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- zlokalizowanych w wojew·dztwie mazowieckim ï 6 189 000,00 zğ 

- zlokalizowanych w wojew·dztwach innych niŨ mazowieckie - 63 811 000,00 zğ 
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Ä 1. Podstawy prawne 

1. Niniejszy regulamin zostağ przygotowany na podstawie: 

1) art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program·w w 

zakresie polityki sp·jnoŜci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z p·Ŧn. zm.), zwanej ĂustawŃ wdroŨeniowŃò; 

2) Wytycznych w zakresie tryb·w wyboru projekt·w na lata 2014-2020; 

3) porozumienia z dnia 21 kwietnia 2016 r w sprawie powierzenia realizacji Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozw·j, lata 2014-2020 zawartego pomiňdzy Ministrem 

Rozwoju a PolskŃ AgencjŃ Rozwoju PrzedsiňbiorczoŜci (z p·Ŧn.zm.). 

2. Poddziağanie realizowane jest w szczeg·lnoŜci zgodnie z nastňpujŃcymi regulacjami 

krajowymi: 

1) Programem Operacyjnym Inteligentny Rozw·j, 2014-2020, zatwierdzonym decyzjŃ 

Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. (z p·Ŧn.zm.), zwanym ĂPOIRò; 

2) Szczeg·ğowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozw·j, 2014-2020, zwanym ĂSZOOPò; 

3) UmowŃ Partnerstwa przyjňtŃ przez Radň Ministr·w w dniu 5 lipca 2017 r., 

zatwierdzonŃ przez Komisjň EuropejskŃ w dniu 23 paŦdziernika 2017 r.; 

4) ustawŃ z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

PrzedsiňbiorczoŜci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, z p·Ŧn. zm.), zwanŃ ĂustawŃ o 

PARPò; 

5) ustawŃ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 

z p·Ŧn.zm.); 

6) ustawŃ z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postňpowaniu w sprawach dotyczŃcych pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362); 

7) ustawŃ z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziağalnoŜci podmiot·w realizujŃcych 

zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570); 

8) rozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie 

udzielania przez PolskŃ Agencjň Rozwoju PrzedsiňbiorczoŜci pomocy finansowej w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw·j 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 871, z p·Ŧn. zm.), zwanym ĂrozporzŃdzeniemò;  

9) wytycznymi w zakresie kwalifikowalnoŜci wydatk·w w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoğecznego oraz 

Funduszu Sp·jnoŜci na lata 2014-2020 zwanymi Ăwytycznymi w zakresie 

kwalifikowalnoŜciò; 

3. Poddziağanie realizowane jest w szczeg·lnoŜci zgodnie z nastňpujŃcymi regulacjami 

unijnymi: 
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1) rozporzŃdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiajŃcym wsp·lne przepisy dotyczŃce Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoğecznego, Funduszu 

Sp·jnoŜci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar·w Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajŃcym 

przepisy og·lne dotyczŃce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Spoğecznego, Funduszu Sp·jnoŜci i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajŃcym rozporzŃdzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320 z p·Ŧn. zm.), zwanym 

ĂrozporzŃdzeniem nr 1303/2013ò; 

2) rozporzŃdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

i przepis·w szczeg·lnych dotyczŃcych celu ĂInwestycje na rzecz wzrostu  

i zatrudnieniaò oraz w sprawie uchylenia rozporzŃdzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. 

Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289), zwanym ĂrozporzŃdzeniem nr 

1301/2013ò; 

3) rozporzŃdzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajŃcym 

niekt·re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnňtrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06. 2014 r., str. 1 z p·Ŧn. zm.), zwanym 

ĂrozporzŃdzeniem KE nr 651/2014ò; 

4) rozporzŃdzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1), zwanym ĂrozporzŃdzeniem 

KE nr 1407/2013ò; 

5) rozporzŃdzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 

ustanawiajŃcym zasady wykonania rozporzŃdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 ustanawiajŃcego wsp·lne przepisy dotyczŃce Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoğecznego, Funduszu 

Sp·jnoŜci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar·w Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajŃcego 

przepisy og·lne dotyczŃce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Spoğecznego, Funduszu Sp·jnoŜci i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do 

zmian klimatu, okreŜlania cel·w poŜrednich i koŒcowych na potrzeby ram 

wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014 r., str. 

65); 

6) rozporzŃdzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

uzupeğniajŃcym rozporzŃdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 ustanawiajŃce wsp·lne przepisy dotyczŃce Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoğecznego, Funduszu Sp·jnoŜci, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar·w Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajŃce przepisy 
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og·lne dotyczŃce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Spoğecznego, Funduszu Sp·jnoŜci i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., str. 5 z p·Ŧn. zm.). 

