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#STANOWISKO SOOIPP WS. NOWEGO SYSTEMU AKREDYTACJI
OŚRODKÓW INNOWACJI





#AKREDYTACJA OŚRODKÓW INNOWACJI - czyli o tym jak księżniczka
zamieniła się w żabę
Prace nad nowym systemem akredytacji Ośrodków Innowacji w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęły się latem 2019 roku. Zainicjowało je
seminarium konsultacyjne moderowane przez ekspertów SOOIPP na zlecenie
Ministerstwa z przedstawicielami ponad 20 najprężniejszych ośrodków innowacji na
temat koncepcji konsorcjów technologicznych. Później na przełomie 2020 i 2021 roku
SOOIPP najpierw opracował kompletną koncepcję nowej akredytacji dla Ministerstwa
Rozwoju i Technologii, a następnie zrealizował cykl webinariów konsultacyjnych i spotkań
online z przedstawicielami ośrodków innowacji i administracji szczebla regionalnego.
Wydawało się, że wszystkie strony procesu są zgodne, co do zasadniczych elementów
przygotowanego systemu, a Ministerstwo zapowiedziało, że podejmuje prace
doprecyzowujące i przygotowawcze do jego wdrożenia. 
Minął rok 2021 i rok 2022 - ośrodki i my sami dopytywaliśmy na jakim etapie są prace i
kiedy będzie wdrożony wydyskutowany system. 
Wreszcie, w połowie lutego 2023 pojawiła się odpowiedź na nasze niecierpliwe pytania -
przesłano ośrodkom i regionom dokumenty do konsultacji. I tu niespodzianka - zamiast
spójnego, przejrzystego koncepcyjnie materiału- przesłano fragmenty wzajemnie nie
spójne, nieprecyzyjne i jakby wyrwane z szerszego kontekstu. Eksperci SOOIPP, podobnie
jak przedstawiciele ośrodków, spędzili sporo czasu usiłując ustalić jaka idea przyświecała
twórcom przesłanych dokumentów i co tak właściwie chcą osiągnąć budując taką
konstrukcję akredytacji. A wydawało się, że poprzedni system był wadliwy...
Na pocieszenie należy podkreślić, że w zaprezentowanym rozwiązaniu można znaleźć
kilka cennych kamyków z diademu księżniczki, stąd wiadomo co to za żaba.
A zupełnie poważnie, pomijając fakt, jak dalekim modyfikacjom została poddana
pierwotna koncepcja, wiodącym elementem przydatności systemu jest stworzenie
instrumentów finansowych, w ramach których akredytowane ośrodki będą mogły
realizować usługi dla MSP. Jeśli takich instrumentów nie będzie - to certyfikatom
akredytacyjnym pozostanie wyłącznie funkcja marketingowa, z której z dużą fantazją
korzystały podmioty akredytowane według poprzednich zasad. 

#WSPÓŁPRACA SOOIPP Z PODMIOTAMI SIŁ ZBROJNYCH RP
Od kilku miesięcy Zarząd SOOIPP prowadzi aktywną i perspektywiczną współpracę z
podmiotami powiązanymi z Siłami Zbrojnymi RP. Współpraca ma na celu identyfikację
krajowych innowacji w zakresie tzw. technologii dual-use (tzn. innowacyjnych

technologii, które oprócz zastosowań „cywilnych” mają duży potencjał w zakresie
wykorzystania w sektorze militarno-obronnym). W ramach tej współpracy odbyło się
kilka spotkań przedstawicieli ośrodków SOOIPP z Departamentem Innowacji
Ministerstwa Obrony Narodowej. W II połowie lutego SOOIPP przedstawił Ministerstwu 



