System akredytacji
Ośrodków Innowacji
– nowe podejście
20 października 2021 r.

Działalność ośrodków innowacji – diagnoza
Badanie Ośrodków Innowacji i Parków pod kątem ich przygotowania do realizacji zadań w zakresie polityki
Industry 4.0 (Luty 2019)
Seminaria z przedstawicielami Ośrodków Innowacji w zakresie barier prowadzenia działalności innowacyjnej
oraz założeń nowego systemu akredytacji ośrodków innowacji (Lipiec 2019)
Analiza polityk oraz instrumentów wsparcia wobec IOB w wybranych krajach (Listopad 2019)
Przegląd platform informatycznych wspierających funkcjonowanie IOB w wybranych krajach (Grudzień 2020)
Konsultacje ws. przygotowywanej koncepcji akredytacji z udziałem przedstawicieli IZ
z 6 regionów i ok. 30 OI (Październik 2020)
Seria 5 Webinariów dla IOB omawiających problemy/wyzwania w systemie świadczenia usług
proinnowacyjnych oraz nowego systemu akredytacji (Październik-Listopad 2020)
Badanie gotowości Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki (Styczeń 2021)
Konsultacje kryteriów akredytacji z wszystkimi przedstawicielami regionalnych IZ (Kwiecień / Czerwiec 2021)
oraz z wybranymi przedstawicielami OI (czerwiec 2021)

Wnioski/Kierunki
• Sprzyjanie specjalizacji i
sieciowaniu/współpracy poprzez akredytację
i instrumenty
• Ważne są kompetencje i doświadczenie a
nie forma działalności - certyfikacja
przedmiotowa a nie podmiotowa
• Konieczność monitoringu usług
i stopnia realizacji celów strategicznych

Cele akredytacji
Zapewnienie wysokiej jakości usług OI
dla przedsiębiorstw w zakresie ich
innowacyjnego rozwoju

Stymulowanie specjalizacji i sieciowania OI,
które wpływają pozytywnie na jakość usług

Rodzaje systemu akredytacji
Akredytacja funkcjonalna
Ośrodków Innowacji

Akredytacja konsorcjów
w ramach specjalizacji technologicznych

1.
a)

wpisywanie się w minimum jedną funkcjonalność:
badania-wdrożenia-rozwój

1.

obszar tematyczny działalności konsorcjum wpisuje się w
minimum 1 KIS lub w zakres funkcjonowania DIH / GIH

b)
c)
d)
e)
f)

doradztwo innowacyjne
brokering
inkubacja technologiczna
akceleracja
demonstracja/learning factories

2.

konstrukcja „one stop shop” usług oferowanych przez całe
konsorcjum w wybranym obszarze tematycznym

3.

lider posiada akredytację funkcjonalną doradztwo
innowacyjne i badania-wdrożenia-rozwój lub doradztwo
innowacyjne i demonstracja

2.

OI świadczy usługi dla podmiotów wpisujących się swoją
działalnością w co najmniej 1 KIS lub usługi świadczone
przez OI koncentrują się na co najmniej 1 KIS
działalność nie jest prowadzona dla zysku lub jeżeli zysk
występuje przeznaczany jest na cele statutowe

4.

konsorcjum może liczyć od 3 do 7 członków
(przedsiębiorstwa, instytucje B+R, inne OI, w tym
obligatoryjnie jednostka naukowa)

5.

OI może być liderem tylko w jednym konsorcjum

6.

jeden konsorcjant może występować jako partner w
maksymalnie 3 konsorcjach

3.
4.

działalność prowadzona jest na rzecz wsparcia
innowacyjności przedsiębiorstw

Jedna ścieżka akredytacji
JEDEN WNIOSEK (GENERATOR WNIOSKÓW)

Lider konsorcjum aby
wnioskować o
akredytację
konsorcjalną musi
przejść weryfikację
funkcjonalną

Etap I

Kryteria dostępowe weryfikujące wypełnianie warunków
formalnych i wpisywanie się w definicję Ośrodka Innowacji

Etap II

Kryteria merytoryczne dla pojedynczych Ośrodków Innowacji podzielone zostały
na 5 Kategorii weryfikujących potencjał ośrodka do świadczenia usług w zakresie
zdefiniowanej funkcjonalności, tj.: Usługi, Zasoby ludzkie, Plan rozwoju i
współpraca, Zasoby materialne, Standardy

