Pytania i odpowiedzi
Działanie 2.5 POIR – Programy akceleracyjne
1. Czy Odbiorca Technologii może być jednocześnie beneficjentem (akceleratorem)?
Nie. Odbiorca Technologii, jak i beneficjent (akcelerator) są zdefiniowani w §2 Regulaminu konkursu:




beneficjent (akcelerator) to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej; podmiot
działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności,
w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów
opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają
na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji;
odbiorca technologii to przedsiębiorca spełniający definicję średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu
załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 lub duży przedsiębiorca, prowadzący działalność
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,
zainteresowany wykorzystaniem technologii lub współpracą przy rozwoju produktów (w tym usług)
startupów uczestniczących w akceleracji; niepowiązanego z wnioskodawcą w rozumieniu art. 6c ust. 2
ustawy o utworzeniu PARP.

W projektach działania 2.5 POIR „beneficjentem” może być wyłącznie akcelerator. Odbiorca technologii nie
ponosi wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, współpracuje przy rozwoju produktu na etapie
akceleracji w celu wykorzystania technologii oraz zapewnia wkład pieniężny w realizację projektu (jeśli
dotyczy).
Zgodnie z treścią Instrukcji wypełniania wniosku, „stroną umowy o dofinansowanie jest jedynie akcelerator,
który jest odpowiedzialny na przygotowanie i realizację projektu”. Oznacza to, że odbiorcy technologii nie są
stroną umowy o dofinansowanie zawieranej z PARP.
2. Co oznacza zwrot „podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na
rzecz innowacyjności”. Czy jest jakieś kryterium?
Przedmiot i cele działalności wnioskodawcy, w szczególności działanie na rzecz rozwoju gospodarczego oraz
innowacyjności, powinny wynikać z jego dokumentów statutowych / rejestrowych. W innym wypadku należy
wykazać, że aktywności podejmowane przez podmiot w ramach jego regularnej działalności mają charakter
działań na rzez rozwoju gospodarczego lub na rzecz innowacyjności (pole we wniosku o dofinansowanie:
Uzasadnienie kwalifikowalności Wnioskodawcy). Wnioskodawca w ramach II etapu oceny badany jest także
pod kątem kolejnych kryteriów o podmiotowym charakterze: Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do zarządzania
projektem grantowym oraz Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do realizacji programu akceleracji.
3. Czy wnioskodawca to beneficjent (akcelerator)?
Wnioskodawca to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 28 ustawy wdrożeniowej, który złożył wniosek
o dofinansowanie projektu. W przypadku przyznania dofinansowania i zawarcia umowy o dofinansowanie staje
się on beneficjentem, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej. W przypadku działania 2.5 POIR
wnioskodawcą, a następnie beneficjentem, jest akcelerator.
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4. W projekcie uczestniczą „minimum 3 średnie lub duże firmy w każdym programie akceleracyjnym”.
W jakiej roli mają występować te podmioty? W jaki sposób łączone są te firmy ze sobą?
Projekt realizowany jest przez beneficjenta (akcelerator) we współpracy z odbiorcami technologii, którzy mając na uwadze własne potrzeby biznesowe - zapewnią dostęp do infrastruktury umożliwiającej walidację
produktu (rozwiązania startupu).
Zgodnie z kryterium wyboru projektów nr 4 (II etapu oceny) Zasoby i potencjał Odbiorcy technologii do
uczestnictwa w programie akceleracji, kryterium zostanie spełnione, jeśli co mniej trzech wskazanych we
wniosku Odbiorców technologii spełni warunki określone kryterium.
Należy również pamiętać, że integralną część wniosku o dofinansowanie stanowią podpisane przez odbiorców
technologii listy intencyjne. Są to obligatoryjne załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu,
poświadczające zainteresowanie odbiorców technologii współpracą przy realizacji projektu oraz deklarujące
wniesienie przez podmiot wkładu własnego do projektu. Do wniosku należy dołączyć oddzielny list intencyjny
dla każdego z odbiorców technologii przewidzianych w projekcie. Nie każdy odbiorca technologii, który zawarł
list intencyjny z wnioskodawcą, zobowiązany jest wnieść współfinansowanie do projektu. Zadeklarowane przez
wnioskodawcę środki własne, pochodzące od odbiorców technologii będących stronami listów intencyjnych,
muszą stanowić minimum 50% kwalifikowanych kosztów operacyjnych projektu.
