Zasady udziału w konkursie poddziałania
1.1.2 POPW

Konkurs nr 1/2019
Poddziałanie 1.1.2 POPW
Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Startup-owa Polska Wschodnia

Działanie 1.1 PO PW
Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie 1.1.1

Poddziałanie 1.1.2

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Intensywna praca nad rozwojem
nowopowstałej spółki

Startupy gotowe do wejścia na rynek
z produktem przygotowanym
w trakcie inkubacji

Opracowanie modelu biznesowego
przedsięwzięcia i MVP

Dotacja na rozwój
działalności w Polsce Wschodniej
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Inkubacja w ramach poddziałania 1.1.1 POPW
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Aktualny nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 POPW
27 czerwca 2019 r.

ogłoszenie konkursu 1.1.2 POPW nr 1/2019

31 lipca 2019 r.

rozpoczęcie naboru wniosków

Budżet:

 390 mln zł alokacji na cały konkurs
 1 mln zł maksymalne dofinansowanie projektu

 50 tys. zł minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu

INTENSYWNOŚĆ POMOCY:
wsparcie do 85% wydatków
kwalifikowalnych.

WYMAGANY
WKŁAD WŁASNY:

min. 15% wydatków
kwalifikowalnych
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Konkurs 1/2019 – poddziałanie 1.1.2 POPW

Konkurs podzielony jest na 17 rund

Czas trwania rund wynosi ok. 45 dni
Terminy naboru: 31.07.2019 r. – 30.12.2021 r.
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Kryteria wyboru projektów
L. p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Wymagane minimum

1.

Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania 1.1.2 POPW

0 lub 1

1

2.

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z
możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.1.2 POPW

0 lub 1

1

3.

Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej

0 lub 1

1

4.

Innowacyjność produktu

0,1 lub 3

1

5.

Uzasadnienie Biznesowe

0, 2, 4 lub 6

4

6.

Zasoby i partnerzy

0 lub 1

1

7.

Finanse przedsięwzięcia

0 lub 1

1

8.

Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione

0 lub 1

1

9.

Wnioskodawca zapewnia wymagany wkład własny

0 lub 1

1

10.

Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają
założone cele projektu

0 lub 1

1

11.

Prezentacja projektu przez wnioskodawcę

0, 1, 2 lub 3

1

12.

Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

0, 1 lub 2

1

13.

Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych
specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski
Wschodniej

0 lub 1

0
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Kryteria wyboru projektów - punktacja
Etap oceny

Kryteria
łączna liczba /
rozstrzygające

Minimum
punktowe

Maksimum
punktowe

Ocena na PE

13

15

23

4
1
1

6
3
3

Kryteria
rozstrzygające

Nr 5 – Uzasadnienie biznesowe
Nr 4 – Innowacyjność produktu
Nr 11 – Prezentacja projektu przez
Wnioskodawcę
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Kryterium nr 1 – punktacja: 0 lub 1; minimum: 1
Opis kryterium - kluczowe elementy:
 brak wykluczenia z możliwości uzyskania wsparcia,

 spełnienie definicji mikro lub małego przedsiębiorcy,
Kwalifikowalność
wnioskodawcy
w ramach
poddziałania 1.1.2
POPW

 wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo w formie spółki kapitałowej,

które zakończyło program inkubacji na platformie startowej oraz
otrzymało Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację
dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności
rynkowej.
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Kryterium nr 2 – punktacja: 0 lub 1; minimum: 1
Opis kryterium - kluczowe elementy:

 weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być
Przedmiot projektu
nie dotyczy
rodzajów
działalności
wykluczonych
z możliwości
uzyskania wsparcia
w ramach
poddziałania 1.1.2
POPW

wspierany w ramach poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności

wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy.
Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:
a) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
b) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
c) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
d) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach
i gier na automatach o niskich wygranych;
e) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających,
substancji psychotropowych lub prekursorów.
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Kryterium nr 3 – punktacja: 0 lub 1; minimum: 1
Opis kryterium - kluczowe elementy:

 weryfikacji podlega, czy miejsce realizacji projektu znajduje się
Projekt jest
realizowany na
terytorium
makroregionu
Polski
Wschodniej

na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu
Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie,

świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

Przez lokalizację projektu należy rozumieć miejsce, w którym projekt
będzie wdrażany, tj. miejsce rejestracji działalności gospodarczej
wnioskodawcy poddziałania 1.1.2 POPW.
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Warunki aplikowania o dofinansowanie w konkursie

Mikro i mali przedsiębiorcy
*Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

Podmiot nie podlega

wykluczeniu z

Realizują projekt w co najmniej jednym

możliwości wsparcia.

Zakończyli program inkubacji
innowacyjnego pomysłu w ramach

poddziałania 1.1.1 POPW, przez co

województwie Polski Wschodniej

Działalność nie jest

(miejsce rejestracji działalności spółki).

wykluczona z uzyskania

rozumie się osiągnięcie wszystkich

wsparcia.

„kamieni milowych”
Indywidualnego Programu

- Nie byli notowani na giełdzie w okresie do 5 lat po rejestracji,

Inkubacji (IPI), tj. otrzymali

- nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa,

Raport z inkubacji.

- nie dokonali jeszcze podziału zysków,
- nie zostali utworzeni w wyniku połączenia.

Prowadzą działalność w formie spółki

*Art. 22. ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

kapitałowej zgodnie z przepisami

kodeksu spółek handlowych.
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Kryterium nr 4 – punktacja: 0, 1 lub 3; minimum: 1

Opis kryterium - kluczowe elementy:

 innowacja produktowa – wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi,
które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub

zastosowań
Znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych,

Innowacyjność
produktu

komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania,
łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.

Definicja innowacji produktowej zgodna
z Podręcznikiem Oslo – Zasady
Gromadzenia i Interpretacji Danych
Dotyczących Innowacji

12

Kryterium nr 4
Opis kryterium - kluczowe elementy:

 poziomy innowacyjności: krajowy (1 pkt) i powyżej kraju (3 pkt.),
Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące
innowacji produktowej przynajmniej na skalę krajową,
tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością
w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech

Innowacyjność
produktu

i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na

rynku krajowym.

Badanie: czy, i w jakim stopniu, innowacja produktowa
(wyrobu, usługi) charakteryzuje się NOWOŚCIĄ w SKALI
danego RYNKU (w kontekście nowych cech, funkcjonalności).
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Kryterium nr 4
Opis kryterium - kluczowe elementy:

 brak innowacji produktowej (nowe cechy nie wyróżniają
go w stosunku do produktów konkurencyjnych na rynku) i/lub nowe
cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu nie mają istotnego
znaczenia dla odbiorców.

Innowacyjność
produktu

Nowe cechy produktu:


niepowodujące zmiany przydatności użytkowej produktu,
 niezauważalne przez odbiorcę produktu
 nieprzesądzające o jego konkurencyjności,

nie będą stanowiły podstawy do uznania kryterium za spełnione.
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INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU

W ramach oceny projektu dopuszczalne jest przyznanie

0 pkt. w ramach kryterium,
w przypadku niewykazania innowacyjności produktu,
przynajmniej na poziomie krajowym.

