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Podsumowanie zmian wprowadzonych w Systemie akredytacji Ośrodków Innowacji
Kryteria Akredytacji Ośrodków Innowacji
Nr

Dotychczasowe
brzmienie kryterium

Proponowana zmiana
brzmienia kryterium

Uzasadnienie zmiany kryterium

Opis sposobu oceny zmienionego kryterium

Kryteria formalne obligatoryjne
1.

Złożenie wniosku
właściwej instytucji.

2.

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

3.

we

Rezygnacja z tego kryterium

Kryterium to zawiera się częściowo
w kryterium formalnym 2. Zgodnie
z opisem kryterium 2 za datę
złożenia wniosku o akredytację
uznaje się datę wpływu wniosku do
Ministerstwa Rozwoju.
Za datę złożenia wniosku o akredytację uznaje się
datę wpływu wniosku do Ministerstwa Rozwoju.

Bez zmiany

Bez zmiany

Wprowadzenie we wzorze wniosku
o akredytację miejsca na datę
i podpis Wnioskodawcy oraz
pieczęć imienną i firmową.

Wprowadzenie do wzoru wniosku
o akredytację pkt Deklaracje, w tym
oświadczenia
o
prawdziwości
informacji zawartych we wniosku
o akredytację.
Wprowadzenie do wzoru wniosku
o akredytację listy załączników
składanych
do
wniosku
o akredytację.

Wniosek o akredytację powinien być podpisany
przez
Wnioskodawcę
(czyli
osobę/osoby
uprawnioną/uprawnione do reprezentowania osoby
prawnej), opatrzony datą oraz pieczęcią imienną
i firmową.
Wnioskodawca ma obowiązek podpisać Deklaracje
zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia
wniosku o akredytację.
Weryfikacji podlega czy dołączono do wniosku
o akredytację wszystkie wymagane na etapie
aplikowania załączniki.
Wszystkie załączniki powinny być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną, z wyjątkiem odpisu z KRS
stanowiącego wydruk komputerowy o podmiotach
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4.

5.

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
statutowych ośrodka).

Celem
statutowym
Wnioskodawcy
jest
wsparcie
rozwoju
innowacyjności
od
co
najmniej ostatnich trzech
zamkniętych
lat
obrachunkowych.

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

Celem
statutowym
ośrodka jest wsparcie
rozwoju
przedsiębiorczości
i
innowacyjności, a jego
działalność
nie
jest
prowadzona dla zysku
(zyski z działalności, o

Działalność Wnioskodawcy
od co najmniej ostatnich
trzech
zamkniętych
lat
obrachunkowych nie jest
prowadzona dla zysku (zyski
z
działalności,
o
ile
występują, wykorzystuje się
na
realizację
celów

Dotychczasowe
kryterium
merytoryczne „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
statutowych
ośrodka)” podzielono na dwa
odrębne
kryteria
formalne
i
uzupełniono o okres prowadzenia
działalności. W związku z tym,
wyeliminowane zostaną popełniane
przez Wnioskodawców błędy, iż
kryterium
dotyczy
działalności
Wnioskodawcy, a nie Ośrodka
Innowacji.
Wyodrębniono kryterium w celu
precyzyjnej oceny przeznaczenia
zysku osiąganego z działalności
Wnioskodawcy.
Kryterium
uzupełniono o okres prowadzenia
działalności nie dla zysku. W
związku z tym, wyeliminowane
zostaną
popełniane
przez

wpisanych do KRS ze strony internetowej
prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Wnioskodawca przedstawiając wydruk powinien
potwierdzić aktualność danych na dzień składania
wniosku o akredytację.
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 prowadzenie działalności
w zakresie wsparcia rozwoju 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 wsparcia
rozwoju innowacyjności nie były dokonywane
zmiany przedmiotowych zapisów lub należy
zmiany opisać i przedstawić dokumenty,
potwierdzające wprowadzone zmiany.