Ä 2. OkreŜlenia i skr·ty 

UŨyte w regulaminie okreŜlenia i skr·ty oznaczajŃ: 

1) beneficjent ï podmiot, o kt·rym  mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdroŨeniowej; 

2) brief projektowy - dokument zawierajŃcy zağoŨenia dotyczŃce dziağaŒ i uczestnik·w 

projektu wzorniczego oraz procesu powstawania i wdraŨania nowego lub znaczŃco 

ulepszonego produktu oraz wszystkie informacje, kt·re mogŃ mieĺ wpğyw na postaĺ 

produktu i proces jego wdraŨania;  

3) dni ï dni kalendarzowe; 

4) dni robocze ï dni z wyğŃczeniem sob·t i dni ustawowo wolnych od pracy; 

5) ekspert ï osobň, o kt·rej mowa w rozdziale 15a ustawy wdroŨeniowej; 

6) Generator Wniosk·w (GW) ï narzňdzie informatyczne udostňpnione za poŜrednictwem 

strony internetowej PARP umoŨliwiajŃce wnioskodawcy utworzenie indywidualnego  

konta w systemie informatycznym PARP oraz zğoŨenie wniosku o dofinansowanie w 

konkursie przeprowadzanym w ramach poddziağania; 

7) Instytucja PoŜredniczŃca (IP) ï podmiot, o kt·rym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy 

wdroŨeniowej. W przypadku poddziağania funkcjň Instytucji PoŜredniczŃcej peğni Polska 

Agencja Rozwoju PrzedsiňbiorczoŜci (PARP); 

8) Instytucja ZarzŃdzajŃca (IZ) ï instytucjň, o kt·rej mowa w art. 2 pkt 11 ustawy 

wdroŨeniowej. W przypadku poddziağania funkcjň Instytucji ZarzŃdzajŃcej peğni minister 

wğaŜciwy do spraw rozwoju regionalnego; 

9) Komisja Oceny Projekt·w (KOP) ï komisjň, o kt·rej mowa w art. 44 ustawy 

wdroŨeniowej, powoğanŃ do oceny speğnienia kryteri·w wyboru projekt·w 

uczestniczŃcych w konkursie; 

10) mikroprzedsiňbiorca, mağy lub Ŝredni przedsiňbiorca (MśP) ï odpowiednio 

mikroprzedsiňbiorcň, mağego lub Ŝredniego przedsiňbiorcň speğniajŃcego warunki 

okreŜlone w zağŃczniku I do rozporzŃdzenia  KE  nr 651/2014; 

11) poddziağanie - poddziağanie 2.3.5 Design dla przedsiňbiorc·w, w ramach dziağania 2.3 

Proinnowacyjne usğugi dla przedsiňbiorstw II osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i 

potencjağu przedsiňbiorstw do prowadzenia dziağalnoŜci B+R+I Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozw·j 2014-2020; 

12) portal  ï portal internetowy, o kt·rym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy wdroŨeniowej, 

dostňpny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl; 

13) produkt ï wyr·b albo usğugň;  

14) profesjonalny proces projektowy - proces skğadajŃcy siň co najmniej z nastňpujŃcych 

faz:  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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a) diagnoza  - przeprowadzenie wstňpnego audytu,  majŃcego na celu zweryfikowanie 

potencjağu wnioskodawcy1 oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego 

wnioskodawcy pod kŃtem zasadnoŜci i zakresu opracowania nowego projektu 

wzorniczego (faza przeprowadzana przed zğoŨeniem wniosku o dofinansowanie), 

b) synteza i analiza - okreŜlenie strategii dalszych dziağaŒ niezbňdnych do opracowania 

nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie zağoŨeŒ do briefu projektowego 

oraz okreŜlenie kierunk·w projektowych,  

c) tworzenie rozwiŃzaŒ, prototypowanie i testowanie -  opracowanie projekt·w oraz 

prototyp·w nowego lub znaczŃco ulepszonego produktu i przeprowadzenie 

niezbňdnych test·w;  

15) projekt ï przedsiňwziňcie, o kt·rym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy wdroŨeniowej; 

16) runda konkursu ï rundň, o kt·rej mowa w art. 39 ust. 3 ustawy wdroŨeniowej; 

17) strona poddziağania - podstronň internetowŃ PARP dziağajŃcŃ pod adresem 

http://poir.parp.gov.pl/design-dla-przedsiebiorcow,   zawierajŃcŃ informacje pomocnicze 

w zakresie procedury konkursowej; 

18) wdroŨenie nowego lub znaczŃco ulepszonego produktu ï wprowadzenie tego produktu 

na rynek;  

19) wniosek o dofinansowanie ï dokument, w kt·rym zawarte sŃ informacje o 

wnioskodawcy oraz opis projektu lub przedstawione w innej formie informacje na temat 

projektu i wnioskodawcy, wz·r wniosku o dofinansowanie stanowi zağŃcznik nr 2 do 

regulaminu; 

20) wnioskodawca ï podmiot,  o kt·rym mowa w art. 2 pkt 28 ustawy wdroŨeniowej. 