Pomimo otrzymania od Platformy Startowej
w Raporcie z inkubacji opinii o innowacyjności produktu,
wskazującej na innowacje produktową na poziomie kraju lub powyżej kraju.
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Kryterium – ocena modelu biznesowego
Uzasadnienie
biznesowe

Zasoby i partnerzy

*Kryterium nr 5

* Kryterium nr 6

Finanse
przedsięwzięcia
* Kryterium nr 7

Ujęcie modelu biznesowego przedsięwzięcia
w kontekście 3 zakresów.

Biznesowy charakter

Kompetencje i organizacja

Finansowa wykonalność
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Kryterium nr 5 - punktacja: 0, 2, 4 lub 6; minimum: 4
Opis kryterium - kluczowe elementy:

 ocena modelu biznesowego w zakresie:
1) Propozycji wartości,

2) Segmentu klientów,

Uzasadnienie
biznesowe

3) Relacji z klientami,
4) Kanałów komunikacji,
5) Kluczowych działań.

 ocena poziomu przygotowania wnioskodawcy do realizacji projektu
Ocenie podlegają stopień adekwatności, wykonalności i spójności
powyższych elementów modelu biznesowego.
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Kryterium nr 5
Działania wnioskodawcy
zwiększające skuteczną
komercjalizację produktu.

Opis elementów modelu biznesowego powinien uwzględniać
informacje umożliwiające dokonanie
oceny poziomu przygotowania wnioskodawcy do realizacji projektu, tj.:
 informacje nt. podjętych działań biznesowych, w wyniku których
wnioskodawca zwiększył szanse na skuteczną komercjalizację produktu,

 informacje nt. zdiagnozowanych potrzeb, w tym czynników
zewnętrznych, warunkujących realizację projektu
(np. wymagane certyfikaty, pozwolenia, licencje itp.),
 informacje nt. zidentyfikowanych ryzyk i planowanych do podjęcia
działań w celu ich mitygacji.
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Kryterium nr 6 - punktacja: 0 lub 1; minimum: 1

Opis kryterium - kluczowe elementy:

 ocena modelu biznesowego w zakresie:
1) kluczowych zasobów - materialne, niematerialne, osobowe,
2) kluczowych partnerów - dostawcy.

Zasoby i
partnerzy

Ocenie podlega adekwatność i spójność powyższych elementów

modelu biznesowego.
Zasoby kadrowe zaangażowane do realizacji projektu to osoby:
- zatrudnione na podstawie stosunku pracy,
- zaangażowane na podstawie umów cywilnoprawnych.
(Nie kontrakt B2B!)
Członkowie zespołu powinni mieć przypisane konkretne role i zadania w projekcie.
Powinna być opisana struktura zarządzania, mechanizmy podejmowania decyzji.
Doświadczenie osób z zespołu jest adekwatne do przypisanych funkcji.
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Kryterium nr 7 - punktacja: 0 lub 1; minimum: 1

Opis kryterium - kluczowe elementy:

Wnioskodawca opisuje
przyjętą politykę cenową,
stawki, przyjętą
metodologię dla tych
założeń.

 ocena modelu biznesowego w zakresie:
1) strumieni przychodów,

Finanse
przedsięwzięcia

2) struktury kosztów.
Ocenie podlega poprawność rachunkowa, spójność i wykonalność
finansowa powyższych elementów modelu biznesowego.
Obligatoryjne załączniki do wniosku o dofinansowanie:
- Model biznesowy - strumienie przychodów (załącznik nr 2),
- Model biznesowy - struktura kosztów (załącznik nr 3).
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Kryterium nr 8 - punktacja: 0 lub 1; minimum: 1
Opis kryterium - kluczowe elementy:

 ocena, czy wydatki są kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne,
 realizacja Zadań projektu powinna prowadzić do wdrożenia
Wydatki w ramach
projektu są
kwalifikowalne,
racjonalne
i uzasadnione

wypracowanego modelu biznesowego i dotyczyć rozwoju produktu,

 adekwatność Zadań do zakresu rzeczowego projektu.
Realizacja jednego z Zadań
powinna nastąpić nie później
niż w połowie okresu
kwalifikowalności
wydatków projektu.
(Należy uwzględnić w części
finansowej wniosku (HRF)
„Zakres rzeczowy”.)

Sposób finansowania projektów
uzależniony od osiągania
celów biznesowych
(tzw. „urobku biznesowego”)
w trakcie realizacji projektu.
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Kryterium 8
W przypadku, gdy Komisja oceny projektów uzna za niekwalifikowalne:
Do wnioskodawcy w LSI wysłane jest pismo
informujące o rekomendacji PE. Wnioskodawca
ma 5 dni roboczych na wyrażenie zgody na
korektę. W przypadku braku zgody lub braku
odpowiedzi ze strony wnioskodawcy, kryterium
uznaje się za niespełnione.

mniej niż 10 % kosztów
wskazanych przez wnioskodawcę
jako kwalifikowalne we wniosku
o dofinansowanie

rekomenduje wnioskodawcy
przeniesienie tych kosztów do
wydatków niekwalifikowalnych.

10 % lub więcej kosztów
wskazanych przez wnioskodawcę
jako kwalifikowalne we wniosku
o dofinansowanie

kryterium Wydatki w ramach
projektu są kwalifikowalne,
racjonalne i uzasadnione jest
niespełnione.
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Kwalifikowalność wydatków
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne kwalifikowalności)
Ocena kwalifikowalności wydatku:

Zakwalifikowanie projektu do dofinansowania nie oznacza, że wszystkie wydatki poniesione
podczas jego realizacji będą uznane za kwalifikowalne.
Ocena kwalifikowalności wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie realizacji
projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu.
Przyjęcie projektu do realizacji i podpisanie umowy o dofinansowanie nie oznacza,
że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawił we wniosku o płatność w trakcie realizacji
projektu, zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone.
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Kwalifikowalność wydatków
Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek:

 faktycznie poniesiony w okresie kwalifikowalności wskazanym w umowie
o dofinansowanie,

 dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasady
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

 poniesiony w związku z realizacją projektu w ramach POPW, zgodnie z umową
o dofinansowanie.
W przypadku zamówień, do których nie stosuje się ustawy PZP, w których postępowanie
o udzielenie zamówienia wszczęto przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
zastosowanie mają wymogi określone w rozdziale 6.5 Wytycznych kwalifikowalności, w tym
w szczególności dotyczące rozeznania rynku i zasady konkurencyjności.
W przypadku gdy wnioskodawca przeprowadza zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności,
publikuje on zapytanie ofertowe na stronie internetowej bazy konkurencyjności.
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Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
KATEGORIE KOSZTÓW:
1. Koszty bezpośrednie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Koszty bezpośrednie
– w Generatorze wniosków:
„wydatki rzeczywiście
ponoszone”.

Środki trwałe inne niż nieruchomości,
Wartości niematerialne i prawne,
Informacja i promocja,
Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych,
Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych,
Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu
zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie),
Zakup surowców lub materiałów.
Koszty pośrednie

2. Koszty pośrednie.

– w Generatorze wniosków:
„wydatki rozliczane
ryczałtowo”.

