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Wsparcie na uzyskanie grantu

 Wsparcie udzielane na podstawie § 20e i 20f rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej

niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.).

 Jeden przedsiębiorca może otrzymać

wsparcie na pokrycie kosztów kilku

wniosków (do limitu pomocy de minimis),

o ile były one składane na różne wezwania

konkursowe.
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Wsparcie na uzyskanie grantu

 Bezzwrotne wsparcie finansowe w formie refundacji, na pokrycie kosztów

przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na

jedno wezwanie konkursowe, w ramach międzynarodowego programu

innowacyjnego, którego realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 r.

 Międzynarodowy program innowacyjny to program, który zakłada

współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi

przedsiębiorcami, będącą współpracą tych podmiotów z co najmniej dwóch

krajów, której celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac

rozwojowych. Przy czym realizacja innowacyjnego programu nie mogła

rozpocząć się wcześniej niż w 2007 roku.
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Wsparcie na uzyskanie grantu - wyniki

W sumie w latach 2011-2013 wpłynęło 65 wniosków na kwotę 2.611.042,76 zł;  

W 2011 r. zawarto 10 umów na kwotę 317.316,48 zł.

W 2012 r. zawarto 15 umów na kwotę 489.415,61 zł.

W 2013 r. zawarto 29 umów na kwotę 1.310.287,78 zł.
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Zawarte umowy

Złożone wnioski
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Wsparcie na uzyskanie grantu – programy na TAK

 Horyzont 2020, w tym 

 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE, 

 Eureka (Eurostars) 2007-2013, 

 Eranet Cornet II, 

 Inicjatywa Cornet, 

 Eranet Erasme2, 

 Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,

 Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego 

rozwoju,

 CELTIC/EUREKA, 

 Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji, 
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Wsparcie na uzyskanie grantu – programy na TAK

 Knowledge Partneship, 

 Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living),

 “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other 

Security-Related Risks” 2007-2013 (CIPS Programme),

 EDA Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIP-FP),

 Polsko-Norweska Współpraca Badawcza,

 Polsko-Szwajcarski Program Badawczy,

 Interreg Baltic See Region Programme,

 itp.

Lista jest na bieżąco uzupełniana, kiedy przedsiębiorcy pytają o kolejne 

programy.
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Wsparcie na uzyskanie grantu – programy na NIE

 Program Leonardo da Vinci - Projekty transferu innowacji (transfer istniejących technologii), 

 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji - ang. Competitiveness and Innovation Framework 

Programme – CIP, w tym komponent EIP - Instrumenty Pozafinansowe (tylko promowanie, a nie prowadzenie 

badań naukowych lub prac rozwojowych),

 eContentplus (jego realizacja rozpoczęła się w 2005 r.),

 INTERREG IVC (jego celem nie jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, a 

przedsiębiorcy i stowarzyszenia przedsiębiorców są niekwalifikowanymi partnerami w projektach),

 Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja ENPI 2007-2013 (mali i średni przedsiębiorcy nie 

mogą być partnerami w projektach dofinansowanych z tego programu, a celem programu nie są badania 

naukowe lub prace rozwojowe),

 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, za 

wyjątkiem Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (wśród celów programów nie przewidziano badań 

naukowych i prac rozwojowych przedsiębiorców we współpracy z jednostkami naukowymi lub innymi 

przedsiębiorcami),

 COSME Cluster go international (brak współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi 

przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych),

 Erasmus for young enterpreneurs (brak badań naukowych lub prac rozwojowych).
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Wsparcie na uzyskanie grantu – ogólne warunki

Wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego może być: 

 przygotowany samodzielnie przez przedsiębiorcę;

 zlecony przez przedsiębiorcę na zewnątrz.

Warunek wsparcia - uzyskanie pozytywnej oceny

formalnej wniosku projektowego

w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

Wysokość wsparcia (maksymalnie):

75 000 zł - w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję koordynatora,

35 000 zł - w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję partnera.

Wysokość wsparcia może wynosić do 100% poniesionych wydatków kwalifikujących 

się do objęcia wsparciem.



Gdańsk, 22.06.2015 r.

Wsparcie na uzyskanie grantu - refundacja

Przypadek 1, tj. gdy przedsiębiorca samodzielnie przygotuje i złoży wniosek projektowy:

 zorganizowanie konsorcjum:

 wyszukanie koordynatora projektu lub partnerów, 

 koszty podróży służbowych;

 uzupełniające badania i ekspertyzy w przedmiocie 

planowanego tematu wniosku projektowego, głównie 

w zakresie: weryfikacji istniejącego stanu wiedzy w 

tematyce projektu, zastrzeżeń patentowych i 

sprawdzenia innowacyjności tematyki projektu;

 organizacja spotkań konsorcjum; 

 udział maksymalnie w dwóch seminariach lub konferencjach dotyczących 

międzynarodowego programu innowacyjnego nie więcej niż dwóch osób uczestniczących 

w przygotowaniu wniosku projektowego; 
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Wsparcie na uzyskanie grantu - refundacja