Uwaga: Odbiorca technologii nie może być powiązany własnościowo lub personalnie z akceleratorem oraz
startupami objętymi wsparciem w ramach projektu. Rodzaje niedozwolonych powiązań między ww.
podmiotami opisuje art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Ile powinien wynieść wkład prywatny firm w kosztach akceleracji ?
Rodzaje kosztów kwalifikowanych do wsparcia związanych z realizacją projektu i ich źródła finansowania
określa poniższy schemat.
RODZAJE KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH WSPARCIU
pomoc publiczna dla startupów
Granty

doradztwo

DOFINANSOWANIE PARP
(max. 100%)

koszty operacyjne
koszty bezpośrednie – wynagrodzenia
DOFINANSOWANIE PARP
(max. 50%)

wkład własny
(min. 50%)

koszty pośrednie
(do 15% kosztów wynagrodzeń)
DOFINANSOWANIE PARP
(max. 50%)

wkład własny
(min. 50%)

koszty kwalifikowane

UWAGA: kwota dofinansowania kosztów operacyjnych ≤ 25% kwoty dofinansowania pomocy publicznej
Jak wynika z powyższego, wkład prywatny, zapewniany przez akcelerator ze środków pozyskanych od
odbiorców technologii (średnie i duże przedsiębiorstwa), dotyczy min. 50% kwalifikowanych kosztów
operacyjnych. Z kolei koszty operacyjne akceleratora nie mogą przekraczać 20% łącznej kwoty dofinansowania
(tj. nie mogą stanowić więcej, niż 25% kwoty uzyskanej na wsparcie startupów - pomoc publiczna w formie
grantów oraz doradztwa).
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Kryteria wyboru projektów wykluczają z kolei możliwość nakładania na akcelerowane przedsiębiorstwa typu
startup jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w procesie akceleracji. Sam program akceleracji ma
charakter equity – free, tzn. w trakcie jego realizacji nie ma możliwości obejmowania udziałów
w akcelerowanych startupach przez akceleratory lub podmioty z nim powiązane w rozumieniu art. 6c ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 poz 110).
6. Czy na jeden program akceleracyjny przypada ok. 40 startupów?
Poziom wskaźników projektu, w szczególności wskaźników odnoszących się do liczby przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie, jest określany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie - powinien być
realny i adekwatny do założeń oraz celów projektu. Każdy ze startupów, który otrzyma w ramach projektu
wsparcie akceleratora (pomoc publiczną), niezależnie od jej wysokości, powinien zostać uwzględniony
w wartości końcowej przedmiotowego wskaźnika.
Przykładowy budżet projektu wynoszący 15 mln zł (tj. maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie)
pozwoli wesprzeć maksymalną dopuszczalną kwotą grantu (200 tys. zł) oraz doradztwem w maksymalnej
wysokości (50 tys. zł) 48 startupów.
Racjonalność i adekwatność obranych wskaźników projektu podlega weryfikacji w ramach oceny
przeprowadzanej przez Panel ekspertów w PARP.
7. Jakie są warunki wdrożeń rozwiązań startupów? Na kim spoczywa ta odpowiedzialność ?
Proces wdrożenia rozwiązania powinien zostać podjęty w wyniku pozytywnej realizacji indywidualnego
programu akceleracji, tj. w ramach etapu post – akceleracji trwającej przez okres do 12 miesięcy, począwszy od
zakończenia indywidualnego programu akceleracji. Zgodnie z dokumentacją konkursową finalnym momentem
indywidualnej akceleracji zrealizowanej w ramach projektu jest pozyskanie wyników walidacji produktu
w warunkach odpowiadających warunkom rzeczywistym (rynkowym).
Wdrożenie ma miejsce u jednego z odbiorców technologii uczestniczących w realizacji projektu. Realizacja
wdrożenia może przyjąć jedną z form wskazanych w Instrukcji wypełniania wniosku od dofinansowanie, tj.:
- sprzedaż praw własności do rozwiązania lub
- odpłatne użytkowanie rozwiązania na zasadzie licencji wyłącznej lub niewyłącznej lub
- określenie warunków partycypacji w zyskach ze sprzedaży rozwiązania (revenue share) lub
- inwestycja kapitałowa w startup przez odbiorcę technologii lub posiadany przez niego fundusz lub
- wprowadzenie produktu (w tym usługi) na rynek.
Etap post-akceleracji realizowany jest w ramach projektu. Za wszelkie działania projektowe odpowiada
beneficjent w zakresie określonym umową o dofinansowanie.
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8. Skoro źródło finansowania uzależnione jest nie od siedziby beneficjentów, a od miejsca realizacji
projektu, czy oznacza to w praktyce siedzibę beneficjenta końcowego, czyli startupu (startupów)?
W ramach ogólnopolskich programów operacyjnych występuje podział środków na tzw. „kopertę mazowiecką”
oraz „kopertę” przeznaczoną dla pozostałych województw. Ze względu na obowiązek realizacji
ogólnopolskiego naboru startupów do programów akceleracyjnych we wszystkich projektach działania 2.5
POIR, projekty finansowane są proporcjonalnie z obu „kopert”. W praktyce oznacza to, że zarówno działania
informacyjno-promocyjne, jak i pozostałe związane z naborem startupów do akceleracji, muszą mieć charakter
ogólnopolski i nie mogą ograniczać się do wybranych regionów. Tym samym miejscem realizacji projektów 2.5
POIR jest obszar całego kraju i każdy projekt wybrany do wsparcia uzyskuje dofinansowanie proporcjonalnie
z obu kopert.
9. Kto zgłasza startupy do udziału w programie akceleracyjnym ?
Program akceleracji realizowany jest jako element projektu grantowego, zgodnie z art. 35 i 36 ustawy
wdrożeniowej.
Art. 35 ust. 3 ww. ustawy stanowi:
„Grantobiorcą jest podmiot (…) prywatny [tj. startup – dop. PARP] (…), wybrany w drodze otwartego naboru
ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego [tj. Akcelerator – dop. PARP] w ramach realizacji
projektu grantowego.”
W praktyce oznacza to, że startupy zgłaszają się do udziału w projekcie w odpowiedzi na ogłoszenie
akceleratora o prowadzonym otwartym naborze.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca powinien opisać we wniosku,
w jaki sposób będzie przebiegał nabór i selekcja innowacyjnych pomysłów w polu System oceny, selekcji i
pracy z uczestnikami programu. W składzie panelu oceniającego pomysły powinni zostać uwzględnieni
przedstawiciele odbiorców technologii.
10. Przy założeniu, że podmiot ubiega się o dofinansowanie na poziomie 10 mln zł, ile wyniesie wkład
własny akceleratora, ile należy przeznaczyć na programy akceleracyjne, ile na granty dla
pomysłodawców (per pomysł), ile powinien wnieść Odbiorca technologii, oraz jaka kwota przypada
na koszty pośrednie?
Budżet projektu w ramach działania 2.5 POIR musi spełniać opisane poniżej warunki.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:
1) pomocy finansowej udzielonej beneficjentowi końcowemu (startupowi) w formie:
a. grantu rozliczanego uproszczoną metodą w postaci kwot ryczałtowych, o których informuje
załącznik nr 8 do regulaminu [tj. w wysokości maksymalnie 200 000 zł dla jednego
beneficjenta końcowego – dop. PARP],
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b. usług doradczych świadczonych na rzecz beneficjenta końcowego o łącznej wartości do
50 000,00 zł;
2) realizacji 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.
Minimalna wartość dofinansowania wynosi 10 mln zł, maksymalna wartość dofinansowania wynosi 15 mln zł.
Kwota dofinansowania projektu przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych nie przekracza 20%
wnioskowanego dofinansowania, co przy łącznym dofinansowaniu w wysokości 10 mln zł wynosi
maksymalnie 2 mln zł.
Koszty pośrednie projektu są rozliczane wyłącznie według stawki ryczałtowej w wysokości do 15%
bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem zespołu projektowego
(wynagrodzenia). Przy dofinansowaniu kosztów operacyjnych w wysokości 2 mln zł, oznacza to kwotę nie
większą, niż 260 869,56 zł. Dofinansowanie wydatków na wynagrodzenia wyniesie zatem w tym przykładzie
1 739 130,44 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów określonych powyżej w pkt 1) wynosi 100% kosztów
kwalifikowanych, co oznacza, że przy kwocie dofinansowania projektu w wysokości 10 mln zł minimum 8 mln
zł dofinansowania musi zostać przeznaczone na pomoc finansową udzielaną startupom w formie grantów
(w wysokości maksymalnie 200 tys. zł na jeden startup) i usług doradczych (w wysokości maksymalnie
50 tys. zł na jeden startup).
W ramach kosztów kwalifikowalnych nie uwzględnia się kosztu podatku VAT, który może wystąpić np. przy
nabywaniu zewnętrznych usług doradczych. Koszt podatku VAT nie jest kwalifikowany do wsparcia
w projektach 2.5 POIR, finansowany jest w całości ze środków własnych wnioskodawcy.
Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów określonych powyżej w pkt 2) wynosi 50% kosztów
kwalifikowanych, co oznacza, że przy kwocie dofinansowania kosztów operacyjnych w wysokości 2 mln zł,
Wnioskodawca musi pozyskać od odbiorców technologii zaangażowanych do projektu co najmniej 2 mln zł na
pokrycie wydatków kwalifikowanych nieobjętych dofinansowaniem.
11. Czy Wnioskodawcą może zostać przedsiębiorstwo, które posiada status dużego przedsiębiorstwa?
Zasady konkursu nie wykluczają możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie przez przedsiębiorstwo
posiadające status dużego przedsiębiorstwa.
Zgodnie z Regulaminem konkursu (§4 ust. 3) „o dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się 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”.
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W §2 Regulaminu konkursu jako „beneficjenta” określono podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz
innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych
programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter
mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji.
Należy pamiętać, że wnioskodawcy powinni spełniać wszystkie kryteria wyboru projektów o charakterze
podmiotowym, zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu, jak np.: Kwalifikowalność Wnioskodawcy
w ramach działania, Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do zarządzania projektem grantowym oraz Zasoby
i potencjał Wnioskodawcy do realizacji programu akceleracji.
12. Czy odbiorca technologii może być przedsiębiorstwem powiązanym z Wnioskodawcą?
Nie, przy czym rodzaj wykluczonych powiązań określa art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu PARP.
13. Czy odbiorca technologii musi wykazać wkład finansowy w budżecie projektu?
Stroną umowy o dofinansowanie z PARP jest wyłącznie akcelerator. Podmiot ten odpowiada za przygotowanie
projektu (etap wniosku o dofinansowanie), a następnie za realizację projektu (etap realizacji umowy
o dofinansowanie). Odbiorca technologii tym samym nie jest stroną w relacjach z PARP – nie wykazuje
wkładu, ponieważ Wnioskodawcą może być wyłącznie akcelerator.
Wymagany w projekcie wkład prywatny (patrz odpowiedź na pytanie nr 5) wykazywany jest przez
Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w polu: „Kwota wkładu prywatnego”. Kwota ta nie powinna być
niższa, niż wynikająca z deklaracji przedstawionych w listach intencyjnych odbiorców technologii, które
stanowią załączniki do Wniosku o dofinansowanie. Wkład prywatny wykazywany w tym polu we wniosku
stanowi środki Wnioskodawcy pozyskane (lub do pozyskania) od odbiorców technologii, sygnatariuszy listów
intencyjnych. Kwota wkładu prywatnego Wnioskodawcy powinna stanowić co najmniej 50% kwoty
kwalifikowanych kosztów operacyjnych, przedstawionych we wniosku o dofinansowanie, albowiem
poniesione przez akcelerator wydatki kwalifikowane na pokrycie kosztów operacyjnych projektu będą
współfinansowane przez PARP maksymalnie w 50%.
14. Czy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, od Wnioskodawcy będzie wymagane
przedstawienie weksla in blanco?
Prawidłowo wystawione zabezpieczenie wymagane jest w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy
o dofinansowanie. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczeń w tym terminie i formie zaakceptowanej
przez PARP, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem
notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez PARP wraz z deklaracją
wekslową. Dopiero po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia PARP może wypłacić
dofinansowanie.
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Wszystkie warunki związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy, w tym warunki dotyczące
przypadku dofinansowania w formie zaliczek powyżej 10 mln zł, reguluje §16 Wzoru umowy
o dofinansowanie.
15. Startup w ramach akceleracji ma otrzymać zarówno grant oraz wsparcie doradcze. Czy istnieją
preferencje w tym zakresie? Czy wymagana jest jakaś proporcja pomiędzy wysokością grantu,
a akceleracją?
Maksymalna kwota grantu dla jednego startupu to 200 tys. zł. Zasady ustalania kwoty grantu (wartości
udzielonej pomocy), a następnie jego wydatkowania i rozliczania, określa załącznik nr 8 do Regulaminu
konkursu - Kwoty ryczałtowe jako uproszczona metoda rozliczania wydatków.
Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych poniesionych na usługi doradcze świadczone na rzecz
pojedynczego startupu to 50 tys. zł (Regulamin konkursu - §5 ust. 5 pkt 1b).
16. Akcelerator na etapie aplikowania określa odbiorcę technologii (dużego lub średniego przedsiębiorcę)
– czy każdy zaangażowany odbiorca technologii musi zapewnić wkład własny? Czy tylko co najmniej
1 odbiorca technologii musi zapewnić wkład własny, a pozostali już nie?
Kwota wkładu prywatnego wymaganego jako współfinansowanie kosztów operacyjnych, wynosząca
minimum równowartość dofinansowania przez PARP tych kosztów, powinna pochodzić od co najmniej
jednego odbiorcy technologii (Kryterium nr 6: Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz
zgodne z obowiązującymi limitami). Oznacza to, że wymagany wkład prywatny może pochodzić od więcej,
niż jednego odbiorcy technologii, ale nie każdy z zaangażowanych odbiorców technologii (sygnatariusze
załączonych do wniosku listów intencyjnych) winien jest zadeklarować zapewnienie wkładu na rzecz
wnioskodawcy (akceleratora).
Zasoby i potencjał Odbiorców technologii do uczestnictwa w programie akceleracji, w tym koncepcja ich
udziału w programie, badane są w ramach kryterium nr 4 podczas II etapu oceny.
17. Przy założeniu, że wymagany wkład odbiorcy technologii to min. 1 mln zł (a wartość dofinansowania
to 10 mln zł), czy możliwe jest zapewnienie np. 5 odbiorców technologii, których wkład własny będzie
wynosił po 200 000 zł?
W tak przedstawionym modelu, projekt o dofinansowaniu PARP wynoszącym 10 mln zł przewiduje:



pomoc publiczną dla startupów (w formie grantów oraz doradztwa) wynoszącą 9 mln zł,
kwalifikowane koszty operacyjne akceleratora wynoszące 2 mln zł.

Kwalifikowane w tej wysokości koszty operacyjne mogą uzyskać dofinansowanie PARP w wysokości
maksymalnie 1 mln zł (do 50%). To oznacza, że akcelerator musi wykazać dodatkowy 1 mln zł wkładu
prywatnego, pozyskany od przynajmniej jednego odbiorcy technologii (na etapie oceny wniosku
o dofinansowanie potwierdzony listem intencyjnym). Równoważne co do zasady jest wykazanie wkładu
prywatnego na podstawie listów intencyjnych od dwóch lub więcej odbiorców technologii, np. – w omawianym
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modelu - pięciu listów intencyjnych, których deklarowane kwoty sumują się do kwoty wymaganego wkładu
prywatnego, tj. np. 5 odbiorców technologii (5 listów) x 200 tys. zł każdy.
18. Ilu odbiorców może mieć jedna technologia danego startupu – czy może być kilku odbiorców, czy
powinna by wdrożona tylko u jednego odbiorcy?
Z punktu widzenia celu programu akceleracji, którym jest dopracowanie i dostosowanie określonej
technologii danego startupu do potrzeb konkretnego odbiorcy technologii, uzasadnione jest, aby
udostępniający zasoby odbiorca technologii i oferujący rozwiązanie startup mieli możliwość wdrożenia
testowanego rozwiązania w optymalnej z punktu widzenia ich działalności biznesowej formule. Taką
możliwość w większym stopniu wydaje się zapewniać model polegający na wyłączności przedmiotu
wdrożenia, tj. jednoczesna współpraca wdrożeniowa startupu z tylko jednym odbiorcą technologii.
Proces równoległego wdrożenia danej technologii u dwóch lub większej liczby odbiorców nie jest jednak
wykluczony warunkami poddziałania 2.5 POIR.
19. Jeśli jedna technologia może mieć kilku odbiorców, to czy jeden lub część z nich może być spoza
programu akceleracji?
Produkt dopracowany w ramach indywidualnego programu akceleracji może zostać wdrożony
w przedsiębiorstwie, które nie uczestniczy w realizacji projektu, jeśli jest to rozwiązanie optymalne dla
danego startupu. Należy jednak mieć na uwadze, że osiągnięcia wskaźnika rezultatu „Liczba rozwiązań
wypracowanych przez startupy i wdrożonych w przedsiębiorstwach” możliwe jest wyłącznie poprzez
wdrożenia u Odbiorców technologii współpracujących ze startupami w ramach realizowanego programu
akceleracyjnego.
20. Czy dany startup biorący udział w programie akceleracji 2.5 POIR może uzyskać wsparcie również
z innego źródła, np. od innego akceleratora lub z innego programu akceleracji?
Z uwagi na fakt, że proces akceleracji w ramach działania 2.5 POIR powinien być maksymalnie
intensywny, a jego powodzenie zależy w dużej mierze od stopnia zaangażowania startupów, rekomenduje
się, aby w trakcie akceleracji startup nie brał udziału w innych programach wsparcia tego rodzaju.
Pozwoli to zapewnić pełną koncentrację na programie i uzyskać jak największą wartość.
Niemniej jednak jednoczesny udział startupu w innych programach akceleracyjnych lub programach
wsparcia nie jest wykluczony warunkami poddziałania 2.5 POIR.
21. Jaki jest wymagany zakres wsparcia startupu w programie akceleracyjnym? Doradztwo finansowe,
prawne, marketingowe, merytoryczne ? Czy funkcjonuje minimalny wymagany zakresu wsparcia?
Zakres usług dla każdego startupu powinien być ustalany indywidualnie, na podstawie najlepszej
wiedzy akceleratora, w uzgodnieniu ze startupem oraz przy akceptacji współpracującego odbiory
technologii.
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Zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu, za indywidualny program akceleracyjny
uznajemy program dedykowany określonemu beneficjentowi końcowemu, trwający od 3 do 6 miesięcy,
oparty na intensywnej współpracy beneficjenta końcowego, akceleratora i odbiorcy (-ów) technologii,
obejmujący w szczególności wsparcie doradcze, mentorskie oraz wsparcie w formie pieniężnej,
mające na celu przyspieszenie procesu rozwoju produktu (w tym usługi) lub technologii, a
w szczególności ich walidację w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
Zgodnie z treścią kryterium nr 1 (II etap oceny) – „Koncepcja programu akceleracji”, w ramach
dostarczanych usług wyróżnia się np. usługi związane z rozwojem kompetencji biznesowych, usługi
w zakresie technologicznym, wsparcie w poszukiwaniu finansowania, promocję.
W §5 ust. 5 Regulaminu konkursu określono następujące kategorie kosztów kwalifikowalnych
w odniesieniu do pomocy finansowej udzielonej startupowi:
a. grant rozliczany uproszczoną metodą w postaci kwot ryczałtowych na zasadach, o których
informuje załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – o łącznej wartości do 200 000,00 zł;
b. usługi doradcze świadczone na rzecz startupu o łącznej wartości do 50 000,00 zł.
22. Czy określona jest minimalna i maksymalna wartość wsparcia finansowego dla pojedynczego
startupu?
Maksymalna kwota dofinansowana przeznaczona na usługi doradcze świadczone na rzecz
pojedynczego startupu wynosi 50 000,00 zł (Regulamin konkursu - §5 ust. 5 pkt 1b).
Maksymalna kwota grantu dla jednego startupu wynosi 200 000,00 zł. Zasady ustalania kwoty grantu
(wartości udzielonej pomocy), a następnie jego wydatkowania i rozliczania, określa załącznik nr 8 do
Regulaminu konkursu - Kwoty ryczałtowe jako uproszczona metoda rozliczania wydatków.
W ramach przyznanego grantu do 200 000,00 zł, akcelerator przy udziale startupu oraz odbiorcy
technologii jest zobowiązany do opracowania i skalkulowania zindywidualizowanego programu
akceleracji w oparciu o Szczegółowy budżet oraz Harmonogram indywidualnego programu akceleracji,
których wzory dostępne są na stronie internetowej PARP (Dokumentacja konkursowa działania 2.5
POIR - Materiały dodatkowe).
23. W Regulaminie konkursu §3 ust. 4 stanowi:
„Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 200%
alokacji, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru
PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2, nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem
zakończenia naboru”. W jakich okolicznościach termin na pewno zostanie skrócony? Czy możliwe jest
wydłużenie przez PARP powyższego terminu z 5 do 10 dni?
Regulamin dopuszcza skrócenie terminu zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie, jeżeli kwota
dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 200% alokacji.
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O ewentualnym skróceniu naboru w wyniku ponad dwukrotnego przekroczenia alokacji przez wnioskowane
dofinansowanie, PARP poinformuje (…) „nie później, niż na 5 dni przed planowanym terminem zakończenia
naboru”, co oznacza, że może to nastąpić wcześniej, niż wspomniane 5 dni.
Decyzja o ewentualnym skróceniu naboru zawsze jest wynikiem analizy mającej na celu najbardziej efektywne
zarządzanie alokacją dostępną w ramach danego konkursu. PARP na bieżąco monitoruje wartości
dofinansowania złożonych wniosków i we wszystkich wymagających tego przypadkach zapewni
wnioskodawcom niezbędne informacje poprzez komunikaty na stronie konkursu.
24. Wg Regulaminu konkursu „realizacja projektu oraz programu akceleracji nie mogą zostać zaplanowane
później niż na dzień 31 stycznia 2019 r.”. Jednocześnie sama procedura oceny ma trwać do 4 miesięcy
(czyli do 4 stycznia 2019 r.).
Czy to oznacza, że projekt powinien rozpocząć się między 4 a 31 stycznia 2019 r.?
Jak powinniśmy rozumieć pojęcie „realizacja programu akceleracji”? Czy rozpoczęcie przed 31 stycznia
2019 r. działań promocyjnych i informacyjnych spełni ten wymóg konkursowy?
Program akceleracyjny zgodnie z Regulaminem konkursu (§2 pkt 18) określony jest jako sformalizowany
proces identyfikacji potrzeb biznesowych beneficjentów końcowych oraz odpowiedzi na nie poprzez
dostarczenie zindywidualizowanych usług mających na celu zdynamizowanie ich rozwoju, uwzględniający etap
oceny i selekcji beneficjentów końcowych oraz co najmniej 3, trwające od 3 do 6 miesięcy, rundy
indywidualnych programów akceleracji. Zgodnie z §4 ust. 8 pkt 1) Regulaminu konkursu tak rozumiany
program akceleracyjny, w tym ocena i selekcja startupów, powinien zostać rozpoczęty najpóźniej 31 stycznia
2019 roku. W związku z tym samo rozpoczęcie działań promocyjnych i informacyjnych nie będzie uznane za
rozpoczęcie programu akceleracji. Rozpoczęciem programu akceleracji będzie natomiast rozpoczęcie rekrutacji
do pierwszej rundy akceleracji, tj. umożliwienie startupom złożenia aplikacji do programu.
Zgodnie z §8 ust. 3 Regulaminu konkursu ocena złożonych w naborze wniosków trwa do 90 dni, liczonych od
dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie. Ewentualny brak ostatecznych wyników oceny nie
wstrzymuje możliwości rozpoczęcia realizacji projektu. Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie(wtedy wydatki poniesione do dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie nie są kwalifikowalne) lub po złożeniu wniosku.
25. Czy środki na działania informacyjno-promocyjne są zawarte jedynie w puli zryczałtowanych kosztów
pośrednich? Czy można koszty informacyjno-promocyjno-rekrutacyjne uwzględnić w inny sposób
w budżecie?
W ramach działania 2.5 POIR - Programy akceleracyjne Beneficjenci mogą ponosić wydatki na:



pomoc finansową udzielaną startupom w formie grantów oraz usług doradczych (stanowiącą w całości
pomoc publiczną dla beneficjentów końcowym)
koszty operacyjne akceleratora przeznaczone na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz koszty
pośrednie.

Wszystkie działania, które nie stanowią pomocy finansowej dla startupów, muszą zostać sfinansowane
w ramach kosztów operacyjnych akceleratora. W przypadku konieczności poniesienia wydatków innych niż
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przewidziane w § 5 Regulaminu konkursu mogą one zostać poniesione przez Wnioskodawcę w ramach kosztów
niekwalifikowalnych. Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi mogą się znaleźć
w kategorii kosztów bezpośrednich wynagrodzeń zespołu projektowego (§5 ust. 5 pkt 2 lit. a), jeżeli dotyczą
wynagrodzeń osób zaangażowanych do projektu i działających w tym obszarze. Jeżeli jednak wydatków tego
typu nie można zakwalifikować jako wynagrodzenia, należy je sfinansować w ramach kosztów pośrednich
zgodnie z §5 ust. 5 pkt 2 lit. b Regulaminu konkursu.
26. Co dzieje się w hipotetycznej sytuacji, jeśli wkład prywatny przekroczy 50% budżetu? Czy nie wpływa to
na wysokość dofinansowania (tj. nie ulega ono zmniejszeniu o ile mieści się w regulaminowym przedziale
10-15 mln zł)? Czy ze środków z wkładu prywatnego możemy finansować koszty niekwalifikowalne ,
w szczególności dotyczące działań informacyjno-promocyjnych?
Kwota wkładu prywatnego pochodzącego od co najmniej jednego Odbiorcy technologii na pokrycie kosztów
operacyjnych akceleratora została określona jako co najmniej równowartość kwoty dofinansowania tych
kosztów. W przypadku, kiedy wkład prywatny przekroczy określone minimalne wartości, kwota
dofinansowania projektu nie ulega zmniejszeniu.
Dodatkowo należy pamiętać, że kwota wkładu prywatnego, który Odbiorca technologii zobowiązuje się wnieść
do projektu, powinna zostać wskazana w formularzu wniosku o dofinansowanie w polu: „Kwota wkładu
prywatnego”. Kwota powinna odpowiadać tej wskazanej w liście intencyjnym odbiorcy technologii,
stanowiącym załącznik do Wniosku o dofinansowanie. Źródła finansowania oraz zapewnienie wkładu
prywatnego powinny zostać opisane we wniosku o dofinansowanie w polu: „Sposób zapewnienia wkładu
prywatnego”.
Ponadto zgodnie z Kryteriami wyboru projektów „w przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów
oraz jednakowej liczby punktów w kryteriach »Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do realizacji programu
akceleracji«, »Zasoby i potencjał Odbiorcy technologii do uczestnictwa w programie akceleracji« oraz
»Koncepcja programu akceleracji« wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których
Odbiorcy technologii wnoszą do realizacji programu akceleracyjnego większą kwotę środków
prywatnych”.
Jednocześnie należy wskazać, że wydatki kwalifikowalne to wydatki uwzględnione w budżecie projektu,
poniesione w związku z jego realizacją, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Wydatki niekwalifikowalne, w tym np. VAT, są w całości
finansowane ze środków własnych Wnioskodawcy. Natomiast koszty działań informacyjno – promocyjnych
stanowią koszty kwalifikowalne projektu w ramach kosztów operacyjnych akceleratora, wskazanych w §5 ust.
5 pkt. 2) Regulaminu konkursu. Maksymalna intensywność dofinansowania tych kosztów wynosi 50% kosztów
kwalifikowalnych.
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