Rodzaje wydatków możliwe do objęcia wsparciem w ramach powyższych
kategorii kosztów zostały określone w § 5 ust 5 Regulaminu konkursu.
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Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Środki trwałe

Usługi
zewnętrzne

Wartości
niematerialne i
prawne

Informacja i
promocja

Wynagrodzenia

Udział w targach,
wystawach,
misjach

Zakup surowców
lub materiałów

KOSZTY POŚREDNIE

Koszty pośrednie rozliczane są według stawki ryczałtowej w wysokości do 15%
bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych
z zaangażowaniem personelu projektu.
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Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
KOSZTY POŚREDNIE

Koszty
administracyjne

„Kilometrówka”

Zakup usług zewnętrznych
(zakup usług, np.
pocztowych,
telefonicznych,
internetowych, księgowych,
kurierskich związanych z
obsługą projektu,
powielania dokumentów
związanych z obsługą
projektu)

Koszty wynajmu
lub utrzymania
budynków
niezbędnych do
realizacji
projektu

Koszty pośrednie rozliczane
w oparciu o ryczałt, traktowane
są jako koszty poniesione
-> Wnioskodawca nie ma
konieczności ich
dokumentowania
i uzasadniania we wniosku.

27

Kategoria:
Środki trwałe inne niż nieruchomości
 zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
 raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do
dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości
początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do
przeniesienia własności z wyłączeniem leasingu zwrotnego, albo
spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu
prowadzącego do przeniesienia własności z wyłączeniem
leasingu zwrotnego.
Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu
projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem
sekcji 6.12.1 wytycznych, wyłącznie w przypadku personelu
projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w
wymiarze co najmniej ½ etatu.
W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie
stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie
innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem
stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne.
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Kategoria:
Wartości niematerialne i prawne
 koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie
patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy
technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące
warunki:
 będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego
wsparciem,
 będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami
o rachunkowości,
 będą nabyte od osób trzecich nie powiązanych
z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych.
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Kategoria:
Informacja i promocja
 koszty działań informacyjno-promocyjnych,
 koszty organizacji i przeprowadzenia działań służących ekspansji
rynkowej, w tym międzynarodowej.

 koszty udziału w krajowych oraz zagranicznych wydarzeniach
targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych, w tym
międzynarodowych.
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Kategoria:
Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych
 zakup usług:
- informatycznych,
- wzorniczych,
- technicznych,
- doradczych i eksperckich
związanych z rozwijaniem modelu biznesowego.

Zakup surowców lub materiałów
 zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu
oraz właściwej produkcji.
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Kategoria:
Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
personelu zaangażowanego w rzeczową realizację
projektu (koszty bezpośrednie)
 wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób
zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem z zastrzeżeniem,
że kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi
kosztami pracy są: wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na fundusz pracy, fundusz
gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz wydatki ponoszone przez
Pracowniczy Program Emerytalny, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r.
o pracowniczych programach emerytalnych.
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Kategoria:
Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu
zaangażowanego w rzeczową realizację projektu
(koszty bezpośrednie)

Umowa o dofinansowanie 1.1.2 POPW:
Definicja „personelu projektu” – należy przez to
rozumieć osoby, o których mowa w Rozdziale 3 ust.
1 lit. r wytycznych kwalifikowalności oraz osoby
zaangażowane do realizacji zadań lub czynności
w ramach projektu na podstawie umów
cywilnoprawnych.

Wytyczne kwalifikowalności (Rozdział 3 ust 1 lit. r):
Definicja „personel projektu” – osoby zaangażowane do
realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie
stosunku pracy i wolontariusze wykonujący świadczenia na
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2019 r. poz. 688, z późn.zm.); personelem projektu jest również
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca
beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu
art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn.zm.).

Kategoria: „Wynagrodzenia (…)”:
- umowy o pracę,
- umowy cywilnoprawne.
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Kategoria:
Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
personelu zaangażowanego w rzeczową realizację
projektu (koszty bezpośrednie)
Wynagrodzenie członków zarządu spółki
- wypłacane na podstawie aktu powołania do zarządu,
które wynika z przepisów KSH i jest jednoznaczne z
nawiązaniem stosunku organizacyjnego do pełnienia
funkcji, oznacza brak kwalifikowalności wynagrodzenia
ustanowionego na takiej podstawie.

Aby wynagrodzenie członka zarządu było wydatkiem
kwalifikowalnym w projekcie, niezbędne jest
nawiązanie stosunku pracy
na podstawie umowy o pracę.
Koszty wynagrodzenia członka zarządu na podstawie
umowy cywilnoprawnej są niekwalifikowalne
w ramach projektu.

Osoby, które wnioskodawca
zamierza zatrudnić na zasadach
innych, niż umowa o pracę,
muszą być wybrane zgodnie
z zasadami konkurencyjności
przed zawarciem
z nimi stosownej umowy.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami KSH w
umowie między spółką kapitałową a członkiem
zarządu oraz w sporze z nim, spółkę reprezentuje
rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany
uchwałą zgromadzenia wspólników/walnego
zgromadzenia (art. 210 § 1 KSH i art. 379 § 1 KSH).
Skutkiem niezachowania formy przewidzianej w
art. 210 § 1 lub § 2 KSH jest bezwzględna
nieważność dokonanej czynności prawnej.
Błędnie zawartej umowy o pracę nie można
konwalidować.
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Kryterium nr 8
– Wymogi dot. uzasadnienia kosztów
Opis kosztów związanych z zakupem środków trwałych (innych niż
nieruchomości) powinien dotyczyć takich informacji jak:

Środki trwałe,
inne niż
nieruchomości

•

koszt jednostkowy;

•

liczba i rodzaj środków trwałych;

•

uzasadnienie ich związku z realizacją projektu, przeznaczenie
w ramach projektu,

•

sposób szacowania kosztów.
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Kryterium nr 8

– Wymogi dot. uzasadnienia kosztów
Opis kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych
i prawnych powinien dotyczyć takich informacji jak:

Wartości
niematerialne i
prawne

•

koszt jednostkowy;

•

liczba i rodzaj jednostek nabywanych wartości niematerialnych

i prawnych;
•

uzasadnienie ich związku z realizacją projektu, przeznaczenie
w ramach projektu,

•

sposób szacowania kosztów.
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Kryterium nr 8
– Wymogi dot. uzasadnienia kosztów
Opis kosztów związanych z wynagrodzeniami powinien dotyczyć takich
informacji jak:

Wynagrodzenie
wraz z
pozapłacowymi
kosztami pracy

•

forma zatrudnienia (rodzaj umowy);

•

okres zaangażowania (od-do);

•

wysokość zaangażowania (zaangażowanie godzinowe, stawka
godzinowa, wymiar etatu, etc.);

•

opis zadań i uzasadnienie konieczności poniesienia kosztu,

•

sposób szacowania wysokości wynagrodzeń.
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Kryterium nr 8
– Wymogi dot. uzasadnienia kosztów
Opis dotyczący usług zewnętrznych, powinien zawierać informacje

takie jak:
• zakres usługi;

Usługi
zewnętrzne, z
wyjątkiem usług
szkoleniowych

• koszt jednostkowy usługi;
• przyjęty sposób szacowania wartości usługi, tj. np. stawka za

godzinę lub dzień doradztwa, czas niezbędny do realizacji usługi;
• związek kosztu z realizowanym projektem, przeznaczenie
w ramach projektu.
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Kryterium nr 8
– Wymogi dot. uzasadnienia kosztów
Opis dotyczący surowców i materiałów, powinien zawierać informacje

takie jak:
• koszt jednostkowy;
• liczba i rodzaj materiałów, elementów, surowców;

Zakup surowców
lub materiałów

• uzasadnienie ich związku z realizacją projektu, przeznaczenie
w ramach projektu;
• sposób szacowania kosztów.

