Nabór wniosków o dofinansowanie do działania 2.5 Programy akceleracyjne
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 1 (1/2018) na wybór projektów
do dofinansowania w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem
Generatora, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10-14 Regulaminu konkursu, w terminie
od 17 lipca do 4 września 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 16:00:00). Konkurs nie
jest podzielony na rundy.
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
W działaniu 2.5 POIR dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których realizowane
będą programy akceleracyjne dla start-upów, przy aktywnym udziale odbiorców technologii,
tj. średnich i dużych przedsiębiorców.
Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie dofinansowania udzielanego w działaniu 2.5 POIR,
których katalog wskazano w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, zalicza się koszty pomocy
finansowej udzielonej przedsiębiorstwu typu start-up oraz koszty realizacji programu
akceleracyjnego:
1) pomoc finansowa udzielona przedsiębiorstwu typu start-up 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 PO IR 2014-2020 (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:
a) grantów rozliczanych uproszczoną metodą w postaci kwoty ryczałtowej,
b) kosztów usług doradczych świadczonych na rzecz przedsiębiorstwa typu start-up.
Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów określonych w pkt. 1 wynosi 100%
kosztów kwalifikowanych.
2) realizacja programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne akceleratora:
a) koszty bezpośrednie wynagrodzeń zespołu projektowego,
b) koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15%
bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem zespołu
projektowego.
Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów określonych w pkt. 2 wynosi 50% kosztów
kwalifikowanych.
Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie 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.
Budżet konkursu
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 120 000 000,00 zł, w tym:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim - 7 500 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie - 112 500 000,00 zł
Dofinansowaniu podlegają projekty realizowane na obszarze całego kraju. Wskazany podział
kwot w pkt. 1 i 2 odnosi się do szacunkowego podziału realizacji każdego rekomendowanego
do dofinansowania projektu pomiędzy województwo mazowieckie i pozostałe, nie zaś do
siedziby beneficjentów projektu.
Poziom dofinansowania projektów w konkursie
1)
2)

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 15 000 000,00 zł.
Forma pomocy

Pomoc finansowa w ramach działania 2.5 POIR jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia
finansowego.
Sposób i miejsce udostępniania dokumentacji, w tym Regulaminu konkursu
Pełna dokumentacja konkursu nr 1 (1/2018) w ramach działania 2.5 POIR, w tym Regulamin
konkursu zawierający szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad
przeprowadzania
konkursu
został
opublikowany
pod
poniższym
adresem:
http://poir.parp.gov.pl/programy-akceleracyjne
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83, 00-834
Warszawa), jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.5 Programy akceleracyjne, w ramach
osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 publikuje
ogłoszenie działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 871, z późn. zm.).