Etap III

Kryteria merytoryczne konsorcjalne podzielone zostały na 4 kategorie weryfikujące
potencjał członków Konsorcjum do świadczenia usług w zakresie specjalizacji
technologicznych: Usługi, Zasoby ludzkie, Model biznesowy i współpraca, Zasoby
materialne

ETAP I
Kryteria
dostępowe

- spełnia/nie spełnia

Kryterium 1

Wniosek o akredytację wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze:
a) Wniosek akredytacyjny wpłynął w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
b) Wniosek akredytacyjny wpłynął w formie on-line za pomocą generatora
wniosków o akredytację
c) Wniosek akredytacyjny przesłany do podmiotu akredytującego został podpisany
przez osoby upoważnione
d) Wniosek akredytacyjny zawiera wszelkie niezbędne załączniki zgodnie z
Regulaminem konkursu

Kryterium 2

Działalność wnioskodawcy nie jest prowadzona dla zysku lub jeżeli zysk z
działalności występuje przeznaczany jest na cele statutowe - Wnioskodawca
przedstawił odpowiednie i klarowne zapisy we wniosku oraz w dokumentach
statutowych lub umownych potwierdzających rodzaj działalności i przeznaczanie
zysku na cele statutowe

Prowadzenie przez wnioskodawcę działalności na rzecz wsparcia innowacyjności
przedsiębiorstw - Wnioskodawca przedstawił (umowa/statut) odpowiednie i klarowne
Kryterium 3
zapisy potwierdzające działalność ukierunkowaną na wspieranie innowacyjności
przedsiębiorstw

ETAP I
Kryteria
dostępowe

Wnioskodawca prowadzi przejrzystą politykę informacyjną nt. świadczonych usług Kryterium 4 Na stronie internetowej Wnioskodawcy znajdują się informacje o oferowanych usługach
w zakresie wnioskowanej funkcjonalności wraz z opisem sposobu ich realizacji

Kryterium 5

- spełnia/nie spełnia

Wnioskodawca świadczy usługi dla podmiotów wpisujących się swoją działalnością w
co najmniej 1 KIS lub usługi świadczone przez OI koncentrują się na co najmniej 1 KIS

ETAP II
AKREDYTACJA
FUNKCJONALNA
Kryteria
merytoryczne
obligatoryjne

4 kryteria

2 kryteria

Dla każdej funkcjonalności z osobna wymagane jest spełnienie każdorazowo w
minimalnym zakresie czterech kryteriów:
Kryterium 1 – Posiadanie doświadczenia w realizacji usług
Kryterium 2 – Potencjał merytoryczny ośrodka – zasoby ludzkie
Kryterium 4 – Posiadanie strategii/planu rozwoju realizacji usług na rzecz
przedsiębiorstw
Kryterium 5 – Potencjał infrastrukturalny/techniczny/technologiczny ośrodka
Poza ww. kryteriami obligatoryjne jest również spełnienie jednorazowo w
minimalnym zakresie dwóch poniższych kryteriów:
Kryterium 3 – Doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami w zakresie
wspierania ekosystemu innowacji
Kryterium 6 – Posiadanie certyfikatów potwierdzających dbałość o standardy i
mechanizmy świadczenia usług

Kategoria Usługi i metody

ETAP II
AKREDYTACJA
FUNKCJONALNA
Kryteria
merytoryczne
obligatoryjne

Kryterium 1

Posiadanie doświadczenia w realizacji usług dla firm dotyczących wnioskowanej funkcjonalności
- wykazanie minimalnej liczby usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem
wniosku np.:
1- zrealizowano wsparcie w ramach programu/procesu inkubacji technologicznej dla min. 5
podmiotów lub pomysłodawców
1- zrealizowanie min. 5 usług badawczo-wdrożeniowo-rozwojowych dla przedsiębiorców przy
wykorzystaniu infrastruktury wnioskodawcy (bezpośrednio przez wnioskodawcę)
1- zrealizowane min. 20 usług w zakresie doradztwa innowacyjnego dla przedsiębiorców