Zgodnie z celami poddziałania zakup surowców i materiałów będzie
kwalifikowalny jeśli dotyczyć będzie wytwarzania produktów testowych
lub związanych z tzw. pierwszą sprzedażą.
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Kryterium nr 9 - punktacja: 0 lub 1; minimum: 1
Opis kryterium - kluczowe elementy:

 wkład własny w wysokości min. 15% wydatków kwalifikowalnych,
 uprawdopodobnienie zapewnienia wkładu własnego na etapie
Wnioskodawca
zapewnia
wymagany
wkład własny

oceny i realizacji projektu (np. poprzez pozyskanie środków
finansowych od rodziny, przyjaciół, anioła biznesu, inwestora
zewnętrznego, społeczności crowdfundingowej, itp.).

 Należy pamiętać, że wnioskodawca powinien zapewniać środki
finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu.
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Kryterium nr 10 - punktacja: 0 lub 1; minimum: 1
Opis kryterium - kluczowe elementy:

 ocenie podlega:
Wskaźniki
projektu są
obiektywnie
weryfikowalne
i odzwierciedlają
założone cele
projektu

• czy cele, specyfika i rezultaty projektu odzwierciedlone są przez
odpowiednie i uzasadnione wskaźniki,
• adekwatność wartości docelowych wskaźników do założeń projektu
i realność ich osiągnięcia,
• opis metodologii określenia wartości wskaźników,
• sposób pomiaru wskaźników.

 informacje przy wskaźnikach projektu powinny być spójne
w zakresie założeń, obliczeń i uzasadnień do zadeklarowanych
wartości i sposobu ich weryfikacji.
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Kryterium nr 10
Wskaźniki realizacji celów projektu ujęte w dokumentacji, w podziale na:

I. wskaźniki produktu,
II. wskaźniki rezultatu,
których osiągnięcie
jest obligatoryjne dla
wnioskodawcy w
ramach projektu

III. wskaźniki
informacyjne,
których poziom
wykonania
nie stanowi przedmiotu
rozliczenia projektu

Wszystkie wskaźniki podlegają monitorowaniu w toku realizacji projektu oraz
w okresie jego trwałości, a ich nieosiągnięcie (z wyłączeniem wskaźników
informacyjnych) może wiązać się z pomniejszeniem należnego dofinansowania
zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.
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Kryterium nr 10
Wskaźniki projektu
Wskaźniki produktu:
 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji,
 Liczba zakupionych środków trwałych w ramach projektu,
 Liczba zakupionych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu,
 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego.
Wskaźnik rezultatu:
 Liczba wprowadzonych innowacji produktowych.
Wskaźniki informacyjne:
 Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów,
 Przychody ze sprzedaży produktów na eksport,
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach,
 Liczba nowoutworzonych miejsc pracy – pozostałe formy,
 Liczba utrzymanych miejsc pracy.
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Kryterium nr 11 - punktacja: 0, 1, 2 lub 3; minimum: 1
Opis kryterium - kluczowe elementy:

 jakość prezentacji i opracowanego modelu biznesowego,
 jakość prezentacji podlega ocenie w zakresie:
Prezentacja
projektu przez
wnioskodawcę

- przejrzystości i atrakcyjności formy prezentacji,
- merytorycznej argumentacji wnioskodawcy podczas
sesji pytań i odpowiedzi na Panelu ekspertów.
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Kryterium nr 12 - punktacja: 0, 1 lub 2; minimum: 1
Opis kryterium - kluczowe elementy:

Projekt jest
zgodny z zasadami
horyzontalnymi
wymienionymi
w art. 7 i 8
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE)
nr 1303/2013

 zasada równości szans kobiet i mężczyzn,
 zasada równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

 realizacja zasady zrównoważonego rozwoju,
 promocja zielonej i zrównoważonej gospodarki.

45

Kryterium nr 12

Ocenie podlega czy Wnioskodawca w ramach projektu uwzględnił przynajmniej
jedno z rozwiązań w zakresie w zakresie promocji zielonej i zrównoważonej
gospodarki:
 zmniejszania emisji zanieczyszczeń,
 zmniejszania energochłonności,
 zmniejszania zużycia wody,
 wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu,
 wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 w odniesieniu do produktu, technologii lub usługi które będą efektem projektu.
*W przypadku, gdy projekt przyczynia się do promocji zielonej i zrównoważonej
gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi), który
będzie efektem projektu, przy zachowaniu realizacji zasad z art. 7 i 8
rozporządzenia1303/2013, otrzymuje 2 pkt. w kryterium.
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Kryterium nr 13 - punktacja: 0 lub 1; minimum: 0
Opis kryterium - kluczowe elementy:

Przedmiot
projektu wpisuje
się w zakres
regionalnych
inteligentnych
specjalizacji
wspólnych dla co
najmniej dwóch
województw
z Polski
Wschodniej

 weryfikacja, czy przedmiot projektu wpisuje się w katalog
regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla
co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
Lista obszarów:
 Żywność i produkty rolno-spożywcze,
 Ekologia,
 Turystyka, medycyna, zdrowie,
 Energetyka,
 Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),
 Budownictwo ekologiczne,
 Produkcja maszyn i urządzeń.
Należy uzasadnić, w jaki sposób przedmiot projektu wpisuje się
w wybrany obszar RIS, wspólny dla co najmniej 2 województw Polski
Wschodniej.
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Kto może otrzymać rekomendację do dofinansowania

Dofinansowanie
projektu

Spełnienie
Kryteriów wyboru

Dostępność
środków
w konkursie
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 ZASADY APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE
W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.2 POPW

49

Dokumentacja konkursowa poddziałania 1.1.2 POPW

Regulamin konkursu - dostępny na stronie internetowej poddziałania
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-

wschodniej#dokumenty
Załączniki:

1) Kryteria wyboru projektów,
2) Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami,
3) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
4) Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami,
5) Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy,
6) Katalog Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.
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Regulamin konkursu
Zasady składania wniosku o dofinansowanie
 Wniosek składany jest wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą
Generatora wniosków (GW): https://lsi1420.parp.gov.pl .
 Wniosek sporządzany jest w języku polskim* – dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego* (nie dotyczy to powszechnie
stosowanych elementów anglojęzycznej terminologii technicznej).
*Podstawowy warunek złożenia wniosku opisany w § 6 ust 2 Regulaminu konkursu.

