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Zasady przyznawania akredytacji na świadczenie usług doradczych  

 

Projekt grantowy Sieć otwartych innowacji 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii 

 

  

I. Rozpoczęcie procesu akredytacji - zamieszczenie ogłoszenia o akredytacji 

1. Ogłoszenie o możliwości uzyskania akredytacji na świadczenie usług doradczych, zwane 

dalej „Ogłoszeniem”, w ramach projektu ,,Sieć otwartych innowacji”, Działanie 2.2 Otwarte 

innowacje – wspieranie transferu technologii, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (dalej 

jako: „Projekt ARP S.A.”), zamieszczone jest na stronie internetowej, dedykowanej 

Projektowi ARP S.A., tj. www.siecotwartychinnowacji.pl, w zakładce poświęconej doradztwu. 

2.  Ogłoszenie zawiera:  

- opis usługi doradczej, w tym ogólne zasady realizacji usługi doradczej oraz tematykę 

doradztwa; 

- wysokość ceny jednostkowej, według której Podmiot akredytowany będzie świadczył 

usługę doradczą; 

- okres realizacji usługi doradczej; 

- wymagania w stosunku do Podmiotów ubiegających się o akredytację, które będą 

świadczyć usługę doradczą. 

3. Załącznikiem do Ogłoszenia są: 

-  wzór Oferty; 

- Zasady przyznawania akredytacji na świadczenie usług doradczych w ramach Projektu 

ARP S.A., stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu finansowania usług doradczych  

w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji ”; 

- wzór Umowy akredytacyjnej; 

4. Proces udzielania akredytacji Podmiotom świadczącym usługę doradczą będzie miał 

charakter ciągły. Podmioty mogą składać Oferty od dnia 1 grudnia 2017 roku. 

ARP S.A. będzie informowała na stronie internetowej www.siecotwartychinnowacji.pl  

o ewentualnym zawieszeniu procesu przyjmowania Ofert 

5. Podmioty świadczące usługę doradczą, które zostały już uprzednio objęte akredytacją 

i z którymi ARP S.A. rozwiązała Umowę akredytacyjną w trybie wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym, z uwagi na naruszenie przez te Podmioty postanowień Umowy 

akredytacyjnej, nie mogą ubiegać się o ponowną akredytację przez okres 3 lat od dnia 

rozwiązania tej Umowy. W przypadku złożenia oferty przez taki Podmiot, pozostanie ona bez 

rozpatrzenia. 

 

II. Ocena złożonych Ofert oraz decyzja o przyznaniu lub o odmowie przyznania 

akredytacji 

1. W odpowiedzi na Ogłoszenie, Podmiot ubiegający się o akredytację składa pisemnie do 

siedziby ARP S.A. Ofertę zgodną ze Wzorem będącym załącznikiem do Ogłoszenia. 

http://www.siecotwartychinnowacji.pl/
http://www.siecotwartychinnowacji.pl/
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2. Każda Oferta zostanie zweryfikowana przez ARP S.A. Celem prowadzonej weryfikacji 

będzie ocena, czy Podmiot ubiegający się o akredytację złożył Ofertę spełniającą 

wymagania stawiane w Ogłoszeniu. Jeżeli w wyniku weryfikacji Oferty okaże się, iż oceniany 

Podmiot ubiegający się o akredytację spełnia wszystkie wskazane w Ogłoszeniu wymagania 

ARP S.A., w terminie 40 dni roboczych od dnia złożenia Oferty, skontaktuje się z Podmiotem 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Ofercie, w celu uzgodnienia 

terminu zawarcia Umowy akredytacyjnej oraz poinformowania o koniecznych dokumentach 

do podpisania Umowy akredytacyjnej. 

3. W sytuacji, gdy w trakcie weryfikacji Oferty, ARP S.A. poweźmie wątpliwości, 

co do spełniania przez Podmiot ubiegający się o akredytację wskazanych w Ogłoszeniu 

wymagań, może za pośrednictwem poczty elektronicznej skontaktować się z danym 

Podmiotem w celu uzupełnienia informacji lub dokumentów. Czas uzyskiwania dodatkowych 

informacji lub dokumentów zawiesza bieg terminu wskazanego w pkt. II 2. Termin biegnie 

dalej od dnia otrzymania przez ARP S.A. informacji lub dokumentów uzupełniających od 

Podmiotu ubiegającego się o akredytację.   

4. W sytuacji wskazanej w pkt. II 3., Podmiot ubiegający się o akredytację jest zobowiązany 

do uzupełnienia informacji lub dokumentów w terminie 15 dni roboczych liczonych od dnia 

następującego po dniu wysłania przez ARP S.A. informacji o konieczności uzupełnienia 

informacji lub dokumentów. O terminie tym Podmiot zostaje poinformowany za 

pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z informacją o wymaganych do uzupełnienia 

brakach, zgodnie z pkt. II 3.  W razie uzupełnienia informacji lub dokumentów, ARP S.A.,  

w pozostałym z 40 dni roboczych terminie, liczonym od dnia otrzymania przez ARP S.A. 

informacji lub dokumentów uzupełniających od Podmiotu ubiegającego się o akredytację, 

skontaktuje się z Podmiotem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany 

w Ofercie, w celu uzgodnienia terminu zawarcia Umowy akredytacyjnej oraz poinformowania 

o koniecznych dokumentach do podpisania Umowy akredytacyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem pkt. II.6, w przypadku niespełnienia przez Podmiot ubiegający się 

o akredytację któregokolwiek ze wskazanych przez ARP S.A. w  Ogłoszeniu wymagań, 

Podmiot ten zostanie poinformowany niezwłocznie o braku możliwości otrzymania 

akredytacji wraz ze wskazaniem wymagań, które nie zostały spełnione, w formie pisemnej za 

pośrednictwem operatora pocztowego. 

6. ARP S.A.  nie ma obowiązku podawania Podmiotowi ubiegającemu się o akredytację 

przyczyny podjęcia decyzji negatywnej. 

7. Wskazane w niniejszym dokumencie terminy na dokonanie czynności przez ARP S.A. 

mają charakter instrukcyjny i ich przekroczenie nie skutkuje powstaniem jakiegokolwiek 

prawa czy roszczenia po stronie Podmiotu ubiegającego się o akredytację wobec ARP S.A. 

 

III. Zawarcie Umowy akredytacyjnej 

1. Podmiot ubiegający się o akredytację, który w złożonej Ofercie wykazał, że spełnia 

wszystkie zawarte w Ogłoszeniu wymagania, w uzgodnionym terminie zgodnie z pkt II.2 lub 

pkt.II.3, podpisze z ARP S.A. w jej siedzibie Umowę akredytacyjną, o ile spełniony jest 

warunek, o którym mowa w pkt. III.2. 

2. Warunkiem zawarcia Umowy akredytacyjnej jest dostarczenie przez ten Podmiot 

wszystkich wymaganych dokumentów, o których został uprzednio poinformowany zgodnie 

z pkt. II.2 lub 3. 
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3. Umowa może zostać zawarta w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia 

poinformowania Podmiotu o spełnieniu wskazanych w Ogłoszeniu wymagań. 

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy akredytacyjnej dane Podmiotu 

świadczącego usługę doradczą, który uzyskał akredytację, zostaną umieszczone w Bazie 

doradców Projektu ARP S.A. na stronie internetowej www.siecotwartychinnowacji.pl. 

http://www.siecotwartychinnowacji.pl/

