Warszawa, 28 marca 2019 r.

Notatka
ze spotkania Forum IOB 27 marca 2019 r.
W środę, 27 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie odbyło się spotkanie Forum IOB zorganizowane przez pracowników Wydziału
Regionalnego Systemu Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie reprezentowany był przez Wydział
Regionalnego Systemu Innowacji w składzie: Sylwia Sztark – Kierownik, Magdalena Kiech – Główny
Specjalista, Anna Marzec – Inspektor, Michał Banak – Starszy Specjalista, Dorota Szpuda – Starszy
Specjalista oraz przedstawiciele Wydziału Programowania EFRR i Wydziału Zarządzania EFRR.
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele IOB oraz instytucje działające na Mazowszu w obszarze
innowacji, a także przedstawiciel wykonawcy zadania w ramach projektu pozakonkursowego
„Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” tj. kompleksowej usługi doradczo-konsultacyjnej
z zakresu oceny logiki konstrukcji i spójności dokumentacji naboru grantowego, a także trafności
zastosowanych rozwiązań prawa (firma LawMore).
Spotkanie miało charakter roboczy i zostało poświęcone:









działaniom Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji: otwarty konkurs ofert - Wspieranie
i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych, konkurs Innowator Mazowsza, konkurs Startuj
z Mazowsza, programy akceleracyjne, współpraca międzynarodowa – Chemiczny Obszar
Tematyczny w ramach Platformy S3 na rzecz Modernizacji Przemysłu;
Akredytacja mazowieckich IOB – audyt i monitoring;
konkurs bony na doradztwo Poddziałanie 3.1.2;
Badanie ewaluacyjne RPO WM - Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014
-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP;
projekt pozakonkursowy MSODI – nabór grantowy dla IOB;
Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym – jaki kierunek rozwoju?
krótkie wystąpienie przedstawiciela Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Poniżej najważniejsze wnioski z dyskusji:
1. Akredytacji mazowieckich IOB – w szczególności zmiany zapisów regulaminu wynikające
z przeprowadzonego audytu: obowiązek informowania o akredytacji, wyodrębnienie
organizacyjne, udoskonalenie sposobu dokumentowania realizacji usług i sposobu ich
przygotowania. Województwo mazowieckie zapowiedziało zmiany w dokumentacji Systemu
akredytacji mazowieckich IOB, które wejdą w kwietniu br.
2. Konkursu „Bony na doradztwo” – przedstawiono wyniki trzech konkursów w ramach
Poddziałania 3.1.2 Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez
udzielanie bonów na doradztwo. Duża liczba rezygnacji z realizacji usług – 21% wniosków,
odrzucenie ok. 1/3 wniosków na etapie oceny formalnej. Konkurs, który zakończył się 28 lutego
br. był ostatnim w ramach Osi III. Obecnie trwa ocena formalna tego konkursu.

