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Kategoria 1: Pytania ogólne 
Idź do spisu treści 

Pytanie 1: Czy posiadane listy intencyjne i/lub porozumienia o współpracy przez 

partnera wnioskodawcy są traktowane jako partnerstwa posiadane przez 

wnioskodawcę? 

Współpraca nawiązana przez Partnera (Partnerów) Animatora z 

podmiotami trzecimi na podstawie dokumentów innych, niż umowa / 

porozumienie o współpracy Platformy startowej stanowiącej załącznik do 

wniosku o dofinansowanie nie jest brana pod uwagę w ocenie 

zaangażowania aktorów ekosystemu startupowego w ramach oceny 

spełnienia kryteriów merytorycznych. Zwracam uwagę, że Instrukcja 

wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowi, że status Partnera w 

projekcie przynależmy jest wyłącznie stronom porozumienia albo umowy 

o partnerstwie zawartej z Animatorem Platformy. 

 

.  
 

Pytanie 2: Czy wszyscy partnerzy oraz aktorzy ekosystemu startupowego (uczelnie 

prywatne, fundusze VC, duże przedsiębiorstwa), muszą być wybierani 

przez Animatora Platformy zgodnie z  art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020? 

 

Tak, zarówno partnerzy wnoszący zasoby na rzecz realizowanych 

programów inkubacji, jak i aktorzy ekosystemu startupowego (tj. uczelnie 

prywatne, fundusze VC, przedsiębiorstwa, etc.)  muszą być wybrani 

zgodnie z 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 (Dz. U., poz. 1146, z późn. zm.). 

Mimo, iż aktorzy ekosystemu nie generują kosztów w budżecie projektu, 

uczestnictwo w projekcie stwarza dla nich korzyści niematerialne, które 

mogłyby powodować zakłócanie konkurencji. Wobec tego wybór aktorów 

ekosystemu, którzy nie są jednostkami sektora finansów publicznych, 

również podlega rygorom wynikającym z art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020.  
 

Pytanie 3: W jakim trybie wybierani powinni być mentorzy, opiekunowie i eksperci 

branżowi? 

Sposób zatrudniania pracowników do realizacji projektu powinny określać 

wewnętrzne uregulowania podmiotów aplikujących o wsparcie, w oparciu 

o przepisy prawa krajowego (jak np. Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny). 

Dodatkowo zwracamy uwagę, że zakup usług na rzecz realizacji projektu 

(w tym np. usług doradczych) musi być zgodny z zasadą uczciwej 

konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz niedokonywania 

zakupów towarów i usług od podmiotów powiązanych kapitałowo lub 

osobowo.  
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W przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych wybór wykonawców musi odbywać się 

zgodnie z jej przepisami w zakresie, w jakim ustawa ta ma zastosowanie 

do beneficjenta. 

 
 

 

Pytanie 4: Czy podczas oceny merytorycznej zaangażowania aktorów ekosystemu 

startupowego - Uczelni, będą brane pod uwagę porozumienia  

o współpracy zawarte pomiędzy Animatorem / Wnioskodawcą  

a podstawową jednostką organizacyjną uczelni (wydział lub inna 

jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co 

najmniej jeden kierunek studiów, studia doktoranckie lub badania co 

najmniej w jednej dyscyplinie naukowej) w rozumieniu ustawy z dnia 

27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym? 

Porozumienie albo umowa o partnerstwie powinny być zawarte między 

Animatorem / Wnioskodawcą, a jednostką, która posiada zdolność do 

czynności prawnych i może być podmiotem praw i obowiązków, a więc  

w tym przypadku z uczelnią. Definicja podstawowej jednostki 

organizacyjnej nie rozstrzyga, czy posiada ona taką zdolność. Ustawa 

wskazuje jednak, że to uczelnia posiada osobowość prawną (art. 12 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym). 
 

Pytanie 5: W jaki sposób Animator będący podmiotem prywatnym powinien dokonać 

wyboru partnerów? 

