Wersja z dnia 12.05.2016 r.

Kryteria Akredytacji Ośrodków Innowacji

Lp.

Dotychczasowe
brzmienie kryterium

1.

Złożenie wniosku we
właściwej instytucji
Złożenie wniosku w
terminie wskazanym
przez instytucję
odpowiedzialną za
nabór wniosków
Kompletność
dokumentacji
wymaganej na etapie
aplikowania

2.

3.

4.

Podpisanie wniosku
przez osobę
upoważnioną do
reprezentowania
Wnioskodawcy

Proponowana zmiana
Uzasadnienie
kryterium
Kryteria formalne obligatoryjne
Rezygnacja z tego
kryterium
Bez zmiany

Kryterium to zawiera się w
kryterium formalnym 2.

Bez zmiany

Wprowadzenie do wzoru
wniosku o akredytacje listy
załączników składanych do
wniosku o akredytację.

Podpisanie wniosku, w tym
deklaracji Wnioskodawcy,
przez osobę upoważnioną
do reprezentowania
Wnioskodawcy

Opis kryterium

Za datę złożenia wniosku o akredytację
uznaje się datę wpływu wniosku do
Ministerstwa Rozwoju.

Wprowadzenie do wzoru
wniosku o akredytację pkt
Deklaracje Wnioskodawcy, w
tym oświadczenia o
prawdziwości informacji
zawartych we wniosku o
akredytacje.

Weryfikacji podlega czy Wnioskodawca
przedłożył wszystkie wymagane załączniki do
wniosku o akredytację.
Wszystkie
załączniki
powinny
być
poświadczone za zgodność z oryginałem
przez osobę uprawnioną, z wyjątkiem odpisu
z KRS stanowiącego wydruk komputerowy o
podmiotach wpisanych do KRS ze strony
internetowej prowadzonej przez Ministerstwo
Sprawiedliwości.
Wnioskodawca
przedstawiając wydruk powinien potwierdzić
aktualność danych na dzień składania
wniosku o akredytację.
Wniosek o akredytację powinien być
podpisany przez Wnioskodawcę (czyli osobę
uprawnioną
do
reprezentowania
Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem
rejestrowym lub innym dokumentem w
przypadku
jednostek
samorządu
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terytorialnego).
Wprowadzenie we wzorze
wniosku o akredytację miejsca
na datę i podpis Wnioskodawcy
oraz pieczęć imienną i firmową.
Wnioskodawca wskazał
we wniosku o akredytację
rodzaj Ośrodka Innowacji.

5.

Pomimo skierowania naboru
wniosków o akredytację do
Ośrodków Innowacji (OI),
wnioski były składane przez
podmioty nie będące OI.
Wprowadzenie do wniosku o
akredytację pkt określającego
rodzaje Ośrodków Innowacji, tj.
Parki Technologiczne/
Naukowe/Badawcze
Naukowo – Technologiczne/
Przemysłowo–Technologiczne/
Techno-parki
Inkubatory Technologiczne
Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości
Centra Transferu Technologii
Instytuty badawcze/naukowe
Centra Innowacji.

1.

Celem statutowym
ośrodka jest wsparcie
rozwoju
przedsiębiorczości
i innowacyjności, a
jego działalność nie

Kryteria merytoryczne obligatoryjne
Celem statutowym
Nabór wniosków o akredytację
Ośrodka Innowacji jest
skierowany jest do Ośrodków
wsparcie rozwoju
Innowacji dlatego konieczne jest
innowacyjności od co
doprecyzowanie, że kryterium
najmniej ostatnich 3
dotyczy ośrodka innowacji
zamkniętych lat
(zmiana dotyczy wszystkich

Wnioskodawca ma obowiązek podpisać
Deklarację zgodnie ze stanem faktycznym.

Wstępna weryfikacja struktury organizacyjnej
OI na podstawie deklaracji i krótkiego
uzasadnienia we wniosku o akredytację.
Centra Innowacji to przede wszystkim ośrodki
zarządzane przez instytuty naukowe albo
badawcze, izby gospodarcze, organizacje
rzemiosła, zrzeszenia i związki pracodawców
oraz jednostki instytucji naukowo-badawczej uczelni.
Prawidłowość
wybranego
przez
Wnioskodawcę rodzaju OI badana będzie w
kryteriach merytorycznych.

