Ogłoszenie o naborze
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja
Pośrednicząca dla Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji" Poddziałania
2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów innoLAB" Pilotaż Granty na dizajn: „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 2016 r. poz. 217) ogłasza nabór w ramach Działania 2.4
„Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji" Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i
pilotaży nowych instrumentów innoLAB" Pilotaż Granty na dizajn.
Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem
Generatora Wniosków [1] udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP1 w terminie: od
27 listopada 2017 r. do 18 stycznia 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Przedmiotem
pilotażu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia zakresu
współpracy przedsiębiorców z branży meblarskiej z profesjonalnymi projektantami.
PARP może powierzyć grant na realizację projektu, który polega na:
1) aktywnej rekrutacji przedsiębiorców [2] (w tym organizacji minimum jednego wydarzenia
networkingowego dla potencjalnych uczestników - przedsiębiorców oraz projektantów,
zawierającego działania edukacyjne na temat wykorzystania designu w budowaniu
wartości przedsiębiorcy, prezentację studiów przypadku polskich przedsiębiorców w tym
zakresie i działania animujące współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami);
2) wyświadczeniu usług opracowania nowego projektu wzorniczego, na rzecz co najmniej 10
przedsiębiorców;
3) wyświadczeniu usług dotyczących innowacji nietechnologicznej (usług doradczych), jeśli
usługi te towarzyszą usługom, o których mowa w pkt 2, związanych z rozwojem
działalności gospodarczej opartej o nowy projekt wzorniczy, w tym dotyczących np.
umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i
technologicznych, komunikacji i dystrybucji zaprojektowanych mebli;
4) zapewnieniu udziału przedsiębiorców, dla których zrealizowano usługę opisaną w pkt 2, w
targach branżowych, w celu zaprezentowania nowych mebli na wspólnym stoisku dla
wszystkich przedsiębiorców biorących udział w projekcie grantobiorcy;
5) organizacji imprezy podsumowującej realizację procesów projektowych, na której
zaprezentowane zostaną powstałe w wyniku projektu meble oraz ich producenci i
projektanci;
6) aktywnej promocji projektu, w tym wyprodukowaniu filmu (zrealizowanego
profesjonalnym, dedykowanym sprzętem filmowym w jakości co najmniej Full HD), na

podstawie scenariusza, który udokumentuje przeprowadzone procesy projektowania mebli
w celu promocji podejścia projektowego wśród innych producentów mebli.
O powierzenie grantu w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy prowadzący
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Kwota przeznaczona na powierzenie grantów dla projektów wynosi : 10 000 000,00 zł
Maksymalna kwota grantu przyznawana grantobiorcy wynosi: 2 500 000,00 zł
Maksymalny poziom finansowania kosztów kwalifikowalnych wynosi 100%, za wyjątkiem kosztów
kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis udzielanej przez grantobiorcę przedsiębiorcom
(maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych udzielanych w formie pomocy de minimis).
W ramach umowy o powierzenie grantu przewiduje się możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do
40% wartości grantu.
Zasady przeprowadzania konkursu.
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się
w Regulaminie naboru.
Dokumenty do pobrania:
Pełna dokumentacja do Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów innoLAB"
Pilotaż Granty na dizajn

[1] link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 27 listopada 2017 r.
[2] należy przez to rozumieć mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę, spełniającego warunki
określone w załączniku I do rozporządzenia KE nr 651/2014, zajmującego się seryjną produkcją mebli,
który do dnia zawarcia umowy z Grantobiorcą nie zatrudniał oraz nie korzystał z usług profesjonalnych
projektantów mebli, nie wyprodukował kolekcji mebli stworzonej przez profesjonalnego projektanta na
rzecz tego przedsiębiorcy oraz posiada własne zaplecze produkcyjne i możliwości wdrożeniowe
nowego wzoru

