Biuletyn SOOIPP, wrzesień 2021
#KONFERENCJA SOOIPP 2021

Serdecznie zapraszamy na Konferencję SOOIPP p.t.: "Możliwości działania i rozwoju
Ośrodków Innowacji w nowej perspektywie finansowej”, która odbędzie się w dniach:
20-21.10.2021. Główne zagadnienia, które zostaną omówione podczas wydarzenia to:
Potencjał i plany rozwojowe Ośrodków Innowacji w świetle badania SOOIPP z 2021 roku,
Nowy system akredytacji Ośrodków innowacji do realizacji usług dla MSP - założenia,
Rola Ośrodków w procesie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw,
Zasady finansowania usług dla MSP oraz możliwości wsparcia rozwojowego dla Ośrodków
Innowacji w nowej perspektywie finansowej.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Konferencja odbędzie się w przestrzeni Targów Kieleckich podczas Dni Druku 3D.
W najbliższych dniach prześlemy Państwu link do strony internetowej konferencji i
formularza rejestracyjnego.

#WALNE ZGROMADZENIE SOOIPP
W dniu 9.09.2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Organizatorów
Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce w trybie online. W Zgromadzeniu wzięli
udział członkowie zwyczajni (indywidualni) SOOIPP oraz Członkowie Wspierający. Prezes
Marzena Mażewska przedstawiła sprawozdanie z działalności SOOIPP za 2020 rok.
Dyskutowano i zatwierdzono również zmiany w Statucie Stowarzyszenia mające na celu
wprowadzenie m.in.: nowych obszarów działalności odpowiadających współczesnym
wyzwaniom. We władzach Stowarzyszenia nastąpiła zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej,
Panią Barbarę Kostyrę zastąpił Pan Paweł Głodek.
Walne Zgromadzenie SOOIPP podjęło także uchwałę o nadaniu tytułu honorowego członka
SOOIPP profesorowi Jackowi Gulińskiemu wieloletniemu Prezesowi PPNT, doceniając
wieloletnie zaangażowanie i pracę dla środowiska innowacji

XIV EDYCJA SZKOŁY LETNIEJ INNOWACJI 2021 ZA NAMI
W dniach 2-3.09 odbyła się XIV Szkoła Letnia Innowacji organizowana on-line przez
SOOIPP wspólnie z Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz
Katedrą Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W tym roku tematem przewodnim była „Polityka innowacyjna i aktywność innowacyjna
przedsiębiorstw w gospodarce przed i w trakcie pandemii”. W tegorocznej edycji wzięło
udział ponad czterdziestu uczestników.
SLI rozpoczął wykład otwierający Designing,
Biznes i Innowacje - Dr hab. Anny Łaszkiewicz
prof. UŁ, dyrektor Akademickiego Centrum
Designu ASP w Łodzi.
Następnie
wstępne
wyniki
badań
nad
Ośrodkami Innowacji i Przedsiębiorczości 2021
zaprezentowała Justyna Cięgotura – Ekspert
SOOIPP.

Jak i w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem cieszyła się KUCHNIA NAUKOWA dla
doktorantów. Następnie studenci wygłosili swoje referaty. Efektem Szkoły będzie jak
zawsze publikacja zbiorcza, która powstanie w I kwartale 2022 roku. Więcej informacji i
fotorelacja na naszej stronie internetowej: LINK

#WEBINARIUM: KORZYŚCI DLA IOB Z UDZIAŁU W HORYZONCIE
EUROPA
W dniu 9.09.2021 odbyło się webinarium organizowane
przez SOOIPP oraz Biuro NCBR w Brukseli - Business &
Science Poland (BSP). W webinarium udział wzięło
siedemdziesięciu
uczestników
reprezentujących
Ośrodki Innowacji.
Celem spotkania było zaprezentowanie programu
Horyzont Europa, którego oferta jest skierowana
zarówno do przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
jak i instytucji otoczenia biznesu.
Tytułem wstępu do webinaru Prezes SOOIPP Marzena Mażewska zaprezentowała potencjał
IOB w oparciu o zrealizowane w 2021 roku
badanie Ośrodków Innowacji i
Przedsiębiorczości w Polsce.
Ewa Kocińska -Lange Dyrektor Biura NCBR w Brukseli - Business & Science Poland (BSP)
omówiła natomiast program Horyzont Europa - możliwości dla ośrodków innowacji i
przedsiębiorczości.

Horyzont Europa - możliwości dla Instytucji Otoczenia Biznesu (w tym programy:
CONNECT, SCALEUP i INNOVSMES. ) zaprezentowała Marta Krutel, Ekspert, Biuro NCBR w
Brukseli / Business & Science Poland.
Anna Tórz, Wiceprezes SOOIPP podzieliła się z uczestnikami wiedzą na temat ważnych
aspektów w przygotowaniu i realizacji projektów międzynarodowych na bazie swojego
zaangażowania w projekty finansowane z Horyzont 2020.
Prezentacje z webinaru są dostępne na naszej stronie internetowej LINK

#CERTYFIKAT SOOIPP
TECHNOLOGICZNEGO

DLA

POMORSKIEGO

PARKU

NAUKOWO

W ramach aktualizacji standardów działania ośrodków innowacji SOOIPP realizuje audyty
w ośrodkach innowacji prowadzonych przez członków wspierających SOOIPP. Do
współpracy w tym przedsięwzięciu zgłosiły się Park Naukowo - Technologiczny w Ełku,
Park Technologiczny w Elblągu, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, Dolnośląska
Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczawnie - Zdroju.
W dniu 5.09.2021 Zarząd Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i
Przedsiębiorczości w Polsce, na podstawie wyników audytu przeprowadzonego przez
zespół audytorów podjął uchwałę o przyznaniu certyfikatu SOOIPP potwierdzającego
spełnianie środowiskowych standardów działania OIiP Pomorskiemu Parkowi Naukowo
Technologicznemu.
Serdecznie gratulujemy!

#SOOIPP PARTNEREM WSPIERAJĄCYM ORGANIZOWANEGO
GARAGE48 SPACETECH EUROPE Online Hackathon

PRZEZ

SOOIPP jest partnerem wspierającym, organizowanego przez Garage48, SPACETECH
EUROPE Online Hackathon. Wydarzenie skierowane jest do pomysłodawców i młodych
firm z Europy lub USA chcących rozwijać innowacyjne projekty z zakresu technologii
kosmicznych.
Hackathon uzyskał zgodę zarządu SOOIPP na wsparcie promocyjno-informacyjne.
Stowarzyszenie chce w ten sposób zachęcić polskie firmy do kontaktów
międzynarodowych i upowszechnić inne projekty podobne do polskich inicjatyw dla start
upów.
Więcej informacji pod linkiem: LINK

#NOWA STRONA SOOIPP
Zapraszamy na nową stronę SOOIPP
www.sooipp.org.pl. Znajdziecie tutaj
Państwo
informacje
na
temat
działalności Stowarzyszenia, realizacji
projektów własnych i współpracy z
innymi instytucjami, szeroki dostęp do
bazy wiedzy (raportów, publikacji,
ekspertyz,
opracowań)
oraz
bazy
ośrodków innowacji. Strona będzie
nadal rozbudowywana i aktualizowana.
Będziemy wdzięczni za uwagi i komentarze. Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu
strona www w nowej odsłonie

#WIADOMOŚCI Z OŚRODKÓW I OD NASZYCH PARTNERÓW
#START IT UP- 11 EDYCJA
W
imieniu
Parku
Naukowo-Technologicznego
„Technopark Gliwice” zapraszamy do udziału w
wydarzeniu online jakim jest 11 Edycja „Start It Up”.
Tegoroczna edycja swoje zainteresowanie skupi
wokół branży MedTech. Wspólnie przyjrzymy się w
jaki sposób nowe technologie oddziałują na branżę
medyczną i jakie wyzwania czekają przedsiębiorców
w najbliższym czasie.
O szansach i zagrożeniach w prowadzeniu firmy z branży medycznej opowie Mateusz
Pawelec – ekspert z zakresu skutecznego wdrażania rozwiązań sektora medycznego oraz
wysokich technologii. Uczestnicy będą mieli również możliwość dowiedzieć się w jaki
sposób wprowadzić na rynek innowacyjny produkt medyczny. To zagadnienie zostanie
omówione przez – Kamila Rochowiaka – audytora wyrobów medycznych i konsultanta ds.
ISO 13485.
Domknięcie wydarzenia zapewni prelekcja dot. technologii w służbie medycyny. O tym jak
zmienia się rynek wyrobów medycznych opowie Łukasz Mucha z Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, który jest autorem wielu rozwiązań w dziedzinie
robotyki medycznej.
„Start It Up”, to bezpłatne wydarzenie dedykowane startupom, przedsiębiorcom oraz
wszystkim, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w czwartek 23 września o godz. 17.00.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej: LINK oraz
facebook’u LINK
Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji LINK
Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów
Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim SO
RIS w PPO II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#ZMIANA ZARZĄDU i DYREKCJI W POZNAŃSKIM PARKU NAUKOWO
TECHNOLOGICZNYM
31 sierpnia br. rozpoczęła się nowa kadencja zarządu Fundacji UAM i dyrekcji PPNT na lata
2021-2025. Funkcję prezesa zarządu Fundacji UAM i jednocześnie szefa PPNT objął prof.
Hieronim Maciejewski, wybitny chemik, oraz wieloletni zastępca Dyrektora PPNT.
Członkami zarządu zostali dr hab. inż. Marcin Śmiglak, który
jednocześnie będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz
dr hab. Dominika Narożna. Na stanowisko zastępcy dyrektora
PPNT została powołana dr Justyna Adamska.
Profesor Hieronim Maciejewski zapowiedział, że chciałby
wrócić do korzeni i pokazywać więcej z nauki, badań
naukowych i usług badawczych realizowanych w PPNT,
jednocześnie
działając
na
rzecz
innowacyjnych
przedsiębiorstw. Profesor podkreślił również, że w pierwszej
kolejności Poznański Park Naukowo-Technologiczny skupi się
na rozwoju nowych technologii dla firm, gdyż rozwój nie może istnieć bez innowacji, a
podstawowym zadaniem parków technologicznych jest aktywne uczestniczenie w
procesie tworzenia praktycznych, rynkowych, nowych rozwiązań.
Życzymy nowemu Zarządowi i Dyrekcji powodzenia i wielu sukcesów.
Więcej informacji na stronie Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego LINK

#ZIELONE CIEPŁO - XVI FORUM NOWEJ GOSPODARKI
Zapraszamy do udziału w warsztatach pt.
„Zielone ciepło”, które odbędą się 23 września
2021 r. o godz. 10:00 w ramach obrad XVI
Forum Nowej Gospodarki ON-LINE. Spotkanie
odbędzie się na platformie ZOOM, udział w
nim jest bezpłatny.
Warsztat będzie składać się z wykładu z
uwzględnieniem
zmian
w
otoczeniu
prawnym, technologicznym i rynkowym oraz
dyskusji w formule pytań i odpowiedzi.

Ekspertem webinaru będzie pan Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii ciepłownictwa
Forum Energii.
Efektem warsztatu będą rekomendacje dotyczące zmian i rozwoju innowacji w sektorze
energetyki w województwie śląskim
Organizatorem XVI Forum Nowej Gospodarki jest Park Naukowo-Technologiczny EuroCentrum. Spotkania odbywają się w ramach kreowania marki Sieci Regionalnych
Obserwatoriów Specjalistycznych w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych
Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w
województwie śląskim" (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna
gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i
wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.
Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz rejestracyjny LINK

#NOC INNOWACJI - CORAZ BLIŻEJ
Już 1 października rusza 3 edycja Digital Festival w
trakcie którego odbędzie się szereg ciekawych
wydarzeń: m.in. Noc Innowacji, której partnerami
honorowymi są SOOIPP i Sieć Otwartych Innowacji,
a partnerami głównymi EY oraz Capgemini. Noc
Innowacji to świetna okazja, aby zaprezentować
osiągnięcia polskiej nauki i biznesu, a także
przekonać się jak cyfryzacja, zaawansowane technologie i robotyka zmieniają nasz świat.
Podczas nocy - 9 października, ponad 70 miejsc w całym kraju otworzy swoje drzwi dla
zwiedzających. Będzie pokaz robotów, bolidy, łaziki, spotkanie ze światłowodami, o
medycynie kosmicznej i wiele innych ciekawych tematów.
Do Nocy Innowacji przyłączył się m.in.: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, w którym
zostanie przeprowadzona debata ekspertów z branży cyfrowych technologii „EDIH – czy
Polska ma szansę zaistnieć na mapie Europy i świata jako Hub Cyfrowych Innowacji?”
Spotkania, warsztaty, prezentacje przygotują również m.in.: Uniwersytet Łódzki,
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika Wrocławska,
Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warszawski, Sieć Łukasiewicza - Instytut Tele i
Radiotechniczny i wiele innych uczelni i instytucji związanych z innowacjami.
Gorąco zachęcamy Ośrodki Innowacji do udziału w tym wydarzeniu oraz prezentacji
swoich dokonań.
Więcej informacji na stronie wydarzenia: LINK
Film zapowiadający wydarzenie: LINK

#RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO OGŁOSIŁA
NABÓR DLA STARTUPÓW
Ruszył nabór do VI tury inkubacji w Platformie Startowej Start In Podkarpackie!
Nabór do projektu trwa od 01.09.2021 do 31.10.2021. Poszukiwane są projekty z branży:
lotniczej, motoryzacyjnej, IT/ICT, budowlanej. Na pomysłodawców czeka wsparcie:
przydzielenie Managera Inkubacji
pełne wsparcie nad przygotowaniem programu inkubacji,
usługi wspierające rozwój projektu (obsługa księgowa,
obsługa prawna, doradztwo podatkowe)
warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych
wsparcie przy opracowaniu elementów identyfikacji wizualnej
systematyczne
wsparcie
przy
rozwijaniu
pomysłu
sporządzenie końcowego raportu z inkubacji.
Zgłoszenia są przyjmowane przez stronę: LINK

#DNI DRUKU 3D- KIELCE
W dniach 19-21 października 2021 r. odbędzie się 13 edycja Dni
Druku 3D. To najważniejsze i największe wydarzenie branży druku i
skanowania przestrzennego w Polsce. W tym roku zaprezentuje się
ponad 20 firm reprezentujących technologie od druku z tworzyw
sztucznych, przez żywicę, aż po wydruki z metalu. Wystawcy
zaprezentują rozwiązania około 50 producentów.
Podczas targów odbędzie się kilka premier. Między innymi zaprezentowana zostanie
technologia SkribiArt do wykonywania paneli elewacyjnych, pojawią się drukarki
wykorzystywane w biotechnologii, medycynie czy szeroko pojętej inżynierii tkankowej.
Będzie można również porozmawiać z osobami na co dzień pracującymi z wielkościami
subatomowymi, ponieważ druk 3d wkracza już w obszar nanotechnologii.
Więcej informacji o Dniach Druku 3D na stronie wydarzenia: LINK
Serdecznie zapraszamy!

SOOIPP W SOCIAL MEDIACH!
OBSERWUJ NASZE PROFILE
FACEBOOK I LINKEDIN

