniosków ważnych dla realizacji strategii społeczno
– gospodarczego rozwoju Polski.
Uczestnicy za szczególnie ważne uznali następujące sprawy:
 Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki
poprzez bardziej precyzyjne ich ukierunkowanie nie tylko z punktu widzenia doboru beneficjentów
finansowania, ale również zapewnienia pożądanych rezultatów w postaci realnych wdrożeń
technologii prowadzących do wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług.
 Akredytacja Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości prowadzona w oparciu o jasne kryteria
uwzględniające zasoby i procesy oraz efekty ich działania jest istotnym elementem zapewnienia
jakości i przejrzystości działania w środowisku instytucji otoczenia biznesu.
 Wobec pojawiających się różnych systemów akredytacji OIiP należy zadbać, żeby w miarę
możliwości opierały się one na zbliżonych kryteriach i nie nakładały na ośrodki zbędnych obciążeń
administracyjnych prowadzących do nadmiernego zbiurokratyzowania ich działań.
 Środowisko OIiP oczekuje, że w uzupełnieniu do stawianych przed nimi odpowiedzialnych zadań
w zakresie wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, w Programach Operacyjnych pojawią się
działania ukierunkowane na wsparcie ich w podnoszeniu kwalifikacji kadr ośrodków oraz
kreowanie, pilotaż i wdrażanie przez nie nowych rodzajów usług proinnowacyjnych.
Mam nadzieję, że opinia środowiska instytucji otoczenia biznesu będzie materiałem przydatnym
w kształtowaniu działań kierowanej przez Panią/Pana instytucji
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WNIOSKI Z XXVI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
STOWARZYSZENIA ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE
„USŁUGI OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DLA INTELIGENTNEGO ROZWOJU”
Poznań Łódź 20-22 maja 2015
Tematem przewodnim konferencji były wyzwania, przed którymi stoją instytucje otoczenia biznesu
w perspektywie nowego okresu finansowania 2014 - 2020. Podczas konferencji poruszano
zagadnienia:
 strategiczne kierunki zaangażowania OIiP w realizację Programów Operacyjnych w latach
2014 - 2020,
 identyfikację rodzajów nowych usług proinnowacyjnych i możliwych sposobów ich wdrożenia,
 jakość usług świadczonych przez OIiP,
 przykłady dobrych praktyk w działaniu OIiP w innych krajach.
W wyniku dyskusji sformułowane zostały wnioski, które Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji
i Przedsiębiorczości w Polsce, jako instytucja reprezentująca środowisko OIiP, pozwala sobie Państwu
przedstawić:
1. Zaprezentowane przez zagranicznych ekspertów1 nowe koncepcje roli OIiP w strategii rozwoju
lokalnego i regionalnego również w Polsce stawiać będą przed ośrodkami nowe zadania.
Upowszechniająca się idea stref innowacji w większych aglomeracjach zakłada ścisłą współpracę
pomiędzy biznesem, nauką i samorządem lokalnym/regionalnym. Wspólnota interesów tych trzech
sfer w rozwoju społeczno-ekonomicznym w obszarach o dużym potencjale rozwojowym staje się
obecnie warunkiem koniecznym wzrostu gospodarczego. Podobne podejście obserwuje się
w odniesieniu do obszarów zdegradowanych ekonomicznie lub środowiskowo. Wymóg współpracy
ośrodków z przedstawicielami ww. interesariuszy i ich efektywnego włączenia się w realizację
przedsięwzięć często wykraczających poza ich własne strategie działania staje się dla nich nowym
poważnym wyzwaniem.
2. W zakresie wykorzystania OIiP do realizacji Programów Operacyjnych na poziomie krajowym,
w zaprezentowanych przez przedstawicieli ministerstw zarysach programów operacyjnych,
zabrakło wskazania wielokrotnie postulowanych przez środowisko OIiP środków i sposobów
inwestowania w kapitał merytoryczny tych ośrodków, co istotnie mogłoby podnieść jakość usług
kontraktowanych na rzecz przedsiębiorców. Za szczególnie ważne uznano dalsze współdziałanie
SOOIPP z przedstawicielami ministerstw w zakresie kształtowania programów strategicznych
i operacyjnych, gdzie Stowarzyszenie będzie reprezentować w tym zakresie interesy środowiska
ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, a pośrednio również ich klientów.
3. Większość ośrodków innowacji w Polsce przechodzi obecnie z fazy organizacji i wypracowywania
modelu funkcjonowania w dojrzały etap rozwoju usług o wysokiej wartości dodanej dla
innowacyjnych przedsiębiorstw. Część z nich stopniowo uniezależnia się od wsparcia ze środków
publicznych wprowadzając dywersyfikację źródeł przychodów, co pozwala im skuteczniej osiągać
stabilność finansową. Jednak, co do zasady powinny one realizować misję publiczną i w tym
zakresie wsparcie publiczne jest konieczne dla rzeczywistego pobudzania procesów wdrażania
wyników prac badawczych w praktyce gospodarczej i społecznej. Dlatego też działania
administracji publicznej powinny wspomagać przede wszystkim rozwój nowych, zaawansowanych
form wsparcia wdrażania innowacji i rozwoju, jak i synergii pomiędzy różnymi formami wsparcia
1

International Association of Science Parks and Areas of Innovation, Science and Technology Park Berlin Adlershof, Science
and Technology Park Berlin Adlershof, University Technology Park at IIT, Chicago, CEO at Joensuu Science Park, Finland.

publicznego i ośrodków innowacji np. w wyniku tworzenia narzędzi współpracy sieciowej na
poziomie krajowym i regionalnym lub współfinansowania kompleksowych programów
wspierających utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego kadr ośrodków, wprowadzanych
przez agendy rządowe.
4. Wobec faktu, iż w latach 2015 – 2020 ulegnie zmianie sposób finansowania wsparcia udzielanego
przez ośrodki innowacji przedsiębiorcom wdrażającym nowe rozwiązania uczestnicy konferencji
wskazali na potrzebę doprecyzowania definicji usług proinnowacyjnych w celu zapewnienia
finansowania działań pożądanych ze względu na oczekiwane rezultaty i uniknięcia wykorzystania
środków finansowych na aktywność nie prowadzącą bezpośrednio do podniesienia poziomu
innowacyjności polskich przedsiębiorstw.
5. W trakcie sesji World Cafe wypracowano propozycję definicji uwzględniającej pożądane rezultaty
usług proinnowacyjnych wraz z wyznacznikami należytej ich realizacji:
Usługa proinnowacyjna to usługa świadczona przedsiębiorcy lub grupie przedsiębiorców,
przyczyniająca się do wprowadzenia na rynek produktu/usługi lub technologii prowadzących do
korzystnego efektu społeczno-gospodarczego, wyróżniająca się następującymi cechami:

zidentyfikowaniem potrzeby po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem jej zaspokojenia;

zaangażowaniem przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces;

wykorzystaniem eksperckiej wiedzy w zakresie identyfikacji i rozwiązania problemów
prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorcy;
 dostosowaniem
sposobu/procesu
rozwiązywania
zdiagnozowanych
problemów
do
indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.
Kształt definicji wskazuje na konieczność stworzenia mechanizmów dla włączania nowych
rodzajów usług proinnowacyjnych, które rozwiną się w następnych latach. Przedstawiony poniżej
katalog usług należy traktować jako zbiór otwarty, powinien on być uzupełniany w miarę
pojawiania się nowych rodzajów usług wynikających ze zgłaszanego przez przedsiębiorców
zapotrzebowania.
Jako uzupełnienie do definicji stworzono
katalog usług proinnowacyjnych, realizowanych
w odniesieniu do przedsięwzięć o innowacyjnym potencjale:


doradztwo w zakresie prowadzenia firmy na wczesnym etapie rozwoju;



doradztwo w zakresie rozwoju firmy;




pośrednictwo kooperacyjne i współpraca międzynarodowa;
przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej;






konsultacja w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów;
audyt innowacyjności;
poszukiwanie partnerów do realizacji projektów B+R+I;
due diligence;



proof of concept;



poszukiwanie i ocena alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie nowych rozwiązań;




poszukiwanie, ocena i ewaluacja konkretnych technologii na zamówienie firm;
definiowanie przedmiotu transferu;



przygotowanie oferty lub zapytania o technologię i pomoc w nawiązaniu kontaktu z dostawcą
lub odbiorcą technologii;
doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej dla firm, opracowanie strategii
zarządzania IP;




badanie stanu techniki i czystości patentowej/analiza „freedom to operate”;



wsparcie podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii;




przygotowanie i wsparcie przedsiębiorcy w negocjacjach z inwestorem kapitałowym;
pomoc doradcza we wdrażaniu technologii i opracowanie planu i oceny ryzyka wdrożenia
innowacyjnego rozwiązania;





monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy o transferze technologii;
analizy rynku pod kątem określenia potencjału rynkowego i technicznych możliwości rozwoju
pomysłu;
pomoc w opracowaniu prototypu rozwiązania, produktu lub gotowego do testów wyrobu



testy rynkowe prototypów produktów/ usług;



certyfikacja rozwiązań/ technologii/ produktów;

Usługi te mogą być realizowane oddzielnie lub w kombinacjach zapewniających realizację celu
określonego w definicji usługi proinnowacyjnej.
6. Wszyscy uczestnicy sesji poświęconej standardom działania ośrodków innowacji 2 zgodzili się, że
akredytacja jest istotnym elementem zapewnienia jakości i przejrzystości działania w środowisku
instytucji otoczenia biznesu. Prawidłowo wdrożony system oceny jakości działania OIiP służy
zarówno ośrodkom (podnosi ich wiarygodność) jak i ich klientom (ułatwia wybór ośrodka).
7. Z przeprowadzonej dyskusji wynika, że nie ma przeszkód dla wdrażania kilku różnych systemów
akredytacji, o ile służą one różnym celom. Ważne jednak, aby w miarę możliwości bazowały one
na zbliżonych kryteriach i nie nakładały na OIiP zbędnych obciążeń administracyjnych. Wyraźnie
wskazano na ryzyko, szczególnie ze strony administracji publicznej, wprowadzania w odniesieniu
do tych samych podmiotów zbyt wielu niespójnych systemów akredytacji i wiążące się z tym
zagrożenie zbiurokratyzowania działań ośrodków.
8. Uczestnicy poparli podjęte przez SOOIPP działania w zakresie opracowania standardów działania
dla podstawowych grup OIiP oraz upowszechniania ich w celu podnoszenia jakości świadczonych
przez ośrodki usług.

9. Uzupełnieniem wdrażanych systemów oceny jakości działania OIIP (akredytacji) powinno być

wdrażanie metod badania potrzeb oraz zadowolenia klientów, co przyczyni się do podnoszenia
jakości usług świadczonych przez OIiP.
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