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WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MŚP NR KONKURSU: 1/2022
Co oznacza, że projekt dotyczy wdrożenia innowacji produktowej lub
technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego
rynku?
Oznacza to, że objęty wdrożeniem produkt lub proces technologiczny charakteryzuje
się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i
funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych/stosowanych na rynku
polskim.

Co zalicza się do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla MŚP
na wspieranie innowacyjności?
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie
innowacyjności zalicza się koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych
wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych
związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w
zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego
związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych,
dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych)
oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.

Co zalicza się do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy na usługi
doradcze na rzecz MŚP?
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP
zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.
Usługi nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być
związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie
doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
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Co zalicza się do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej
pomocy inwestycyjnej?
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się
koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
1. nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania
wieczystego gruntu oraz innych niż nieruchomości;
2. raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż nieruchomości, poniesione
przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości
kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału środków
trwałych innych niż
nieruchomości , należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej
do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem
leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako
podmiot
upoważniony do poniesienia kosztu;
3. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji,
know-how oraz innych praw własności intelektualnej1, jeżeli spełniają łącznie
następujące warunki:
a. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy
otrzymującego pomoc,
b. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na
warunkach rynkowych,
d. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną
związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co
najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
1

Własne lub nabyte wyniki B+R posiadane już na dzień złożenia wniosku o

dofinansowanie, których wdrożenie pozwala na osiągnięcie celu projektu
polegającego na wprowadzeniu do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco
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ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu lub procesu technologicznego,
oraz których koszt nabycia nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach
poddziałania.

Czy projekt musi dotyczyć inwestycji początkowej?
Tak. Pomoc może być przyznana dla MSP na jedną z następujących form inwestycji
początkowej, określonych w rozporządzeniu KE (UE) nr 651/2014:
• inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne
związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie
produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,
• inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne
związane z założeniem nowego zakładu,
• inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne
związane z zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
Ocenie podlega, czy projekt obejmuje jedną ze wskazanych form inwestycji
początkowej. Przy czy w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację
istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200%
wartość księgową (tj. stanowić minimum trzykrotność wartości księgowej) ponownie
wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym
rozpoczęcie prac.

Czy umowa dotacji może być przedmiotem cesji?
Zgodnie z § 2 ust. 7 wzoru umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent nie może
od dnia zawarcia Umowy, o którym mowa w § 31, do zakończenia okresu trwałości
Projektu, o którym mowa w § 12, przenieść na inny podmiot praw, obowiązków i
wierzytelności wynikających z Umowy bez zgody Instytucji Pośredniczącej.
Zatem cesja umowy dokonywana jest za zgodą PARP.
W przypadku gdy umowa o dofinansowanie stanowi zabezpieczenie kredytu,
Beneficjent powinien nam przekazać kopię umowy kredytowej i umowy przelewu
wierzytelności, a PARP po sprawdzeniu czy zapisy tych umów nie naruszają zapisów
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umowy o dofinansowanie, wystawia potwierdzenie przyjęcia cesji wierzytelności na
rzecz banku.

Czy Wnioskodawca może wycofać wniosek o dofinansowanie?
Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie. W takim
przypadku wnioskodawca załącza w Generatorze Wniosków skan pisma o wycofaniu
wniosku o dofinansowanie, podpisany zgodnie z zasadami reprezentowania
wnioskodawcy. Datą wycofania wniosku jest data zarejestrowana przez GW.

Czym jest Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)?
Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) wspiera innowacyjną
przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim,
świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Środki przeznaczone są na rozwój startupów, a także na wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę
konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac
badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych. Dzięki
środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności
miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

Czym są eksperymentalne prace rozwojowe?
Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów,
demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych
lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model
warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze
udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt
zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i
projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w
przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem
końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt
kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace
rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do
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istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz
innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Ile trwa ocena projektów?
Ocena projektów trwa do 75 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o
dofinansowanie o ile w konkursie nie wpłynie więcej niż 100 wniosków. W przypadku
większej liczby wniosków termin oceny zostanie ogłoszony po zakończeniu naboru. W
przypadku wpływu więcej niż 100 wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu,
termin oceny może zostać wydłużony do 90 dni.

Ile wniosków o dofinansowanie może złożyć Wnioskodawca?
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach
konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie w
ramach konkursu, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku o
dofinansowanie, który będzie podlegał ocenie. Po wskazaniu wniosku o
dofinansowanie pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez
rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru
projektów. W przypadku braku wskazania wniosku o dofinansowanie, ocenie będzie
podlegał wniosek o dofinansowanie złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski o
dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do
oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Jak oceniane jest członkostwo wnioskodawcy w ponadregionalnym
powiązaniu kooperacyjnym?
Weryfikowane jest czy wnioskodawca jest członkiem ponadregionalnego powiązania
kooperacyjnego od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie. Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie powiązanie
kooperacyjne musi spełniać następujące warunki:
• do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
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• przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach lub
prowadząc działalność gospodarczą, współpracują ze sobą w procesie
tworzenia produktów lub usług o komplementarnym charakterze;
• działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający
powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
• w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z
co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski
Wschodniej;
• na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie
kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.
Powyższe kwestie weryfikowane są na podstawie informacji zawartych we wniosku o
dofinansowanie. Nie są wymagane załączniki do wniosku w tym zakresie. Przy czym
dokumenty potwierdzające ww. informacje mogą być przedmiotem weryfikacji
podczas kontroli w miejscu realizacji projektu.