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,
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ile
występują,
wykorzystuje się na
realizację
celów
statutowych ośrodka).

6.

statutowych Wnioskodawcy).

Wnioskodawców błędy, iż kryterium
okresu prowadzenia działalności
dotyczy działalności Wnioskodawcy
a nie Ośrodka Innowacji.

z którego wynika przeznaczanie zysku na cele
statutowe).
Ponadto
należy
przedłożyć
obowiązujący na dzień złożenia wniosku
o akredytację statut albo umowę spółki. We
wniosku należy potwierdzić, że od daty
wprowadzenia przedmiotowych zapisów, nie były
dokonywane zmiany w tym zakresie, a jeśli były,
należy zmiany te opisać i przedstawić właściwe
dokumenty.

Wnioskodawca wskazał we
wniosku o akredytację rodzaj
Ośrodka Innowacji.

Pomimo
skierowania
naboru
wniosków
o
akredytację
do
Ośrodków Innowacji (OI), wnioski
były składane przez podmioty nie
będące OI.

Wstępna weryfikacja rodzaju Ośrodka Innowacji
będzie przeprowadzona na podstawie deklaracji
i krótkiego uzasadnienia we wniosku o akredytację
decydującego o wyborze danej opcji. Instnieje
możliwość wyboru kilku opcji z katalogu OI.

Wprowadzono do wniosku o
akredytację pkt określający rodzaje
Ośrodków Innowacji, tj.
 Parki
Technologiczne/
Naukowe/Naukowo
–
Technologiczne/Przemysło
wo–Technologiczne
 Inkubatory Technologiczne
 Akademickie
Inkubatory
Przedsiębiorczości
 Centra
Transferu
Technologii
 Centra Innowacji.

Rodzaj
OI
może
być
ustalany
przez
Wnioskodawcę
również
na
podstawie
przedstawionego
przez
OI
certyfikatu
stwierdzającego przynależność do danego rodzaju
ośrodka. Certyfikaty takie są wydawane przez
różnego rodzaju sieci instytucji wspierających
innowacje np. SOOIPP, EBN, IASP, ISO.
Prawidłowość wybranego przez Wnioskodawcę
rodzaju OI weryfikowane będzie w ramach
kryteriów merytorycznych.

Kryteria merytoryczne obligatoryjne
1.

Wnioskodawca jest
wskazanym we wniosku o
akredytację rodzajem
Ośrodka Innowacji.

Konieczność
wprowadzenia
kryterium
wynika
z
błędów
popełnianych
przez
podmioty
występujące o akredytację w
zakresie kwalifikacji prowadzonej
działalności
jako
działalności
Ośrodka Innowacji.

W ramach kryterium badane będzie czy
Wnioskodawca
prowadzi
działalność
charakterystyczną dla danego rodzaju Ośrodka
Innowacji wskazanego we wniosku o akredytację.
Ocena będzie dokonywana na podstawie całości
informacji wskazanych we wniosku o akredytację,
w tym zwłaszcza w pkt 7-11, zawierających opis
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2.

Ośrodek posiada
doświadczenie w
świadczeniu usług
proinnowacyjnych dla
1
przedsiębiorców ,
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 referencjami
od beneficjentów
realizowanych usług.
Działalność związana ze
świadczeniem tych usług
przyniosła, w
przynajmniej jednym z
trzech ostatnich
zamkniętych lat
obrachunkowych,
minimum 150.000 zł.

a) Ośrodek Innowacji posiada
doświadczenie
w
świadczeniu
usług
doradczych w zakresie
innowacji, co oznacza, że
w ciągu ostatnich trzech
zamkniętych
lat
obrachunkowych wykonał
przynajmniej pięć tego typu
usług z czego przynajmniej
2 usługi doprowadziły do
wdrożenia innowacji u
przedsiębiorcy.