Spełnienie kryterium będzie oceniane przede
wszystkim na podstawie statutu albo umowy
spółki oraz opisu we wniosku o akredytację.
Wnioskodawca powinien przedłożyć statut
albo umowę spółki wraz z aktem notarialnym
poświadczającym
datę
wprowadzenia
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jest prowadzona dla
zysku (zyski
z działalności, o ile
występują,
wykorzystuje się na
realizację celów
statutowych ośrodka)

obrachunkowych.

kryteriów).
Zasadne jest jednoznaczne
wskazanie, że Ośrodek
Innowacji musi prowadzić
działalność w zakresie
wspierania rozwoju
innowacyjności, co musi mieć
odzwierciedlenie w
dokumentach statutowych
Wnioskodawcy.

odpowiednich zapisów lub datę ewentualnej
zmiany w tym zakresie (pierwszy dokument, z
którego wynika prowadzenie działalności w
zakresie innowacyjności). Ponadto, należy
przedłożyć obowiązujący na dzień złożenia
wniosku o akredytację statut albo umowę
spółki. We wniosku należy potwierdzić, że od
daty rozpoczęcia działalności w zakresie
innowacyjności nie były dokonywane zmiany
przedmiotowych zapisów lub należy zmiany
opisać i przedstawić dokumenty.

Dotychczasowe kryterium
podzielono na dwa odrębne,
natomiast uzupełniono o okres
działalności. W związku z tym,
wyeliminowane zostaną
popełniane przez
Wnioskodawców błędy, iż
kryterium dotyczy działalności
Wnioskodawcy a nie Ośrodka
Innowacji.
2.

Celem statutowym
ośrodka jest wsparcie
rozwoju
przedsiębiorczości
i innowacyjności, a
jego działalność nie
jest prowadzona dla
zysku (zyski
z działalności, o ile
występują,
wykorzystuje się na
realizację celów

Działalność Ośrodka
Innowacji od co najmniej
ostatnich 3 zamkniętych lat
obrachunkowych nie jest
prowadzona dla zysku
(zyski z działalności, o ile
występują, wykorzystuje
się na realizację celów
statutowych Ośrodka
Innowacji)

Wyodrębniono kryterium w celu
precyzyjnej oceny
przeznaczenia zysku
osiąganego z działalności OI.
Kryterium uzupełniono o okres
prowadzenia działalności nie dla
zysku. W związku z tym,
wyeliminowane zostaną
popełniane przez
Wnioskodawców błędy, iż
kryterium okresu prowadzenia
działalności dotyczy działalności

Spełnienie kryterium będzie oceniane przede
wszystkim na podstawie statutu albo umowy
spółki oraz opisu we wniosku o akredytację.
Wnioskodawca powinien przedłożyć statut
albo umowę spółki wraz z aktem notarialnym
poświadczającym
datę
wprowadzenia
odpowiednich zapisów lub datę ewentualnej
zmiany w tym zakresie (pierwszy dokument, z
którego wynika przeznaczanie zysku na cele
statutowe). Ponadto, należy przedłożyć
obowiązujący na dzień złożenia wniosku o
akredytację statut albo umowę spółki. We
3
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statutowych ośrodka)

3.

4.

Ośrodek posiada
doświadczenie w
świadczeniu usług
proinnowacyjnych dla
przedsiębiorców1,
oznacza to, że w
ciągu ostatnich trzech
lat wykonał
przynajmniej pięć tego
typu usług, co jest
poświadczone
opłaconymi przez
przedsiębiorców
fakturami lub
zaświadczeniami de
minimis lub dotacjami
na realizację usług
proinnowacyjnych
oraz pisemnymi

Wnioskodawcy a nie Ośrodka
Innowacji.

Wnioskodawca jest
wskazanym we wniosku o
akredytację rodzajem
Ośrodka Innowacji.

Konieczność wprowadzenia
kryterium wynika z błędów
popełnianych przez
przedsiębiorców występujących
o akredytację w zakresie
kwalifikacji swojej działalności
do działalności Ośrodków
Innowacji.

Ośrodek Innowacji
posiada doświadczenie w
świadczeniu usług
doradczych w zakresie
innowacji, oznacza to, że
w ciągu ostatnich trzech
zamkniętych lat
obrachunkowych wykonał
przynajmniej pięć tego
typu usług, co jest
poświadczone
wystawionymi dla
przedsiębiorców fakturami
lub zaświadczeniami de
minimis lub dotacjami na
realizację usług oraz
pisemnymi referencjami od
beneficjentów
realizowanych usług.