Ä 3. Postanowienia og·lne 

1. Celem konkursu jest wyb·r projekt·w do dofinansowania, kt·re w najwiňkszym stopniu 

przyczyniŃ siň do osiŃgniňcia cel·w POIR oraz cel·w poddziağania okreŜlonych w 

SZOOP. Do cel·w tych naleŨy w szczeg·lnoŜci upowszechnienie modelu tworzenia 

wartoŜci rynkowej produkt·w przez wdraŨanie autorskich wzor·w2 i wsp·ğpracň z 

projektantami. W ramach poddziağania dofinansowanie moŨe byĺ udzielone na realizacjň 

projekt·w, kt·rych celem jest rozw·j przedsiňbiorstwa - wnioskodawcy poprzez 

opracowanie nowego projektu wzorniczego, dziňki kt·remu wdroŨony zostanie nowy lub 

znaczŃco ulepszony produkt.   

2. Wyb·r projekt·w do dofinansowania nastňpuje w trybie konkursowym, o  kt·rym mowa 

w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy wdroŨeniowej. 

3. Konkurs jest podzielony na 3 rundy.  

 Wnioski o dofinansowanie mogŃ byĺ skğadane w nastňpujŃcych terminach: 

1) dla rundy I  ï nab·r wniosk·w o dofinansowanie w terminie od 3 lipca 2018 r. do 31 

sierpnia 2018 r. 

                                                 
1 Potencjağ wnioskodawcy naleŨy rozumieĺ jako posiadanie przez wnioskodawcň okreŜlonych zasob·w 

(ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych) do przeprowadzenia w przedsiňbiorstwie 

Wnioskodawcy profesjonalnego procesu projektowego, o kt·rym mowa w projekcie.   
2 WdraŨanie autorskiego wzoru naleŨy rozumieĺ jako wdraŨanie nowego lub znaczŃco ulepszonego produktu 

powstağego na podstawie nowego projektu wzorniczego opracowanego w wyniku przeprowadzenia 

profesjonalnego procesu projektowego.   
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2) dla rundy II ï nab·r wniosk·w o dofinansowanie w terminie od 1 wrzeŜnia 2018 r. do 

30 wrzeŜnia 2018 r. 

3) dla rundy III  ï nab·r wniosk·w o dofinansowanie w terminie od 1 paŦdziernika 2018 

r. do 31 paŦdziernika 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).  

4. JeŨeli kwota dofinansowania zğoŨonych w ramach naboru wniosk·w o dofinansowanie  

zlokalizowanych: 

1) w wojew·dztwie mazowieckim przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na 

dofinansowanie tych projekt·w w konkursie, termin skğadania wniosk·w o dofinansowanie 

dla projekt·w zlokalizowanych w wojew·dztwie mazowieckim moŨe ulec skr·ceniu; 

2) w wojew·dztwach innych niŨ mazowieckie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na 

dofinansowanie tych projekt·w w konkursie, termin skğadania wniosk·w o dofinansowanie 

dla projekt·w zlokalizowanych w wojew·dztwach innych niŨ mazowieckie moŨe ulec 

skr·ceniu.  

O skr·ceniu terminu naboru PARP poinformuje zgodnie z Ä 15 ust. 2, nie p·Ŧniej niŨ na 5 

dni przed planowanym terminem zakoŒczenia naboru. 

5.  Kwota Ŝrodk·w przeznaczonych na dofinansowanie projekt·w: 

1) zlokalizowanych w wojew·dztwie mazowieckim wynosi 6 189 000,00 zğ (sğownie: 

szeŜĺ milion·w sto osiemdziesiŃt dziewiňĺ tysiňcy zğotych); 

2) zlokalizowanych w wojew·dztwach innych niŨ mazowieckie wynosi 63 811 000,00 zğ 

(sğownie: szeŜĺdziesiŃt trzy miliony osiemset jedenaŜcie tysiňcy zğotych). 

6. Kwota Ŝrodk·w przeznaczona na dofinansowanie moŨe ulec zwiňkszeniu, o czym PARP 

poinformuje zgodnie z Ä 15 ust. 2.  

7. Ilekroĺ w regulaminie mowa jest o adresie poczty elektronicznej wnioskodawcy, oznacza 

to adres poczty elektronicznej sğuŨŃcy do korespondencji wskazany w pkt III wniosku o 

dofinansowanie.  

Ä 4. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Wniosek o dofinansowanie uznaje siň za zğoŨony, jeŜli speğnia nastňpujŃce 

warunki: 

1) zostağ zğoŨony w terminie, o kt·rym mowa w Ä 3 ust. 3;  

2) zostağ zğoŨony w konkursie nr 1  rok 2018 w ramach podziağania; 

3) zostağ zğoŨony zgodnie z zasadami okreŜlonymi w Ä 6. 