Jak sprawdzane jest kryterium innowacyjność produktu lub procesu
technologicznego?
Ocenie podlega, czy projekt dotyczy:
• wdrożenia innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co
najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt lub proces
technologiczny charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych
przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań
dostępnych/stosowanych na rynku polskim lub
• wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych
samodzielnie, na zlecenie lub zakupionych, których rezultatem jest innowacja
produktowa lub technologiczna innowacja procesowa co najmniej na poziomie
przedsiębiorstwa wnioskodawcy, tzn. objęty wdrożeniem produkt lub proces
technologiczny charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych
przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań
stosowanych dotychczas u wnioskodawcy,
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• jednocześnie, w przypadku innowacji produktowej, ocenie podlega, czy nowe
cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla
odbiorców produktu.
W przypadku projektu polegającego na wdrożeniu wyników prac badawczorozwojowych:
• przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą być bezpośrednio
powiązane i kluczowe dla opracowania/udoskonalenia procesu
technologicznego, produktu (wyrobu lub usługi), którego dotyczy projekt. Przez
prace B+R należy rozumieć prace badawczo-rozwojowe zgodnie z definicją
określoną w rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z
późn. zm.);
• kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie tj.
wnioskodawca dysponuje wynikami prac badawczo-rozwojowych, w
szczególności na wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa
majątkowe do tych wyników, udzielona licencja na korzystanie z tych wyników,
przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony
został patent. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji
potwierdzającej posiadanie wskazanych praw;
• prace badawczo-rozwojowe muszą być zakończone i odebrane. Ponadto, w
przypadku prac badawczo-rozwojowych zakupionych lub zleconych muszą być
opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez wnioskodawcę
wynikami prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca musi dołączyć kopie
dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty.

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu
wnioskodawcy?
Maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację
jednego projektu wynosi 10 mln PLN.
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Jaka jest maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych
projektu?
Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi
równowartość 50 mln EUR.

Jaka jest minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu?
Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.

Jaką pomoc stanowi dofinansowanie?
Dofinansowanie stanowi:
1. regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną zgodnie z przepisami rozdziału I, art.
13 i 14 rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie
wydatków, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu
2. pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP udzielaną zgodnie z przepisami
rozdziału I, art. 18 rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 651/2014
w zakresie wydatków, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu
3. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności udzielaną zgodnie z przepisami
rozdziału I, art. 28 rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 651/2014
w zakresie wydatków, o których mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu
4. pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013

Jaki jest cel konkursu?
Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym
stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POPW oraz celów poddziałania
określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności zwiększenie potencjału
MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych w zakresie
zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Cel będzie realizowany dzięki
wsparciu tworzenia innowacyjnych produktów lub opracowania innowacyjnych
procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R
przez MŚP.
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Jaki jest okres realizacji projektu?
W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie
następujące warunki:
1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku ani w
dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
2. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu
kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

Jaki jest termin rozstrzygnięcia konkursu?
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, to 4 miesiące od dnia zamknięcia
naboru wniosków o dofinansowanie.

Jakie jest miejsce realizacji projektu?
Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego
województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Jeżeli realizacja
projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach wszystkie miejsca lokalizacji muszą
znajdować się na terenie Polski Wschodniej. W przypadku projektów polegających na
zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się
lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został
zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terytorium co najmniej
jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, dotyczące inwestycji
początkowej i prowadzące do:
1. wdrożenia innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co
najmniej na skalę polskiego rynku lub
2. wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych
samodzielnie, na zlecenie lub zakupionych, których rezultatem jest innowacja
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produktowa lub technologiczna innowacja procesowa co najmniej na poziomie
przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali
lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy:
1. zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
2. przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy,
w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o
dofinansowanie osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy
PLN oraz
3. należą od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które
spełnia łącznie następujące warunki:
a. do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
b. przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach
lub prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie
tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym
charakterze;
c. działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający
powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polski;
d. w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą
członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z
terenu makroregionu Polski Wschodniej;
e. na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne
powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.
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Na jakich obszarach wsparcia koncentruje się PARP w kontekście
programu Polska Wschodnia (POPW)?
PARP wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców konkretnymi działaniami,
które dynamizują ich rozwój, podnoszą potencjał innowacyjności i konkurencyjności,
umożliwiają podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia
biznesu. Koncentrujemy się na pięciu obszarach wsparcia:
• inwestycje w innowacje
• dizajn
• rynek start-upowy
• internacjonalizacja
• infrastruktura

W jaki sposób PARP uczestniczy w programie Polska Wschodnia (POPW)?
PARP uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia jako Instytucja
Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację działań w ramach osi priorytetowych: I
(Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) i II (Nowoczesna infrastruktura transportowa).
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