 

Podmioty prywatne (tj. inne, niż te o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907, z późn. zm.) występujące w roli Animatorów Platform Startowych 

powinny dokonać wyboru partnerów, o których mowa w art. 33 ustawy z 

dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 1146, z późn. zm.), zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 5, sekcji 

6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 

 

(http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/36653/Wytyczne_kwalifikowaln

osc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf ). 

 

Realizując zasadę konkurencyjności Animator zobowiązany jest dodatkowo 

na podstawie par. 5 ust. 10 Regulaminu Konkursu do zamieszczania 

ogłoszenia o naborze partnerów oraz informacji o wyniku naboru w bazie 

konkurencyjności PARP. Publikacja ogłoszenia na stronie www.parp.gov.pl 

(Dofinansowanie/Fundusze 2014-2020/Zamówienia wnioskodawców i 

beneficjentów) odbywa się poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 

(lsi1420.parp.gov.pl, Dodatkowe/Lista zapytań ofertowych). 

 

http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/36653/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/36653/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
http://www.parp.gov.pl/
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Przytoczony art. 33 ustawy określa ponadto, że porozumienie lub umowa o 

partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w 

rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651 z dnia 17 

czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014 r., str. 1), jak również stroną porozumienia albo umowy nie 

może być podmiot wykluczony  z możliwości otrzymania dofinansowania.  
 

 

Pytanie 6: Czy partner projektu posiadający duże doświadczenie w inkubowaniu 

może występować spoza obszaru Polski Wschodniej ? 

Kryteria wyboru projektów nie stawiają wymogu, aby Partner wykazujący 

we wniosku o dofinansowanie wymagane doświadczenie posiadał siedzibę 

lub oddział na terenie Polski Wschodniej. Należy jednocześnie zwrócić 

uwagę, że formalne kryteria wyboru projektów stawiają obligatoryjny 

wymóg posiadania przez Wnioskodawcę siedziby na terytorium jednego z 

województw makroregionu Polski Wschodniej.   

Zgodnie z założeniami POPW niezbędnym warunkiem realizacji projektu 

jest utworzenie wokół Platform startowych biznesowego i społecznego 

partnerstwa w makroregionie Polski Wschodniej (ekosystemu 

startupowego), obejmującego partnerów w regionie, w myśl zasady 

budowania ekosystemu startupowego (ekosystem lokalny  ekosystem 

regionalny   ekosystem krajowy). W związku z tym partnerzy spoza 

obszaru Polski Wschodniej mogą również występować w Partnerstwie, ale 

wykluczone jest Partnerstwo nieuwzględniające partnerów z makroregionu 

(tj. władz lokalnych, uczelni, firm, innych IOB), stanowiących zasadniczy 

element systemu. 

 

Pytanie 7: Czy uczelnia zaangażowana na rzecz platformy startowej jako uczestnik 

ekosystemu musi mieć siedzibę na obszarze Polski Wschodniej ? 

Kryteria wyboru projektów nie stawiają wymogu, aby uczelnia 

zaangażowana w realizację projektu Platformy startowej posiadała siedzibę 

na obszarze Polski Wschodniej, niemniej jednak zgodnie z założeniami 

POPW, gdzie niezbędnym warunkiem realizacji projektu jest utworzenie 

wokół Platform startowych biznesowego i społecznego partnerstwa w 

makroregionie Polski Wschodniej (ekosystemu startupowego), 

obejmującego bezwzględnie partnerów w regionie, w myśl zasady 

budowania ekosystemu startupowego (ekosystem lokalny  ekosystem 

regionalny   ekosystem krajowy) należy dążyć do formowania 

partnerstwa z podmiotami z makroregionu Polski Wschodniej.  
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Pytanie 8: Czy utworzony ekosystem w ramach projektu może wykraczać swoim 

zasięgiem poza obszar Polski Wschodniej? 