2. Dofinansowanie  mogŃ otrzymaĺ  projekty dotyczŃce realizacji nastňpujŃcych dziağaŒ: 

1) uzyskania doradztwa polegajŃcego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu 
projektowego majŃcego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dziňki 

kt·remu wdroŨony zostanie nowy lub znaczŃco ulepszony produkt (komponent 

obligatoryjny projektu), 

2) uzyskania niezbňdnego doradztwa w zakresie wdroŨenia nowego lub znaczŃco 
ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu), 

3) realizacji inwestycji poczŃtkowej niezbňdnej do wdroŨenia nowego lub znaczŃco 

ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu). 
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3. O dofinansowanie w ramach poddziağania mogŃ ubiegaĺ siň wyğŃcznie 

mikroprzedsiňbiorcy, mali lub Ŝredni przedsiňbiorcy, prowadzŃcy dziağalnoŜĺ 

gospodarczŃ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyğŃczeniem 5 region·w Polski 

Wschodniej)3 potwierdzonŃ wpisem do odpowiedniego rejestru4. 

4. Dofinansowanie stanowi: 

1) pomoc de minimis, udzielanŃ zgodnie z rozporzŃdzeniem KE nr 1407/2013 - w 

zakresie usğug doradczych zwiŃzanych z opracowaniem lub wdroŨeniem nowego 

projektu wzorniczego lub nowego lub znaczŃco ulepszonego produktu, o kt·rych 

mowa w Ä 42 pkt 20 rozporzŃdzenia; 

2) regionalnŃ pomoc inwestycyjnŃ dla MśP, udzielanŃ zgodnie z przepisami rozdziağu 2  

rozporzŃdzenia ï w zakresie inwestycji poczŃtkowej w formie inwestycji w rzeczowe 

aktywa trwağe lub wartoŜci niematerialne i prawne zwiŃzane z dywersyfikacjŃ 

produkcji zakğadu poprzez wprowadzenie produkt·w uprzednio nieprodukowanych w 

zakğadzie.    

5. Wnioskodawcy oraz projekty muszŃ speğniaĺ kryteria wyboru projekt·w obowiŃzujŃce 

dla poddziağania, zatwierdzone przez Komitet MonitorujŃcy PO IR, wskazane w 

zağŃczniku nr 1 do regulaminu. 

6. W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszŃ zostaĺ speğnione ğŃcznie nastňpujŃce 

warunki: 

1) realizacja projektu nie moŨe rozpoczŃĺ siň przed dniem lub w dniu zğoŨenia wniosku o 

dofinansowanie5; 

2) okres realizacji projektu nie moŨe byĺ dğuŨszy niŨ 36 miesiňcy, liczŃc od dnia 

rozpoczňcia realizacji projektu okreŜlonego w umowie o dofinansowanie;6  

3) okres realizacji projektu nie moŨe wykraczaĺ poza koŒcowŃ datň okresu 

kwalifikowalnoŜci koszt·w w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r. 

 

Ä 5. Zasady finansowania projekt·w 

1. Minimalna wartoŜĺ koszt·w kwalifikowalnych projektu og·ğem, a takŨe minimalna 

ğŃczna wartoŜĺ koszt·w kwalifikowalnych usğug doradczych zwiŃzanych z 

                                                 
3 Przedsiňbiorcy prowadzŃcy dziağalnoŜĺ gospodarczŃ (potwierdzonŃ wpisem do odpowiedniego rejestru) na 

terenie wojew·dztw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, Ŝwiňtokrzyskiego i warmiŒsko-mazurskiego.  
4 Miejsce prowadzenia dziağalnoŜci gospodarczej jest okreŜlane zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru 

dotyczŃcego adresu siedziby lub oddziağu wnioskodawcy, a w przypadku przedsiňbiorc·w ujňtych w  Centralnej 

Ewidencji i Informacji o DziağalnoŜci Gospodarczej - adresu lub adres·w wykonywania dziağalnoŜci 

gospodarczej. Prowadzenie dziağalnoŜci gospodarczej z wyğŃczeniem 5 region·w Polski Wschodniej oznacza, Ũe 

zar·wno adres siedziby oraz adresy oddziağ·w albo kt·rykolwiek z adres·w prowadzenia dziağalnoŜci 

gospodarczej znajdujŃ siň poza regionami Polski Wschodniej.  
5 Za rozpoczňcie realizacji projektu nie uwaŨa siň poniesienia koszt·w usğug polegajŃcych na przeprowadzeniu 

wstňpnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza. 
6 W okresie 36 miesiňcy musi zostaĺ zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy projektu, wdroŨenie nowego lub 

znaczŃco ulepszonego produktu stanowiŃce rezultat projektu oraz zğoŨony wniosek o pğatnoŜĺ koŒcowŃ. JeŨeli 

projekt bňdzie dotyczyğ wdroŨenia produktu, kt·ry ze wzglňdu na swojŃ specyfikň, przed wprowadzeniem na 

rynek, wymaga pozyskania certyfikat·w, co ze wzglňd·w proceduralnych nie bňdzie moŨliwe w okresie 36 

miesiňcy od rozpoczňcia realizacji projektu, to za wdroŨenie produktu uznaje siň termin poprawnego zgğoszenia 

produktu do certyfikacji oraz przekazanie tego zgğoszenia do PARP. 
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opracowaniem lub wdroŨeniem nowego lub znaczŃco ulepszonego wyrobu lub usğugi lub 

nowego projektu wzorniczego wynosi 60 000 zğ  

2. Maksymalna ğŃczna wartoŜĺ koszt·w kwalifikowalnych usğug doradczych zwiŃzanych z 

opracowaniem lub wdroŨeniem nowego lub znaczŃco ulepszonego wyrobu lub usğugi lub 

nowego projektu wzorniczego wynosi 500 000 zğ. 

