Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu w ramach
poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Pilotaż Przemysł 4.0
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, ogłasza nabór
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca
w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych
instrumentów inno_LAB” Pilotaż „Przemysł 4.0”.
Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za
pośrednictwem

Generatora

Wniosków

udostępnionego

za

pośrednictwem

strony

internetowej PARP w terminie: od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (w ostatnim dniu naboru
do godz. 16:00:00).

Rodzaje projektów
W pilotażu Przemysł 4.0 grant mogą otrzymać projekty, które polegają na przygotowaniu
firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu
wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do wsparcia
Do kosztów kwalifikowalnych projektu, których katalog wskazano w §5 Regulaminu naboru,
zalicza się koszty usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej, koszty usług doradczych
związanych z wdrożeniem mapy drogowej, koszty zakupu maszyn i urządzeń koniecznych do
wdrożenia wybranego obszaru transformacji oraz koszty zakupu wartości niematerialnych i
prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o grant
O grant w ramach pilotażu mogą ubiegać się mali lub średni (z wyłączeniem mikro)
przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy w jednym zamkniętym roku
obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli
wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.
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Budżet naboru
Kwota środków przeznaczonych na powierzenie grantów w naborze wynosi 20 000 000,00 zł.

Poziom wsparcia projektów w naborze
Maksymalna wartość grantu – 800 000,00 zł.
Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Zasady przeprowadzania naboru
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru
znajdują się w Regulaminie naboru. Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru
projektów grantowych oraz składania wniosków o powierzenie grantu w ramach pilotażu
(FAQ) znajdują się na stronie pilotażu. Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem
formularza kontaktowego dostępnego na stronie działania.
Wyjaśnień dotyczących naboru 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.

Sposób i miejsce udostępniania dokumentacji, w tym Regulaminu naboru
Pełna dokumentacja naboru w ramach pilotażu Przemysł 4.0, w tym Regulamin naboru
zawierający szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad
przeprowadzania

naboru

został

opublikowany

pod

www.poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0
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poniższym

adresem:

