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6 września 2018 rok

Wydział Regionalnego Systemu Innowacji
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
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AKREDYTACJA mazowieckich IOB
Nabór otwarty od 31 sierpnia 2016 r.
Akredytacja jest przyznawana na okres 24 miesięcy. Odnowienie akredytacji na
okres kolejnych 24 miesięcy następuje w oparciu o ocenę aktywności IOB na
podstawie monitoringu IOB oraz wyniki audytu eksperckiego.
Pierwszy audyty 10 września 2018 rok. – dokumentacja potwierdzająca informacje
przekazane w monitoringu za 6 m-c i za 12 m-c; weryfikacja danych zawartych w
Formularzu akredytacyjnym.

Zmiany w systemie akredytacji:
•
•

•
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utrata akredytacji po negatywnej opinii IP RPO WM – słaba jakość usług - plagiat;
akredytowane mazowieckie IOB po przedłużeniu akredytacji mają się wykazać
sprzedażą min 10 usług w roku udokumentowanych fakturą albo zaświadczeniem o
udzielonej pomocy de minimis. Rezygnacja z szacowania wartości na podstawie
uczestnictwa w projekcie;
modernizacja systemu SMERIS – monitoring drogą e-mailową.
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Konkurs bony na doradztwo Poddziałanie 3.1.2
Konkurs bony na doradztwo w ramach Poddziałania 3.1.2:
nr konkurs
RPMA.03.01.02 - IP.01-14-023/16
RPMA.03.01.02 - IP.01-14-047/17

Liczba
liczba rund w
liczba
liczba przyjętych
liczba
% podpisanych z
liczba
%
wnioskodawców
% rezygnacji z
ramach
złożonych
do
obowiązujących przyjętych do rozwiązanyh rozwiązanych którzy odstąpili
realizacji projektu
konkursu wniosków dofinansowania
umów
dofinansowania
umów
umów
od podpisania
umowy

1
5
OGÓŁEM:

58
303
361

45
205
250

29
160
189

64%
78%
76%

1
5
6

2%
2%
2%

15
36
51

33%
18%
20%

Przyczyny niepodpisania umowy:
•
•
•
•
•
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rezygnacja Wnioskodawcy;
trudność ze znalezieniem wykonawcy usługi (akredytowanego IOB);
wyniki kontroli na miejscu i niedopuszczenie do podpisania umowy;
test pomocy publicznej – przekroczone limity de minimis;
powiązania osobowe i kapitałowe z innymi podmiotami (limity de minimis).
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Konkurs bony na doradztwo Poddziałanie 3.1.2
Kolejny konkurs według harmonogramu - październik 2018 r.

Planowane zmiany w konkursie:
• jakość usług – niwelowanie występowania plagiatów;
• katalog kosztów kwalifikowalnych;
• dopuszczenie jedynie akredytowanych IOB na Mazowszu.
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Konkurs bony na doradztwo Poddziałanie 3.1.2
Kolejny konkurs według harmonogramu - październik 2018 r.
Wybrane zmiany w kryteriach oceny:
•

usługi do zrealizowania tylko w akredytowanych mazowieckich IOB;

•

na etapie oceny wniosku o dofinasowanie ocena czy nabywana usługa przyczynia się
do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, na podstawie zdefiniowanych przez
Wnioskodawcę potrzeb rozwojowych oraz opis usługi zawierającej między innymi:
a) plan wdrożenia tj. zakres, organizacja, ryzyka,
b) opis celów strategii przedsiębiorstwa,
c) opis wdrożenia minimum jednej innowacji produktowej, potwierdzony
wskaźnikiem „Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]”.
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Konkurs bony na doradztwo Poddziałanie 3.1.2
Wybrane zmiany w kryteriach oceny:
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•

na etapie oceny zatwierdzania wniosku o płatność, ocena czy nabywana usługa
przyczynia się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez weryfikację
czy w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
oraz czy zrealizowano zadeklarowany we wniosku o dofinasowanie:
a) plan wdrożenia oraz
b) osiągnięto cele strategiczne przedsiębiorstwa;

•

ocena czy wnioskodawca aktywnie prowadzi działalność gospodarczą – czy uzyskuje
przychody w okresie przynajmniej 24 miesięcy przed złożeniem wniosku;

•

premiowane usługi doradcze powiązane w wprowadzeniem na rynek produktów lub
usług innowacyjnych w skali regionu.
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PROJEKT pozakonkursowy - GRANTOWY
• zwiększenie puli wsparcia o wysokiej jakości dostępnej dla MŚP w postaci
usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym;
• 92 zintegrowane usługi;
• procedura konkursowa;
• 425.000 PLN średnia wartość grantu;
• partnerstwo;
• kompleksowość usług;
• strategia biznesowa, roczny plan działalności;
• standardy i monitoring.
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•

od 1 sierpnia 2018 r. weszła w życie zmiana art. 2 (10) rozporządzenia ogólnego w zakresie definicji
beneficjenta („Omnibus”) – przewidywany termin wejścia sierpień 2018 r.;