Zasadny jest podział kryterium
na weryfikację doświadczenia w
świadczeniu usług i weryfikację
wykonania usług na określoną
kwotę.
Doprecyzowano okres którego
dotyczą usługi.

wniosku należy potwierdzić, że od daty
wprowadzenia nie były dokonywane zmiany
przedmiotowych zapisów lub należy zmiany
opisać i przedstawić dokumenty.
W ramach kryterium badane będzie czy
Wnioskodawca
prowadzi
działalność
charakterystyczną dla Ośrodka Innowacji
wskazanego we wniosku o akredytację.
Ocena będzie dokonywana na podstawie
całości danych wskazanych we wniosku o
akredytację, w tym zwłaszcza w pkt 8, pkt 10,
pkt 11 i pkt 12, zawierającymi opis
działalności i potencjał Wnioskodawcy.
Weryfikacji
będzie
podlegał
przedmiot
wskazanych usług w zakresie zgodności z
definicją usług doradczych w zakresie
innowacji w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr
651/2014.
Weryfikacja będzie dokonywana na podstawie
opisu zamieszczonego we wniosku o
akredytację.
Przedstawiane
informacje
powinny dotyczyć faktycznie wykonanych
usług. Zasadne jest przedstawienie rodzaju
wyświadczonych usług i wskazanie w ich
ramach konkretnych usług, najlepiej z różnych
zakresów
tematycznych.
Łącznie
szczegółowo opisane przykładowe usługi
powinny stanowić od 5 do 10 szt. Dla tych
przykładowych usług należy podać dane
identyfikujące
dokument
poświadczający
wykonanie usługi, np. numer i data faktury,

1

W rozumieniu definicji z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
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numer zaświadczenia o pomocy de minimis i
datę udzielenia pomocy albo datę udzielenia
pomocy i nazwę beneficjenta, nazwę
podmiotu w przypadku dotacji oraz datę
realizacji usługi.
Referencje wystawione przez odbiorcę usługi
powinny zawierać przynajmniej:
- informacje o zakresie świadczonej usługi,
- sposobie finansowania usługi,
- daty świadczenia usługi,
- opis efektu wykonanej usługi
- nr telefonu odbiorcy usługi.

referencjami od
beneficjentów
realizowanych usług.
Działalność związana
ze świadczeniem tych
usług przyniosła, w
przynajmniej jednym z
trzech ostatnich
zamkniętych lat
obrachunkowych,
minimum 200.000 zł

5.

Ośrodek Innowacji posiada
doświadczenie w
świadczeniu usług
wsparcia innowacji,
oznacza to, że w ciągu
ostatnich trzech
zamkniętych lat
obrachunkowych wykonał
przynajmniej pięć tego
typu usług, co jest
poświadczone
wystawionymi dla
przedsiębiorców fakturami
lub zaświadczeniami de
minimis lub dotacjami na
realizację usług oraz

Zasadny jest podział kryterium
na weryfikację doświadczenia w
świadczeniu usług i weryfikację
wykonania usług na określoną
kwotę.
Doprecyzowano okres którego
dotyczą usługi.

Weryfikacja
prawdziwości
informacji
zawartych we wniosku o akredytację może
być prowadzona na etapie kontroli w
akredytowanym OI lub dokumenty należy
przedłożyć
na
wezwanie
Ministerstwa
Rozwoju.
Weryfikacji
będzie
podlegał
przedmiot
wskazanych usług w zakresie zgodności z
definicją usług wsparcia innowacji w
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014.
Weryfikacja będzie dokonywana na podstawie
opisu zamieszczonego we wniosku o
akredytację.
Przedstawiane
informacje
powinny dotyczyć faktycznie wykonanych
usług. Zasadne jest przedstawienie rodzaju
wyświadczonych usług i wskazanie w ich
ramach konkretnych usług, najlepiej z różnych
zakresów
tematycznych.
Łącznie
szczegółowo opisane przykładowe usługi
powinny stanowić od 5 do 10 szt. Dla tych
przykładowych usług należy podać dane
identyfikujące
dokument
poświadczający
5
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wykonanie usługi, np. numer i data faktury,
numer zaświadczenia o pomocy de minimis i
datę udzielenia pomocy albo datę udzielenia
pomocy i nazwę beneficjenta, nazwę
podmiotu w przypadku dotacji oraz datę
realizacji usługi.
Referencje wystawione przez odbiorcę usługi
powinny zawierać przynajmniej:
- informacje o zakresie świadczonej usługi,
- sposobie finansowania usługi,
- daty świadczenia usługi,
- opis efektu wykonanej usługi
- nr telefonu odbiorcy usługi.

pisemnymi referencjami od
beneficjentów
realizowanych usług.
Kryterium podlega
weryfikacji, jeżeli spełnione
zostanie kryterium nr 4.

