Wersja z dnia 12.05.2016 r.

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO WRAZ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA

Data wpływu wniosku o akredytację
Ośrodka Innowacji do Ministerstwa
Rozwoju*
Numer wniosku o akredytację Ośrodka
Innowacji*
*Rubryka wypełniana przez instytucję akredytującą, do której przesyłany jest wniosek o
akredytację Ośrodka Innowacji.

Wniosek o akredytację Ośrodka Innowacji
I. Wnioskodawca – Informacje ogólne
1. Nazwa Wnioskodawcy

2. Forma prawna prowadzonej działalności
3. Status Wnioskodawcy (należy zaznaczyć właściwą opcję):
przedsiębiorstwo MSP1
 przedsiębiorstwo inne niż MSP (duże)
stowarzyszenie
fundacja
 uczelnia wyższa
 instytut naukowy/badawczy
 jednostka samorządu terytorialnego
4. Struktura organizacyjna Ośrodka Innowacji (rodzaj Ośrodka Innowacji, należy zaznaczyć
właściwą opcję)

 Park Technologiczny/Naukowy/Badawczy/Naukowo – Technologiczny/Przemysłowo –
Technologiczny/Techno-park
 Inkubator Technologiczny
 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 Centrum Transferu Technologii
 Instytut naukowy/badawczy
 Centrum Innowacji
UZASADNIENIE
(krótki opis celu działalności Wnioskodawcy, decydującego o wyborze opcji)

5. Celem statutowym Wnioskodawcy jest wsparcie rozwoju innowacyjności od co
najmniej ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych.
(Należy wybrać jedną opcję)
1

zgodnie z Rozporządzeniem 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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TAK 
NIE 
UZASADNIENIE
(należy wskazać datę i konkretne zapisy dokumentu statutowego potwierdzające spełnienie ww. zasady
od co najmniej 3 ostatnich zamkniętych lat obrachunkowych; należy również zawrzeć informację, iż od
wskazanej daty Wnioskodawca nie dokonywał zmian w dokumentach statutowych w tym zakresie lub
zmiany te należy opisać)

6. Wnioskodawca od co najmniej ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych:
(Należy wybrać jedną opcję)

 nie działa dla zysku.
 działa dla zysku, ale zysk jest przeznaczony na cele statutowe.
 działa dla zysku, zysk jest dzielony, ale wydatkowany na cele statutowe publicznej szkoły
wyższej.
UZASADNIENIE
(należy wskazać datę i konkretne zapisy dokumentu statutowego potwierdzające spełnienie ww. zasady
od co najmniej ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych; należy również zawrzeć informację, iż
od wskazanej daty Wnioskodawca nie dokonywał zmian w dokumentach statutowych w tym zakresie
lub zmiany te należy opisać)

7. Dane Wnioskodawcy
NIP
Numer REGON
Numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym:
Data i miejsce rejestracji
działalności Wnioskodawcy lub
data utworzenia jednostki
samorządu terytorialnego
Kod PKD lub EKD podstawowej
działalności Wnioskodawcy oraz
działalność, której dotyczy
projekt (jeśli inna niż
podstawowa) 2.
Kod PKD lub EKD działalności,
której dotyczy projekt (jeśli inna
niż podstawowa)
Adres siedziby Wnioskodawcy:
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
2

Kod powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) oraz powinien zawierać dział,
grupę, klasę oraz podklasę np. 12.34.Z. Wpisany kod powinien być zgodny z przedmiotem działalności
wpisanym do KRS. W przypadku gdy podmiot nie jest wpisany do KRS to przedmiot działalności powinien
wynikać z innego dokumentu o utworzeniu jednostki, np. uchwała jednostki samorządu terytorialnego.
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Nr lokalu
Kod pocztowy
Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Osoba do kontaktów roboczych:
Imię
Nazwisko
Stanowisko służbowe
Numer telefonu
Numer telefonu komórkowego
Adres poczty elektronicznej
Numer faksu

II. Potencjał Wnioskodawcy do świadczenia usług
8. Działalność i potencjał Wnioskodawcy
8a. Krótka historia działalności Wnioskodawcy
OPIS
(Należy pokrótce opisać genezę utworzenia podmiotu Wnioskodawcy i opisać założycieli, tj.
udziałowców, fundatorów, organ założycielski itd.), podać liczbę pracowników, w tym pracowników
merytorycznych, zdefiniować cel/misję oraz zakres działalności.)