3. Maksymalna ğŃczna wartoŜĺ koszt·w kwalifikowalnych inwestycji poczŃtkowej wynosi 1 

000 000 zğ. 

4. Maksymalna intensywnoŜĺ dofinansowania dla usğug doradczych zwiŃzanych z 

opracowaniem lub wdroŨeniem nowego lub znaczŃco ulepszonego wyrobu lub usğugi lub 

nowego projektu wzorniczego wynosi 85% koszt·w kwalifikowalnych.  

5. Maksymalna intensywnoŜĺ dofinansowania w zakresie inwestycji poczŃtkowej okreŜlona 

zostağa w Ä 3 i Ä 5 rozporzŃdzenia Rady Ministr·w z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 

ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). 

6. Do koszt·w kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza siň koszty 

nastňpujŃcych usğug doradczych zwiŃzanych z opracowaniem lub wdroŨeniem nowego 

lub znaczŃco ulepszonego wyrobu lub usğugi lub nowego projektu wzorniczego: 

1) usğugi doradcze polegajŃce na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu 

projektowego majŃcego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dziňki 

kt·remu wdroŨony zostanie nowy lub znaczŃco ulepszony produkt: 

a) przeprowadzenie wstňpnego audytu,  majŃcego na celu zweryfikowanie 

potencjağu wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego 

wnioskodawcy pod kŃtem zasadnoŜci i zakresu opracowania nowego projektu 

wzorniczego; 

b) stworzenie strategii dziağaŒ niezbňdnych do opracowania nowego projektu 

wzorniczego w tym, opracowanie zağoŨeŒ do briefu projektowego oraz 

okreŜlenie kierunk·w projektowych;  

c) opracowanie projekt·w oraz prototyp·w oraz przeprowadzenie test·w nowego 

lub znaczŃco ulepszonego produktu.  

2) usğugi doradcze w zakresie wdroŨenia nowego lub znaczŃco ulepszonego produktu.  

7. Do koszt·w kwalifikowalnych w zakresie inwestycji poczŃtkowej objňtej regionalnŃ 

pomocŃ inwestycyjnŃ zalicza siň koszty: 

1) nabycia albo wytworzenia Ŝrodk·w trwağych innych niŨ prawo uŨytkowania 

wieczystego gruntu oraz prawo wğasnoŜci nieruchomoŜci7; 

2) nabycia wartoŜci niematerialnych i prawnych w formie patent·w, licencji, know-how 

oraz innych praw wğasnoŜci intelektualnej, jeŨeli speğniajŃ ğŃcznie nastňpujŃce 

warunki: 

a) bňdŃ wykorzystywane wyğŃcznie w przedsiňbiorstwie przedsiňbiorcy 

otrzymujŃcego pomoc, 

                                                 

7 Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalnoŜci moŨliwy jest zakup uŨywanych Ŝrodk·w trwağych jeŜli 

speğnione sŃ wszystkie wymienione poniŨej warunki:  

a) sprzedajŃcy Ŝrodek trwağy wystawiğ deklaracjň okreŜlajŃcŃ jego pochodzenie,  

b) sprzedajŃcy Ŝrodek trwağy potwierdziğ w deklaracji, Ũe dany Ŝrodek nie byğ w okresie poprzednich 7 lat 
wsp·ğfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych Ŝrodk·w publicznych,  

c) cena zakupu uŨywanego Ŝrodka trwağego nie przekracza jego wartoŜci rynkowej i jest niŨsza niŨ koszt 
podobnego nowego sprzňtu. 
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b) bňdŃ podlegaĺ amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowoŜci, 

c) bňdŃ nabyte od os·b trzecich niepowiŃzanych z przedsiňbiorcŃ na warunkach 

rynkowych, 

d) bňdŃ stanowiĺ aktywa przedsiňbiorcy otrzymujŃcego pomoc i pozostanŃ zwiŃzane z 

projektem, na kt·ry przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia 

zakoŒczenia realizacji projektu. 

8. Minimalny zakres projektu musi obejmowaĺ koszty kwalifikowalne, o kt·rych mowa w 

ust. 6 pkt 1.  