6.

Ośrodek posiada (w
oparciu o umowę o
pracę lub umowę o
stałej współpracy)
przynajmniej 3
pracowników
merytorycznych
zdolnych do
świadczenia usług
proinnowacyjnych
(konsultantów lub
ekspertów
branżowych)

Ośrodek Innowacji
posiada (w oparciu o
umowę o pracę lub umowę
cywilno-prawną)
przynajmniej 3
pracowników
merytorycznych zdolnych
do świadczenia usług
doradczych w zakresie
innowacji (konsultantów
lub ekspertów
branżowych).

Doprecyzowano, iż w ramach
tego kryterium badany jest
potencjał Ośrodka Innowacji do
świadczenia usług doradczych
w zakresie innowacji.

7.

Ośrodek posiada
ustalone i spisane

Ośrodek Innowacji posiada
ustalone i spisane

Podział kryterium na dwa
osobne w celu zapewnienia

Weryfikacja
prawdziwości
informacji
zawartych we wniosku może być prowadzona
na etapie kontroli w akredytowanym OI lub
dokumenty należy przedłożyć na wezwanie
Ministerstwa Rozwoju.
Do spełnienia kryterium konieczne jest
posiadanie 3 pracowników lub nawiązanie
współpracy z 3 osobami fizycznymi na
podstawie
umów
cywilno-prawnych.
Wnioskodawca nie może przedstawić umów o
współpracy zawartych z innymi podmiotami,
np. przedsiębiorcami.
Dodatkowo Wnioskodawca może wykazać
umowę współpracy zawartą z Ośrodkiem
Innowacji akredytowanym przez Ministerstwo
Rozwoju wskazując datę zawarcia umowy,
podmiot
i
zakres
współpracy
objęty
akredytacją. Zawarta umowa nie wlicza się do
3 pracowników objętych kryterium.
Kryterium będzie oceniane na podstawie
opisu zamieszczonego we wniosku o
6
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standardy
zapewnienia jakości
świadczonych usług,
w tym procedury
dotyczące ochrony
własności
intelektualnej i stosuje
je w praktyce
8.

9.

standardy zapewnienia
jakości świadczonych
usług oraz stosuje je w
praktyce.

wysokiej jakości świadczenia
usług przez OI.

Ośrodek posiada
wyodrębnione procedury
dotyczące ochrony
własności intelektualnej
i stosuje je w praktyce

Wyodrębnienie kryterium w celu
wzmocnienia znaczenia
regulaminów/procedur
dotyczących ochrony własności
intelektualnej.

akredytację oraz przedłożonych dokumentów,
np. certyfikaty ISO, KSU/KSI, oraz innych
regulaminów/procedur obowiązujących w OI
wraz z dokumentami poświadczającymi datę
ich obowiązywania.

Kryterium będzie oceniane na podstawie
opisu zamieszczonego we wniosku o
akredytację oraz przedłożonych dokumentów,
np. regulaminów/procedur obowiązujących w
OI wraz z dokumentami poświadczającymi
datę ich obowiązywania.
Kryteria merytoryczne specyficzne obligatoryjne
Dotyczy parków,
Wprowadzenie do wniosku o
Weryfikacja kryterium odbywać się będzie na
inkubatorów, centrów
akredytację zestawienia
podstawie informacji zawartych we wniosku o
transferu technologii,
dokumentów:
akredytację w szczególności Zestawienia
instytutów
Faktur/Zaświadczeń.
faktur VAT i zaświadczeń o pomocy de
badawczych/naukowych
Usunięto zapis dotyczący 5
minimis. Ujęte w Zestawieniu dokumenty
wykonania usług.
powinny wykazywać powiązanie z opisanym
Ośrodek Innowacji
doświadczeniem w zakresie świadczenia
posiada doświadczenie w
usług doradczych w zakresie innowacji.
świadczeniu usług
doradczych w zakresie
Weryfikacji również będzie podlegał przedmiot
innowacji, oznacza to, że
wskazanych usług w zakresie zgodności z
w jednym z ostatnich 3
definicją usług doradczych w zakresie
zamkniętych lat
innowacji w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr
obrachunkowych wykonał
651/2014.
tego typu usługi, co jest
poświadczone opłaconymi
przez przedsiębiorców
fakturami lub
zaświadczeniami de
minimis, na kwotę
7
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minimum 100.000 zł (suma
wartości przychodu i
udzielonej pomocy de
minimis z tytułu usług
doradczych w zakresie
innowacji).

