Spotkanie Forum IOB
27 marca 2019 r.

Wydział Regionalnego Systemu Innowacji
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
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1. Nowinki – działania Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji.
2. Akredytacja mazowieckich IOB – audyt i monitoring.

3. Konkurs bony na doradztwo Poddziałanie 3.1.2.
4. Badanie ewaluacyjne RPO WM.
5. PROJEKT pozakonkursowy MSODI – GRANTOWY.

6. Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym – jaki kierunek
rozwoju?
7. Poznajmy się.
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Nowinki
Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji
•

Otwarty konkurs ofert - Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych –
trwa ocena merytoryczna, wpłynęło 8 ofert;

•

II edycja konkursu „Startuj z Mazowsza” – naboru od 15 kwietnia do końca
maja br.;

•

XI edycja konkursu „Innowator Mazowsza” – nabór planowany na czerwiec
br.;

•

II edycja konkursu na rzecz poprawy konkurencyjności powstających
startupów, poprzez ich udział w programach akceleracyjnych – nabór
koniec 2019 roku a uruchomienie programów początek 2020 r.

3

Warszawa, 27 marca 2019 r.

Nowinki
Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji
•

współpraca międzynarodowa – Chemiczny Obszar Tematyczny w ramach

Platformy S3 na rzecz Modernizacji Przemysłu;
•

działania dedykowane przedsiębiorcom zainteresowanym wypracowaniem
koncepcji i tematyki B+R, identyfikacją potrzeb poprzez agendy badawcze aż
do konkretnych biznesplanów.
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Akredytacja
mazowieckich IOB - audyt i monitoring
• 2 IOB audytowane w okresie maj – czerwiec 2019 r.;
• 12 IOB monitoring po 6 m-c w okresie kwiecień – lipiec 2019 r.;
• 2 IOB odnowiło akredytację warunkowo na rok – pisma
przypominające o wdrożeniu zaleceń;
• zmiany systemu akredytacji - rekomendacje z raportu
podsumowującego audyt akredytowanych IOB.
Raport z audytu:
https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/instytucje-otoczenia-biznesu/audyt-iob.html
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Akredytacja
mazowieckich IOB – zmiany kryteria
• IOB jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie – nowe kryterium
formalne (nie podlega uzupełnieniu);
• CV ekspertów zewnętrznych dokumentujących doświadczenie w
doradztwie dla MŚP – obligo (kryterium 2.3);
• uzupełnienie sposobu udokumentowania spełnienia kryterium 4.2

Monitoring jakości realizowanych usług - dokumenty potwierdzające
realizację usługi i sposób ich przygotowania.
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Akredytacja
mazowieckich IOB – zmiany Regulamin
• § 7. Obowiązki IOB wiążące się z uzyskaniem akredytacji
dodano pkt. 9
IOB zobowiązuje się do upowszechnienia informacji, o tym, że działa w
ramach systemu akredytacji mazowieckich IOB poprzez zamieszczenie
znaku graficznego, informacji tekstowej na swoich materiałach

informacyjnych w wersji tradycyjnej i elektronicznej.
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Konkurs bony na doradztwo
Poddziałanie 3.1.2
• duża liczba wnioskodawców odstępujących od podpisania umowy;
• około 1/3 wniosków odpadnie na ocenie formalnej;
• ocena formalna ostatniego konkursu - ?

nr konkurs

runda w ramach
konkursu

liczba
obowiązujących
umów

% podpisanych z
przyjętych do
dofinansowania

liczba
rozwiązanych
umów

% rozwiązanych
umów

Liczba
wnioskodawców
% rezygnacji z
którzy odstąpili od realizacji projektu
podpisania umowy

RPMA.03.01.02 - IP.01-14-023/16

nabór ciągły

58

45

29

64%

1

2%

15

33%

RPMA.03.01.02 - IP.01-14-047/17

5 rund

303

205

153

75%

15

7%

37

18%

RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18

nabór ciągły

218

6%

52

21%

OGÓŁEM:

8

liczba złożonych liczba przyjętych do
wniosków
dofinansowania

579

trwa ocena formalna wniosków

250

182

73%
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Badanie ewaluacyjne
Głównym celem badania ewaluacyjnego
pn. Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020
nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP
jest weryfikacja założeń wsparcia MŚP w województwie mazowieckim z
uwzględnieniem pierwszych doświadczeń wdrażania RPO WM 2014 2020.
Wyniki badania będą użyteczne z punktu widzenia projektowania
wsparcia dla przedsiębiorców w ramach kolejnej perspektywy finansowej.
Przetarg rusza w kwietniu a wywiady sierpień-wrzesień 2019 r.
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Badanie ewaluacyjne
• Jakie cele rozwojowe były realizowane z pomocą poszczególnych
rodzajów usług IOB (ujęcie tabelaryczne: odsetek przebadanych MŚP
w podziale na rodzaje usług, wskazany w Systematyce usług
prorozwojowych o specjalistycznym charakterze stanowiących
załącznik nr 1 do Regulaminu naboru dla akredytowanych
mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu, i cele rozwojowe)?
• Czy i w jaki sposób mechanizm popytowy wspierania działalności IOB
wraz z przyjętym rozwiązaniem dotyczącym akredytacji, wpłynął na:
lepsze dostosowanie oferty IOB do potrzeb MŚP, zwiększenie
dostępności usług oraz wzrost jakości, kompleksowości i
profesjonalizacji usług IOB?
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Badanie ewaluacyjne
• Na ile system popytowy jest odpowiedzią na potrzeby MŚP co do
konstrukcji wsparcia przez JST a nakierowanego na ulepszanie
warunków do rozwoju MŚP?
• Czy i w jaki sposób działania w ramach RPO WM 2014-2020 wpłynęły
na współpracę pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu oraz na
zwiększenie aktywności IOB na Mazowszu?
• Co decydowało, że MŚP sięgało po wsparcie publiczne nakierowane
na ulepszanie warunków do rozwoju MŚP?
• Jaki jest stopień profesjonalizacji usług świadczonych przez IOB?
Jaka jest jakość tych usług?