Tak. Zgodnie z treścią kryterium formalnego „Projekt jest realizowany na 

terytorium makroregionu Polski Wschodniej”, miejsce realizacji projektu 

powinno znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa 

makroregionu Polski Wschodniej. Równocześnie zasadne jest, aby utworzony w 

ramach projektu ekosystem wsparcia działań Platformy wykraczał swoim 

zasięgiem poza obszar Polski Wschodniej, chociażby z uwagi na potrzebę 

dotarcia do innowacyjnych pomysłów biznesowych z całej Polski i zagranicy 

poprzez organizowane akcje promocyjno – informacyjne. Podkreślenia wymaga 

fakt, że utworzony ekosystem nie może obejmować podmiotów wyłącznie spoza 

makroregionu Polski Wschodniej, tj. musi obejmować partnerów z Polski 

Wschodniej.. 

 
 

 

Pytanie 9: Czy będzie honorowany proces wyboru partnerów, który już został 

rozpoczęty bez trybu zamieszczania ogłoszeń na stronie www parp ? 

Tak, niemniej jednak Animator powinien wykazać zachowanie zasady 

konkurencyjności i przejrzystości przy wyborze partnerów, np. poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia o naborze partnerów i o jego rozstrzygnięciu na 

stronie internetowej Animatora. W przypadku animatora będącego 

podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm), 

proces naboru partnerów odbywa się zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U., 

poz. 1146, z późn. zm.) 
 

 

 

Pytanie 10: Czy do konkursu wniosek może złożyć konsorcjum, czy tylko należy się 

wykazać partnerstwem? 

W celu wspólnej realizacji projektu, powinno zostać utworzone 

partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt na 

warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie 

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U., poz. 1146, z późn. zm.). Forma partnerstwa 

gwarantuje realizację działań podejmowanych w ramach Platformy 

startowej zarówno w zakresie świadczonych usług na rzecz inkubowanych 

przedsiębiorstw typu startup, jak i dodatkowych świadczeń w ramach 

ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości. Należy przy tym zwrócić uwagę, 

że w przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie, stosownie 

do zapisów art. 52 ust. 3 ww. ustawy, stroną umowy o dofinansowanie jest 

jedynie Animator Platformy, który odpowiada za przygotowanie i 
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realizację projektu. Powyższe oznacza, że wybrani przez Animatora 

Platformy partnerzy nie będą mieć statusu strony umowy o dofinansowanie 

zawieranej z PARP. 

 

 

 

Pytanie 11: Czy wybór partnera ma nastąpić przed dniem złożenia wniosku? 

Tak, wybór partnerów, jak i formalne zawiązanie partnerstwa (tj. zawarcie 

porozumienia / umowy o partnerstwie) powinny nastąpić przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z §4 ust. 3 pkt 3) Regulaminu 

Konkursu „o dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się 

wyłącznie ośrodki innowacji typu parki naukowo- technologiczne, parki 

naukowe, parki technologiczne lub inkubatory technologiczne, które (…) 

utworzyły wokół Platformy startowej partnerstwo składające się z: 

partnerów mogących świadczyć usługi podstawowe na rzecz wspieranych  

w ramach Platformy startowej przedsiębiorstw typu startup oraz 

pozostałych uczestników ekosystemu, w tym obligatoryjnie jednostek 

samorządu terytorialnego oraz uczelni.” Jednocześnie jednym z 

załączników do wniosku o dofinansowanie jest kopia umowy lub 

porozumienia o partnerstwie.  
 

 

 

Pytanie 12: Czy Partner może być podwykonawcą, czy musi mieć jakieś inne 

zadania/role w projekcie? Jakie? Jeśli Partner może być podwykonawcą, 

to czy musi zostać wybrany w ramach PZP? 

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie we 

wniosku należy określić rolę Partnera w projekcie spośród ról, które są 

przewidziane w ramach platformy startowej, tj.: 

 Partnerów mogących świadczyć usługi podstawowe na rzecz 

wspieranych przedsiębiorstw typu startup. Partnerzy mogą również 

świadczyć usługi specjalistyczne. Wskazanie w dokumentacji 

konkursowej usług podstawowych ma na celu podkreślenie obowiązku 

oferowania usług podstawowych przez Platformę startową, 

 pozostałych uczestników ekosystemu (np. jednostki sektora 

terytorialnego, przedsiębiorstwa, uczelnie, aniołów biznesu, fundusze 

venture capital, kapitału zalążkowego, organizacje pozarządowe).  