•

system przepływów dla grantobiorców – wynikające z przepływów beneficjenta;

•

VAT niekwalifikowalny na poziomie Beneficjenta i Grantobiorcy
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PROJEKT pozakonkursowy - GRANTOWY
Wymagania wobec wnioskodawcy na etapie wnioskowania:
•

partnerstwo IOB może mieć zarówno charakter krajowy, jak i ponadnarodowy;

•

partnerstwo IOB tworzą przynajmniej dwa podmioty;

•

liderem w partnerstwie IOB może być:
a) IOB o profilu Parku Nauk-Techn lub Centrum Innowacji;
b) mazowiecka akredytowana IOB pod warunkiem, że będzie działać w partnerstwie złożonym z niej i co najmniej

Parku Naukowo-Technologicznego lub Centrum Innowacji.

•

partnerem IOB może być:
a) inna akredytowana IOB;
b) IOB nie posiadająca akredytacji.
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PROJEKT pozakonkursowy - GRANTOWY
Wymagania wobec wnioskodawcy na etapie wnioskowania:
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•

możliwe jest zlecenie podwykonawstwa. podwykonawcą może być podmiot niebędący IOB;

•

wartość podwykonawstwa nie może przekroczyć poziomu 50% kosztów kwalifikowalnych
ponoszonych przez każdy z podmiotów Partnerstwa IOB;

•

lider jest w pełni odpowiedzialna za odpowiednie wykonanie usługi, niezależnie od
współpracujących z nim podmiotów;

•

lider oprócz funkcji administracyjno-finansowych musi wykazać swoją istotną, merytoryczną rolę
w realizacji umowy na powierzenie grantu odpowiadającą nie mniej niż 40% wartości grantu;

•

lider partnerstwa IOB startującego w niniejszym naborze może być liderem tylko w jednym
projekcie oraz partnerem w dowolnej liczbie innych Partnerstwa IOB pod warunkiem, że jego
udział merytoryczny jest inny w każdym z tych Partnerstwie IOB;

•

istnieje możliwość zmiany partnera w trakcie realizacji umowy o powierzenie grantu w
uzasadnionych przypadkach.

Warszawa, 6 września 2018 r.

KONKURS – programy akceleracyjne dla
startupów
2018
300
tys. zł

2019
200
tys. zł

500
tys. zł

powołanie komisji
konkursowej

przeprowadzenie
oceny
merytorycznej

rozstrzygnięcie
konkursu
– podpisanie
umów

przeprowadzenie
oceny formalnej

8 czerwca
ogłoszenie
konkursu

rekrutacja
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preakceleracja
-intensywny
program
szkoleniowo –
doradczy

półfinał ->
akceleracja

demo day
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KONKURS – Startuj z Mazowsza
1 marca – 6 kwietnia 2018 r.

nabór
wniosków zgłoszonych do konkursu
wniosków spełniających kryteria formalne

startupów zakwalifikowanych do II etapu
laureatów konkursu
23 maja 2018 r.
konferencja finałowa + rozdanie nagród
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KONKURS – Innowator Mazowsza
Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności
i ducha przedsiębiorczości.
Od 2008 roku w dotychczasowych edycjach wzięło
udział łącznie:

121 firm

300 naukowców

O tytuł „Innowatora Mazowsza” można ubiegać się
w dwóch kategoriach:
• Młoda Innowacyjna Firma
• Innowacyjny Młody Naukowiec
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KONKURS – Innowator Mazowsza
Nagrody w kategorii Młoda Innowacyjna
Firma
I miejsce: 25.000 zł
II miejsce: 15.000 zł
III miejsce: 10.000 zł

Nagrody w kategorii Innowacyjny Młody
Naukowiec
I miejsce: 15.000 zł,
II miejsce: 12.500 zł
III miejsce: 10.000 zł

oraz nagrody od 10 Partnerów Konkursu:
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Uroczysta gala kończąca
X edycję Konkursu Innowator Mazowsza
odbędzie się
26 września br. o godz. 17.00
w Centrum Kreatywności Targowa
Szczegółowe informacje o Konkursie dostępne są na stronie:
http://www.innowacyjni.mazovia.pl
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Poznajmy się!

16

Warszawa, 6 września 2018 r.

Dziękujemy za uczestnictwo
Wydział Regionalnego Systemu Innowacji
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