10.

Kryterium podlega
weryfikacji, jeżeli spełnione
zostanie kryterium nr 4.
Dotyczy centrów innowacji
Ośrodek Innowacji posiada
doświadczenie w
świadczeniu usług
doradczych w zakresie
innowacji, oznacza to, że
w jednym z ostatnich 3
zamkniętych lat
obrachunkowych,
wykonał tego typu usługi,
co jest poświadczone
opłaconymi przez
przedsiębiorców fakturami
lub zaświadczeniami de
minimis, na kwotę
minimum 200.000 zł (suma
wartości przychodu i
udzielonej pomocy de
minimis z tytułu usług
doradczych w zakresie
innowacji).

Wprowadzenie do wniosku o
akredytację zestawienia
dokumentów:
Faktur/Zaświadczeń.
Usunięto zapis dotyczący
wykonania 5 usług.

Weryfikacja kryterium odbywać się będzie na
podstawie informacji zawartych we wniosku o
akredytację w szczególności Zestawienia
faktur VAT i zaświadczeń o pomocy de
minimis. Ujęte w Zestawieniu dokumenty
powinny wykazywać powiązanie z opisanym
doświadczeniem w zakresie świadczenia
usług doradczych w zakresie innowacji.
Weryfikacji również będzie podlegał przedmiot
wskazanych usług w zakresie zgodności z
definicją usług doradczych w zakresie
innowacji w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr
651/2014.

Kryterium podlega
weryfikacji, jeżeli spełnione
8
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11.

zostanie kryterium nr 4.
Dotyczy parków,
inkubatorów, centrów
transferu technologii,
instytutów
badawczych/naukowych

Wprowadzenie do wniosku o
akredytację zestawienia
dokumentów:
Faktur/Zaświadczeń.
Usunięto zapis dotyczący
wykonania 5 usług.

Ośrodek Innowacji posiada
doświadczenie w
świadczeniu usług
wsparcia innowacji,
oznacza to, że w jednym z
ostatnich 3 zamkniętych lat
obrachunkowych,
wykonał tego typu usługi,
co jest poświadczone
opłaconymi przez
przedsiębiorców fakturami
lub zaświadczeniami de
minimis, na kwotę
minimum 50.000 zł (suma
wartości przychodu i
udzielonej pomocy de
minimis z tytułu usług
wsparcia innowacji).

12.

Kryterium podlega
weryfikacji, jeżeli spełnione
zostanie kryterium nr 4.
Dotyczy centrów innowacji
Ośrodek Innowacji posiada
doświadczenie w
świadczeniu usług
wsparcia innowacji ,

Weryfikacja kryterium odbywać się będzie na
podstawie informacji zawartych we wniosku o
akredytację w szczególności Zestawienia
faktur VAT i zaświadczeń o pomocy de
minimis. Ujęte w Zestawieniu dokumenty
powinny wykazywać powiązanie z opisanym
doświadczeniem w zakresie świadczenia
usług wsparcia innowacji.
Weryfikacji będzie również podlegał przedmiot
wskazanych usług w zakresie zgodności z
definicją usług wsparcia innowacji w
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014.

Wprowadzenie do wniosku o
akredytację zestawienia
dokumentów:
Faktur/Zaświadczeń.
Usunięto zapis dotyczący
wykonania 5 usług.

Weryfikacja kryterium odbywać się będzie na
podstawie informacji zawartych we wniosku o
akredytację w szczególności Zestawienia
faktur VAT i zaświadczeń o pomocy de
minimis. Ujęte w Zestawieniu dokumenty
powinny wykazywać powiązanie z opisanym
9

Wersja z dnia 12.05.2016 r.
oznacza to, że w jednym z
ostatnich 3 zamkniętych lat
obrachunkowych,
wykonał tego typu usługi,
co jest poświadczone
opłaconymi przez
przedsiębiorców fakturami
lub zaświadczeniami de
minimis, na kwotę
minimum 100.000 zł (suma
wartości przychodu i
udzielonej pomocy de
minimis z tytułu usług
wsparcia innowacji).

doświadczeniem w zakresie
usług wsparcia innowacji.

świadczenia

Weryfikacji będzie również podlegał przedmiot
wskazanych usług w zakresie zgodności z
definicją usług wsparcia innowacji w
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014.

Kryterium podlega
weryfikacji, jeżeli spełnione
zostanie kryterium nr 4.
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