Przepis §4 ust. 2 umowy o dofinansowanie stanowi, że Beneficjent nie 

może dokonywać zakupu towarów lub usług od Partnera, tym samym 

Partner nie może występować w projekcie w typowej roli 

„podwykonawcy”. Każdorazowo wybór podwykonawcy w projekcie (w 

umowie o dofinansowanie określany jako „wykonawca”) powinien 

odbywać się zgodnie z §16 umowy o dofinansowanie.  

Jednocześnie każdy z Partnerów (tj. stron porozumienia / umowy o 

partnerstwie zawartej z Animatorem) zgodnie z umową o dofinansowanie 

uprawniony jest do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, o ile 
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możliwość ponoszenia wydatków przez Partnera w ramach realizacji 

Projektu została przewidziana w porozumieniu lub umowie o partnerstwie. 

W umowie o dofinansowanie Partnerów o takich uprawnieniach wskazuje 

się w §9 ust. 7.  
 

 

Pytanie 13: Czy jest dolne lub/i górne ograniczenie na wartość 

dofinansowania/wartość projektu w tym konkursie? 

W ramach poddziałania 1.1.1 PO PW nie wskazano minimalnego i 

maksymalnego poziomu wydatków kwalifikowalnych. Kwota 

dofinansowania wynosi maksymalnie 100% wartości wydatków 

kwalifikowalnych, natomiast wartość kosztów pośrednich kwalifikujących 

się do objęcia wsparciem może wynosić do 15% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

 

 

Pytanie 14: Czy Wnioskodawca musi być Parkiem Naukowo-Technologicznym (lub 

innym), czy też może być Inkubatorem, Centrum Transferu Technologii 

lub Centrum Innowacji?  Tego typu ośrodki też są uznane za Ośrodki 

Innowacji. 

Zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO 

PW, Wnioskodawcą w ramach poddziałania może być wyłącznie ośrodek 

innowacji typu park naukowo – technologiczny, park naukowy, park 

technologiczny oraz inkubator technologiczny (kryterium formalne – 

specyficzne: Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania 

1.1.1 POPW). Pozostałe ośrodki innowacji (w tym centra transferu 

technologii, centra innowacji) mogą być Partnerami, świadczącymi usługi 

dla przedsiębiorstw typu startup w projekcie Platform startowych. 

 

 

 

Pytanie 15: Czy Platforma Startowa ma się składać wyłącznie z Partnerów?  Ilu? 

Zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO 

PW (kryterium merytoryczne: Realizacja projektu angażuje biznesowe i 

społeczne partnerstwo - zaangażowanie aktorów ekosystemu 

startupowego), realizacja Platformy startowej angażuje: 

- Animatora Platformy startowej, który koordynuje projekt (ośrodek 

innowacji typu park naukowo – technologiczny, park technologiczny, 

park naukowy lub inkubator technologiczny); 

- partnerów, mogących świadczyć usługi podstawowe na rzecz 

wspieranych w ramach Platformy startowej przedsiębiorstw typu startup 

(np. ośrodki badawcze, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu 

technologii, instytucje finansowe);  

- pozostałych uczestników ekosystemu, w tym obligatoryjnie jednostek 

samorządu terytorialnego oraz uczelni.  
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Nie założono określonej liczby partnerów w platformie startowej, ocenie 

podlegać będą podejmowane przez poszczególnych partnerów 

inicjatywy / działania, na podstawie których Platformy startowe wsparte 

zostaną dodatkowymi działaniami i usługami specjalistycznymi 

skierowanymi do jej odbiorców, tj. przedsiębiorstw typu startup.  
 

 

Pytanie 16: Na kiedy planowany jest następny konkurs w ramach tego Poddziałania? 