Przypadek 1 (c.d.), tj. gdy przedsiębiorca samodzielnie przygotuje i złoży wniosek 

projektowy:

 udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania wniosku projektowego lub 

zarządzania projektem; 

 zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do przygotowania wniosku 

projektowego;

 pokrycie kosztów pośrednich do 5 % wydatków 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których 

mowa powyżej w pozycjach 1-6;

 audyt wydatków, o których mowa powyżej. 
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Wsparcie na uzyskanie grantu - refundacja

Przypadek 2, tj. gdy przedsiębiorca zleci na zewnątrz przygotowanie wniosku

projektowego:

 uzupełniające badania i ekspertyzy

w przedmiocie planowanego tematu wniosku 

projektowego, głównie w zakresie: weryfikacji 

istniejącego stanu wiedzy w tematyce projektu, 

zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia 

innowacyjności tematyki projektu; 

 zakup usługi dotyczącej zorganizowania konsorcjum, w którym koordynatorem 

projektu albo partnerem będzie przedsiębiorca, oraz przygotowania i złożenia 

wniosku projektowego;

 udział maksymalnie w dwóch seminariach lub konferencjach dotyczących 

międzynarodowego programu innowacyjnego;

 udział w szkoleniu dotyczącym zarządzania projektem;

 audyt wydatków, o których mowa powyżej.
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Wsparcie na uzyskanie grantu - aplikowanie

Złożenie wniosku projektowego do 

międzynarodowego programu 

innowacyjnego (w odpowiedzi na 

wezwanie konkursowe)

Przygotowanie 

wniosku 

projektowego 

(1 rok)

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia 

w PARP

Audyt wydatków dotyczących 

przygotowania i złożenia wniosku 

projektowego

Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia 

do PARP

Ocena wniosku o udzielenie wsparcia, 

zawarcie umowy i wypłata wsparcia



Gdańsk, 22.06.2015 r.

NOWE:

 Brak możliwości udzielenia wsparcia na pokrycie wydatków poniesionych przez 

przedsiębiorcę nie tylko na rzecz podmiotów występujących we wniosku 

projektowym jako koordynator projektu albo partner, ale też podmiotów 

powiązanych z przedsiębiorcą osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości oraz na zakup towarów lub usług od takich podmiotów. 

 Zastosowanie elektronicznej procedury naboru wniosków w większym stopniu niż 

dotychczas.

 Wprowadzenie procedury odwołań oraz zapewnienie 5% dostępnej alokacji dla 

Wnioskodawców na odwołania.

 Wprowadzenie kryteriów merytorycznych w celu

uszeregowania projektów na liście rankingowej.
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KRYTERIA MERYTORYCZNE (1):

1. Liczba podmiotów występujących we wniosku projektowym wg liczby podmiotów: 

0-1 =  5 pkt, 2-3 =10 pkt, 

4-5 = 15 pkt, 

6 i więcej = 20 pkt;

2. Międzynarodowy program innowacyjny: 

z terenu UE – 10 pkt (w tym programy bilateralne Polska-inne państwo UE lub państwo 

stowarzyszone z UE), 

spoza UE (w tym programy bilateralne Polska-inne państwo spoza UE lub państw 

stowarzyszonych z UE) – 20 pkt;

3. Rola we wniosku projektowym: 

partner -10 pkt, 

koordynator - 20 pkt;
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KRYTERIA MERYTORYCZNE (2):

4. Wniosek projektowy został: przygotowany samodzielnie przez Wnioskodawcę – 20 pkt, zlecony 

do przygotowania na zewnątrz – 10 pkt; 

DODATKOWE:

Kryteria rozstrzygające do uszeregowania na liście rankingowej, gdy co najmniej 2 wnioski mają 

taką samą sumę punktów po ocenie merytorycznej (nie wpływają na liczbę pkt):

I stopnia - Rola we wniosku projektowym; 

II stopnia – Liczba podmiotów występujących we wniosku projektowym; 

III stopnia, które nie wpływa na sumę punktów przyznanych dla wniosku o udzielenie wsparcia 

przez osoby przeprowadzające ocenę : 

udział nakładów finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R 

ogółem [%]  – według danych za 2013 r. zawartych dla poszczególnych województw 

w systemie STRATEG dostępnym pod adresem internetowym http://strateg.stat.gov.pl/. 
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Wsparcie na uzyskanie grantu – www.parp.gov.pl/granty
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Centrum Pomocy PARP 

tel. (22) 432 89 91 do 93, 

0 801 33 22 02

http://www.parp.gov.pl/granty/centrumpomocy

Wsparcie na uzyskanie grantu

Monika Antonowicz

Główny Specjalista

Departament Programów Pilotażowych PARP

e-mail: granty@parp.gov.pl 

tel. (22) 432 89 50

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


