Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru

Wniosek o powierzenie grantu
PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTNY ROZWÓJ
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I
działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu
innowacji

Pilotaż Elektro ScaleUp
Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych
instrumentów inno_LAB

Numer wniosku o powierzenie grantu
Data złożenia wniosku w Generatorze
Wniosków
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I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
Program operacyjny
Oś priorytetowa
Działanie
Poddziałanie
Nr Naboru
Rodzaj projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I
2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu
innowacji
2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów
inno_LAB, Pilotaż Elektro ScaleUp
Elektro ScaleUp
Konkursowy

Tytuł projektu
Krótki opis projektu
Słowa kluczowe
Dziedzina projektu
Cel projektu
Okres realizacji projektu <od>
Okres realizacji projektu <do>

II. WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa wnioskodawcy
Data rozpoczęcia działalności zgodnie
z dokumentem rejestrowym
Forma prawna wnioskodawcy
Forma własności
NIP wnioskodawcy
REGON
Numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym
Numer kodu PKD przeważającej
działalności wnioskodawcy
Adres siedziby/miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon
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Adres e-mail
Adres strony www
Doświadczenie Wnioskodawcy
Dotychczasowa działalność

Akcelerator Inkubator


Posiadam udokumentowaną
współpracę z dużymi / średnimi
podmiotami z sektora
elektromobilności, przemysłu
samochodowego lub energetycznego,
co potwierdzam załączonymi
dokumentami
Przeprowadziłem analizę rynku
elektromobilności, co potwierdzam
załączonym dokumentem
Współpracowałem ze startupami
posiadającymi rozwiązania w obszarze
elektromobilności, co potwierdzam
załączonymi dokumentami



Park NaukowoFundusz
Inny
Technologiczny Inwestycyjny 




Tak

Nie





Tak

Nie





Tak

Nie





III. WNIOSKODAWCA – ADRES KORESPONDENCYJNY
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon
Adres e-mail

IV. OSOBA DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Instytucja
Telefon
Numer telefonu komórkowego
Adres e-mail

V. PARTNERZY – INFORMACJE OGÓLNE
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Nazwa Partnera1
Rola w projekcie
Możliwość ponoszenia wydatków
Tak 
Nie 
Status Partnera
Na dzień składania wniosku Wnioskodawca zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oświadcza, że jest przedsiębiorcą
mikro
małym
średnim
innym




Data rozpoczęcia działalności zgodnie z
dokumentem rejestrowym
Forma prawna Partnera
Forma własności
NIP Partnera
REGON
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
Inny rejestr
Numer kodu PKD przeważającej
działalności Partnera
Adres siedziby Partnera
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon
Fax
Adres e-mail
Adres strony www

VI. KLASYFIKACJA PROJEKTU
Numer kodu PKD działalności, której dotyczy
projekt
Opis rodzaju działalności
Wpływ projektu na realizację zasad horyzontalnych Unii Europejskiej wymienionych w art. 7 i 8
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
Wpływ projektu na realizację zasady
 Neutralny
 Pozytywny
równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Czy produkty projektu będą dostępne dla
osób z niepełnosprawnościami?

 Tak

 Nie

Uzasadnienie dostępności produktów dla osób z niepełnosprawnościami

1

Powtórzyć odpowiednio
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Wpływ projektu na realizację zasady
 Neutralny
 Pozytywny
równości szans kobiet i mężczyzn
Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn
Wpływ projektu na realizację zasady
 Neutralny
 Pozytywny
zrównoważonego rozwoju
Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju

Akcelerowane obszary w zakresie elektromobilności
Działalność gospodarcza, w tym badawczo-rozwojowa, związana z
pojazdami samochodowymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub innych pojazdów
lądowych (np. rowerów, skuterów), które posiadają napęd spalinowoelektryczny z wbudowanymi akumulatorami lub wykorzystują do
napędu wyłącznie energię elektryczną, akumulowaną przez
podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, z wyłączeniem
autobusów
Uzasadnienie:

 Tak

 Nie

Działalność gospodarcza, w tym badawczo-rozwojowa, związana z
 Tak
autobusami w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym, wyłącznie o napędzie elektrycznym, które
posiadają wbudowane akumulatory lub wykorzystują do napędu
energię akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła
zasilania
Uzasadnienie:

 Nie

Działalność gospodarcza, w tym badawczo-rozwojowa, związana z
częściami i podzespołami, wykorzystywanymi w produkcji lub montażu
pojazdów, o których mowa w pkt 1 i 2
Uzasadnienie:

 Tak

 Nie

Działalność gospodarcza, w tym badawczo-rozwojowa, związana z
elementami infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (np.
punkty ładowania, ładowarki, magazyny energii, pantografy)
Uzasadnienie:

 Tak

 Nie

Działalność gospodarcza, w tym badawczo-rozwojowa, związana z
narzędziami informatycznymi i analitycznymi, których podstawowe
funkcjonalności związane są z transportem publicznym lub prywatnym,
realizowanym z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych
Uzasadnienie:

 Tak

 Nie

Struktura partnerstwa z podziałem zadań i odpowiedzialności

VII. WSKAŹNIKI
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Rok osiągnięcia
wartości docelowej

Wartość
docelowa

Liczba odbiorców technologii
zaangażowanych finansowo w program
akceleracji branżowej
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Opis metodologii wyliczenia wskaźnika
oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Liczba zrealizowanych rund programu
akceleracyjnego
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika
oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Liczba podpisanych umów współpracy
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika
oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Liczba startupów które ukończą program
akceleracji
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika
oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Liczba zorganizowanych Demo Day
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika
oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika
oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika
oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Wskaźniki rezultatu
Nazwa
Jednostka
wskaźnika
miary
Liczba wdrożeń
akcelerowanych
rozwiązań

Rok
bazowy

Wartość
bazowa

Rok osiągnięcia
wartości
docelowej

Wartość
docelowa

Szt.

Opis metodologii wyliczenia wskaźnika
oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika

VIII. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zakres rzeczowy
Zadanie
Nazwa
zadania
Zadanie
1
Zadanie
2

Opis działań planowanych do
realizacji w ramach wskazanych
zadań/podmiot działania

Data
rozpoczęcia
zadania

Data
zakończenia
zadania

Zarządzanie
projektem
Promocja i
informacja
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Zadanie
3
Zadanie
4
Zadanie
5
(…)

Networking
Runda
akceleracji 1

Zakres finansowy
Wydatki rzeczywiście ponoszone
Kategoria
kosztów

Nazwa kosztu

Wydatki
ogółem

Wydatki
kwalifikowalne

W tym VAT

Dofinansowanie

%
dofinansowa
nia w
wydatkach
kwalifik.

Zadanie 1 (Nazwa
zadania):
Suma
Zadanie n (Nazwa
zadania):
Suma
Ogółem wydatki
rzeczywiście ponoszone
Wydatki niezbędne do realizacji projektu
Uzasadnienie zawierające m.in. robocze kalkulacje kosztów

Rodzaj kosztu
Granty dla startupów
Usługi dla startupów, w tym usługi
mentorskie i specjalistyczne
Koszty operacyjne związane z
zarządzaniem, rozliczaniem i
monitorowaniem projektu, w tym także
wynagrodzenia oraz podróże służbowe
osób zaangażowanych bezpośrednio w
realizację projektu
Koszty operacyjne związane z
organizacją wydarzeń networkingowych
Koszty operacyjne związane z
organizacją naboru, oceny i opieki nad
uczestnikami programu
Koszty operacyjne związane z
informacją i promocją programu
Inne koszty operacyjne