9. Pomoc de minimis moŨe byĺ udzielana pod warunkiem, Ũe ğŃcznie z innŃ pomocŃ de 

minimis lub pomocŃ de minimis w rolnictwie i ryboğ·wstwie, otrzymanŃ w danym roku 

podatkowym oraz w ciŃgu dw·ch poprzedzajŃcych lat podatkowych z r·Ũnych Ŧr·değ i w 

r·Ũnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiňbiorcy, a w 

przypadku jednego przedsiňbiorcy prowadzŃcego dziağalnoŜĺ w sektorze transportu 

drogowego towar·w 100 000 euro. Do cel·w ustalenia dopuszczalnego puğapu pomocy 

de minimis przez jednego przedsiňbiorcň rozumie siň jedno przedsiňbiorstwo, o kt·rym 

mowa w art. 2 ust. 2 rozporzŃdzenia KE nr 1407/2013. 

10. Koszty, o kt·rych mowa w ust. 6 pkt 1 lit a, sŃ kwalifikowalne, jeŨeli zostanŃ poniesione 

przed dniem zğoŨenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wczeŜniej niŨ 12 miesiňcy 

przed dniem zğoŨenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wczeŜniej niŨ 9 lutego 2018 r.  

11. W przypadku projekt·w dotyczŃcych realizacji inwestycji poczŃtkowej zwiŃzanej z 

dywersyfikacjŃ produkcji istniejŃcego zakğadu, ğŃczna wartoŜĺ koszt·w 

kwalifikowalnych, o kt·rych mowa w ust. 7, musi przekraczaĺ o co najmniej 200 % 

wartoŜĺ ksiňgowŃ ponownie wykorzystywanych aktyw·w, odnotowanŃ w roku 

obrotowym poprzedzajŃcym rozpoczňcie prac. 

12. Warunki uznania poniesionych koszt·w za koszty kwalifikowalne zostağy okreŜlone w 

szczeg·lnoŜci w art. 6c ustawy o PARP, w Ä 6 rozporzŃdzenia, w art. 44 ust. 3 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w  wytycznych  w zakresie 

kwalifikowalnoŜci.  

13. W przypadku zam·wieŒ, do kt·rych nie stosuje siň ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zam·wieŒ publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z p·Ŧn. zm.), w kt·rych 

postňpowanie o udzielenie zam·wienia wszczňto przed dniem zawarcia umowy o 

dofinansowanie projektu zastosowanie majŃ wymogi okreŜlone w rozdziale 6.5 

wytycznych w zakresie kwalifikowalnoŜci, w tym w szczeg·lnoŜci dotyczŃce rozeznania 

rynku i zasady konkurencyjnoŜci. 

14. W przypadku zam·wieŒ przeprowadzanych zgodnie z zasadŃ konkurencyjnoŜci, 

wnioskodawca publikuje zapytanie ofertowe na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Informacjň o zmianach 

zapytania ofertowego, treŜĺ pytaŒ dotyczŃcych zapytania ofertowego wraz z 

wyjaŜnieniami zamawiajŃcego oraz wyniki postňpowania upublicznia siň w taki spos·b, 

w jaki zostağo upublicznione zapytanie ofertowe. 

Ä 6. Zasady skğadania i wycofywania wniosk·w o dofinansowanie 

1. Wniosek o dofinansowanie naleŨy zğoŨyĺ wyğŃcznie w wersji elektronicznej za 

poŜrednictwem GW. Wniosek o dofinansowanie naleŨy sporzŃdziĺ zgodnie z InstrukcjŃ 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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wypeğniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiŃcŃ zağŃcznik nr 3 do regulaminu. 

Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treŜci wniosku nie 

stanowiŃ wniosku o dofinansowanie i nie bňdŃ podlegaĺ ocenie. 

2. Wniosek o dofinansowanie powinien zostaĺ sporzŃdzony w jňzyku polskim, zgodnie z art. 

5 ustawy z dnia 7 paŦdziernika 1999 r. o jňzyku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), z 

wyjŃtkiem uŨycia obcojňzycznych nazw wğasnych lub pojedynczych wyraŨeŒ w jňzyku 

obcym. Dokumenty sporzŃdzone w jňzyku obcym powinny zostaĺ przetğumaczone na 

jňzyk polski przez tğumacza przysiňgğego. 

3. ZğoŨenie wniosku o dofinansowanie w GW bňdzie moŨliwe w okresie naboru wniosk·w 

o dofinansowanie, o kt·rym mowa w Ä 3 ust. 3. 

4. ZğoŨenie wniosku o dofinansowanie moŨliwe bňdzie wyğŃcznie przez wnioskodawcň, 

kt·ry w GW oŜwiadczy, Ũe: 

1) zapoznağ siň z regulaminem konkursu i akceptuje jego zasady;  

2) jest Ŝwiadomy skutk·w niezachowania wskazanej w regulaminie konkursu formy 

komunikacji. 

5. Data i czas wygenerowane przez GW po naciŜniňciu przycisku ĂZğ·Ũò sŃ datŃ  i czasem 

zğoŨenia wniosku o dofinansowanie, odnotowywanymi przez serwer PARP. 

