Pilotaż Elektro ScaleUp – Najczęściej zadawane pytania
1. Co oznacza sformułowanie „Wnioskodawca zrealizował co najmniej 1 program akceleracyjny”
użyte w kryterium dostępu nr 3? Czy realizacja kompletnej rundy akceleracji (rekrutacja, ocena,
akceleracja, analiza efektów) w ramach dłuższego programu spełnia tę definicję?
- Tak. Kryterium ma na celu weryfikację, czy akcelerator dysponuje doświadczeniem we wszystkich
niezbędnych procesach składających się na program akceleracyjny. Jeżeli program akceleracyjny
składał się z cyklicznych rund realizowanych na tych samych zasadach, a w ramach pojedynczej rundy
odbył się cały proces wskazany w pytaniu, zakończona runda traktowana będzie jako „program
akceleracyjny”, o którym mowa w kryterium.

2. Czy realizacja projektu w ramach Działania 3.1 PO IG lub Poddziałania 1.1.1 PO PW kwalifikuje
się jako program akceleracyjny zgodnie z kryterium dostępu nr 3?
- Nie. Zarówno w Działaniu 3.1 PO IG Inicjowanie Działalności Innowacyjnej, jak i w Poddziałaniu 1.1.1
PO PW Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów, istotą działań była preinkubacja i inkubacja
pomysłów biznesowych i nie zawierały one kompleksowych działań stanowiących program
akceleracyjny. Tym samym wykazanie doświadczenia związanego z realizacją powyższych projektów
nie będzie wystarczające dla uznania kryterium dostępu nr 3 za spełnione.
3. W jakim trybie Wnioskodawca niebędący podmiotem o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.
zm.) wybiera partnerów do realizacji projektu? Czy obowiązuje go tryb określony w Art. 33 ust.
2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 mówiący o konieczności publikacji
ogłoszenia z co najmniej 21 dniowym terminem zgłaszania się?
Wskazany ustęp ustawy o zasadach realizacji programów określający tryb wyboru partnerów do
projektu realizowanego w partnerstwie dotyczy wyłącznie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp).
Podmioty inne, niż te, o których mowa w art. 3 ust. 1 Pzp, dokonują wyboru Partnerów w sposób
uzasadniony z punktu widzenia realizacji projektu. Uzasadnienie wyboru konkretnego partnera do
powierzonych zadań musi zostać zawarte we wniosku o powierzenie grantu w punkcie „Struktura
partnerstwa z podziałem zadań i odpowiedzialności”. W tym punkcie wniosku, jako element
uzasadnienia, można dodatkowo zawrzeć opis sposobu wyboru danego partnera