#AUDYTY SOOIPP

W Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej
Gospodarki 2021-2027 funkcję członka pełni Prezes Zarządu SOOIPP dr inż. Piotr
Kubiński, a zastępcą członka jest Marzena Mażewska - Pełnomocnik Zarządu SOOIPP
ds. Standardów działania OIiP. W ramach prac Komitetu Marzena Mażewska została
Przewodniczącą Grupy roboczej ds. włączenia partnerów w realizację Programu
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Prezes Piotr Kubiński i
Marzena Mażewska wymiennie wezmą również udział w pracach Grupy roboczej ds.
wdrażania 1. Priorytetu FENG oraz Grupy roboczej ds. wdrażania 2. i 3. Priorytetu
FENG.
W Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska
2021-2027 funkcję członka pełni Prezes Zarządu SOOIPP dr inż. Piotr Kubiński, a
zastępcą członka jest Wiceprezes Zarządu SOOIPP Marek Winkowski.
W Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-
2027 funkcję obserwatora pełni Barbara Kostyra- członek SOOIPP i z-ca dyrektora
Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego Aeropolis.
W Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza funkcję
obserwatora pełni Artur Siczek - Dyrektor Parku naukowo-Technologicznego Świerk
przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych, a zastępcą obserwatora jest Joanna
Szmigiel - Starszy Specjalista SOOIPP.

Przedstawiciele SOOIPP aktywnie uczestniczą w Komitetach Monitorujących Programy
Funduszy Europejskich zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym:

O pracach w Komitetach Monitorujących i najważniejszych ustaleniach będziemy
informować Ośrodki Innowacji na bieżąco. Stworzyliśmy również specjalną wewnętrzną
grupę konsultacyjną, w ramach której ośrodki będą mogły aktywnie wziąć udział w
konsultacjach dokumentów z Komitetu Monitorującego program FENG.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: biuro@sooipp.org.pl.

#EKSPERCI SOOIPP W KOMITETACH MONITORUJĄCYCH

zebrane od Ośrodków Innowacji propozycje technologii,  mające potencjał
wykorzystania przez sektor wojskowy. Wybrane technologie będą miały szanse na
zawarcie umów przewidujących dofinansowanie. 

W związku z uruchamianiem funduszy europejskich na poziomie krajowym i
regionalnym zwiększa się zainteresowanie ośrodków innowacji i przedsiębiorczości
potwierdzeniem spełniania wymogów jakościowych w odniesieniu do realizowanych
przez nie usług. 
W poprzednim roku przyznano 6 certyfikatów ośrodkom innowacji, które pomyślnie
przeszły audyt ekspertów SOOIPP. Od stycznia 2023 uruchomiono dwa kolejne audyty: w
Technoparku Pomerania w Szczecinie oraz w Centrum Transferu Technologii 



Wśród uczestników byli m.in.: Wicemer Winnicy Andrii Ocheretnyi, przedstawiciele
zarządów miast, rad miejskich i urzędów miast m.in: Winnicy, Lwowa, Tarnopola czy
Drohobycza. Gościem honorowym był Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu Yurii Tokar.
Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia wizyty w WPP było uroczyste podpisanie
porozumienia o współpracy pomiędzy DOZAMELEM, a samorządem Miasta Winnica, który
zarządza trzema parkami przemysłowymi i technologicznymi.
Drugi dzień wizyty studyjnej wypełniły warsztaty, przygotowane przez Stowarzyszenie
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Dolnośląską
Agencję Współpracy Gospodarczej. Moderatorami warsztatów byli: Piotr Kubiński – Prezes
SOOIPP, Marek Winkowski– Wiceprezes SOOIPP oraz Marzena Mażewska - Pełnomocnik ds.
Standardów SOOIPP.
Podczas warsztatów uczestnicy analizowali i omawiali zagadnienia związane z
pożądanymi uregulowaniami prawnymi na poziomie krajowym i lokalnym, dotyczącymi
tworzenia i zarządzania parkami przemysłowymi w Ukrainie. Dyskutowano również na
temat oczekiwań krajowego biznesu w zakresie regulacji podatkowych i praw
majątkowych oraz zachęt dla pozyskania inwestorów zagranicznych. Zastanawiano się
także nad potrzebami samych parków przemysłowych – pod kątem kompetencji
potrzebnych w skutecznym przyciąganiu inwestorów.

