Pilotaż Elektro ScaleUp – Najczęściej zadawane pytania
1. Czy konsorcjum, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu naboru Elektro ScaleUP należy
rozumieć jako projekt partnerski w rozumieniu Art. 33 ustawy wdrożeniowej?
- Nie. Konsorcjum, o którym mowa w Regulaminie naboru Elektro ScaleUP nie należy utożsamiać
z „partnerstwem”, o którym mowa w §33 ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z ww. regulaminem
konsorcjum może zostać utworzone przez Wnioskodawcę do celu realizacji projektu. W takim
przypadku ocena wniosku o udzielenie grantu uwzględni w ramach adekwatnych kryteriów potencjał
całego konsorcjum, przy czym minimalne spełnienie kryteriów dostępu oraz kryteriów jakościowych
badane będzie w odniesieniu do lidera konsorcjum samodzielnie zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu
naboru. Informacje o podmiotach biorących udział w realizacji projektu, zakresie ich zaangażowania,
opis doświadczenia i uzasadnienie ich udziału w wybranej roli, należy zamieścić w załączniku nr 2 do
wniosku o udzielenie grantu.

2. Czy członkowie konsorcjum mogą ponosić wydatki kwalifikowane w projekcie?
- Nie. Stroną umowy z PARP będzie Wnioskodawca - lider konsorcjum, na którym spoczywa obowiązek
i odpowiedzialność za realizację projektu zgodnie z umową o powierzenie grantu. Wnioskodawca
w każdym przypadku jest jedynym podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków
kwalifikowanych w ramach projektu. Co do zasady udział konsorcjantów w projekcie jest bezkosztowy,
co nie wyklucza, że w oparciu o zasady opisane w §15 umowy o powierzenie grantu członek konsorcjum
będzie wykonawcą zamówień w projekcie. Szczególna uwagę należy zwrócić na warunki wskazane
w §15 ust. 6 umowy, wykluczające udzielenie zamówienia w określonych przypadkach.

3. 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.

4. 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 programem
akceleracyjny. Tym samym wykazanie doświadczenia związanego z realizacją powyższych projektów
nie będzie wystarczające dla uznania kryterium dostępu nr 3 za spełnione.

5. Czy Partner konsorcjum, może być powiązany z odbiorcą technologii (dużym lub średnim
przedsiębiorstwem)?
Konsorcjum zgodnie z Regulaminem naboru zawiązane może być dla celów realizacji projektu – tym
samym włączenie konkretnego podmiotu do konsorcjum należy wiązać z jego istotną rolą w procesie
realizacji programu akceleracji.
Tym samym wystąpienie powiązań w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w rozumieniu § 15 ust. 6 umowy o powierzenie grantu pomiędzy:
a) członkiem Konsorcjum, a beneficjentem końcowym
oraz
b) członkiem Konsorcjum, a odbiorcą technologii
należy uznać za niedopuszczalne z punktu widzenia konieczności zapobiegania konfliktowi interesów
w trakcie realizacji projektu.
W związku z powyższym wymagane jest, aby oświadczenie o braku powiązań, o którym mowa
w §3 ust. 9 pkt 11) umowy o powierzenie grantu w odniesieniu do Grantobiorcy, składali wszyscy
członkowie konsorcjum zawartego dla celu realizacji projektu. Zapewnienie odpowiedniego
mechanizmu weryfikacji powyższych oświadczeń stanowiłby jednocześnie wypełnienie zobowiązań
Grantobiorcy wynikających z §20 umowy o powierzenie grantu (Nadużycia finansowe).

