Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 2.3.6 POIR w 2021 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, 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)
ogłasza konkurs nr 2 w roku 2021 na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania
2.3.6 Granty na Eurogranty.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej
za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony
internetowej PARP (Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 1 kwietnia 2021 r.)
w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.
16:00:00).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
W ramach poddziałania 2.3.6 POIR przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na
przygotowanie projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii
Europejskiej zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską (dalej: Program UE).
Przygotowanie projektu do Programu UE może obejmować działania: obejmujące
organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym poszukiwanie partnerów
tego projektu; polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu; związane z ewentualną korektą
wniosku/aplikacji o Eurogrant oraz podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji
o Eurogrant przed komisją oceny powołaną przez organizatora konkursu.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające
kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do
rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Wnioskodawcą
w ramach poddziałania 2.3.6 POIR mogą być podmioty ubiegające się o dofinansowanie
projektu o Eurogrant w ramach jednego z Programów UE samodzielnie, albo w konsorcjum:
jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 1 000 000,00 zł;
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 4 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant ze
studium wykonalności, dla wnioskodawców:
A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060,00 zł;
B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum
(partner) – wynosi 239 310,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant bez
studium wykonalności, dla wnioskodawców:
A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 64 000,00 zł;
B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum
(partner) – wynosi 23 250,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
Maksymalna intensywność wsparcia wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:
1) opracowanie studium wykonalności;
2) podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu
planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE w zakresie i według
stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej poza granicami kraju;
3) usługi doradcze związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji
w ramach jednego z Programów UE;
4) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę,

w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem
projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
5) organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji
w ramach jednego z Programów UE;
6) tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu
w ramach Programu UE.

Zasady przeprowadzania konkursu
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu
znajdują się w Regulaminie konkursu nr 2/2021.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 100 dni od dnia zamknięcia rundy
naboru wniosków o dofinansowanie.
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
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 poddziałania 2.3.6 POIR
Regulamin konkursu (pobierz plik)
Pełna dokumentacja do poddziałania 2.3.6 POIR (link)
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