Szczegółowy opis wydarzenia można znaleźć na stronie WPP: LINK

#EKSPERCI SOOIPP MODERATORAMI WARSZTATÓW DLA
UCZESTNIKÓW WIZYTY STUDYJNEJ Z UKRAINY

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zachęcamy pozostałe Ośrodki Innowacji do
rozważenia przeprowadzenia audytu w ich instytucjach. Certyfikat SOOIPP jest
potwierdzeniem spełniania jakościowych standardów w obszarze wybranych
funkcjonalności. Więcej informacji pod linkiem : LINK 

Ponad 20 osobowa grupa uczestników z Ukrainy gościła
we Wrocławskim Parku Przemysłowym w dniach 6-7
lutego, podczas wizyty studyjnej zorganizowanej przez
Fundację Partnerstwa Międzynarodowego oraz DOZAMEL
- podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem
Przemysłowym (członek wspierający SOOIPP). FOT. Wrocławski Park Przemysłowy 

https://wpp.wroc.pl/pl/wizyta_studyjna_przedstawicieli_ukrainy_we_wroclawskim_parku_przemyslowym/1543
https://wpp.wroc.pl/pl/wizyta_studyjna_przedstawicieli_ukrainy_we_wroclawskim_parku_przemyslowym/1543
https://www.sooipp.org.pl/audyty


#PATRONAT HONOROWY SOOIPP

Decyzją Zarządu stowarzyszenie objęło patronatem honorowym wydarzenie pn.
Festiwal Nauki i Biznesu „Patent na zysk”, który odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia

2023 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej w Centrum
Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.
Celem festiwalu jest upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz idei komercjalizacji
wyników badań, a także ochrony patentowej najlepszych rozwiązań sektora nowych
technologii i innych gałęzi przemysłu w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
Festiwal organizowany będzie w formie bezpłatnego wydarzenia o charakterze
międzynarodowym. Projekt został dofinansowany ze środków Skarbu Państwa w

ramach programu „Doskonała Nauka".
Już dziś serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów na to interesujące i inspirujące
wydarzenie.  Więcej szczegółów podamy w najbliższym czasie.

Na ostatnich posiedzeniach zarządu SOOIPP podjęto uchwały o przyjęciu dwóch nowych
członków indywidualnych oraz jednego członka wspierającego. Nowym członkiem
wspierającym jest Smart Secure Networks Sp. z o.o.
Serdecznie witamy nowych członków i liczymy na owocną współpracę! 
Osoby zainteresowane obszarem innowacji, przedsiębiorczości, działaniem OIiP,
badaniami ekosytemu innowacji w Polsce zapraszamy do wstąpienia do SOOIPP. 
Więcej informacji: https://www.sooipp.org.pl/czlonkostwo

#NOWI CZŁONKOWIE SOOIPP 

Uprzejmie prosimy członków indywidualnych i wspierających o uregulowanie składki
członkowskiej za rok 2023.  W najbliższych dniach do członków wspierających zostanie
przesłana faktura do zapłaty. Kwota nie zmieniła się i wynosi: 96 zł (członkowie
indywidualni) oraz 600 zł (członkowie wspierający). 
Prosimy o wpłatę na konto SOOIPP: 07 1090 1476 0000 0000 4700 7530 tytułem “Składka
członkowska 2023".

#ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA SOOIPP 

https://www.sooipp.org.pl/czlonkostwo


#WIADOMOŚCI Z OŚRODKÓW I OD NASZYCH PARTNERÓW

Naszą misją jest wspieranie nowoczesnej gospodarki Małopolski poprzez pomaganie
firmom w rozwoju. Oferta KPT to programy i działania mające na celu wspieranie
przedsiębiorców na różnych etapach działalności. Z okazji 25-lecia postanowiliśmy docenić
ich pracę i osiągnięcia, bo to właśnie ich sukcesy są dla nas najważniejsze. – Tadeusz
Zaremba, prezes zarządu KPT.

#KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY OD 25 LAT POMAGA FIRMOM
ROZWIJAĆ SIĘ SZYBCIEJ

17 lutego w siedzibie KPT odbył się jubileusz 25-
lecia Krakowskiego Parku Technologicznego.

Uroczystość była okazją do podsumowania
dotychczasowych osiągnięć nie tylko spółki, ale
przede wszystkim firm, z którymi w tym czasie KPT
współpracował. W jej trakcie wybrane firmy z
ekosystemu KPT otrzymały nagrody 25-lecia: złote
statuetki Małopolskiego Drzewa Inwestycji i
Innowacji. FOT. Krakowski Park Technologiczny

Unikatowe złote statuetki otrzymali:
Autenti sp. z o.o. - Jeden z dziesięciu
M.A.D. Engineers sp. z o.o. - Najdłużej z nami
Velis Real Estate Tech - Sukces międzynarodowy
WEARFITS sp. z o.o. - Innowacyjna firma
Reality Games sp. z o. o. - Mistrz gry
PROTECH sp. z o.o. - Spektakularny sukces
Ponadto podczas wydarzenia minister Waldemar
Buda wręczył odznaczenia za wkład w rozwój 

polskiej gospodarki następującym firmom: Poltreg, Dako, Fideltronik, Synerise, Protech.
Odznaczenia i medale za długoletnią służbę otrzymali także pracownicy KPT.
W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele międzynarodowych sieci, których KPT
jest członkiem: Ebba Lund, prezeska IASP oraz Bram Paubels z EBN.
Krakowski Park Technologiczny
Krakowski Park Technologiczny powstał w 1997 roku jako Centrum Zaawansowanych
Technologii – Kraków sp. z o.o. po to, by zarządzać specjalną strefą ekonomiczną. Zmiana
nazwy nastąpiła w 2004 roku, co również wiązało się z rozszerzeniem działalności o funkcje
charakterystyczne dla parku technologicznego. W 2000 roku KPT, jako jeden z pierwszych
polskich parków, przystąpił do Światowej Sieci Parków Naukowo-Technologicznych (IASP).
Minione lata to rozbudowa oferty KPT o programy wspierające firmy w rozwoju: inkubacja,
akceleracja, fundusze, inicjowanie współpracy z różnymi branżami. W 2012 roku odbyła się
pierwsza konferencja dla branży gier Digital Dragons,w 2015 KPT został certyfikowanym 

FOT. Krakowski Park Technologiczny



Podkarpacki park Naukowo-Technologiczny Aeropolis rozpoczął realizację nowego
projektu ESA BIC. ESA BIC to sieć inkubatorów utworzonych w Europie z wykorzystaniem
środków krajowych oraz pochodzących z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Inkubator
utworzony w Polsce stanie się 26-tym Inkubatorem ESA BIC. ESA BIC Poland będzie w
szczególności realizował wsparcie idei przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii
kosmicznych w różnych sektorach gospodarki w ramach programu inkubacji. Dzięki
procesowi inkubacji przedsięwzięcia będą miały szansę na komercjalizację.

Living Labem. Od 2018 roku KPT zarządza Polską Strefą Inwestycji na terenie Małopolski i
powiatu jędrzejowskiego. Obecnie KPT działa w
oparciu o dwa budynki, realizuje kilkanaście międzynarodowych projektów, a w ramach
ekosystemu wspiera około 400 firm.
Serdecznie gratulujemy Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Jubileuszu!

#PODKARPACKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY AEROPOLIS -
PROJEKT ESA BIC

#FORUM BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

W najbliższym czasie ESA BIC Poland organizuje
bootcamp przygotowujący startupy do inkubacji!
W dniach 15-17.03 i 21.03 – online.
22.03.2023 – w Inkubatorze Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS, Jasionka
23.03.2023 – Brain Embassy Postępu, Warszawa

Jeśli jesteś zainteresowany aplikowaniem do inkubatora ESA BIC Poland, ale potrzebujesz
ulepszyć swój projekt pod względem biznesowym, zgłoś się na Bootcamp ESA BIC Poland.
Więcej informacji o projekcie i wydarzeniach: LINK

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna razem z PZU LAB, TUW PZUW i PZU S.A zaprasza
do udziału w Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2023, które odbędzie się w
Gdańsku, 7 marca 2023 r. .
Forum poświęcone będzie tematyce bezpieczeństwa w gospodarce morskiej zarówno
bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej jak i innowacji technologicznych na morzu.
Motywem przewodnim wydarzenia będzie rozmowa o ryzykach w przemyśle morskim
oraz o rozwiązaniach na rzecz bezpieczeństwa opartych na nowych technologiach.
Poruszone zostaną aspekty zagrożenia cybernetycznego, zagrożenia dla systemów
łączności, cyberbezpieczeństwo IOT infrastruktury przesyłowej. Eksperci odpowiedzą
również o tym jak zapewnić bezpieczeństwo inwestycji offshore.

