
 
 

Nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach 

poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB 

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

 

pilotaż GovTech inno_LAB 

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór nr 1 (1/2020) na wybór projektów 

grantowych w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów 

inno_LAB.  

 

Pilotaż GovTech inno_LAB organizowany jest przez PARP w ramach inicjatywy GovTech 

Polska realizowanej pod patronatem Prezesa Rady Ministrów dla instytucji z administracji 

publicznej (rządowej i samorządowej), którego celem jest angażowanie technologicznych 

spółek do współpracy z instytucjami publicznymi.  

 
Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za 

pośrednictwem Generatora, z zastrzeżeniem §6 ust. 9-14 Regulaminu naboru, w terminie 

od 22 grudnia 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 16:00:00). 

Nabór nie jest podzielony na rundy. 

 
 

Rodzaje projektów 

 
W pilotażu GovTech inno_LAB grant mogą otrzymać projekty, których celem jest 

podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie wdrażania 

innowacji, w ramach działalności niebędącej działalnością gospodarczą JST, w szczególności 

stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego dialogu technicznego oraz 

dwuetapowego konkursu, określonych w PZP. 

Wybór Grantobiorców następuje w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez PARP, o 

którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. 

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do wsparcia 

 
Do kosztów kwalifikowalnych projektu, których katalog wskazano w §5 ust. 8 i 9 Regulaminu 



naboru, zalicza się koszty obejmujące poniższe kategorie:  

a) koszty bezpośrednie wynagrodzeń członków zespołu projektu,  

b) koszty delegacji członków zespołu projektu, 

c) informacja i promocja, 

d) koszty przeznaczone na podniesienie kompetencji JST. 

 

 

 

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o grant 

 
O grant w ramach pilotażu mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz rozwoju 

gospodarczego oraz podmioty działające na rzecz innowacyjności, będące osobą prawną 

prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do 

odpowiedniego rejestru.  

 

Budżet naboru  

 
Kwota środków przeznaczonych na powierzenie grantów w naborze wynosi 5 000 000,00 zł. 

 

Poziom wsparcia projektów w naborze 

 
1)    Minimalna wartość grantu – nie określono. 
2)    Maksymalna wartość grantu – 2 500 000,00 zł. 
 

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych.  

Nie określa się minimalnego poziomu wkładu własnego Wnioskodawcy. 

 

Forma pomocy 

 
Pomoc finansowa w ramach pilotażu GovTech inno_LAB  jest udzielana w formie 
bezzwrotnego wsparcia finansowego. 
 
Grantobiorca udziela JST pomocy finansowej niestanowiącej pomocy publicznej, o której 

mowa w § 45 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 

2015 r.  

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 871,  

z późn. zm.). 

 

Zasady przeprowadzania naboru 



 

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru 

znajdują się w Regulaminie naboru. Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru 

projektów grantowych oraz składania wniosków o powierzenie grantu w ramach pilotażu 

(FAQ) znajdują się na stronie pilotażu. Ewentualne pytania można przesyłać za 

pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie działania. Wyjaśnień 

dotyczących naboru udziela również Informatorium PARP odpowiadając na zapytania 

kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod 

numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202. 

 

Sposób i miejsce udostępniania dokumentacji, w tym Regulaminu naboru 

 
Pełna dokumentacja naboru nr 1 (1/2020) w ramach pilotażu GovTech inno_LAB, w tym 

Regulamin naboru zawierający szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów 

oraz zasad przeprowadzania naboru został opublikowany pod poniższym adresem: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/govtech-inno-lab 

 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/govtech-inno-lab
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