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Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku


działania własne dla IOB


Forum IOB



Akredytacja mazowieckich IOB



projekt pozakonkursowy MSODI



otwarte konkursy ofert



konkursy w ramach RPO WM 2014-2020



wsparcie planowane w ramach RPO WM 2021-2027

działania własne dla IOB – RIS 2030


Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku
(projekt - konsultacje społeczne):


umożliwi kontynuację regionalnej polityki wspierania innowacyjności i wdrażania
koncepcji inteligentnej specjalizacji;



zwiększanie aktywności IOB w zakresie dostarczania profesjonalnych usług
wspomagających innowacyjność;



instytucje otoczenia biznesu jako kluczowi uczestnicy ekosystemu innowacji.

działania własne dla IOB – Forum IOB


uczestnicy Forum IOB - istotni partnerzy w procesie wspierania realizacji
Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza (RIS)



miejsce do prowadzenia dialogu dla wypracowania założeń projektów i
przedsięwzięć dedykowanych systemowi innowacji



możliwość konsultacji rozwiązań dotyczących rozwoju innowacyjności



tworzenie merytorycznego wkładu w opracowywanie zasad wsparcia skierowanego
do IOB

działania własne dla IOB – Akredytacja
mazowieckich IOB


zapewnienie MŚP dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB



Profile Instytucji Otoczenia Biznesu



Systematyka usług prorozwojowych o specjalistycznym charakterze


Celem usługi jest zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej
przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym



Element systemu wsparcia innowacyjności na Mazowszu (RPO WM 2014-2020)



Audyty akredytowanych mazowieckich IOB



symbiotyczny dla krajowego systemu akredytacji Ośrodków Innowacji

działania własne dla IOB – projekt
pozakonkursowy MSODI


Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji to projekt pozakonkursowy
realizowany w ramach RPO WM 2014-2020



wsparcie w formie grantów dla Partnerstw IOB na stworzenie i wdrożenie
usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w liczbie nie mniejszej niż
trzy, przy czym średnia wartość stworzenia i wdrożenia jednej Usługi
doradczej o charakterze proinnowacyjnym, w ramach uzyskanego Grantu,
nie mogła przekroczyć kwoty 425.401,63 zł



w ramach 1 naboru wybrano do finansowania 5 Projektów Grantobiorców na
łączną wartość 9.542.095,72 zł



Projekt przewiduje uruchomienie naboru grantowego uzupełniajacego

konkursy realizowane w ramach RPO WM
2014-2020


Wsparcie dla MŚP nakierowane na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP



Działanie 1.2


wsparcie objęło projekty badawczo-rozwojowe, bony na innowacje, tworzenie lub
rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz proces eksperymentowania i poszukiwania
nisz rozwojowych i innowacyjnych.



Wnioski:
Innowacyjność projektów ma często charakter imitacyjny i nie prowadzi do efektów o
charakterze przełomowym
Bony innowacyjne nie do końca spełniły swoją rolę. Ich realizacja w niewielkim stopniu
przekładała się na rzeczywistą innowacyjność prac B+R i nie będzie w wielu przypadkach
przyczynkiem do nawiązania trwałych relacji przedsiębiorców ze sferą nauki.



Rekomendacje:
Rezygnacja z bonów na innowacje, lub ograniczenie listy podmiotów świadczących usługi
badawcze (stała aktywność naukowo-badawczą w danej dziedzinie naukowej)

System popytowy w RPO WM 2014-2020


wsparcie nakierowane na współpracę przedsiębiorców z IOB



IOB powinny dostosować swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorstw



zapewnienie wysokospecjalistycznych usług skierowanych do MŚP



środki zostały ukierunkowane na inicjowanie i prowadzenie realnej
współpracy między instytucjami a przedsiębiorcami



Działanie 3.1: Bony na doradztwo i Wsparcie początkowej fazy rozwoju
przedsiębiorstw

konkursy realizowane w ramach RPO WM
2014-2020


Działanie 3.1. Bony na doradztwo


wsparcia dotyczącego prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, przekazywanego
beneficjentom (MŚP) w formie bonów na doradztwo