6. Wnioskodawca nie moŨe zğoŨyĺ wniosku o dofinansowanie dla projektu bňdŃcego 

przedmiotem oceny w ramach konkursu. W przypadku, gdy w ramach konkursu 

wnioskodawca zğoŨy kilka wniosk·w o dofinansowanie dotyczŃcych tego samego 

projektu, PARP wzywa wnioskodawcň do wycofania wszystkich wniosk·w poza jednym 

wnioskiem. Wnioskodawca powinien wycofaĺ wniosek/wnioski o dofinansowanie w 

terminie 7 dni od dnia nastňpujŃcego po dniu wysğania przez PARP informacji o 

wezwaniu. W przypadku braku wycofania  wniosku/wniosk·w o dofinansowanie, ocenie 

bňdzie podlegağ wniosek zğoŨony jako pierwszy. Pozostağy/e wniosek/ki zostanie/Ń 

pozostawiony/e bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie/Ń dopuszczony/e do 

oceny speğnienia kryteri·w wyboru projekt·w. 

7. Wnioskodawca nie moŨe zğoŨyĺ wniosku o dofinansowanie dla projektu bňdŃcego 

przedmiotem procedury odwoğawczej lub postňpowania sŃdowo-administracyjnego, o 

kt·rych mowa w rozdziale 15 ustawy wdroŨeniowej. W przeciwnym przypadku wniosek 

o dofinansowanie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie 

dopuszczony do oceny speğnienia kryteri·w wyboru projekt·w. 

8. Wnioskodawca ma moŨliwoŜĺ wycofania wniosku o dofinansowanie. W takim 

przypadku wnioskodawca wycofuje wniosek w GW oraz zağŃcza skan  pisma o 

wycofaniu wniosku o dofinansowanie podpisanego zgodnie z zasadami reprezentowania 

wnioskodawcy. DatŃ wycofania wniosku jest data zarejestrowana przez GW.  

9. W przypadku stwierdzenia bğňd·w zwiŃzanych z funkcjonowaniem GW wnioskodawca: 

1)  powinien dokonaĺ zgğoszenia bğňd·w za pomocŃ formularza dostňpnego w GW; 

2) powinien skontaktowaĺ siň z PARP za poŜrednictwem formularza kontaktowego 

zamieszczonego na stronie poddziağania w przypadku awarii formularza, o kt·rym 

mowa w pkt 1,  

pod rygorem pozostawienia zgğoszenia bez rozpatrzenia. 
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10. PARP kieruje cağoŜĺ korespondencji dotyczŃcej przyjňtego zgğoszenia bğňdu, w tym 

wynik rozpatrzenia zgğoszenia bğňdu, na adres poczty elektronicznej wskazany przez 

wnioskodawcň w zgğoszeniu bğňdu. Wnioskodawca jest zobowiŃzany do wskazania 

adresu poczty elektronicznej zapewniajŃcego skutecznŃ komunikacjň. 

11. Pozytywne rozpatrzenie zgğoszenia, o kt·rym mowa w ust. 9, moŨliwe jest jedynie w 

przypadku, gdy problemy  zwiŃzane z wadliwym funkcjonowaniem GW nie leŨŃ po 

stronie wnioskodawcy. 

12. W razie wystŃpienia dğugotrwağych problem·w technicznych uniemoŨliwiajŃcych 

skğadanie wniosk·w o dofinansowanie za pomocŃ GW, naleŨy stosowaĺ siň do 

komunikat·w zamieszczanych na stronie internetowej PARP. 

13. Wnioski o dofinansowanie, kt·re nie zostağy zğoŨone zgodnie z Ä 4 ust. 1, PARP 

przechowuje w swoim systemie informatycznym przez okres 12 miesiňcy od dnia 

zakoŒczenia naboru w danym konkursie. Po upğywie ww. terminu wnioski zostanŃ trwale 

usuniňte. 

Ä 7. Warunki formalne i oczywiste omyğki - spos·b ich uzupeğniania lub poprawiania  

1. W ramach warunk·w formalnych ustalane jest czy:   

1) wszystkie pola wniosku o dofinansowanie wymagane InstrukcjŃ wypeğniania wniosku 

o dofinansowanie projektu zostağy wypeğnione;  

2) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie sŃ zgodne z dokumentem 

rejestrowym. 

2. Z zastrzeŨeniem koniecznoŜci zachowania terminu rozstrzygniňcia rundy konkursu, o 

kt·rym mowa w Ä11 ust. 4, w przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie: 

1)  brak·w w zakresie warunk·w formalnych - PARP wzywa wnioskodawcň do ich 

uzupeğnienia. W takim przypadku informacjň o wezwaniu do uzupeğnienia 

umieszczonym w GW, PARP kieruje na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. 

Wnioskodawca powinien uzupeğniĺ braki w zakresie warunk·w formalnych w 

terminie 7 dni od dnia nastňpujŃcego po dniu wysğania przez PARP informacji o 

wezwaniu. 

