Partnerstwo w tworzeniu
proinnowacyjnych usług IOB
w ramach projektu
pozakonkursowego SWM

Wydział Innowacyjności i Rozwoju
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
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Projekt – współpraca ‚NAUKA-BIZNES’

KT

Projekt
S3CHEM
Regiony
partnerskie

Strategiczny wymiar partnerstw w
mazowieckiej polityce innowacji
Partnerstwo jako stały element działań przewidzianych w procesie innowacji
uwzględnionych na każdym etapie strategii.
Cel I – zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji
i innowacyjności
• minimalizowanie przeszkód we współpracy oraz motywowanie do współpracy;
• współpraca instytucji otoczenia biznesu z grupami przedsiębiorców;
• zachęty dla instytucji naukowych do podejmowania współpracy badawczej z
pomiotami sektora przedsiębiorstw.
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Strategiczny wymiar partnerstw w
mazowieckiej polityce innowacji
Cel II – wzrost internacjonalizacji ukierunkowanej na rozwój innowacyjności
województwa mazowieckiego
• wspieranie działalności proeksportowej mazowieckich firm obejmujące m.in.
współpracę w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń między firmami
obecnymi za granicą.
Cel III – wzrost efektywności wsparcia i finansowania działalności
proinnowacyjnej w regionie
• koncentracja działań na pośrednictwie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy
sferą nauki i biznesu.
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Strategiczny wymiar partnerstw w
mazowieckiej polityce innowacji
Cel IV – kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz
proprzedsiębiorczych sprzyjających kreatywności i kooperacji
• tworzenie więzi kooperacyjnych pomiędzy podmiotami gospodarki regionu jako
impuls do rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstw;
• tworzenie struktur współpracy w sposób oddolny w szczególności w formie
innowacji społecznych mających szanse na długookresowe działanie;
• popularyzowanie wzorców współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym i
regionalnym.
Cel V – Rozwój społeczeństwa informacyjnego
• wsparcie innowacji społecznych wykorzystujących ICT;
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„Modelowanie Systemu Ofert Dla
Innowacji”
 Projekt pozakonkursowy w ramach Poddziałania 3.1.2
 Alokacja: 7.826.101 EUR
Główne założenia projektu:
 integrowanie usług istniejących IOB poprzez modelowanie systemu ofert o
charakterze proinnowacyjnym (nowych usług) tj. wyższej jakości i dopasowanych
do potrzeb odbiorców – sektor MŚP;
 oddziaływanie rezultatów na obszary inteligentnych specjalizacji;
 wsparcie, w postaci grantów, nie dotyczące bieżącej działalności instytucji;
 maksymalny okres finansowania usługi nie dłużej niż 3 lat.
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Niezbędne kompetencje IOB do organizowania i świadczenia usług
zgodnie z RPO WM 2014-2020:
 system monitoringu świadczonych usług;
 standardy w zakresie dostarczania usług;
 roczny plan działalności zawierający indykatywną listę projektów;
 strategię biznesu - zdolności do działania w warunkach rynkowych.
 partnerstwo;
 wpięcie w istniejący system;
 katalogu usług;
 efektywności świadczonych usług - opłacalności z perspektywy odbiorcy.
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Partnerstwo:
 realne partnerstwo w oparciu o dotychczasowe działania i zrealizowane wspólnie
projekty (nowe usługi);
 partnerstwo jako gwarancja kompleksowego wsparcia wykorzystujące unikalne
zasoby instytucji będących w partnerstwie;
 jasno określony podział odpowiedzialności, ryzyka odzwierciedlony w umowie
partnerstwa gwarantującej główne aspekty monitorowania grantu;
 wyraźnie określony udział partnerów w rezultacie końcowym nowej usługi –
celowość partnerstwa;
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Samorząd Województwa Mazowieckiego jako partner:
 spotkania podsumowujące okres sprawozdawczy z udziałem moderatora –
wymiana informacji na etapie realizacji umowy grantowej;
 spotkania networkingowe – poszerzanie perspektywy i zawiązywanie nowych
relacji, nie tylko pomiędzy grantobiorcami;
 promocja projektu - aplikacji na telefon obejmująca ofertę grantobiorców.
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Kontakt:
magdalena.kiech@mazovia.pl; anna.marzec@mazovia.pl

10

Warszawa, 7 lipca 2016 r.

System akredytacji IOB w RPO WM 2014-2020


przewidywany termin uruchomienia procesu akredytacji – sierpień 2016 r.;



zdefiniowanie pojęcia Instytucji Otoczenia Biznesu;



zdefiniowanie pojęcia usługa prorozwojowa, usługa proinnowacyjna;



określenie systematyki usług prorozwojowych;



określenie profili Instytucji Otoczenia Biznesu;



prezentacja propozycji systemu akredytacji IOB na kolejnym spotkaniu Forum IOB – sierpień 2016r.

Bony na usługi IOB dla MŚP 3.1.2 RPO WM
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Konkurs: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw



Alokacja wsparcia: 24.378.478 EUR



Alokacja na konkurs: 10.000.000 EUR



Termin konkursu: III kw. 2016 r. (sierpień)



Wartość bonów: max. 50 tys. PLN



Przedmiot konkursu: wsparcie na zakup usługi rozwojowej oferowanej przez akredytowane IOB
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Dziękujemy za uwagę
www.innowacyjni.mazovia.pl

Kontakt:
magdalena.kiech@mazovia.pl; anna.marzec@mazovia.pl
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