Wnioski:
Największym zainteresowaniem beneficjentów (popyt) cieszyły się usługi w zakresie
strategii, a także doradztwo w kwestii organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
marketingu i promocji oraz zagadnień prawnych;
istnieje korelacja pomiędzy korzystaniem z usług świadczonych przez IOB a procesami
rozwojowymi zachodzącymi w MŚP, sam instrument nie przełożył się w wystarczającym
stopniu na faktyczny rozwój innowacji w przedsiębiorstwach



Rekomendacje:
Należy kontynuować wsparcie w postaci udzielania Bonów na doradztwo, jednak w
połączeniu z bardziej kompleksowym wsparciem obejmującym zarówno doradztwo, jak i
wsparcie IOB przy wdrożeniach

konkursy realizowane w ramach RPO WM
2014-2020


Działanie 3.2. Internacjonalizacja MŚP


wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu
biznesowego



Wnioski:
93,5% beneficjentów zadeklarowało prowadzenie działalności na rynkach
zagranicznych
Dzięki uzyskanej pomocy firmy wchodzą na nowe rynki, jednak jest to raczej
skalowanie wcześniej przyjętych form działania (multiplikacja rynków) aniżeli
kreowanie zupełnie nowych, odmiennych od wcześniejszych sposobów
umiędzynarodowiania



Rekomendacje:
Dywersyfikacja zakładanych form pomocy i koncentracja wsparcia adresowanego
bezpośrednio do przedsiębiorstw.

konkursy realizowane w ramach RPO WM
2014-2020


Działanie 3.3.


wspomaga MŚP w budowaniu przewag i pozycji konkurencyjnej na rynku



Wnioski:
Interwencja została odpowiednio dopasowana do potrzeb MŚP
Preferowaną formą wsparcia przez MŚP są dotacje, związane z mniejszym ryzykiem w
przypadku niepowodzenia projekt



Rekomendacje:
Wprowadzenie 2 typów naborów:
- nabór ciągły, dedykowany projektom zakończonym/w fazie końcowej w ramach
obecnego Działania 1.2;
- nabory zamknięte - dofinansowania fazy wdrożeniowej projektów B+R, zrealizowanych
w obecnym Działaniu 1.2.
Wprowadzenie „szybkiej ścieżki” dla oceny i wyboru projektów wdrożeniowych, które
wcześniej korzystały ze wsparcia na realizację prac B+R (z dowolnych programów –
regionalnych, krajowych, europejskich)

konkursy realizowane w ramach RPO WM
2014-2020


Działanie 3.3 – covid-19.


3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP, których
sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania
bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej – nr
RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20

Nabór zakończony, 2.300 wniosków złożonych, 1.276 projektów wybrane do
dofinansowania w trybie nadzwyczajnym.


3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP dotyczących
utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej
wskutek COVID-19 – nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20

Nabór trwa od 14.10-21.10.2020 r.

Wsparcie planowane w ramach RPO WM
2021-2027


CP 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej
i inteligentnej transformacji gospodarczej:


Zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie
zaawansowanych technologii;



Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów;



Sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP;



Rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji
przemysłowej i przedsiębiorczości.

projekty planowane w ramach RPO WM
2021-2027 – planowane projekty


Wdrażanie nowych form innowacji w przedsiębiorstwach

Projekt dedykowany MŚP z udziałem Instytucji Otoczenia Biznesu.
Planowane działania:
- eksperckie wsparcie w rozpoczęciu działalności innowacyjnej i biznesowej
do tworzenia innowacji,
- podwyższenie poziomu zdolności aplikowania MŚP o środki,
- laboratorium pomysłu (nabór grantowy dla IOB/Partnerstw IOB),
- działania informacyjne w zakresie dostępnych usług doradczych i innowacyjnych
oferowanych przez IOB na Mazowszu.


Kompleksowe programy akceleracyjne w subregionach

Programy akceleracyjne nakierowane na wsparcie działalności innowacyjnej MŚP, w pełnym
procesie (preakceleracja, akceleracja i postakceleracja) przy współpracy z JST.
Dążenie do wyrównania dysproporcji w dostępie do wiedzy i możliwości rozwojowych oraz nauki
względem regionu Warszawskiego stołecznego.
W ramach projektu realizowane będzie również podnoszenie kompetencji pracowników JST.

Dziękuję za uwagę
www.innowacyjni.mazovia.pl