2) oczywistych omyğek - PARP moŨe je poprawiĺ bez koniecznoŜci wzywania 

wnioskodawcy do ich poprawienia (w takim przypadku PARP poprawia omyğkň z 

urzňdu i informuje o tym wnioskodawcň na adres poczty elektronicznej 

wnioskodawcy) albo wezwaĺ wnioskodawcň do ich poprawienia z zastosowaniem 

trybu, o kt·rym mowa w pkt 1). 

3. PARP okreŜla zakres niezbňdnego uzupeğnienia oraz wskazuje omyğki do poprawienia.  

Wnioskodawca jest zobowiŃzany do uzupeğnienia lub poprawienia wniosku o 

dofinansowanie wyğŃcznie w zakresie wskazanym w wezwaniu, przy czym 

niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian innych niŨ wskazane w wezwaniu. 

4. Dla rozstrzygniňcia, czy wniosek o dofinansowanie zostağ uzupeğniony lub poprawiony  

w terminie, decydujŃca jest data zğoŨenia nowej wersji wniosku o dofinansowanie (data 

generowana jest przez system po naciŜniňciu przycisku ĂUzupeğnij wniosekò). 
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5. Dopuszczalne jest jednokrotne uzupeğnienie lub poprawienie wniosku  

o dofinansowanie w zakresie wskazanym przez PARP w wezwaniu. 

6. JeŨeli wnioskodawca nie poprawi lub nie uzupeğni wniosku o dofinansowanie we 

wskazanym w wezwaniu terminie lub zakresie lub wprowadzi we wniosku o 

dofinansowanie zmiany inne, niŨ wskazane w wezwaniu, wniosek o dofinansowanie 

zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony 

do oceny speğnienia kryteri·w wyboru projekt·w.  

7. PARP przechowuje w swoim systemie informatycznym wnioski o dofinansowanie 

pozostawione bez rozpatrzenia zğoŨone w GW do dnia 30 czerwca 2024 r.   

Ä 8. Og·lne zasady dokonywania oceny projekt·w w konkursie 

1. Ocena projekt·w dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projekt·w, okreŜlone w 

zağŃczniku nr 1 do regulaminu na podstawie informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie oraz informacji lub dokument·w, o kt·rych mowa w ust. 4 (jeŜli 

wnioskodawca byğ wezwany do ich zğoŨenia). 

2. Ocena projekt·w dokonywana jest przez KOP. 

3. Ocena projekt·w trwa do 60 dni, liczonych od dnia zakoŒczenia naboru wniosk·w o 

dofinansowanie w danej rundzie konkursu. 

4. W przypadku gdy do oceny speğnienia kryteri·w wyboru projekt·w niezbňdne okaŨe siň 

zğoŨenie przez wnioskodawcň dodatkowych informacji lub dokument·w innych, niŨ 

wymienione we wniosku o dofinansowanie, KOP moŨe wezwaĺ wnioskodawcň do ich 

zğoŨenia. 

5. Informacjň o wezwaniu, umieszczonym w GW do zğoŨenia dodatkowych informacji lub 

dokument·w, o kt·rych mowa w ust. 4 KOP wysyğa na adres poczty elektronicznej 

wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobowiŃzany do przekazania PARP wymaganych 

informacji lub dokument·w za poŜrednictwem GW lub w inny spos·b wskazany w 

wezwaniu w terminie 5 dni roboczych od dnia nastňpujŃcego po dniu  wysğania przez 

KOP informacji o wezwaniu (dla biegu tego terminu nie ma znaczenia dzieŒ odebrania 

wezwania przez wnioskodawcň). Przesğane informacje lub dokumenty stajŃ siň czňŜciŃ 

dokumentacji aplikacyjnej wnioskodawcy. JeŨeli wnioskodawca nie przekaŨe informacji 

lub dokument·w w wyznaczonym terminie, ocena wniosku o dofinasowanie prowadzona 

jest przez KOP na podstawie posiadanych informacji. 

6. PrawdziwoŜĺ oŜwiadczeŒ i danych zawartych we wniosku o dofinansowanie moŨe zostaĺ 

zweryfikowana w trakcie oceny, jak r·wnieŨ przed i po zawarciu umowy o 

dofinansowanie projektu.  

7. Wnioskodawca ma prawo dostňpu do dokument·w zwiŃzanych z ocenŃ zğoŨonego przez 

siebie wniosku o dofinansowanie, z zastrzeŨeniem, Ũe dane osobowe czğonk·w KOP 

dokonujŃcych oceny nie podlegajŃ ujawnieniu.   

8. PARP przechowuje w swoim systemie informatycznym wnioski o dofinansowanie 

zğoŨone w GW, kt·re zostağy ocenione negatywnie i, w stosunku do kt·rych nie zostağ 

wniesiony protest do 30 czerwca 2024 r. 

Ä 9. Zasady dokonywania oceny   

1. Ocena speğnienia kryteri·w wyboru projekt·w jest jednoetapowa. 