Kategoria Zasoby ludzkie

ETAP II
AKREDYTACJA
FUNKCJONALNA
Kryteria
merytoryczne
obligatoryjne

Kryterium 2

Potencjał merytoryczny ośrodka w zakresie funkcjonalności - zasoby ludzkie wykorzystywane
do świadczenia usługi w danej funkcjonalności np.:
1-Inkubacja technologiczna:
• zatrudnia i/lub współpracuje z min. 1 lub więcej pracownikami (maksymalnie 3 do
uwzględnienia), którzy przed złożeniem wniosku o akredytację, uczestniczyli w programach/
procesach inkubacji technologicznych
• ww. osoby wyświadczyły łącznie usługi doradcze dla min. 5 inkubowanych podmiotów lub
pomysłodawców
• ww. osoby będą odpowiedzialni za realizację usług w danej funkcjonalności
1- Badania-wdrożenia-rozwój:
• zatrudnia i/lub współpracuje z min. 2 pracownikami (maksymalnie 5 do uwzględnienia)
posiadającymi doświadczenie w realizacji prac badawczych w ramach swojej przestrzeni
laboratoryjnej/prototypowaniu/wdrażaniu opracowanych nowych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, którzy łącznie zrealizowali co najmniej 5 usług dla przedsiębiorstw
• ww. pracownicy będą odpowiedzialni za realizację usług w danej funkcjonalności

Kategoria Plan rozwoju i współpraca
Doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami w zakresie wspierania ekosystemu
innowacji -sieć powiązań w formie umów/porozumień lub członek KKK:

ETAP II
AKREDYTACJA
FUNKCJONALNA

Kryterium 3

Kryteria
merytoryczne
obligatoryjne

• Dysponuje siecią powiązań wyrażonych w formie umów lub porozumień mających na celu
wspieranie ekosystemu innowacji zawartych z min. 2 ośrodkami innowacji lub z innymi
podmiotami m.in. z jednostkami naukowymi, administracją publiczną, instytucjami finansowymi
(np. VC, BA)
• zrealizował co najmniej jeden wspólny projekt/przedsięwzięcie z min. jednym z ww.
podmiotów o charakterze innowacyjnym w ciągu ostatnich 3 lat (dokument potwierdzający
realizację projektu)
lub
• jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (dokument potwierdzający członkostwo w KKK)
Posiadanie strategii/planu rozwoju realizacji usług na rzecz przedsiębiorstw, w ramach
funkcjonalności w zakresie której wnioskuje o akredytację:

Kryterium 4

1 ) Ośrodek posiada aktualny plan rozwoju/strategię na co najmniej kolejne 3 lata
2) Plan rozwoju (strategia) uwzględnia koncepcję rozwoju usług w zakresie wnioskowanych
funkcjonalności
3) Koncepcja oparta jest na analizie potrzeb grupy docelowej w danej funkcjonalności

Kategoria Zasoby materialne

ETAP II
AKREDYTACJA
FUNKCJONALNA
Kryteria
merytoryczne
obligatoryjne

Kryterium 5

Potencjał infrastrukturalny/techniczny/technologiczny Ośrodka Innowacji odpowiedni do
wnioskowanej funkcjonalności np.:
3- Badania-wdrożenia-rozwój:
● dysponuje powierzchnią laboratoryjną wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, tj.
oprogramowaniem czy aparaturą naukowo-badawczą wykorzystywaną bezpośrednio w
prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej
● dysponuje aktualnymi świadectwami dla urządzeń badawczych/pomiarowych
● posiada urządzenia peryferyjne gwarantujące zapis i transmisje wykonanych badań
1- Doradztwo innowacyjne:
● Dysponowanie przestrzenią do realizacji indywidualnych usług doradczych oraz wydzielonym
pomieszczeniem warsztatowo seminaryjnym dla min 10 osób.
● Dysponowanie wyposażeniem technicznym do realizacji usług on-line

Kategoria Standardy

ETAP II
AKREDYTACJA
FUNKCJONALNA
Kryteria
merytoryczne
obligatoryjne

Kryterium 6

Posiadanie certyfikatów potwierdzających dbałość o standardy i mechanizmy świadczenia
usług w zakresie wnioskowanej funkcjonalności (SOOIPP, ISO - dot. świadczenia usług, EBNEUBIC lub inny międzynarodowy certyfikat jakości świadczenia usług):
1-posiadanie na moment składania wniosku ważnego certyfikatu potwierdzającego dbałość o
standardy świadczenia usług: ISO lub SOOIPP weryfikujące zakres świadczonych usług w zakresie
wnioskowanej funkcjonalności