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

działalności i potencjał Ośrodka Innowacji.
Ad. a) Weryfikacji będzie podlegał przedmiot
wskazanych usług w zakresie zgodności z definicją
usług
doradczych
w
zakresie
innowacji
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014,
gdzie- 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;
Weryfikacja będzie dokonywana na podstawie
opisu zamieszczonego we wniosku o akredytację.
Przedstawiane informacje mają odnosić się do
usług faktycznie wykonanych przez OI. Wymagane
jest szczegółowe opisanie przykładowych usług
doradczych w zakresie innowacji wyświadczonych
przez OI z przyporządkowaniem ich do
odpowiedniej kategorii usług zgodnie z kategoriami
wskazanymi w Fiszce oferty usługowej OI.
Zasadne jest przedstawienie przykładowych usług
z różnych kategorii. Łącznie należy przedstawić
szczegółowe opisy dla przynajmniej 5, ale nie
więcej niż 10 usług wyświadczonych przez OI.
Wymagane jest, aby przynajmniej 2 z nich
doprowadziły do wdrożenia innowacji (produktowej
lub procesowej) u przedsiębiorcy, ze wskazaniem
opisu mechanizmu przyczynowo-skutkowego, czyli
bezpośredniego
związku
pomiędzy
usługą
doradczą w zakresie innowacji a wdrożeniem
innowacji u przedsiębiorcy.
Przez innowację produktową rozumie się
wprowadzenie
na
rynek
przez
dane
przedsiębiorstwo nowego wyrobu lub usługi, lub
znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio

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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wyrobów lub usług w odniesieniu do ich
charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie
może dotyczyć charakterystyk technicznych,
komponentów,
materiałów,
wbudowanego
oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych.
Przez innowację procesową (technologiczną)
rozumie się wdrożenie nowej lub znacząco
udoskonalonej metody produkcji lub dostawy
(w tym zmiany w zakresie technologii, urządzeń
oraz/lub oprogramowania). Do innowacji w obrębie
procesów zalicza się też nowe lub znacząco
udoskonalone metody tworzenia i świadczenia
usług.
Doświadczenie Ośrodka Innowacji w świadczeniu
usług doradczych w zakresie innowacji powinno
być
poświadczone
wystawionymi
dla
przedsiębiorców fakturami lub zaświadczeniami de
minimis lub dotacjami na realizację usług oraz
pisemnymi
referencjami
od
beneficjentów
realizowanych usług. Dla tych przykładowych usług
należy podać dane identyfikujące dokument
poświadczający wykonanie usługi, np.: numer
i data faktury VAT, 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 nabywcy usługi.
Faktury VAT, zaświadczenia de minimis,
referencje, powinny dotyczyć usług doradczych
w zakresie innowacji wyświadczonych na rzecz
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przedsiębiorców.
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 również będzie podlegał przedmiot
wskazanych usług w zakresie zgodności z definicją
usług doradczych w zakresie innowacji zawartą w
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014.
Wybrane kategorie usług w Fiszce oferty
usługowej OI muszą być zgodne z opisanymi we
wniosku o akredytację.
b) Ośrodek
Innowacji
posiada doświadczenie w
świadczeniu
usług
doradczych w zakresie
innowacji, co oznacza, 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 150.000 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
o pomocy de minimis.
Usunięto
zapis
dotyczący
5 wykonanych usług.

Ad. b) Weryfikacja kryterium odbywać się będzie
na podstawie informacji zawartych we wniosku
o akredytację, w szczególności Zestawienia faktur
VAT i Zestawienia zaświadczeń o pomocy de
minimis. Ujęte w ww. Zestawieniach dokumenty
powinny wykazywać powiązanie z opisanym
doświadczeniem w zakresie świadczenia usług
doradczych w zakresie innowacji, o którym mowa
w kryterium nr 2a.
Weryfikacji również będzie podlegał przedmiot
wskazanych usług w zakresie zgodności z definicją
usług doradczych w zakresie innowacji zawartą
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014.

