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Ogłoszenie o konkursie do działania 2.5 Programy akceleracyjne –
Poland Prize w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize
II Osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z
2020 r. poz. 818 z późn. zm.) ogłasza konkurs nr 1 w roku 2020 na dofinansowanie
projektów w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za
pośrednictwem Generatora udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP
(Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 18 listopada 2020 r.) w terminie
od 18 listopada do 9 grudnia 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 16:00:00). Konkurs
nie jest podzielony na rundy.
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
W działaniu 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize, dofinansowanie mogą otrzymać
projekty, w ramach których akceleratory:
a) będą wyszukiwać i sprowadzać do Polski zespoły startupowe posiadające nowatorskie
rozwiązania technologiczne, zainteresowane założeniem i rozwinięciem działalności
gospodarczej w Polsce oraz zapewnią wsparcie w ich osiedleniu się oraz rozpoczęciu
działalności gospodarczej w Polsce,
b) przy udziale Odbiorców technologii lub Inwestorów realizować będą na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej programy akceleracyjne dla tych startupów pochodzących
z zagranicy, których rozwiązania mają potencjał do wdrożenia/pozyskania kapitału,
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c) udzielać będą pomocy publicznej startupom (granty w formie pieniężnej) celem
wsparcia ich działań.
Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie dofinansowania udzielanego w działaniu 2.5 POIR
Programy akceleracyjne - Poland Prize, których katalog wskazano w § 5 ust. 3 Regulaminu
konkursu, zalicza się koszty:
1) pomocy finansowej udzielonej beneficjentowi końcowemu zgodnie z warunkami
określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10
lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 871, z późn. zm.), w trybie otwartego naboru, o którym
mowa w art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, w formie grantu pieniężnego
rozliczanego na zasadach uproszczonego rozliczania grantów opisanych w załączniku
nr 7 do regulaminu, którego wysokość wynosi:
a) na pokrycie kosztów działań Soft-landing i Rozwój nie więcej, niż
50 000,00 zł,
b) na pokrycie kosztów działania Akceleracja nie więcej, niż 250 000,00 zł,
2) realizacji programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne akceleratora, w tym koszty
działań Scoutingu i Postakceleracji, przeznaczone na:
a) koszty bezpośrednie wynagrodzeń personelu projektu,
b) koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15%
bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem
personelu projektu.
Koszty kwalifikowalne projektu określone w pkt. 2 nie przekraczają 20% łącznej kwoty
kosztów kwalifikowanych projektu.
Dofinansowanie kosztów określonych w pkt. 2 wynosi maksymalnie 80% kwalifikowalnych
wydatków operacyjnych.
Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz
rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą
się do realizacji programu akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w
rekomendowanym do dofinansowania wniosku. W przypadku podmiotów zarejestrowanych
w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału musi
znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Budżet konkursu
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 60 000 000,00 zł, w tym:
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1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 3 750 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 56 250 000,00 zł
Dofinansowaniu podlegają projekty realizowane na obszarze całego kraju. Wskazany podział
kwot w pkt. 1 i 2 odnosi się do podziału realizacji każdego rekomendowanego do
dofinansowania projektu pomiędzy województwo mazowieckie i pozostałe, nie zaś do
siedziby beneficjentów projektu.
Poziom dofinansowania projektów w konkursie
1) Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 7 000 000,00 zł.
2) Maksymalna wartość dofinansowania projektu – nie określono.
Forma pomocy
Pomoc finansowa w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize jest
udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.
Zasady przeprowadzania konkursu
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu
znajdują się w Regulaminie konkursu.
Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o
dofinansowanie w ramach poddziałania (FAQ) znajdują się na stronie działania.
Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego
dostępnego na stronie działania.
Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP odpowiadając na
zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod
numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.
Pełna dokumentacja dla działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize
Regulamin konkursu – do pobrania ze strony działania.
Pełna dokumentacja do poddziałania 2.5 POIR Programy akceleracyjne – Poland Prize – do
pobrania ze strony działania.