ETAP III
AKREDYTACJA
KONSORCJÓW
TECHNOLOGICZNYCH

Kryteria
merytoryczne
obligatoryjne

Kryteria
obszarowe

Kryterium 1 - Obszar koncentracji świadczonych przez członków konsorcjum usług (wskazany
obszar tematyczny) wpisuje się w min 1 KIS lub w zakres funkcjonowania DIH / GIH
Kryterium 2 - Zakres usług konsorcjum (określonych w umowie konsorcjalnej) wpisuje się w
definicję ONE STOP SHOP w wybranym obszarze tematycznym
Kryterium 6 - Potencjał merytoryczny członków konsorcjum w zakresie obszaru tematycznego
Kryterium 8 - Model biznesowy w zakresie obszaru tematycznego
Kryterium 9 - Potencjał infrastrukturalny/techniczny/technologiczny Konsorcjum odpowiedni
do wnioskowanego obszaru tematycznego

Kryteria
ogólne

Kryterium 3 - Skład konsorcjum i podział zadań w ramach konsorcjum
Kryterium 4 - Potencjał zarządczy konsorcjum
Kryterium 5 - Potencjał organizacyjny konsorcjum
Kryterium 7 - Doświadczenie Lidera konsorcjum w pełnieniu funkcji Lidera projektu /
partnerstwa krajowego lub międzynarodowego

Kategoria Usługi

ETAP III
AKREDYTACJA
KONSORCJÓW
TECHNOLOGICZNYCH

Kryteria
merytoryczne
obligatoryjne

Kryterium 1
obszarowe

Kryterium 2
obszarowe

Obszar koncentracji świadczonych przez członków konsorcjum usług (wskazany obszar
tematyczny) wpisuje się w min 1 KIS lub w zakres funkcjonowania DIH / GIH:
● członkowie konsorcjum wyświadczyli łącznie, w ciągu ostatnich 5 lat licząc od dnia złożenia
wniosku, min. 50 usług w wybranym obszarze tematycznym
Zakres usług konsorcjum (określonych w umowie konsorcjalnej) wpisuje się w definicję ONE
STOP SHOP w wybranym obszarze tematycznym:
1) testowanie procesu technologicznego, produktu lub usługi/ prototypowanie/ prace
badawcze i rozwojowe - element podstawowy;
2) działania demonstracyjne/learning factory - element dodatkowy - element podstawowy;
3) doradztwo innowacyjne - element podstawowy;
4) usługi brokeringowe w zakresie transferu technologii - element dodatkowy:
● Konsorcjum zapewnia dwa podstawowe elementy usługi one stop shop niezbędne do
realizacji usług w wybranym obszarze tematycznym (1 i 3 lub 2 i 3)

Kategoria Usługi
Skład konsorcjum i podział zadań w ramach konsorcjum:

ETAP III
AKREDYTACJA
KONSORCJÓW
TECHNOLOGICZNYCH

Kryteria
merytoryczne
obligatoryjne

• Liderem konsorcjum technologicznego jest Ośrodek Innowacji, który został pozytywnie
zweryfikowany w zakresie akredytacji funkcjonalnej (lub już ją posiada na dzień złożenia wniosku
o akredytację konsorcjalną) dotyczącej B+R+I / demonstracji oraz doradztwa innowacyjnego
• Lider konsorcjum występuje w roli lidera wyłącznie w jednym/objętym niniejszym wnioskiem
konsorcjum technologicznym.
• umowa spełnia warunki ramowe oraz opisuje zadania i role poszczególnych podmiotów z
Kryterium 3 uwzględnieniem zakresu usług one stop shop.
• Skład konsorcjum technologicznego nie może być mniejszy niż 3 podmioty, a większy niż 7.
• W skład konsorcjum wchodzi jednostka naukowa (uczelnie, instytuty naukowe lub naukowobadawcze).
• Wszyscy członkowie konsorcjum mają siedzibę na terenie Polski.
• Wszyscy członkowie konsorcjum występują w nie więcej niż 3 akredytowanych konsorcjach
technologicznych akredytowanych,
• Partnerzy konsorcjum nie są w stanie upadłości ani likwidacji.
• W ramach konsorcjum partnerzy nie mogą występować w jednej grupie kapitałowej.