Wydatki w ramach kategorii kosztów
Kategoria kosztów

Wydatki
ogółem

Wydatki
kwalifikowalne

Dofinansowanie

Udział %
dofinansowania
w wydatkach
kw.
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Granty dla startupów
Usługi dla startupów, w tym
usługi mentorskie i
specjalistyczne
Koszty operacyjne związane z
zarządzaniem, rozliczaniem i
monitorowaniem projektu, w tym
także wynagrodzenia oraz
podróże służbowe osób
zaangażowanych bezpośrednio
w realizację projektu
Koszty operacyjne związane z
organizacją wydarzeń
networkingowych
Koszty operacyjne związane z
organizacją naboru, oceny i
opieki nad uczestnikami
programu
Koszty operacyjne związane z
informacją i promocją programu
Inne koszty operacyjne

Plan finansowy
Rok

Kwartał

Kwota wydatków
ogółem

Kwota wydatków
kwalifikowalnych

Kwota
dofinansowania

Kwota środków
zapewnianych
przez odbiorców
technologii

RAZEM
IX. ZESTAWIENIE FINANSOWE OGÓŁEM

Całkowite wydatki na realizację projektu
Wydatki ogółem
Wydatki kwalifikowalne
W tym VAT
Wnioskowane dofinansowanie
% dofinansowania

X. OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku o powierzenie grantu są zgodne ze
stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń w zakresie oświadczeń, o których mowa w ust. 6 lit b i ust. 7 lit. a.
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem naboru i akceptuję jego zasady.
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3. Oświadczam, iż w przypadku powierzenia grantu na realizację projektu nie naruszę zasady
zakazu podwójnego finansowania określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową
realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.
5. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego.
6. Oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania:
a. na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.):
b. na podstawie art. 6b ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110);
c.

na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);

d. na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
e. w związku z orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769) lub zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1541);
f.

w związku z obowiązkiem zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

7. Oświadczam, że Partnerzy nie są podmiotami wykluczonymi z możliwości otrzymania
dofinansowania (art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017
r. poz. 1460, z późn. zm.):
a. na podstawie art. 6b ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.);
b. na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);
c.

na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

d. wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769) lub zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1541);
e. na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.
8. Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2
pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.).

Strona 9 z 11

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru
9. Oświadczam, że jednostka gospodarcza2, do której należę, nie jest przedsiębiorcą znajdującym
się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r., str. 1 z późn. zm.).
10. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez
Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę
organizacyjną.
11. Wyrażam zgodę na wizytę w miejscu realizacji projektu na potrzeby oceny przed podpisaniem
umowy o powierzenie grantu, w trakcie realizacji i po realizacji projektu, przeprowadzaną przez
Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną upoważnioną instytucję lub jednostkę
organizacyjną.
12. Oświadczam, że projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz.
Urz.
UE
L
347
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).
13. Oświadczam, że realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem ani w dniu złożenia
wniosku o powierzenie grantu.
14. Oświadczam, że projekt nie został zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
15. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych zebranych
poprzez formularz jest Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy Wspólna 2/4, 00926 Warszawa. Poniższe dane osobowe zbierane są w celu realizacji Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, w szczególności w celu realizacji poddziałania 3.2.1, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu
16. Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie naboru
formy komunikacji z Instytucją Pośredniczącą w trakcie konkursu.
XI. Załączniki do wniosku o powierzenie grantu
1. Wykaz kluczowych informacji we wniosku (z podaniem kryterium oraz numeru załącznika i stron,
które zawierają informacje niezbędne dla jego oceny)
2. Koncepcja programu akceleracji branży elektromobilności
3. Tabela z doświadczeniem akceleratora na rzecz startupów
4. Regulamin wykazanego jako doświadczenie programu akceleracyjnego
w rozumieniu art. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 jednostka gospodarcza
to grupa przedsiębiorstw powiązanych tworzących jeden podmiot gospodarczy
2
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Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru
5. Tabela z kosztorysem wynagrodzeń w projekcie
6. Analiza rynku elektromobilności
7. Dokumenty potwierdzające współpracę zgodnie z Kryterium dostępu nr 10
8. Polityka zachowania poufności w programie
9. Wykaz infrastruktury badawczej oraz usług badawczo-rozwojowych, stanowiących zaplecze
realizacji programu akceleracji, wraz ze wskazaniem podmiotów je świadczących.
10. Inne załączniki
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