11

Warszawa, 27 marca 2019 r.

PROJEKT pozakonkursowy – MSODI
CEL: zwiększenie puli wsparcia o wysokiej jakości dostępnego dla MŚP w
postaci usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.
EFEKT: dostarczenie na rynek 92 zaawansowanych usług (nowych lub
ulepszonych) dedykowanych MŚP tj. o wyższej jakości i jednocześnie
dopasowanych do potrzeb odbiorców.
Działania zaplanowane w projekcie posłużą skutecznemu przełożeniu zakresu usług na
procesy innowacji w celu umożliwienia MŚP dostępu do wyspecjalizowanej wiedzy i
narzędzi.
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PROJEKT pozakonkursowy – MSODI
•

zakończone prace na dokumentacją naboru grantowego – eksperci
zewnętrzni kancelaria LawMore;

•

ostatnie konsultacje z Forum IOB;

•

wymogi Ustawy wdrożeniowej – akceptacja dokumentacji przez MJWPU –
ocena ekspercka na początku kwietnia;

•

trwają prace nad wyborem firmy zewnętrznej do oceny Wniosków o
przyznanie grantu;

•
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pierwszy nabór grantowy – początek maja 2019 r.
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PROJEKT pozakonkursowy – MSODI
GRANT
•

minimalna wysokość Grantu w ramach jednego Projektu Grantobiorcy
wynosi 1.276.204,89 zł – min. 3 usługi jedno Partnerstwo IOB;

•

maksymalna wysokość Grantu w ramach jednego Projektu Grantobiorcy
wynosi 4.254.016,30 zł – max. 10 usługi jedno Partnerstwo IOB;

•

średnia wartość Grantu, na stworzenie i wdrożenie jednej usługi
doradczej o charakterze proinnowacyjnym, nie może przekroczyć kwoty
425.401,63 zł.
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PROJEKT pozakonkursowy – MSODI
PARTNERSTWO IOB
•

Partnerstwo IOB tworzą co najmniej dwa podmioty.

•

Liderem w Partnerstwie IOB musi być:

 IOB o profilu Parku Naukowo-Technologiczny lub Centrum Innowacji;
 akredytowana mazowiecka IOB pod warunkiem, że będzie działać w
partnerstwie złożonym z niej i co najmniej Parku NaukowoTechnologicznego lub Centrum Innowacji.
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PROJEKT pozakonkursowy – MSODI
LIDER
•

Lider musi posiadać na dzień ogłoszenia konkursu siedzibę albo stałe

miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie
województwa mazowieckiego (zgodnie z danymi ujawnionymi we
właściwym rejestrze, w szczególności Krajowym Rejestrem Sądowym

albo Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej);
•

Partnerstwo IOB może mieć zarówno charakter krajowy, jak i
ponadnarodowy przy uwzględnieniu obowiązku dot. Lidera;
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PROJEKT pozakonkursowy – MSODI
PARTNERSTWO IOB
•

Partnerem IOB niebędącym Liderem może być:

 IOB akredytowana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego;
 IOB nie posiadająca akredytacji.
•

Podwykonawcą może być podmiot niebędący IOB, zapewniający

odpowiednio wysoki poziom świadczenia specjalistycznych usług
prorozwojowych. Wartość nie może przekroczyć poziomu 50% kosztów
ponoszonych przez każdy z podmiotów Partnerstwa IOB.
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PROJEKT pozakonkursowy – MSODI
Jaki IOB PARTNEREM?
Instytucja Otoczenia Biznesu – bez względu na formę prawną, podmiot
prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z
postanowieniami statutu lub innego równoważnego dokumentu założycielskiego.
Posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne
niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.
Nadwyżki przychodów nad kosztami są w takim przypadku wykorzystywane na rozwój IOB i
świadczenie większej ilości usług dla sektora MSP, a nie na dywidendy czy zaspokojenie
innych potrzeb dla właścicieli IOB.
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PROJEKT pozakonkursowy – MSODI
TESTOWANIE USŁUG - MŚP
•

każda nowa lub ulepszona usługa musi być przetestowana nieodpłatnie u
przynajmniej 3 podmiotów MŚP - oświadczenia każdego MŚP biorącego
udział w testowaniu;

•

każdy MŚP musi posiadać swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia

działalności gospodarczej na obszarze województwa mazowieckiego.
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PROJEKT pozakonkursowy – MSODI
Wydatki kwalifikowalne
•

środki trwałe – jakiego rodzaju?

koszt zakupu sprzętu i wyposażenia, na potrzeby realizacji usługi nie
przekraczające …% wartości wydatków kwalifikowalnych jednak nie więcej

niż …zł.;
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Usługi doradcze
o charakterze proinnowacyjnym

Jaki kierunek rozwoju?