8b. Potencjał infrastrukturalny i techniczny Wnioskodawcy do świadczenia usług, w tym
usług wsparcia innowacji
OPIS
(Należy przedstawić posiadany potencjał infrastrukturalny, techniczny, w tym do ewentualnego
świadczenia usług wsparcia innowacji.
PUNKT PODLEGA WYPEŁNIENIU PRZEZ KAŻDEGO WNIOSKODAWCĘ BEZ WZGLĘDU NA
WNIOSKOWANIE O AKREDYTACJĘ W TYM ZAKRESIE. Jest to niezbędne do oceny m.in. spełnienia
kryterium dotyczącego określonego rodzaju Ośrodka Innowacji.
W przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada potencjału do świadczenia usług wsparcia innowacji
należy złożyć takie oświadczenie.)

8c. Dane w zakresie świadczenia usług w okresie ostatnich 3 zamkniętych lat
obrachunkowych
OPIS
(Należy podać dane dot. udziału wartości przychodów z tytułu świadczenia usług doradczych w
zakresie innowacji do wartości przychodów ogółem za każdy rok; udziału wartości udzielonej pomocy
de minimis z tytułu świadczenia usług doradczych w zakresie innowacji do wartości udzielonej
pomocy de minimis ogółem za każdy rok; analogiczne dane należy wskazać dla usług wsparcia
innowacji; ponadto, należy wskazać udział liczby klientów ww. usług do liczby klientów ogółem
osobno dla każdego rodzaju usług i za każdy rok; liczbę lokatorów w każdym roku (jeśli dotyczy).)

8d. Członkostwo w sieciach współpracy
OPIS
(Należy wskazać, jeżeli Wnioskodawca należy do krajowej sieć IOB, klastra, zagranicznej sieć IOB
stowarzyszenia branżowego; należy również wpisać jeżeli Wnioskodawca był ośrodkiem EuroInfo,
Innovation Relay Center, należy do sieci Enterprise Europe Network.)
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8e. Powiązania kooperacyjne/umowy współpracy z jednostkami naukowymi,
instytucjami otoczenia biznesu w okresie ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych
OPIS
(Należy wskazać informacje na temat strony umowy, daty zawarcia umowy współpracy oraz jej
przedmiotu.)

8f. Organizacja lub udział w działaniach promujących innowacyjność w okresie
ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych
OPIS
(Należy wskazać osobno wydarzenia, które organizował Wnioskodawca oraz w których brał udział, w
zakresie promowania innowacyjności, podając m.in. tytuł wydarzenia, charakter udziału, datę
udziału/organizacji.)

9. Rodzaj usług, jakie Wnioskodawca chce świadczyć w systemie
Wnioskujemy o akredytację do świadczenia (możliwość zaznaczenia pierwszej lub obu kategorii):

Usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu 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 (w takim przypadku należy
wypełnić pkt 10).
„usługi doradcze w zakresie innowacji” oznaczają doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie
transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z
nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.
oraz


Usług wsparcia innowacji w rozumieniu 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 (w takim przypadku należy
wypełnić także pkt 11).
„usługi wsparcia innowacji” oznaczają udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych,
zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości
w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.
10. Doświadczenie Ośrodka Innowacji w świadczeniu usług doradczych w zakresie
innowacji w okresie ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych
10a. Doświadczenie Ośrodka Innowacji w świadczeniu usług doradczych w zakresie
innowacji w okresie ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych – dane ogólne
OPIS
(Przedstawiane informacje powinny dotyczyć faktycznie wykonanych usług doradczych w zakresie
innowacji. Zasadne jest przedstawienie grup rodzajowych wyświadczonych usług doradczych w
zakresie innowacji i wskazanie w ich ramach konkretnych usług, najlepiej z różnych zakresów
tematycznych. Łącznie szczegółowo opisane usługi powinny stanowić od 5 do 10 szt. W opisie należy
koncentrować się na wykazaniu elementów charakterystycznych dla usług doradczych w zakresie
innowacji. Opis musi dotyczyć stanu faktycznego a więc nie należy posługiwać się ogólnymi
sformułowaniami, np. usługa doradcza w zakresie innowacji, usługa w zakresie wartości
niematerialnych i prawnych. Dla przykładowych usług należy podać dane identyfikujące dokument
poświadczający 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.)
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10b. Doświadczenie Ośrodka Innowacji w świadczeniu usług doradczych w zakresie
innowacji – w jednym z ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych na kwotę
minimum 100.000 zł (dla parków, inkubatorów, centrów transferu technologii,
instytutów badawczych) albo na kwotę minimum 200.000 zł (dla centrów innowacji)
(Wnioskodawca wypełnia ZESTAWIENIE stanowiące załącznik 1, w którym ujmuje faktury VAT i
zaświadczenia o pomocy de minimis z tytułu wyświadczonych na rzecz przedsiębiorców usług
doradczych w zakresie innowacji. Wskazane w ZESTAWIENIU kwoty dla spełnienia kryterium
stanowią sumę wartości przychodu i udzielonej pomocy de minimis z tytułu usług doradczych w
zakresie innowacji, osiągniętą w jednym z ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych.)