Więcej informacji i zapisy LINK 

https://esabic.pl/
https://app.evenea.pl/event/fbpm2023/
https://app.evenea.pl/event/fbpm2023/


#DEMO DAY INNOWACJI 4.0

#KONKURS EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONNOŚCI (EDA)

TEMAT: ''Innowacyjne technologie, procesy i aplikacje dla wzmocnionych przyszłych
zdolności obronnych''. 
Referat zgłoszony do nagrody powinien podkreślać: innowacyjność i przełomowość,
potencjał podwójnego zastosowania (spin-in do obrony), długoterminowe zastosowanie
(od 2035 r.), wzajemne przenikanie się dziedzin.
Deadline złożenia prac 2 April 2023 at 17h00 
Ocena: kwiecień-maj 2023 
Więcej informacji: LINK

Rolniczego zapraszają na wspólnie organizowane "Demo Day Innowacji 4.0".Wydarzenie,
odbędzie siê w Auditorium Maximum UJ w Krakowie, 09.03.2023 r

Tematyka prezentowanych technologii jest bardzo zróżnicowana: od nowych urządzeń
poprzez materiały, żywność funkcjonalną oraz ochronę środowiska naturalnego, aż po
nowe terapie i leki. Łączy je to, że wszystkie mają szanse stać sie dostepnymi na rynku
produktami lub usługami, które odpowiadają na ważne potrzeby i wyzwania. Wykład
inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Witold Orłowski, znany polski ekonomista.

Więcej informacji i zapisy na stronie: https://demodayinnowacji.pl/

Centra Transferu Technologii pięciu
największych krakowskich uczelni:
Akademii Górniczo-Hutniczej,
Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu
Ekonomicznego, Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu 

Europejska Agencja Obronności (EDA)
otworzyła pierwszy konkurs na najlepsze
artykuły naukowe dotyczące obronności.
Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone
nagrodami pieniężnymi po 4 tys.euro, a
zwycięzcy będą mogli zaprezentować
swoje prace podczas EU Defence
Innovations Days. 

https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2023/02/01/eda-opens-first-competition-for-best-defence-research-papers
https://demodayinnowacji.pl/


rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0 i Smart Factory,
efektywne pod względem wykorzystania zasobów i energii technologie produkcyjne,
zrównoważona energia i mobilność,
narzędzia pomiarowe.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza na bezpłatne wydarzenie: Technology & Business Cooperation Days 2023 –

spotkania kooperacyjne w formule hybrydowej organizowane przy okazji targów
Hannover Messe 2023 (17-20.04.2023), największych na świecie targów technologii,

innowacji i produktów dla przemysłu.
To hybrydowe wydarzenie umożliwiające pozyskanie nowych technologii, koncepcji i
rozwiązań, a także nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych i znalezienie
partnerów do współpracy. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia zgromadziła blisko 750
uczestników z 46 krajów.
Technology & Business Cooperation Days 2023 adresowane jest przede wszystkim do firm
działających w następujących obszarach:

Termin rejestracji upływa 31 marca 2023 r.
Więcej informacji i rejestracja na stronie: LINK 

#TECHNOLOGY & BUSINESS COOPERATION DAYS

SOOIPP W SOCIAL MEDIACH!
OBSERWUJ NASZE PROFILE

FACEBOOK I LINKEDIN

https://www.hannovermesse.de/en/
https://technology-business-cooperation-days-2023.b2match.io/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Organizator%C3%B3w-O%C5%9Brodk%C3%B3w-Innowacji-i-Przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci-105991361275371/?view_public_for=105991361275371
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Organizator%C3%B3w-O%C5%9Brodk%C3%B3w-Innowacji-i-Przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci-105991361275371/?view_public_for=105991361275371

