Ogłoszenie o konkursie do działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji Bony na cyfryzację
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako
Instytucja Pośrednicząca dla działania 6.2 Bony na cyfryzację VI osi priorytetowej:
Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w
kontekście pandemii COVID-19 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 na dofinansowanie projektów w ramach
działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej
za pośrednictwem Generatora Wniosków (link1) udostępnionego za pośrednictwem strony
internetowej PARP w terminie od 20 września 2021 r. do 20 października 2021 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie
przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin
składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru
wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje zgodnie z § 16 ust. 2 nie później niż na 3 dni
roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez
MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie)
poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian
procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób
zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na
wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Projekt może
dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub
znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów
przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.
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Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 20 września 2021 r.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro przedsiębiorcy, mali
lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do
rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
110 000 000,00 zł
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, natomiast
dofinansowania 51 000 zł.
Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
1) zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w
formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy
księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego –
komponent obligatoryjny projektu;
2) zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub
związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i
zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych,
prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania
cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.
Zasady przeprowadzania konkursu
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu
znajdują się w Regulaminie konkursu.
Pełna dokumentacja konkursu (link)
Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o
dofinansowanie w ramach poddziałania (FAQ) znajdują się na stronie poddziałania.
Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego
dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również
Infolinia PARP odpowiadając na pytania kierowane na adres poczty elektronicznej:
info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