 Wniosek wypełniany jest zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 Wnioskodawca nie może złożyć wniosku dla projektu będącego już przedmiotem oceny
w ramach konkursu lub procedury odwoławczej.
 Data i czas wygenerowane przez GW po naciśnięciu przycisku „Złóż” są datą i czasem
złożenia wniosku o dofinansowanie, odnotowywanymi przez serwer PARP.
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Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
W trakcie przygotowywania wniosku:
 Należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach POPW:
• zawiera szereg niezbędnych informacji i wskazówek na temat reguł
wypełniania wniosku.
• zawiera opisy wszystkich pól wzoru wniosku.
• stanowi element dokumentacji konkursowej (załącznik nr 3 do Regulaminu
konkursu).
Należy przestrzegać ograniczeń w zakresie maksymalnej, dopuszczalnej liczby znaków
w poszczególnych polach opisowych.

 Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola wniosku oraz podać wszystkie
wymagane dane.
 Należy zwrócić szczególną uwagę na wyliczenia i prawidłowość danych w budżecie.
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Zasady składania wniosku o dofinansowanie c.d.

W przypadku stwierdzenia błędów związanych z funkcjonowaniem GW, wnioskodawca:

1) powinien dokonać zgłoszenia błędów za pomocą formularza dostępnego w GW;
2) w przypadku awarii formularza, o którym mowa w pkt 1 powinien skontaktować się

z PARP za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie
poddziałania, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia błędów bez rozpatrzenia.
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Zasady wycofania wniosku o dofinansowanie

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie.

W takim przypadku wnioskodawca:
1) wycofuje wniosek w GW oraz
2) załącza skan pisma o wycofaniu wniosku podpisanego zgodnie z zasadami

reprezentacji wnioskodawcy.

Datą wycofania wniosku będzie data wygenerowana przez GW.
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Załączniki do wniosku
XIV. ZAŁĄCZNIKI
Integralną część wniosku o dofinansowanie stanowią następujące załączniki:
1. Raport z inkubacji startupu w ramach Platformy startowej – dokument obligatoryjny,
sporządzony na wzorze opublikowanym w dokumentacji konkursowej 1.1.2 POPW,
w formacie PDF lub JPG, 7-ZIP. Możliwość załączenia tylko 1 dokumentu.

Należy pamiętać
2. Model biznesowy - strumienie przychodów – dokument obligatoryjny, sporządzony na
wzorze opublikowanym w dokumentacji konkursowej 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX,
ODS. Możliwość załączenia tylko 1 dokumentu.
3. Model biznesowy - struktura kosztów – dokument obligatoryjny, sporządzony na wzorze
opublikowanym w dokumentacji konkursowej 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX, ODS.
Możliwość załączenia tylko 1 dokumentu.
4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – (jeśli dotyczy) załącznik składany jest wyłącznie w
przypadku projektów w których VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym. Sporządzony na wzorze
opublikowanym w dokumentacji konkursowej 1.1.2 POPW, w formacie PDF lub JPG.
Możliwość załączenia tylko 1 dokumentu.

o dodaniu
wszystkich
wymaganych
załączników
w odpowiednim
formacie.
(15 MB – jeden
załącznik)

5. Inne – jeśli dotyczy. Możliwość załączenia od 1 do 3 plików. Załączniki należy składać
w formatach: PDF, JPG, XLS, XLSX, ODS, ZIP, 7-ZIP.
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Wniosek o dofinansowanie

Załączniki obligatoryjne
Obowiązkowe załączniki do Wniosku o dofinansowanie:
1. Raport z inkubacji startupu w ramach Platformy startowej,
2. Model biznesowy - strumienie przychodów,
3. Model biznesowy - struktura kosztów.

„Raport z inkubacji” – kopia dokumentu
załączana w formie skanu (dokument
może być podpisany elektronicznie).
Parametry przedstawione w „Raporcie
z inkubacji”, powinny opisywać przebieg
procesu inkubacji pomysłu
prowadzonego na Platformie startowej
i efekty ukończenia inkubacji.

„Strumienie kosztów”
i „Strumienie przychodów”, dokumenty załączane jako osobne
arkusze kalkulacyjne z aktywnymi
formułami, umożliwiającymi
przeliczanie i kontrolę poszczególnych
pozycji finansowych.
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Załączniki do wniosku
 Wymagane załączniki musza być przygotowane na wzorach opublikowanych
w ramach dokumentacji konkursowej 1.1.2 POPW.
 Podczas załączania zeskanowanych dokumentów papierowych należy zadbać
o odpowiednią czytelność plików.
 W ramach załączników, sporządzonych w arkuszach kalkulacyjnych:
„Strumienie przychodów” i „Strumienie kosztów”, wszystkie formuły
w arkuszach kalkulacyjnych powinny być otwarte, tzn. powinny umożliwiać
kontrolę elementów formuły oraz śledzenie poprzedników i zależności.
Powinny też przeliczać się automatycznie.
 Do wniosku należy załączyć wszystkie wymagane załączniki zgodnie
z opublikowaną listą oraz ewentualnie inne załączniki, które w ocenie
Wnioskodawcy są niezbędne do oceny wniosku o dofinansowanie.
Wnioskodawca w ramach załącznika nr 5 „Inne” ma możliwość załączenia
dodatkowych, nieobligatoryjnych załączników,
np.: listy intencyjne, certyfikaty, umowy z kontrahentami, analizy, badania.
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Załącznik nr 1

Raport z inkubacji startupu w ramach Platformy startowej
Obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie zostanie uznany za zgodny ze wzorem,
jeśli:



uwzględnia wszystkie wymagane elementy zgodnie z minimalnym zakresem Raportu,
określonym dla poddziałania 1.1.2 POPW, w tym w szczególności:

 potwierdza, że spółka zakończyła proces inkubacji, tj. osiągnęła wszystkie
„kamienie milowe” programu inkubacji,

 zawiera rekomendację dot. gotowości startupu do rozpoczęcia działalności
rynkowej,

 zawiera czytelne podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Animatora

Platformy startowej, zgodnie z właściwymi rejestrami, dopuszczalne są raporty
podpisane elektronicznie,

 jeśli załącznik został podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Platformy na mocy pełnomocnictwa, należy załączyć do Raportu kopię
pełnomocnictwa dla osoby upoważnionej do reprezentowania Animatora.
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Części składowe Raportu z inkubacji
Minimalny zakres
Niniejszy Raport z inkubacji pozostaje ważny w okresie 9 miesięcy
od dnia wystawienia, tj. do: [dzień. miesiąc. rok] włącznie.
UWAGA! Zniesiono obowiązek
wykazania ważności Raportu.

……………………..…
miejscowość, data
* Data określa „dzień wystawienia Raportu” i powinna być zbieżna z datą zakończenia
inkubacji.