Kryterium
podlega
weryfikacji, jeżeli spełnione
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3.

zostanie kryterium nr 2a
a) Ośrodek
Innowacji
posiada doświadczenie w
świadczeniu
usług
wsparcia innowacji, co
oznacza, że w ciągu
ostatnich
trzech
zamkniętych
lat
obrachunkowych wykonał
przynajmniej pięć tego
typu usług.

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

Ad. a) Weryfikacji będzie podlegał przedmiot
wskazanych usług w zakresie zgodności z definicją
usług
wsparcia
innowacji
zawartą
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, gdzie
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.
Weryfikacja będzie dokonywana na podstawie
opisu zamieszczonego we wniosku o akredytację.
Przedstawiane informacje mają odnosić się do
usług faktycznie wykonanych przez OI. Wymagane
jest szczegółowe opisanie przykładowych usług
wsparcia innowacji wyświadczonych przez OI
z przyporządkowaniem ich do odpowiedniej
kategorii usług zgodnie z kategoriami wskazanymi
w Fiszce oferty usługowej OI. Zasadne jest
przedstawienie przykładowych usług z różnych
kategorii. Łącznie należy przedstawić szczegółowe
opisy dla przynajmniej 5, ale nie więcej niż 10
usług wyświadczonych przez OI. Dla tych
przykładowych usług należy podać dane
identyfikujące
dokument
poświadczający
wykonanie usługi, np.: numer i data faktury VAT,
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 nabywcy usługi.
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Faktury VAT, zaświadczenia de
referencje, powinny dotyczyć usług
innowacji
wyświadczonych
na
przedsiębiorców.

minimis,
wsparcia
rzecz

Weryfikacja prawdziwości informacji zawartych we
wniosku może być prowadzona na etapie kontroli
w akredytowanym OI lub dokumenty należy
przedłożyć na wezwanie Ministerstwa Rozwoju.
Weryfikacji będzie również podlegał przedmiot
wskazanych usług w zakresie zgodności z definicją
usług
wsparcia
innowacji
zawartą
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014.
Wybrane kategorie usług w Fiszce oferty
usługowej OI muszą być zgodne z opisanymi we
wniosku o akredytację.
b) Ośrodek
Innowacji
posiada doświadczenie w
świadczeniu
usług
wsparcia innowacji, co
oznacza, że w jednym z
ostatnich 3 zamkniętych
lat obrachunkowych,
wykonał tego typu usługi
poświadczone
opłaconymi
przez
przedsiębiorców
fakturami
lub
zaświadczeniami
de
minimis,
na
kwotę
minimum
150.000
zł
(suma
wartości
przychodu i udzielonej
pomocy de minimis z
tytułu usług wsparcia
innowacji).

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

Ad. b) Weryfikacja kryterium odbywać się będzie
na podstawie informacji zawartych we wniosku
o akredytację, w szczególności Zestawienia faktur
VAT i Zestawienia zaświadczeń o pomocy de
minimis. Ujęte w ww. Zestawieniach dokumenty
powinny wykazywać powiązanie z opisanym
doświadczeniem w zakresie świadczenia usług
wsparcia innowacji, o którym mowa w kryterium nr
3a.
Weryfikacji będzie również podlegał przedmiot
wskazanych usług w zakresie zgodności z definicją
usług
wsparcia
innowacji
zawartą
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014.

Kryterium podlega
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weryfikacji, jeżeli spełnione
zostanie kryterium nr 3a.
4.

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 osoby
posiadające doświadczenie w
świadczeniu usług
doradczych w zakresie
innowacji oraz 3 osoby
posiadające doświadczenie w
świadczeniu usług wsparcia
innowacji.