Kategoria Zasoby ludzkie
Potencjał zarządczy konsorcjum:

ETAP III
AKREDYTACJA
KONSORCJÓW
TECHNOLOGICZNYCH

Kryteria
merytoryczne
obligatoryjne

Kryterium 4

• Wnioskodawca (Lider konsorcjum) zapewnia zespół zarządzający konsorcjum, w tym
menedżera konsorcjum, składający się z minimum trzech osób
• Każdy z członków zespołu uczestniczył w min. 1 projekcie partnerskim zrealizowanym w
ciągu ostatnich 5 lat przed datą złożenia wniosku
• Menedżer posiada doświadczenie w roli lidera/kierownika/koordynatora w min. 1
projekcie partnerskim
Potencjał organizacyjny konsorcjum:

Kryterium 5

Kryterium 6
obszarowe

1 - Wnioskodawca opisał podział zadań pomiędzy członkami konsorcjum w sposób
zapewniający komplementarność świadczonych usług
Potencjał merytoryczny członków konsorcjum w zakresie obszaru tematycznego w ciągu
ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku:
• każdy z członków konsorcjum zatrudnia nie mniej aniżeli 1 pracownika, którzy łącznie
uczestniczyli w realizacji min. 20 usług w wybranym obszarze tematycznym

Kategoria Model biznesowy i współpraca

ETAP III
AKREDYTACJA
KONSORCJÓW
TECHNOLOGICZNYCH

Kryteria
merytoryczne
obligatoryjne

Kryterium 7

Doświadczenie Lidera konsorcjum w pełnieniu funkcji Lidera projektu / partnerstwa
krajowego lub międzynarodowego wspierającego rozwój innowacyjności przedsiębiorców w
ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku:
Lider konsorcjum posiada udokumentowane doświadczenie w pełnieniu funkcji Lidera w
jednym projekcie / partnerstwie krajowym lub międzynarodowym wspierającym rozwój
innowacyjności przedsiębiorców złożonym z minimum 3 podmiotów
Model biznesowy w zakresie obszaru tematycznego :

Kryterium 8
obszarowe

1) Konsorcjum posiada aktualny Model biznesowy na okres kolejnych 3 lat licząc od dnia
złożenia wniosku
2) Model biznesowy uwzględnia koncepcję rozwoju usług w zakresie wnioskowanego obszaru
tematycznego
3) Koncepcja oparta jest na analizie potrzeb grupy docelowej w danym obszarze tematycznym

ETAP III
AKREDYTACJA
KONSORCJÓW
TECHNOLOGICZNYCH

Kryteria
merytoryczne
fakultatywne

Kategoria Zasoby materialne
Potencjał infrastrukturalny/techniczny/technologiczny Konsorcjum odpowiedni do
wnioskowanego obszaru tematycznego :
Kryterium 9
obszarowe

Konsorcjum posiada zaplecze infrastrukturalne, dzięki któremu zapewnia świadczenie usług
ONE STOP SHOP niezbędnych do realizacji w wybranym obszarze
tematycznym/technologicznym (biura, laboratoria/ demonstratory/ prototypowanie/
wzorcownie oraz certyfikaty/uprawnienia zabezpieczające świadczenie usług).

Warunki
akredytacji
Akredytacja dla OI oraz Konsorcjum przyznawana jest bezterminowo.
Po 2 latach od otrzymania akredytacji dokonywana jest weryfikacja spełniania warunków
akredytacji na podstawie informacji z wynikających z raportów sprawozdawczych oraz
przekazanej do weryfikacji dokumentacji uzupełniającej (procedura uproszczona). W
przypadku konieczności weryfikacji potencjału akredytowanego podmiotu na miejscu w
siedzibie ośrodka przeprowadzany będzie audyt ekspercki.
Raz w roku monitoring podmiotów w zakresie: efektów działalności OI związanej z
akredytacją czy jakości świadczonych usług m.in. na podstawie informacji sprawozdawczych,
informacji od podmiotów zewnętrznych oraz planowanej platformy OI.

Planowane działania wobec
Ośrodków Innowacji
Planowane działania wobec Ośrodków Innowacji:
1.
2.
3.
4.

Uruchomienie w I połowie 2022 roku systemu akredytacji w
celu selekcjonowania Ośrodków Innowacji/ Konsorcjów
tematycznych na podstawie posiadanego potencjału
Wspieranie budowania potencjału Ośrodków
Innowacji/Konsorcjów tematycznych w celu świadczenia
nowych/ulepszonych usług wspierających transformację
przedsiębiorstw (KIS)
Wspieranie usług one stop shop w celu świadczenia
kompleksowych usług dla firm (od pomysłu po wdrożenie)
Animowanie współpracy oraz wspieranie rozwoju OI w
określonych obszarach tematycznych celem budowania
efektów synergii i tym samym wzmacniania potencjału OI do
świadczenia usług (Platforma potencjału Ośrodków Innowacji)

Dziękuję za
uwagę

Robert Błaszczykowski
Główny Specjalista
Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej

