Biuletyn SOOIPP, styczeń 2021
#PODSUMOWUJEMY ROK 2020 I PLANUJEMY NOWE DZIAŁANIA
Rok 2020 dla nas wszystkich okazał się
wielkim wyzwaniem, SOOIPP w tym
zakresie nie był wyjątkiem. Sytuacja
pandemiczna postawiła przed nami
wyzwania w postaci organizacji pracy
biura on line, potężnego wyzwania
komunikacyjnego dla zabezpieczenia
sprawnego i zgodnego z przepisami
funkcjonowania organizacji, ale również
zmusiła do wejścia w obszary organizacji
spotkań i cyklicznych przedsięwzięć
Stowarzyszenia
w
wirtualnej
rzeczywistości. Uruchomiliśmy własne
social media, do których śledzenia i
polubienia serdecznie zapraszamy.
Biorąc pod uwagę szczupłość zespołu
organizującego to wszystko jesteśmy
bardzo dumni, że daliśmy radę :)
W ciągu ostatnich 12 miesięcy udało nam
się przenieść zasoby dokumentacyjne
Stowarzyszenia do chmury, zorganizować
on line wyborcze Walne Zebranie
Członków, odbyć doroczną konferencję
SOOIPP na 160 osób i przeprowadzić
dwudniową Szkołę Letnią Innowacji, która
zgromadziła prawie 90 uczestników.
Od września 2020 zarząd SOOIPP
funkcjonuje w 7 osobowym składzie - co
stwarza większe możliwości organizacyjne
i wzmacnia go merytorycznie - w swoim
gronie
mamy
obecnie
trzech
pracowników naukowych, szczegóły na
stronie SOOIPP.
W 2020 roku z naszego grona odszedł,
składając rezygnację, jeden członek
wspierający. Przyjęliśmy do naszego grona
trzech nowych członków indywidualnych i
dwóch wspierających.

Stowarzyszenie
prowadzi
działalność statutową.

wyłącznie

Pomimo pandemii SOOIPP mocno w
zeszłym roku zaangażował się w działania
na rzecz środowiska pozyskując zlecenia
na organizację 5 webinariów tematycznych
skierowanych do środowiska Ośrodków
Innowacji
i
Przedsiębiorczości,
opracowanie szczegółowych założeń do
nowego
systemu
akredytacji
dla
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
Odpowiadaliśmy
też
za
stronę
merytoryczną
realizowanego
online
spotkania
konsultacyjnego
Urzędu
Marszałkowskiego
województwa
mazowieckiego na temat nowej wersji
Regionalnej Strategii Innowacji oraz
zrealizowaliśmy dla tego Urzędu audyty 12
akredytowanych
Instytucji
Otoczenia
Biznesu.
Urząd
Marszałkowski
województwa
mazowieckiego
był
też
dla
nas
zleceniodawcą
aktualizacji
systemu
akredytacji IOB dla tego regionu.
W 2020 roku kontynuowaliśmy też
realizację zlecenia dla Łódzkiego Urzędu
Marszałkowskiego w ramach projektu
“Things+” ukierunkowanego na serwityzację
działalności
małych
i
średnich
przedsiębiorstw produkcyjnych.
Wszystkie
zlecenia
udało
nam
się
zakończyć w terminie i z pełną akceptacją
zamawiających.

Poza tym SOOIPP w kwietniu 2020
przeprowadził badanie w ośrodkach na
temat sytuacji pandemicznej ich samych
i ich klientów.
Wnioski z badania posłużyły do
opracowania i wysłania rekomendacji w
zakresie ułatwienia działania zarówno
ośrodków jak i przedsiębiorstw sektora
MSP, które przesłaliśmy do Ministerstwa
Rozwoju i wszystkich Marszałków w
regionach.
Przedstawiciele SOOIPP brali aktywny
udział w pracach grupy roboczej przy
Ministerstwie Funduszy i Programów
Regionalnych
nad
opracowaniem
założeń
do
nowego
programu
operacyjnego (odpowiednika PO IR).
Ponadto członkowie SOOIPP brali udział
w konsultacjach aktów normatywnych i
programów istotnych z punktu widzenia
aktywności sektora MSP i Ośrodków
Innowacji i Przedsiębiorczości (treści
wystąpień
można
znaleźć
w
aktualnościach na stronie SOOIPP).
Członkowie i przedstawiciele członków
wspierających w liczbie 10 osób biorą
udział
w
pracach
Komitetów
Monitorujących na poziomie centralnym
i regionalnym.
Opracowaliśmy i złożyliśmy 4 projekty (w
tym 2 zagraniczne), niestety dwa z nich
nie
uzyskały
finansowania
a
na
rozstrzygnięcie co do kolejnych dwóch
wciąż czekamy.

