2.3.2. POIR Bony na innowacje dla MŚP - etap I usługowy, 2018 r.
1. Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach poddziałania 2.3.2. POIR Bony na innowacje dla MŚP?
O dofinasowanie mogą się starać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioski składane przez przedsiębiorców dotyczą projektów
obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
2. W jaki sposób należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu?
Wniosek o dofinansowanie jest składany drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora
Wniosków. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o
dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu. Wszelkie inne formy
elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i
nie będą podlegać ocenie. Generator Wniosków dostępny jest pod adresem:
https://lsi1420.parp.gov.pl/home
3. Jaka jest maksymalna kwota dofinasowania projektu?
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
4. Co zalicza się do kosztów kwalifikowanych w poddziałaniu 2.3.2. POIR Bony na innowacje MŚP?
Zgodnie z Regulaminem konkursu, kosztami kwalifikowalnymi projektu są koszty dokonane w sposób
przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i
celów projektu oraz celów określonych dla działania i poddziałania, poniesione w związku z realizacją
projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza
się koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
5. Czy można złożyć wniosek o dofinasowanie w partnerstwie?
O dofinasowanie mogą się ubiegać wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Regulamin nie
uwzględnia kwestii składania wniosków w partnerstwie, dlatego nie jest to możliwe.
6. Czy projekt powinien wpisywać się w Krajową Inteligentna Specjalizację?
Wymagane jest aby projekt dotyczył innowacji w obszarze wskazanym w dokumencie strategicznym
pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja” („KIS”), stanowiącym załącznik do Programu Rozwoju
Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Ocena dokonywana
będzie zgodnie z wersją dokumentu aktualną na dzień ogłoszenia naboru. KIS jest dokumentem
otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania
oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w
dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP).
Załącznik dostępny jest w dokumentacji konkursowej pod adresem:
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-wramach-poddzialania-2-3-2-poir-etap-i-uslugowy-2018-r
7. Ile będzie trwała ocena projektu?

Ocena projektów trwa do 60 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie
w danej rundzie konkursu.
8. W jaki sposób przekazywana jest informacja o rozstrzygnięciu konkursu?
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu rundy konkursu, PARP informuje na piśmie każdego z
wnioskodawców o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby
punktów uzyskanych przez projekt. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia rundy konkursu, PARP
publikuje na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów, które spełniły kryteria
wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do
dofinansowania.
9. Od kiedy można rozpocząć realizację projektu?
Realizowanie projektu można rozpocząć najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie. Przy czym za rozpoczęcie realizacji uważa się dzień zaciągnięcia pierwszego
prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia towarów lub usług związanych z realizacją projektu,
z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu. Za działania przygotowawcze uznaje
się proces wyboru wykonawcy usługi i przygotowania dokumentacji związanej z wyborem
wykonawcy. Moment zawarcia umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą jest uznawany za
rozpoczęcie realizacji projektu.
10. Jakie warunki należy spełnić aby umowa była zawarta?
Po wytypowaniu projektu do dofinasowania, wnioskodawca jest zobligowany do dostarczenia
dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy. Wykaz wymaganych dokumentów dostępny jest w
dokumentacji konkursowej pod adresem: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dlanaboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-etap-i-uslugowy-2018-r
Termin dostarczenia dokumentów nie może przekraczać 7 dni od dnia doręczenia wezwania. PARP
sprawdza kompletność oraz prawidłowość sporządzenia dokumentów dostarczonych przez
wnioskodawcę, a także dokonuje weryfikacji, czy wnioskodawca może otrzymać dofinasowanie. W
przypadku niedostarczenia kompletnych co do formy i treści dokumentów w tym terminie, PARP
może odstąpić od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
11. Co może zrobić wnioskodawca w przypadku negatywnej oceny projektu?
W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnej ocenie projektu, wnioskodawca ma
prawo do wniesienia do PARP protestu. PARP, jako instytucja właściwa, weryfikuje prawidłowość
oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów. Zgodnie z rozdziałem 15 ustawy wdrożeniowej
protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W
uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest
skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym
właściwa instytucja informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może
przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego otrzymania.

2.3.2. POIR Bony na innowacje dla MŚP - etap II inwestycyjny, 2018 r.
1. Czy może zostać skrócony termin na składanie wniosków o dofinansowanie?
Zgodnie z regulaminem, termin na złożenie wniosków może ulec skróceniu w przypadku, gdy:

a) kwota dofinasowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych w
województwie mazowieckim przekroczy 300% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych
projektów w konkursie.
b) kwota dofinasowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych w
województwach innych niż mazowieckie przekroczy 300% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie
tych projektów w konkursie.
Informację o skróceniu terminu naboru PARP zamieści na swojej stronie internetowej oraz na
portalu, nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem zakończenia naboru.
2. Jaka jest kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów?
Zgodnie z § 3 ust. 5 regulaminu konkursu kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie
projektów:
a) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 6 809 660,00 zł;
b) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 63 190 340,00 zł;
3. Czy kwota środków przeznaczona na dofinansowanie może ulec zwiększeniu?
Jest możliwe aby kwota środków przeznaczonych na dofinasowanie uległa zwiększeniu, o czym PARP
niezwłocznie powiadomi każdego wnioskodawcę, poprzez zamieszczenie na swojej stronie
internetowej oraz na portalu informacji o zwiększeniu finasowania.
4. Kto może uzyskać dofinasowanie?
O dofinasowanie mogą się starać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, których projekty dotyczą
jednej z form inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji opracowanej w ramach
etapu usługowego. Etap inwestycyjny jest swoistą kontynuacją etapu usługowego, dlatego
wymagane jest aby projekt dotyczył wdrożenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji
technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu
Poddziałania 2.3.2 PO IR.
Wnioskodawcy oraz projekty powinni spełniać kryteria wyboru projektów obowiązujące dla
poddziałania, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IR.
5. Od kiedy można rozpocząć realizację projektu?
Projekt można zacząć realizować dzień po złożeniu wniosku o dofinasowanie. Przy czym za
rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego
zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań
przygotowawczych do realizacji projektu. Za działania przygotowawcze uznaje się proces wyboru
wykonawcy usługi i przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy. Moment
zawarcia umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą jest uznawany za rozpoczęcie realizacji
projektu.
Niedopuszczalne są projekty, których realizację wszczęto przed lub w dniu złożenia wniosku.
6. Jak długi może być okres realizacji projektu?
Okres realizacji projektu nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji
projektu. Ponadto okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu
kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.
7. Jaka może być minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż zatwierdzona we
wniosku o dofinansowanie złożonym w etapie usługowym.
8. Jaka może być maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu?
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 800 000,00 zł.
9. Czy wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek?
Zgodnie z regulaminem, w ramach konkursu wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o
dofinansowanie na wdrożenie wyników usługi, zrealizowanej w ramach projektu wspartego ze
środków poddziałania 2.3.2 POIR w ramach etapu usługowego.
10. Czy dopuszczalne jest uzupełnienie lub poprawienie wniosku?
W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków w zakresie warunków formalnych,
PARP wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wnioskodawca powinien uzupełnić braki w terminie
7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. Zakres nanoszenia
poprawek jest określany przez PARP, jednocześnie regulamin zastrzega brak dopuszczalności
wprowadzenia zmian innych niż wskazane w wezwaniu. Możliwe jest wyłącznie jednokrotne
uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym przez PARP w
wezwaniu.
W sytuacji wystąpienie oczywistych omyłek PARP może je poprawić bez konieczności wzywania
wnioskodawcy do ich poprawienia, jedynie informuje o tym wnioskodawcę na adres poczty
elektronicznej wnioskodawcy.
11. Ile będzie trwała ocena projektów?
Od dnia zakończenia naboru wniosków w danej rundzie konkursu, ocena projektów będzie trwała do
60 dni.
12. Jaki jest przewidywany termin rozstrzygnięcia danej rundy konkursu?
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o
dofinansowanie w danej rundzie konkursu. O wynikach oceny projektu PARP informuje na piśmie
każdego z wnioskodawców wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów uzyskanych przez
projekt.
13. W jaki sposób dokonywana jest ocena projektów?
Ocena dokonywana jest przez KOP w formie niezależnej oceny projektu przez co najmniej dwóch
członków KOP.
Ocena projektów obejmuje:
1) ocenę formalną oraz
2) ocenę merytoryczną.
Zgodnie z regulaminem konkursu ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów jest jednoetapowa.
14. Co może zrobić wnioskodawca w przypadku negatywnej oceny projektu?
Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, w przypadku negatywnej oceny projektu
wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego rozpatrzenia złożonego

wniosku. Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o
negatywnej ocenie.
15. Jaka jest maksymalna kwota dofinasowania projektu?
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy
pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878) maksymalna intensywność pomocy
regionalnej liczona jest jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie
dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą i wynosi:
1) 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,
warmińsko-mazurskiego;
2) 35% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego,
małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na
obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego,
radomskiego i warszawskiego wschodniego;
3) 25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;
4) 20% – na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;
5) 15% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r.
do dnia 31 grudnia 2017 r.;
6) 10% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018
r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
Maksymalne intensywności pomocy stosują się do inwestycji dużych przedsiębiorstw – można je
zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20
punktów procentowych w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

