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Szczawno - Zdrój, dnia 19.04.2016 r.

Opinia dotycząca systemu akredytacji Ośrodków Innowacji Ministerstwa Rozwoju

Według koncepcji Ministerstwa Rozwoju nowy system akredytacji w ramach PO IR miał wytypować
kilkadziesiąt wiodących krajowych ośrodków innowacji, które świadczą usługi na wysokim poziomie
jakościowym i mogą udzielać kompleksowego wsparcia przedsiębiorstwom MŚP z innowacyjnym
potencjałem.

Natomiast obecny system akredytacji MR nie gwarantuje prawidłowej weryfikacji spełniania warunków o
wysokich parametrach projakościowych. System dopuścił możliwość uzyskania akredytacji przez prywatne
firmy doradcze, które w założeniach nie są klasycznymi IOB, czy podmioty mające niski potencjał a jedynym
ich wyróżnikiem jest przynależność do sieci KSU. W naszej ocenie, prywatne firmy doradcze, nie powinny
być w ogóle dopuszczone przez MR do procesu akredytacji.

Warto zwrócić uwagę, że jednym z założeń stworzeniu systemu akredytacji IOB jest udoskonalenie usług
proinnowacyjnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji w
regionach. Instytucje otoczenia biznesu, głównie z sektora publicznego świadczące usługi proinnowacyjne w
zakresie wspierania innowacji, dzięki konkursowi z działania 2.3.1, mogły lepiej dopasować swoją ofertę do
potrzeb przedsiębiorstw MŚP z innowacyjnym potencjałem. Natomiast konkurs z działania 2.3.1. PO IR
pokazał, że oferta ośrodków częściowo nie odpowiada na zindywidualizowane potrzeby przedsiębiorstw,
głównie spółek technologicznych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, które wpisują się w
wyselekcjonowane inteligentne specjalizacje. Akredytowane ośrodki częściowo nie dysponowały
odpowiednim zapleczem eksperckim, czy odpowiednim doświadczeniem w zakresie R&D. Wyzwaniem dla
Ministerstwa Rozwoju będzie ponowne zaplanowanie wyboru akredytowanych ośrodków w taki sposób, aby
firmy, które otrzymają wsparcie mogły skorzystać z usługi, pomimo, że dany ośrodek nie prowadzi
działalności na terenie subregionu (realizacja działania 2.3.1 pokazała, że wnioskodawcy byli zlokalizowani
poza obszarem działania ośrodka, a realizacja usług wymagałaby długoterminowej obecności ekspertów w
siedzibie zamawiającego).
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W naszej ocenie konkurs z działania 2.3.1 PO IR należy dopracować, zmieniając jego formułę w taki sposób,
aby był bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorstw MŚP o odpowiednim potencjale innowacyjności
technologicznej. Ogłoszenie kolejnego naboru wniosków, powinno być poprzedzone badaniami rynkowi
dotyczącymi zapotrzebowania na konkretne usługi proinnowacyjne.
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