Instytucja akredytująca może wystąpić do Wnioskodawcy o przesłanie kopii dokumentów
poświadczających wykonanie przez Wnioskodawcę na rzecz przedsiębiorców usług
doradczych w zakresie innowacji.
ZESTAWIENIE w załączniku 1
Liczba
Liczba załączonych
załączonych
zaświadczeń de
faktur
minimis
11. Doświadczenie Ośrodka Innowacji w świadczeniu usług wsparcia innowacji w
okresie ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych
11a. Doświadczenie Ośrodka Innowacji w świadczeniu usług wsparcia innowacji w
okresie ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych – dane ogólne
OPIS
(Należy opisać faktycznie wykonane usługi wsparcia innowacji. Zasadne jest przedstawienie grup
rodzajowych wyświadczonych usług wsparcia innowacji i wskazanie w ich ramach konkretnych usług,
najlepiej z różnych zakresów, np. wynajem powierzchni, udostępnienie baz danych, udostępnienie
laboratorium, itp. Łącznie szczegółowo opisane przykładowe usługi powinny stanowić od 5 do 10 szt.
Dla tych przykładowych usług należy podać dane identyfikujące dokument, 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.)

11b. Doświadczenie Ośrodka Innowacji w świadczeniu usług wsparcia innowacji – w
jednym z ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych na kwotę minimum 50.000 (dla
parków, inkubatorów, centrów transferu technologii, instytutów naukowych) albo na
kwotę minimum 100.000 (dla centrów innowacji)
(Wnioskodawca wypełnia ZESTAWIENIE stanowiące załącznik 2, w którym ujmuje faktury VAT i
zaświadczenia o pomocy de minimis z tytułu wyświadczonych na rzecz przedsiębiorców usług
wsparcia w zakresie innowacji. Wskazane w ZESTAWIENIU kwoty dla spełnienia kryterium stanowią
sumę wartości przychodu i udzielonej pomocy de minimis z tytułu usług wsparcia innowacji.
osiągniętą w jednym z ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych.)

Instytucja akredytująca może wystąpić do Wnioskodawcy o przesłanie kopii dokumentów
poświadczających wykonanie przez Wnioskodawcę na rzecz przedsiębiorców usług wsparcia
w zakresie innowacji.
ZESTAWIENIE w załączniku 2
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Liczba
Liczba załączonych
załączonych
zaświadczeń de
faktur
minimis
12. Potencjał kadrowy Wnioskodawcy w kontekście świadczenia usług doradczych w
zakresie innowacji
(Dla każdej z osób należy wskazać wykształcenie (rok ukończenia), stopnie naukowe, ewentualne
kursy/szkolenia, doświadczenie zawodowe, w tym zwłaszcza w zakresie wykonywania usług
doradczych w zakresie innowacji, osiągnięcia, publikacje, certyfikaty, oraz podstawę dysponowania
daną osobą przez Wnioskodawcę i datę zawarcia stosownej umowy, obszary specjalizacji i rodzaje
planowanych usług. Jeżeli z daną osobą łączy Wnioskodawcę umowa cywilno-prawna to należy
wskazać wspólne projekty, zlecenia, itp.

Uwaga: należy pamiętać, iż potencjał kadrowy jest elementem oceny merytorycznej
i każdorazowa zmiana osób świadczących usługi musi odbywać się za zgodą instytucji
akredytującej.)
- Osoba 1 mogąca świadczyć usługi,

- Osoba 2 mogąca świadczyć usługi,
Jw.
- Osoba 3 mogąca świadczyć usługi,
Jw. (w razie potrzeby należy skopiować wiersze i wskazać kolejne osoby)
12a. Umowa o współpracy z innym akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju
Ośrodkiem Innowacji
OPIS
(Wnioskodawca może wykazać umowę współpracy zawartą z Ośrodkiem Innowacji akredytowanym
przez Ministerstwo Rozwoju wskazując datę zawarcia umowy, podmiot i zakres współpracy objętej
akredytacją.)