21

Warszawa, 27 marca 2019 r.

Usługi doradcze
o charakterze proinnowacyjnym
może polegać na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie
świadczenia usług, na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących
usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych usług.
Należy przez to rozumieć usługi, spełniające warunki:
• dedykowane sektorowi MŚP,
• dopasowane do potrzeb MŚP oraz powodujące wprowadzenie
innowacyjności u MŚP,
• modułowe i wariantowe zakładające możliwość implementacji w
różnych środowiskach z uzyskaniem oczekiwanego efektu możliwego
do weryfikacji,
• posiadające przynajmniej jeden element proinnowacyjny z zakresu
transferu, wdrażania i rozwoju innowacji.
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POTRZEBY – PROBLEMY MŚP
Polski Instytut Ekonomiczny „Mikrofirmy pod lupą”
• badanie przeprowadzone we wrześniu 2018 r.
• 400 mikroprzedsiębiorców z całej Polski i różne branże.
• podział respondentów na:
 zadowolonych 28%,
 średniaków 35%
 malkontentów 37%
stosunek do barier rozwojowych mikrofirm.
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POTRZEBY – PROBLEMY MŚP
Kluczowe bariery rozwojowe mikrofirm:
• 69% - wysokie podatki i inne obciążenia finansowe

• 66% - rosnące koszty zatrudnienia pracowników;
• 59% - konkurencja ze strony przedsiębiorstw krajowych;
• 53% - trudności w pozyskaniu nowych pracowników;

• 53% - konkurencyjność ze strony krajowych przedsiębiorstw
funkcjonujących w szarej strefie;
• 52% - niestabilność przepisów prawa gospodarczego.
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POTRZEBY – PROBLEMY MŚP
wybrane WNIOSKI:
• silna konkurencja wymusza wprowadzenie innowacji i
podejmowanie inwestycji, poprawiających pozycję firmy na rynku;
• najważniejszymi działaniami mikro w celu sprostania wymogom
konkurencji są ulepszenie produktów/ usług oraz poprawa obsługi
klienta ;
• bariera wprowadzania innowacji to wysokie koszty i trudność w
pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych;
• wprowadzanie innowacji organizacyjnych wymagających mniejszych
nakładów finansowych, a rezygnacja z innowacji umożliwiających
w zdecydowany sposób poprawić konkurencyjność firmy
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POTRZEBY – PROBLEMY MŚP
wybrane WNIOSKI:
• większość polskich mikroprzedsiębiorców uważa się tak samo
innowacyjnych jak ich główny konkurenci;
• zdecydowana większość mikroprzedsiębiorstw zadowala się
utrzymaniem poziomu swoich głównych konkurentów;
• IOB są potrzebne bo stanowią swoistą ramę prawno-instytucjonalną
dla prowadzenia działalności biznesowej;
• mikroprzedsiębiorcy korzystający z IOB nie przekroczyli 30%;
• korzystający z usług IOB oceniali je raczej średnio, najlepiej oceniali
malkontenci;
• IOB mogą wpływać na kondycję MŚP, nawet jeżeli sukces głównie
zależy od ogólnych umiejętności i stopnia przedsiębiorczości samych
MŚP.
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POTRZEBY – PROBLEMY MŚP
Finansowanie innowacji:
• 27,8% środki własne
• 6,8% kredyt bankowy krajowy
• 5,8% środki unijne;
• 2,5% leasing
• 1,5% środki z budżetu państwa
• 1,5% pożyczki z innych źródeł (rodzina, znajomi);
• 1,0% pożyczki z instytucji pozabankowych
• 0,8% kredyt bankowy zagraniczny
• 0,8% anioły biznesu
• 0,8% crowdfunding
• 0,55 środki venture capital
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PLANY - PROJEKTY
Nowa perspektywa finansowa 2021-2027
• linia demarkacyjna opracowana na podstawie obecnej perspektywy –
nie ma bezpośredniego wsparcia kierowanego do IOB;
• więcej środków dostępnych w Horyzoncie niż w RPO dla
przedsiębiorców;
• niski poziom skutecznego aplikowania przez polskie MŚP po środki w
Horyzoncie;
• szansa dla IOB na tego typu usługi w projekcie MSODI – jeden z
modułów;
• propozycje projektów pozakonkursowych – rozwiązania systemowe
gdzie beneficjentem jest samorząd – do końca maja br.
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Poznajmy się!
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Dziękujemy za uczestnictwo
Wydział Regionalnego Systemu Innowacji
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