#Co dalej?
W tym roku planujemy wiele działań
obciążających przede wszystkim zarząd w
postaci opracowania zmian w statucie
SOOIPP, stworzenie i uruchomienie nowej
strony internetowej, poszerzenie grona osób
zaangażowanych
w
prace
Komitetów
Monitorujących Programy Operacyjne i
zwiększenie aktywności działania tej grupy.
W zależności od sytuacji epidemiologicznej
chcemy zorganizować tradycyjnie lub on line
nasze doroczne wydarzenia w postaci
konferencji
SOOIPP
i
Szkoły
Letniej
Innowacji.
Pracujemy nad przygotowaniem badania
ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz
firm
w
parkach
i
inkubatorach
technologicznych. Będziemy poszukiwać
ciekawych projektów i zleceń, których
realizacja
będzie
sprzyjała
rozwojowi
środowiska
Ośrodków
Innowacji
i
Przedsiębiorczości oraz sektora MSP.
Jesteśmy otwarci na wspólne projekty,
działania i inicjatywy wpisujące się w nasze
cele statutowe. serdecznie zapraszamy do
współpracy i zachęcamy do korzystania z
naszej sieci kontaktów medialnych w
upowszechnianiu waszych przedsięwzięć i
sukcesów.
Prezes SOOIPP
Marzena Mażewska

#PRACE NAD PERSPEKTYWĄ FINANSOWĄ UE NA LATA 2021-2027, ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW TZW. EUROPEJSKIEGO
ZIELONEGO ŁADU
SOOIPP bierze aktywny udział w pracach konsultacyjnych nad dokumentami związanymi
z perspektywą finansową UE na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Spotkania mają charakter warsztatowy, ich celem jest
wypracowanie
rekomendacji.
Skierowane
są
do
organizacji
pozarządowych
zaangażowanych w prace komitetów monitorujących w obecnej perspektywie i innych
ciałach doradczo-konsultacyjnych.
Członkowie SOOIPP aktywnie uczestniczą w Komitetach Monitorujących w
poszczególnych województwach, pełniąc rolę członków i obserwatorów, zabierają głos w
sprawach dotyczących ośrodków i przedsiębiorczości, w tym nowej perspektywy
finansowej.Więcej informacji na stronie Perspektywa 2027.

#BOOST4BSO
Eksperci SOOIPP wraz z grupą członków brali
udział w pilotażowych spotkaniach w ramach
projektu Interreg Central Europe Boost4BSO
(link), którego głównym celem jest wzmocnienie
kompetencji Instytucji Otoczenia Biznesu.
W tym roku zostanie uruchomiony
kompleksowy program szkoleń online w języku angielskim dla instytucji wspierających
biznes z tematyki Przemysłu 4.0, budowy modeli biznesowych przedsięwzięć
technologicznych, serwityzacji czy badania poziomu gotowości technologicznej.
Członkowie SOOIPP oraz partnerzy będą mogli wziąć w nim udział bezpłatnie. Kontakt
biuro@sooipp.org.pl

#BRANŻOWY BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO II
Członek zarządu SOOIPP dr inż. Wojciech Chwiałkowski bierze udział z ramienia SOOIPP w
projekcie Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna, które realizowane jest
na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez firmę DANAE Sp. z o.o.
Celem badania jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w
branży chemicznej poprzez określenie stanu i kierunków rozwoju kadr i związanego z nim
zapotrzebowania na kompetencje, określenie długookresowych wyzwań, przed jakimi stoi
branża chemiczna w wymiarze kompetencyjnym w związku ze zmianami społecznymi,
gospodarczymi i technologicznymi.

#BADANIE EX ANTE PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI
DLA MAZOWSZA DO 2030
Prezes Zarządu Marzena Mażewska uczestniczyła w pracach panelu eksperckiego
realizującego metodą delficką ocenę projektu RIS dla województwa mazowieckiego, która
jest przygotowywana do wdrożenia przez Urząd Marszałkowski.

#BADANIA SOOIPP
Jednym z ważnych działań statutowych SOOIPP jest
regularne prowadzenie badań nad Ośrodkami Innowacji
oraz firmami w nich ulokowanymi. W roku 2021 planowane
są do uruchomienia dwa badania. Na przełomie marca i
kwietnia planowane jest rozpoczęcie badania Ośrodków
Innowacji i Przedsiębiorczości, a w drugiej połowie roku
badanie firm parkowych i inkubatorowych.
Bardzo liczymy na zaangażowanie ośrodków w oba
przedsięwzięcia Jak zwykle opracujemy raporty z badań,
które będziecie mogli wykorzystać w planowaniu swojej
aktywności lub przygotowywaniu projektów w nowej
perspektywie finansowej oraz wykazać się monitoringiem
swoich klientów przy aplikowaniu o akredytację w MRPiT.
Raport z ostatniego badania firm w ośrodkach innowacji jest
dostępny pod linkiem.

#STANDARDY DZIAŁANIA OŚRODKÓW INNOWACJI
Zachęcamy do wdrażania środowiskowych standardów działania ośrodków innowacji i
przedsiębiorczości. Założenia nowego systemu akredytacji MRPiT dla Ośrodków innowacji
będą Państwa obligować do zapewnienia jakości świadczonych usług. Uzyskanie certyfikatu
SOOIPP może być w tym zakresie dobrym rozwiązaniem. Więcej informacji na stronie
SOOIPP link

#TRWAJĄ PRACE NAD PUBLIKACJĄ Z SZKOŁY LETNIEJ INNOWACJI
Na ukończeniu są prace nad publikacja artykułów naukowych uczestników XIII edycji SLI
2020, do druku zostało zakwalifikowanych 12 artykułów autorów min. z następujących
ośrodków naukowych: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Śląski. Publikacja ukaże
się w połowie roku.

#DO GRONA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH SOOIPP DOŁĄCZYŁ
INVESTIN
INVESTIN to dynamicznie rozwijająca się organizacja
świadcząca usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie
zaawansowanych technologii, globalnego rynku
innowacji, doradztwa biznesowego i strategicznego,
internacjonalizacji
przedsiębiorstw,
programów
akceleracji start-upów oraz inwestycji Venture Capital.
W ramach realizowanych usług wspiera przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, uczelnie
wyższe, instytuty badawcze i instytucje otoczenia biznesu w obszarze innowacji, ekspansji
zagranicznej, działalności B+R oraz komercjalizacji technologii.

#PRZYPOMINAMY
Członkom wspierającym oraz indywidualnym SOOIPP przypominamy, wraz z nowym
rokiem należy uregulować składkę członkowską. Składki członkowskie to jedno z istotnych
źródeł utrzymania Stowarzyszenia, ale też potwierdzenie Państwa zaangażowania w jego
działalność. Dzięki nim będziemy jeszcze lepiej i aktywniej działać i reprezentować
Państwa interesy. Więcej informacji na temat opłaty: link

#WIADOMOŚCI Z OŚRODKÓW I OD NASZYCH PARTNERÓW
#SPACE4MAKERS W GDAŃSKIM PARKU NAUKOWOTECHNOLOGICZNYM
W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym powstała nowoczesna przestrzeń
Space4Makers – dedykowana jest startupom, innowacyjnym przedsiębiorstwom oraz
wynalazcom. Na przestrzeni 400 m2 w GPN-T funkcjonuje Protolab II oraz laboratorium
robotyczne DIH4.AI. Udostępniona została również przestrzeń do indywidualnej pracy
twórczej. Poza środowiskiem do prototypowania dostępne będzie także wsparcie
mentorów, szkolenia i networking z partnerami, funduszami VC, aniołami biznesu
współpracującymi ze Strefą i Parkiem.

#INTEGRACYJNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WPT
Wrocławski Park Technologiczny zakończył działalność Inkubatora Przedsiębiorczości i
Technologii, który działał od 2015r. Firmy przez okres 5-lat inkubacji mogły korzystać z
oferty WPT na preferencyjnych warunkach. IPiT wsparł 167 firm, a ponad 80 % z nich
odniosło sukces i działa nadal na rynku. W miejsce Inkubatora powstał Integracyjny
Inkubator Przedsiębiorczości by wspierać i rozwijać biznes bez barier. Inkubator jest
dedykowany młodym firmom, jest też miejscem przystosowanym do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.

#PROGRAM LIFE+ SZANSĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OŚRODKÓW
Program LIFE jest unijnym programem, zarządzanym bezpośrednio przez Komisję
Europejską, w całości poświęconym zagadnieniom ochrony środowiska i klimatu.
W ramach programu możliwe jest uzyskania wsparcie dla innowacyjnych projektów
przyczyniających się do realnej poprawy środowiska, a przedsiębiorstwa z powodzeniem
mogą wykorzystywać projekty LIFE do rozwojowego własnej działalności.
Już 4 lutego 2021 odbędzie się webinarium informacyjne podczas którego zostaną
zaprezentowane podstawowe informacje o Programie LIFE oraz planowanych zmianach w
programie w nowej perspektywie finansowej.
Celem spotkania jest przede wszystkim:przybliżyć zakres „komercyjnych” projektów LIFE
realizowanych zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE,pokazać w jaki sposób
finansowanie z Programu LIFE może być wykorzystywane do budowania potencjału
rozwojowego przedsiębiorstw różnej wielkości.
Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz

#SPARK OF CHANGE - WYDARZENIE
Wydarzenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy w 2021 roku planują wirtualne
spotkania / eventyZapraszamy na II edycję Spark of Change, międzynarodową konferencję
online dla branży eventowej.
Wydarzenie odbędzie się już 27 stycznia 2021 roku o godzinie 18:00 i będzie w całości
poświęcone organizacji wydarzeń online. Zaplanowano
trzy ścieżki tematyczne:
technologiczną, poświęconą zaangażowaniu uczestników oraz planowaniu produkcji
eventu.
Wydarzenie jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja: formularz

#PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
W ROKU 2021
W nowym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje kontynuację
dotychczasowych projektów oraz zaangażowanie w kolejne, obejmujące m.in. obszary
Europejskiego Zielonego Ładu, transformacji energetycznej, cyfryzacji czy sztucznej
inteligencji. Wśród najważniejszych zadań, inicjatyw i projektów znajduje się min.
prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu Horyzont Europa, który
zostanie oficjalnie ustanowiony w pierwszym kwartale tego roku.
NCBiR planuje kontynuację cieszących się dużą popularnością w roku ubiegłym
konkursów w ramach „Szybkiej Ścieżki” (w pierwszym kwartale zostanie uruchomiony
nowy konkurs z budżetem 300 mln zł.)
W tym miesiącu rozpoczął się także nabór w konkursie INFRASTARt, którego celem jest
zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R oraz wspieranie umiędzynarodowienia
działalności jednostek naukowych.
Natomiast w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG NCBiR szuka
innowacyjnych projektów, dotyczących wykluczenia komunikacyjnego, analizy składu
gatunkowego produktów rybnych oraz agregacji danych o cyfrowym dziedzictwie
kulturalnym (nabór wniosków o dofinansowanie luty-kwiecień br.)

W tym roku kontynuowany będzie także program LIDER, w którym młodzi
naukowcy mogą aplikować o środki na autorskie projekty badawcze (nabór styczeńmarzec br.).
NCBiR będzie również kontynuować wraz z Narodowym Centrum Nauki projekt
współpracy TANGO dla jednostek naukowych oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych
(środki na wsparcie to 30 mln zł., nabór wniosków od lutego to końca czerwca br.)
W ramach przedsięwzięć ekologicznych NCBiR ogłosiło trzy nowe inicjatywy wspierające
realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu, realizowane w ramach projektów
pozakonkursowych: Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, Innowacyjna
biogazownia oraz Oczyszczalnia przyszłości.

SOOIPP W SOCIAL MEDIACH!
OBSERWUJ NASZE PROFILE
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