UWAGA! Zniesiono obowiązek podpisu
przedstawiciela spółki.
Na Raporcie wymagany jest podpis przedstawiciela
Platformy startowej.

....……………………..
podpis przedstawiciela spółki
*Czytelny podpis osoby właściwej do reprezentacji spółki.

....……………………..
podpis przedstawiciela Animatora Platformy
*Czytelny podpis osoby właściwej do reprezentacji Animatora Platformy startowej.
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Wniosek o dofinansowanie
Zasady składania załączników do wniosku

W przypadku zidentyfikowania problemów z dołączeniem załączników do GW,

wnioskodawca:

zgłasza problem za pomocą formularza dostępnego w GW.

PARP uwzględniając zgłoszenie, może wskazać jako uprawnioną formę złożenia

załączników formę papierową lub elektroniczną na nośniku danych (np. CD, DVD).
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Weryfikacja wniosku o dofinansowanie

Usuwanie braków formalnych
lub oczywistych omyłek
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Weryfikacja wniosku o dofinansowanie
Usuwanie braków formalnych lub oczywistych omyłek
• Regulamin konkursu przewiduje możliwość wezwania wnioskodawcy do:
- usunięcia braków w zakresie warunków formalnych,
- poprawy oczywistych omyłek.

W ramach weryfikacji warunków formalnych
ustalane jest w szczególności, czy:

Wszystkie pola wniosku
wymagane Instrukcją
zostały wypełnione

Załączono do wniosku
wszystkie wymagane
załączniki
+ czy są czytelne,
kompletne, sporządzone
na właściwym wzorze

Informacje podane
we wniosku są
zgodne z danymi
z ogólnodostępnych
rejestrów, w tym z KRS
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Najczęstsze błędy popełniane przy wypełnianiu wniosku
 Wpisywanie do wniosku (pkt II „Wnioskodawca – Informacje ogólne”)

danych niezgodnych z dokumentem rejestrowym – KRS spółki, Bazą Regon.
 Nieczytelność załączników, np. zbyt mała rozdzielczość rozbudowanych tabel

z danymi finansowymi, skany/ kopie dokumentów o słabej jakości.
 Braki w załącznikach, niekompletne, brak stron lub nie załączenie dokumentu.
 Przekazywanie załączników niezgodnych z opublikowanymi wzorami

w ramach konkursu.
 Podanie danych za zbyt krótki okres w załącznikach do wniosku „Strumienie

przychodów” i „Struktura kosztów” (powinno być: okres realizacji projektu + 1 rok).
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Najczęstsze identyfikowane błędy na warunkach
formalnych w zakresie RAPORTU Z INKUBACJI
 Braki w zakresie podpisów/nieczytelność/ niezgodność podpisów
z reprezentacją.
Wymagane załączenie pełnomocnictw dla osób upoważnionych.

Czytelny podpis osoby
właściwej do reprezentacji
Animatora Platformy
startowej. Dopuszcza się
podpis elektroniczny.

 Data wystawienia - podpisania Raportu powinna być zbieżna z datą zakończenia

inkubacji.
Data wystawienia Raportu nie może być wcześniejsza niż data zakończenia
inkubacji, w tym nie może być wcześniejsza niż data Demoday/oceny startupu,
w ramach której startup otrzymuje rekomendację dot. stopnia gotowości do
działalności rynkowej.

 Data zakończenia inkubacji – kończy proces inkubacji na Platformie, tj. nie może
być wcześniejsza, niż data zakończenia usług podstawowych i specjalistycznych.

 Raport powinien zawierać dane wskazane w minimalnym zakresie Raportu.
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Usuwanie braków formalnych i oczywistych omyłek
UWAGA! Zgodnie z Regulaminem konkursu:
PARP określa zakres niezbędnego uzupełnienia oraz wskazuje omyłki do poprawienia.
Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku
wyłącznie w zakresie wskazanym w wezwaniu.

Jednokrotne uzupełnienie w ciągu 14 dni w zakresie wezwania.

Wniosek o dofinansowanie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia
(i nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów),
w przypadku, gdy:
- nie został poprawiony lub uzupełniony w terminie,
- nie został uzupełniony lub poprawiony w zakresie wskazanym w wezwaniu,
- wprowadzono do wniosku zmiany inne, niż wskazane w wezwaniu, tj. zmiany
wykraczają poza zakres określony w wezwaniu.
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Ocena wniosku o dofinansowanie
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Ocena wniosku o dofinansowanie
 Do 120 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru w danej rundzie

konkursu.
 Jednoetapowa prowadzona przez Komisję oceny projektów (KOP)

w formie Panelu ekspertów (PE).
 Dokonywana w oparciu o Kryteria wyboru projektów (załącznik nr 1 do

Regulaminu konkursu), zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPW.
 Na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz udzielonych przez

wnioskodawcę podczas posiedzenia PE z wnioskodawcą.
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Panel ekspertów
 15 minutowa prezentacja projektu przez wnioskodawcę przed Panelem ekspertów (PE)
 Rozmowa ekspertów z wnioskodawcą po prezentacji (sesja pytań i odpowiedzi)
 Prezentacji projektu dokonuje wnioskodawca reprezentowany przez członka zarządu lub
wspólnika. Nie dopuszcza się wystąpienia w imieniu wnioskodawcy przedstawicieli podmiotów
zewnętrznych. W posiedzeniu po stronie wnioskodawcy mogą wziąć udział 4 osoby.
PREZENTACJA PROJEKTU
Zaprezentowanie,
przygotowanego w ramach
inkubacji na Platformie
startowej produktu
w wersji MVP i przyjętego
modelu biznesowego.

Zagadnienia dot. kryteriów:

•

Innowacyjność produktu,

•

Uzasadnienie biznesowe,

•

Zasoby i partnerzy,

•

Finanse przedsięwzięcia.

 Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, podczas prezentacji projektu w ramach oceny Panel
ekspertów, może uwzględnić zagadnienia dot. kryterium zapewniania wkładu własnego.
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Zasady oceny projektów
Elementem oceny przeprowadzanej przez PE jest posiedzenie PE z udziałem
wnioskodawcy, na którym wnioskodawca prezentuje projekt i MVP.

Po zakończeniu części posiedzenia PE z udziałem wnioskodawcy, PE (bez udziału
wnioskodawcy) formułuje treść wezwań do uzupełnień.

Wezwanie do poprawy lub uzupełnienia wniosku w zakresie podlegającym ocenie
wysyłane jest w LSI do wnioskodawcy.
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Poprawa lub uzupełnienie wniosku na etapie
oceny kryteriów wyboru projektów
 Poprawa lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie w zakresie podlegającym

ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów.
 Wezwanie możliwe dla wybranych kryteriów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do

Regulaminu konkursu (Kryteria wyboru projektów).
 Jednokrotne uzupełnienie w zakresie wezwania, w terminie 10 dni roboczych.

UWAGA!