3. Badanie ewaluacyjne RPO WM - Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 20142020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP – celem badania jest ocena
wpływu działań RPO nakierowanych na ulepszenie warunków dla MŚP. Weryfikacji zostaną
poddane założenia wsparcia MŚP z RPO 2014-2020, m.in. poprzez wywiady z przedsiębiorcami
– beneficjentami, IOB – dostarczycielami usług doradczych dla MŚP, które odbędą się
w sierpniu-wrześniu 2019 r. Uruchomienie przetargu na wybór wykonawcy badania jest
zaplanowany na kwiecień 2019 r.
4. Projekt pozakonkursowy MSODI - przedstawiono pokrótce zasady, jakie będą obowiązywały
w konkursie grantowym w przypadku Partnerstw IOB, a także status działań w ramach
projekcie MSODI. Ponadto przedstawiciele IOB zwrócili uwagę na kwestie związane z:
 podwykonawstwem w Partnerstwie IOB oraz zasad przenoszenia know-how w ramach
Partnerstwa IOB w związku ze wspólnym tworzeniem i wdrażaniem usług – poziom
podwykonawca został ustalony na poziomie 50% kosztów ponoszonych przez każdy
z podmiotów Partnerstwa IOB, a w przypadku przenoszenia know-how w ramach
Partnerstwa IOB stosowne zapisy znajdą się w Regulaminie naboru i wytycznych
zwierania umowy Partnerstwa IOB;
 tworzeniem Partnerstw IOB przez podmioty spoza województwa mazowieckiego,
a także partnerów zagranicznych (określenie statusu tego partnera, konieczności
tłumaczeń dokumentacji) – kwestie te zostaną uregulowane w Regulaminie naboru
i wytycznych zwierania umowy Partnerstwa IOB;
 premiowaniem punktowym IOB, które posiadają akredytację mazowieckiej IOB tym
samym premiując trud tych instytucji w utrzymaniu określonego poziomu
instytucjonalnego i poziomu usług, jaki jest wymagany w Systemie akredytacji
mazowieckich IOB – zostanie to wzięte pod uwagę przy konstrukcji kryteriów wyboru
w naborze grantowym;
 określeniem charakteru lub katalogu usług nowych lub ulepszonych o charakterze
proinnowacyjnym – poinformowano, że taki katalog nie powstanie, wskazano
Systematykę usług prorozwojowych o specjalistycznym charakterze jaka funkcjonuje
w ramach Systemu akredytacji mazowieckich IOB jako dobre źródło inspiracji;
 badaniem potrzeb i rozumieniem innowacji wśród MŚP – wskazano to jako problem
właściwego skonstruowania zasad naboru.;
 określeniem formalnej zasady tworzenia Partnerstwa IOB, czy w momencie
wnioskowania konieczna będzie umowa czy wystarczająca będzie deklaracja – aspekt
ten zostanie uwzględniony w Regulaminie naboru,
 terminem ogłoszenia naboru z uwagi na obowiązek, jaki ciąży nad niektórymi
podmiotami, wyboru partnerów w drodze otwartego naboru partnerów;
 oceną zakresu zaangażowania jednego podmiotu w realizację usługi, który występuje
w różnych Partnerstwach IOB jako partner, czy nie zachodzi dublowanie usług
– przewiduje się aby podczas oceny formalnej nastąpiło spisanie występujących
partnerstw i wnioski z powtarzającymi się partnerami trafiły do jednego oceniającego
eksperta;
 problem katalogu kosztów kwalifikowalnych w zakresie zakupu środków trwałych
– jakiego rodzaju środki trwałe będą zakupywane przez potencjalnych grantobiorców
a poziom limitu w ramach naboru;



zagadnienia podziału zadań w zakresie realizacji poszczególnych usług między
partnerów, czy pojedynczą usługę może realizować tylko jeden podmiot, czy lider
może realizować część usług tylko z jednym z partnerów, a część tylko z innymi
– zostanie to rozstrzygnięte na poziomie Regulaminu naborów.

5. Dyskusja na temat kierunku rozwoju usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.
Przedstawiono wybrane wyniki z raportu „Mikrofirmy pod lupą”, takie jak: innowacje
wprowadzane są głównie ze względu na konkurencję, preferowane są innowacje tanie,
nie pozwalające znacząco poprawić sytuacji firmy. Zwrócono również uwagę na plany nowej
perspektywy finansowej 2021-2027 (bez wsparcia bezpośredniego dla IOB, słabe pozyskiwanie
środków przez MŚP z Horyzontu 2020 – projekt lub konkurs na poziomie centralnym bez
udziału IOB). Poinformowano, że region obecnie przygotuje się do planowania działań
w kolejnej perspektywie i zachęcono do zgłaszania propozycji projektów, w których
Województwo Mazowieckie mogłoby rozwiązać jakieś problemy systemowo.
6. W module „Poznajmy się” głos zabrał przedstawiciel Inkubatora Innowacyjności Politechniki
Warszawskiej.

Notatkę sporządził