13. Wartość świadczonych usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia w
zakresie innowacji, wynikająca z ewidencji księgowej Wnioskodawcy.
Pozycja
Rok N-1
Rok N-2
Rok N-3
(20…r.)
(20…r.)
(20…r.)
1. Wartość przychodów z
tytułu sprzedaży usług
Za rok N-1 uznaje się ostatni
zamknięty
rok obrachunkowy
2. Wartość usług, na które
zostały wystawione
zaświadczenia o
udzieleniu pomocy de
minimis
3. Wartość usług
wyświadczonych w
ramach projektów
finansowanych przez
podmioty trzecie, o ile
daje się ona wydzielić z
ogólnej wartości
finansowanego projektu.
Razem wartość usług
proinnowacyjnych (1+2+3)
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14. Wnioskodawca posiada ustalone i spisane standardy zapewnienia jakości
świadczonych usług i stosuje je w praktyce.
OPIS
(Jeśli Wnioskodawca posiada wdrożony i stosowany standard ISO, należy ten fakt wskazać wraz z
podaniem podmiotu certyfikującego, daty certyfikacji i okresu ważności. Wnioskodawca może wykazać
także inne standardy o charakterze certyfikowanym lub niecertyfikowanym. W takim przypadku należy
szerzej opisać standard, podając, w jakim trybie i kiedy został przyjęty, czym się charakteryzuje, jak
jest stosowany w praktyce, jak wpływa na poprawę jakości świadczenia usług.)

15. Wnioskodawca posiada ustalone i spisane procedury dotyczące ochrony własności
intelektualnej i stosuje je w praktyce.
OPIS
(Należy wskazać i opisać posiadane procedury w zakresie ochrony własności intelektualnej, podać w
jakim trybie i kiedy zostały przyjęte, jak są stosowane w praktyce.)

III Deklaracje Wnioskodawcy
16.

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem akredytacji Ośrodków Innowacji i
akceptuję jego zasady.

17. Oświadczam,
18.

że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego.

Oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania
dofinansowania (art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.):
1)

na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

2)

na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

3)

wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2012 r., poz. 769) lub zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r., poz. 1212, z późn. zm.);

4)

na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

19.

Oświadczam, że nie zalegam z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych lub innych należności publicznoprawnych wymaganych
odrębnymi ustawami.

20.

Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen),
przeprowadzanych przez Ministerstwo Rozwoju lub inną uprawnioną instytucję lub
jednostkę organizacyjną. Potwierdzam, że dane zawarte w przedłożonym odpisie z KRS
stanowiącym wydruk komputerowy ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,
są aktualne na dzień składania wniosku o akredytację (jeśli dotyczy).
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21. Oświadczam,

iż informacje zawarte w niniejszym wniosku o akredytację są zgodne ze
stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za
podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

22.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli przez Ministerstwo Rozwoju lub inny
upoważniony przez Ministerstwo Rozwoju podmiot w zakresie akredytacji Ośrodka
Innowacji.

23.

W przypadku każdorazowej zmiany osób świadczących usługi doradcze w zakresie
innowacji, zobowiązuję się przedłożyć zaktualizowany pkt 12 wniosku o akredytację, w
celu dokonania oceny potencjału kadrowego w ramach kryterium „Ośrodek posiada (w
oparciu o umowę o pracę lub umowę o stałej współpracy) przynajmniej 3 pracowników
merytorycznych zdolnych do świadczenia usług doradczych w zakresie innowacji
(konsultantów lub ekspertów branżowych)”. Zmiana obowiązuje od dnia pozytywnej
weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie ww. kryterium.

24.

Dane zawarte we wniosku o akredytację będą przetwarzane przez Ministerstwo Rozwoju
z siedzibą w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5, w celu przeprowadzenia oceny wniosku o
akredytację oraz oceny realizacji akredytacji w tym w celu monitoringu, kontroli i
ewaluacji. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych
i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w wymaganym
zakresie uniemożliwi dokonanie oceny wniosku o akredytacje lub przeprowadzenia oceny
realizacji akredytacji.

………………………………………………….
Data, podpis, pieczęć imienna i firmowa

ZAŁĄCZNIKI:
(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.)
Kopia dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru
sądowego) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo
wydruk z systemu komputerowego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Kopia umowy spółki statutu lub innego dokumentu prawnego potwierdzającego, iż celem
statutowym jest wsparcie rozwoju innowacyjności oraz działalność nie jest prowadzona
dla zysku, od co najmniej 3 zamkniętych lat obrachunkowych. Jeżeli tekst jednolity
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umowy nie ma formy aktu notarialnego należy również przedłożyć uchwałę w formie aktu
notarialnego wprowadzającą stosowne ww. zapisy.
Kopia certyfikatu standardów ISO, kopia informacji o uzyskaniu akredytacji
w systemie KSU, kopie innych certyfikatów, kopie regulaminów określających standardy
jakości świadczonych usług (np. polityki inwestycyjne, regulaminy finansowania, zasad
dotyczących zachowania poufności i bezpieczeństwa pomysłodawcy, itp.)
Kopia procedur dotyczących ochrony własności intelektualnej wraz z kopią aktu na
podstawie którego procedury te zostały przyjęte do stosowania u Wnioskodawcy.
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