Instrumenty w ramach Osi III
RPO WM 2014-2020
związane
z działalnością IOB
Wydział Innowacyjności i Rozwoju
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
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Warszawa, 1 lutego 2016 r.

Konkurs w Poddziałaniu 3.1.2
 Konkurs: Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw
 Alokacja Poddziałania: 7.000.000 EUR
 Alokacja na konkurs: 1.500.000 EUR
 Termin konkursu: III kw. 2016 r.
 Beneficjenci: IOB
 Przedmiot konkursu: wsparcie udzielane za pośrednictwem IOB
podmiotom gospodarczym znajdujących się we wczesnej fazie
rozwoju
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Warszawa, 1 lutego 2016 r.

Konkurs w Poddziałaniu 3.1.2
Przedmiot konkursu:

 wsparcie udzielane w szczególności z wykorzystaniem inkubatorów
technologicznych;
 nacisk na stworzenie kompleksowej oferty wsparcia początkowej fazy

rozwoju podmiotów gospodarczych będącej odpowiedzią na ich potrzeby;
 wyspecjalizowane usługi doradcze wspierające w procesie rozwoju
innowacji;

 premiowane projekty, gdzie Wnioskodawca posiada doświadczenie
we wspieraniu początkowej fazy rozwoju podmiotów gospodarczych.
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Warszawa, 1 lutego 2016 r.

Konkurs w Poddziałaniu 3.1.2
 Konkurs: Wsparcie
przedsiębiorstw

prowadzenia

i

rozwoju

działalności

 Alokacja Poddziałania: 24.378.478 EUR
 Alokacja na konkurs: 10.000.000 EUR
 Termin konkursu: III kw. 2016 r. (ogłoszenie konkursu zależne
od terminu zakończenia procesu akredytacji IOB)
 Beneficjenci: MŚP
 Wartość bonów: max. 50 tys. PLN
 Przedmiot konkursu: wsparcie na zakup usługi rozwojowej oferowanej
przez akredytowane IOB
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Warszawa, 1 lutego 2016 r.

Konkurs w Poddziałaniu 3.1.2
Przedmiot konkursu:

 wsparcie w szczególności na doradztwo służące osiągnięciu kolejnych
etapów dojrzałości gospodarczej przez MŚP;
 rezultat projektu przyczyni się do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb

MŚP, a rodzaj i zakres usługi będzie uzasadniony;
 premiowane będą projekty, które przyczynią się do poprawy pozycji
konkurencyjnej przedsiębiorstwa;

 premiowane będą projekty, w których określona usługa przyczyni się
do rozpoczęcia działalności w obszarach inteligentnej specjalizacji
lub do rozwoju przedsiębiorstw działających już w tych obszarach.
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Warszawa, 1 lutego 2016 r.

System akredytacji IOB w RPO WM 2014-2020
System akredytacji IOB
 proces

będzie

służył

określeniu

rzeczywistego

potencjału

merytorycznego pozwalającego na utrzymaniu standardów świadczenie
usług

(wysokiej

jakości

i

zgodnych

z

potrzebami

podmiotów

gospodarczych);
 system akredytacji pozwoli na unikniecie przypadkowych oferentów, nie
posiadających odpowiedniego potencjału i kwalifikacji;
 wymogi wobec IOB zbliżone do systemu akredytacji na poziomie
krajowym (PO IR);
 przewidywany termin uruchomienia procesu akredytacji – maj/ czerwiec
2016 r.
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Warszawa, 1 lutego 2016 r.

Projekt pozakonkursowy w Poddziałaniu 3.1.2
 Projekt pozakonkursowy: Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji

 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 inteligentnej specjalizacji;
 wsparcie, w postaci grantów, nie będzie dotyczyło bieżącej działalności
instytucji;
 maksymalny okres finansowania usługi nie będzie przekraczał 3 lat.
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Warszawa, 1 lutego 2016 r.

Projekt pozakonkursowy w Poddziałaniu 3.1.2
IOB będzie musiała wykazać, iż co najmniej:
 posiada system monitoringu świadczonych usług;
 będzie stosować istniejące standardy, w zakresie dostarczania usług,
opracowane na poziomie krajowym/ europejskim/ międzynarodowym;
 posiada roczny plan działalności zawierający indykatywną listę
projektów/ usług, które planuje udzielić/ dostarczyć;

 posiada strategię biznesu, która wyraźnie wykaże rożne źródła jej
przychodu i potwierdzi jej zdolności do działania w warunkach
rynkowych lub stopniowego uzyskania samofinansowania.
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Warszawa, 1 lutego 2016 r.

Projekt pozakonkursowy w Poddziałaniu 3.1.2
Planowane działania m.in.:

 spotkania z IOB działającymi w ramach Forum IOB celem omówienia
i wypracowania:
 kryteriów dotyczących naboru grantowego – wykraczające poza
wymogi programowe wobec IOB;
 konstrukcja usług proinnowacyjnych (poziom jej kompleksowości);
 dodatkowo konsultacje z IOB (poza Forum) i przedsiębiorcami
województwa mazowieckiego;
 wykorzystanie doświadczenia krajowego i zagranicznego.
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Dziękuję za uwagę
www.funduszedlamazowsza.pl

Kontakt:
magdalena.kiech@mazovia.pl
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