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

Dla spełnienia kryterium konieczne jest wskazanie
co najmniej 3 pracowników lub 3 ekspertów,
z którymi nawiązano współpracę na podstawie
umów cywilno-prawnych. Ośrodek Innowacji nie
może przedstawić umów o współpracy zawartych
z innymi podmiotami niż osoby fizyczne.
Osoba mająca świadczyć usługi doradcze
w zakresie innowacji oraz osoba mająca świadczyć
usługi wsparcia innowacji w zakresie znakowania,
testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania
bardziej efektywnych produktów, procesów i usług
ma mieć:
1) wyższe wykształcenie magisterskie lub
inżynierskie oraz
2) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy:
a) w przedsiębiorstwie, na stanowisku co
najmniej specjalisty lub równorzędnym,
związanym z procesem produkcyjnym,
rozwojem lub wdrażaniem innowacji
w przedsiebiorstwie, lub
b) w podmiocie świadczącym usługi doradcze
związane z tworzeniem, wdrożeniem lub
obsługą technologii, na stanowisku co
najmniej specjalisty lub równorzędnym, lub
c) w podmiocie świadczącym usługi doradcze
w zakresie innowacji, na stanowisku co
najmniej specjalisty lub równorzędnym,
oraz
3) doświadczenie
związane
z
udziałem
w realizacji co najmniej dwóch usług
doradczych w zakresie innowacji, oraz
4) znajomość co najmniej jednego oficjalnego
języka Unii Europejskiej, z wyłączeniem
języka polskiego, na poziomie B2 lub
wyższym.
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Jeśli Osrodek Innowacji ubiega się o akredytację
w zakresie usług wsparcia innowacji we wniosku
o akredytację należy opisać także potencjał
kadrowy
Ośrodka
Innowacji
w
zakresie
świadczenia usług wsparcia innowacji (dotyczy
usług wsparcia innowacji innych niż znakowanie,
testowanie i certyfikacja jakości w celu
opracowania bardziej efektywnych produktów).
Konieczne jest wskazanie w opisie jakie usługi
wsparcia innowacji będzie świadczyła dana osoba.
W ramach systemu akredytacji, usługi wskazane
we wniosku o akredytację będą mogły być
świadczone wyłącznie przez osoby wykazane we
wniosku.
Uwaga:
W przypadku każdorazowej zmiany osób
świadczących
usługi
w
ramach
systemu
akredytacji, należy przedłożyć zaktualizowany
właściwy pkt wniosku o akredytację oraz
zaktualizowaną w zakresie kadry Fiszkę oferty
usługowej OI, w celu dokonania oceny potencjału
kadrowego w ramach przedmiotowego kryterium.
Zmiana w zakresie potencjału kadrowego
obowiązuje od dnia pozytywnej weryfikacji przez
Ministerstwo Rozwoju.

5.

Ośrodek Innowacji
posiada ustalone i
spisane standardy
zapewnienia jakości

Ośrodek Innowacji posiada
ustalone i spisane standardy
zapewnienia jakości
świadczonych usług oraz

Podział kryterium na dwa osobne
w celu zapewnienia wysokiej
jakości świadczenia usług przez OI.

Dodatkowo Ośrodek Innowacji 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 akredytację oraz
przedłożonych dokumentów, np. certyfikaty ISO,
KSU/KSI, oraz innych regulaminów/procedur
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świadczonych usług, w
tym procedury
dotyczące ochrony
własności intelektualnej i
stosuje je w praktyce.
6.

stosuje je w praktyce.

Ośrodek Innowacji posiada
procedury dotyczące ochrony
własności intelektualnej oraz
stosuje je w praktyce.

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

obowiązujących w OI wraz z dokumentami
poświadczającymi datę ich obowiązywania.
We wniosku o akredytację należy opisać w jaki
sposób OI stosuje te standardy w praktyce swojej
działalności.
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. We wniosku o akredytację należy
opisać w jaki sposób OI stosuje te procedury
w praktyce swojej działalności.
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