Jeżeli wnioskodawca nie poprawi lub nie uzupełni wniosku o dofinansowanie
w terminie lub zakresie wskazanym w wezwaniu,
ocena projektu prowadzona jest na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.
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Wniosek o dofinansowanie

Sposób uzupełniania lub poprawy wniosku na etapie oceny

 W wezwaniu do uzupełnienia wniosku PARP określi zakres niezbędnego
uzupełnienia/korekty i odblokuje sekcje wniosku, których ten zakres dotyczy.
 Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian wykraczających poza wskazany
zakres wezwania.
 Uzupełnienia dokonuje się w generatorze wniosków i składa je analogicznie
jak pierwotną wersję wniosku.
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Forma i tryb komunikacji z wnioskodawcą
 Wnioskodawca zobowiązany jest do podania adresu poczty elektronicznej
przeznaczonego do komunikacji w związku ze złożonym wnioskiem.
Adres poczty elektronicznej wskazany w punkcie III wniosku
(„Wnioskodawca – Adres korespondencyjny”)

 Wnioskodawca oświadcza, że jest świadomy skutków niezachowania wskazanej
w Regulaminie konkursu formy komunikacji z Instytucją Pośredniczącą w trakcie
konkursu.
 Wnioskodawca powinien podać adres, na który należy doręczać i kierować
korespondencję, przy ocenie wniosku o dofinansowanie oraz na etapie
przygotowywania i zawierania umowy o dofinansowanie, względem wnioskodawców,
których projekty zostaną rekomendowane do dofinansowania. (wymagana odpowiedź
ze strony wnioskodawcy w ciągu kilku dni roboczych – w zależności od typu wezwania).

Podanie poprawnego adresu poczty elektronicznej jest kluczowe
dla sprawnej, skutecznej i terminowej komunikacji w procesie oceny wniosku.
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 OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW W RAMACH
KONKURSU 1.1.2 POPW

 OMÓWIENIE WZORU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
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Generator wniosków o dofinansowanie (GW)
̴ Formularz wniosku o dofinansowanie musi być przygotowany poprzez Generator
wniosków dostępny pod adresem: https://lsi1420.parp.gov.pl
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Wybór konkursu i utworzenie wniosku
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Wybór konkursu i utworzenie wniosku
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Edycja wniosku - nawigacja
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Kluczowe punkty wniosku
Informacje ogólne

 Data rozpoczęcia projektu może być wcześniejsza niż złożenie wniosku o dofinansowanie.
 Data rozpoczęcie nie może być wcześniejsza niż zakończenie inkubacji w ramach 1.1.1 POPW.

 Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące (zakończenie do 31.12.2023 r.).
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Warunki dotyczące okresu realizacji projektu
-> muszą być spełnione łącznie:
1. realizacja projektu może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
jednak nie wcześniej niż po dniu zakończenia inkubacji i uzyskania
Raportu z inkubacji;
2. okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od
dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie;
3. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu
kwalifikowalności kosztów w ramach POPW tj. 31 grudnia 2023 r.
Okres realizacji projektu może być
krótszy niż 24 miesiące.
Wnioskodawca określa czas w jakim
planuje zrealizować projekt.
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Kluczowe punkty wniosku
Wskaźniki
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Kluczowe punkty wniosku
Wskaźniki
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Kluczowe punkty wniosku
Zakres rzeczowy

Od 3 do 5 zadań merytorycznych
wynikających ze specyfiki wdrażanego
przedsięwzięcia.
Konieczność dodania
jednego zadania
związanego z kosztami
pośrednimi (w przypadku
wnioskowania o koszty
pośrednie).

Zadania projektu powinny odpowiadać na planowany zakres rzeczowy
w kontekście przedmiotu projektu i być bezpośrednio z nim związane.
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Kluczowe punkty wniosku
Zakres rzeczowy

•
•

od 3 do 5 zadań
co najmniej 1 zadanie zakończone w
połowie Projektu

UWAGA!
Co najmniej 1 zadanie merytoryczne (niezwiązane z kosztami pośrednimi, środkami trwałymi,
wyłącznie kosztami promocji) musi być zakończone w połowie okresu kwalifikowalności wydatków
Projektu!
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Kryterium nr 8
Planowane działania (tj. zakres prac do wykonania w ramach projektu),
zmierzające do wdrożenia modelu biznesowego i rozwoju produktu,
ujmuje się we wniosku w formie ZADAŃ.

Zakres rzeczowy projektu powinien zostać podzielony na
3 do 5 Zadań merytorycznych wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia.
Zadania powinny być rzeczowe, adekwatne do przedmiotu projektu.

-

Przedstawiony przez wnioskodawcę schemat zadań powinien:
- obejmować całość realizacji projektu,
przedstawiać logiczny i systematyczny ciąg prac nad produktem.

Co najmniej 1 Zadanie merytoryczne
(tj. np. niezwiązane z kosztami pośrednimi,
zakupem środków trwałych,
wyłącznie kosztami promocji projektu)
powinno zostać zrealizowane nie później niż
w połowie okresu realizacji projektu.

Zadania powinny być rzeczowe,
merytoryczne, planowane
metodycznie i stopniowo.
Należy unikać zadań ciągłych
związanych z rozwojem
produktu.
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Kluczowe punkty wniosku
Zakres finansowy

UWAGA: Wybrana kategoria musi być właściwa dla danego zadania!!!
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Kluczowe punkty wniosku
Zakres finansowy
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Kluczowe punkty wniosku
Zakres finansowy

Koszty pośrednie stanowią 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów
związanych z zaangażowaniem personelu projektu
(umowy o pracę i umowy cywilnoprawne).
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Kluczowe punkty wniosku
Źródła finansowania wydatków

 Wkład własny w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 We wniosku należy wskazać źródła finansowania wkładu własnego przez
Wnioskodawcę.
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Kluczowe punkty wniosku
Plan finansowy

Wymagana zgodność sum z Planu finansowego z częścią
IX Wniosku – Zestawienie finansowe ogółem.

Sposób zapewnienia
przez Wnioskodawcę
środków własnych –
podane informacje mogą
być weryfikowane przez
Panel Ekspertów
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Kluczowe punkty wniosku
Uzasadnienie - koszty

Koszty uzasadnione w niewystarczającym stopniu zostaną uznane za
niekwalifikowalne.
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Kluczowe punkty wniosku
Innowacyjność i model biznesowy
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Najczęstsze błędy przy wypełnianiu wniosku w zakresie budżetu
 Nieznajomość Katalogu kosztów kwalifikowalnych (określone w § 5 ust 5 Regulaminu
konkursu) powodująca przyporządkowanie wydatków do nieodpowiednich kategorii
kosztów.
 Uwzględnianie w budżecie projektu wydatków spoza Katalogu kosztów kwalifikowalnych.
 Struktura kosztowa projektu nie jest adekwatna do celów projektu.
 Agregowanie pozycji kosztowych, nie wskazywanie wartości jednostkowych
poszczególnych kosztów.

 Brak metodologii szacowania wysokości wydatków, zawyżanie kosztów.
 Brak należytego, wyczerpującego uzasadnienia dla konieczności poniesienia kosztów.

 Błędy rachunkowe w częściach budżetowych wniosku, niespójności kalkulacji, błędne sumy.
 Koszty powinny mieć unikalne, rozpoznawalne nazwy.
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Wniosek o dofinansowanie – limit znaków

Podane informacje w zakresie
maksymalnej liczby znaków
odnoszą się do znaków
liczonych łącznie ze spacjami.
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Wniosek o dofinansowanie – limit znaków
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Edycja wniosku – załączniki

Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika
nie powinna przekraczać:
15 MB.

UWAGA!
Kompletny załącznik nr 1
„Raport z inkubacji”
nie powinien przekraczać
30 stron.
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Miesiąc oznaczony
numerem 1 oznacza
pierwszy miesiąc
realizacji projektu
(a nie styczeń).

Załącznik nr 2 do wniosku
Model biznesowy - strumienie przychodów

Projekcja „Strumieni przychodów” powinna obejmować:
- okres realizacji projektu (max. 24 miesiące) oraz
- rok po zakończeniu projektu,
= tj. maksymalnie 3 lata.
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Miesiąc oznaczony
numerem 1 oznacza
pierwszy miesiąc
realizacji projektu
(a nie styczeń).

Załącznik nr 3 do wniosku
Model biznesowy - struktura kosztów
Projekcja „Struktury
kosztów” powinna
obejmować
- okres realizacji
projektu (max. 24 mies.)
oraz
- rok po zakończeniu
projektu,
= tj. maksymalnie 3 lata.

UWAGA!
To nie jest HRF,
to nie są koszty projektu,
a koszty prowadzenia
działalności gospodarczej
wnioskodawcy.
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Edycja wniosku – sprawdzanie poprawności
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Edycja wniosku – sprawdzanie poprawności
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NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY WE WNIOSKACH
W ZAKRESIE KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW
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Kryterium nr 4 – najczęściej występujące BŁĘDY

• Brak we wniosku o dofinansowanie pełnej i rzetelnej
analizy konkurencji;
• Brak potwierdzonych, mierzalnych wyróżników wobec
Innowacyjność
produktu

produktów konkurencyjnych;
• Brak wykazania istotnego znaczenia dla odbiorców

w zakresie przedstawionych nowych cech i funkcjonalności.
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Kryterium nr 5 – najczęściej występujące BŁĘDY
•

Brak jednoznacznego, mierzalnego wykazania wartości generowanej dla
klientów, brak analizy dla wykazania potrzeby rynkowej;

•

Niejednoznaczne lub mało precyzyjne formułowanie przewag
konkurencyjnych;

•

Niejednoznaczne przedstawienie MVP, brak MVP, brak testów, badań na
potwierdzenie właściwości MVP;

Uzasadnienie
biznesowe

•

Niewystarczające uzasadnienie dla wybranej grupy docelowej,

nieadekwatna grupa docelowa dla produktu/usługi;
•

Niewystarczające informacje nt. działań służących zatrzymywaniu
klientów, utrzymywania i podnoszenia ich satysfakcji celem zwiększania
sprzedaży, nieadekwatne kanały dotarcia i sposoby budowania relacji do
grupy klientów;

•

Brak analizy ryzyk i sposobów ich mitygacji.
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Kryterium nr 6 – najczęściej występujące BŁĘDY
•

Brak wyczerpującego opisu zakresów obowiązków wszystkich
członków zespołu projektowego;

•

Brak wyczerpującego opisu doświadczenia i kwalifikacji wszystkich
członków zespołu projektowego, braki kompetencyjne
w strukturze zespołu, braki stanowiskowe;

•

Zasoby i
partnerzy

Brak wykazania posiadania przez start-up praw do pomysłu
będącego przedmiotem projektu;

•

Lakoniczne informacje dot. nawiązanych relacji z partnerami;

•

Brak spójności informacji w polu opisowym „Kluczowe zasoby

(osobowe)” z danymi przedstawianymi w polu dotyczącym kosztów
wynagrodzeń, gdzie wykazywane są poszczególne stanowiska
(część VIII. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY).
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Kryterium nr 7 – najczęściej występujące BŁĘDY

•

Braki kalkulacji, metodologii dla polityki cenowej i zakładanego
wolumenu sprzedaży;

•

Finanse
przedsięwzięcia

Przedstawianie kalkulacji nie uwzględniających uwarunkowań
rynkowych (w tym konkurencji);

•

Polityka cenowa nie poparta podstawową weryfikacją
akceptowalności cenowej klientów;

•

Struktura kosztów nieuwzględniająca wszystkich kosztów
realizacji przedsięwzięcia.
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Kryterium nr 8 – najczęściej występujące BŁĘDY
•

Zakres rzeczowy projektu nie przedstawia logicznego ciągu prac w

ramach projektu, zadania ciągłe, niemerytoryczne – niezwiązane z
pracą nad rozwojem produktu (pole „zakres rzeczowy”);
•

Wydatki w
ramach projektu
są
kwalifikowalne,
racjonalne
i uzasadnione

Brak kalkulacji dla poszczególnych kosztów zgodnie

z wymaganiami Instrukcji wypełniana wniosku o dofinansowanie
(obejmujących informacje jak m.in. zakres prac, czasochłonność,
liczba sztuk, pojedyncza stawka – wskazujących na ich rynkowość);

•

Brak odniesienia kosztów do stawek rynkowych, zawyżanie
kosztów, agregowanie pozycji kosztowych;

•

Identyczne lub prawie identyczne wartości i uzasadnienia kosztów.
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Kryterium nr 8 – najczęściej występujące BŁĘDY – c.d.
•

Przyporządkowanie wydatków do nieodpowiednich kategorii
kosztów;

•

Brak należytego, wyczerpującego uzasadnienia dla konieczności

poniesienia kosztów – brak wskazania przeznaczenia kosztu
w ramach projektu, brak celowości, związku kosztu z celem

Wydatki w
ramach projektu
są
kwalifikowalne,
racjonalne
i uzasadnione

projektu;

•

Błędy rachunkowe w częściach budżetowych wniosku, niespójności
kalkulacji, błędne sumy;

•

Brak spójnego nazewnictwa kosztów i ich opisów, co umożliwiałoby

identyfikację pozycji kosztowych (pole „zakres finansowy”
i „uzasadnienie konieczności poniesienia (…)”.
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Kryterium nr 10 – najczęściej występujące BŁĘDY
•

Brak informacji nt. sposobu określenia wartości docelowej danego
wskaźnika (metodologia wyliczenia wskaźnika);

•

Wskaźniki
projektu są
obiektywnie
weryfikowalne i
odzwierciedlają
założone cele
projektu

Brak wskazania dokumentów/źródeł, na podstawie których nastąpi

weryfikacja zaplanowanej wartości docelowej danego wskaźnika
(sposób weryfikacji);
•

Wskaźniki dotyczące przychodów nie odnoszą się do pełnego roku

kalendarzowego następującym po roku złożenia wniosku
o płatność końcową;
•

Niespójność wartości docelowych wskaźników dotyczących

zatrudnienia oraz informacji w innych częściach wniosku.
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Startupów
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
Kontakt
infolinia: 801 332 202
e-mail: info@parp.gov.pl
www.popw.parp.gov.pl
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-startupow-w-polsce-wschodniej
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