Kontynuacja realizacji działania 1.1.1 PO PW po zakończeniu fazy 

pilotażowej będzie wymagała formalnej zgody Komisji Europejskiej 

wydanej w oparciu o badanie ewaluacyjne realizacji poddziałania.  

W przypadku uzyskania zgody KE, następny konkurs na wybór platform 

startowych planowany jest do ogłoszenia na początku 2018 roku.  
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Kategoria 2: Pytania dotyczące Wnioskodawcy 
Idź do spisu treści 
  

Pytanie 1: Czy wirtualne biuro występujące w rejestrze KRS spełnia kryterium 

formalne „Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium jednego z 

województw makroregionu Polski Wschodniej” 

  

Siedziba wnioskodawcy”, o której mowa w kryterium formalnym 

Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium jednego z województw 

makroregionu Polski Wschodniej, w przypadku podmiotów 

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczy siedziby 

wskazanej w Rubryce nr 2 Rejestru: „Siedziba i adres podmiotu”. 

  

Siedziba wirtualnego biura występującego w rejestrze KRS jako 

„oddział” wykazywana jest natomiast w rejestrze w rubryce nr 3: 

„Oddziały” i należy traktować ją jako „siedzibę oddziału 

wnioskodawcy”, której nie dotyczy opis przedmiotowego kryterium.  

 

Pytanie 2: Czy można zastrzec poufność Strategii rozwoju Wnioskodawcy 

(Animatora), która jest opisana we wniosku o dofinansowanie? 

Tak, w sekcji XVI wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca może 

zaznaczyć, które sekcje zawierają tajemnice przedsiębiorstwa 

podlegające ochronie. 

 

 

Pytanie 3: Czy gminy będące Wnioskodawcami podlegają obowiązkowi składania 

oświadczenia o niekaralności ? 

Wnioskodawca będący jednostką samorządu terytorialnego nie jest 

zobligowany do składania deklaracji o niekaralności. Zgodnie z ustawą z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) 

warunek wskazany w art. 6b, ust.3, pkt 2 dotyczy podmiotów 

wymienionych w art. 6b, ust. 1, pkt 1-3 oraz 5-9, tj. z 

obowiązku  poświadczenia niekaralności wyłączone są jednostki 

samorządu terytorialnego.  

 

 

Pytanie 4: Czy chodzi o Ośrodki Innowacji w myśl nowego statusu który nadaje 

MG, czy mogą to być Parki Technologiczne, które już funkcjonują? 

Wnioskodawcą w ramach poddziałania 1.1.1 PO PW może być ośrodek 

innowacji typu park naukowo – technologiczny, park naukowy, park 

technologiczny oraz inkubator technologiczny, posiadające siedzibę na 

terytorium jednego z województw makroregionu Polski Wschodniej. 

Zarówno pojęcie parku jak i inkubatora technologicznego zostały 

określone w kryteriach wyboru projektów: 

http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/36807/Załącznik_nr_1_kryteri

a_wyboru.pdf. 

http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/36807/Załącznik_nr_1_kryteria_wyboru.pdf
http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/36807/Załącznik_nr_1_kryteria_wyboru.pdf
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Kwestia kwalifikowalności Wnioskodawcy nie jest związana z 

akredytacjami przyznawanymi przez Ministerstwo Gospodarki.    

 

 

Pytanie 5: Czy Wnioskodawca musi z góry założyć jakąś konkretną ilość start-

up’ów? 

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać we wniosku o dofinansowanie 

wskaźnik „Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw” w liczbie 

minimum 60 podmiotów, z czego minimum 50% ze wskazanej we 

wniosku liczby podmiotów gotowych będzie z wejściem na rynek z 

innowacyjnym produktem przygotowanym w ramach Platformy 

startowej. 

 

 

Pytanie 6: Podmiot posiada status Ośrodka Innowacji nadany przez MG; ale jest 

nowoutworzony na terenie Polski Wschodniej i nie jest Parkiem N-T 

ani Inkubatorem, ale jest CTT lub CI.  Czy taki podmiot może być 

Wnioskodawcą? 

Zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO 

PW, Wnioskodawcą w ramach poddziałania może być wyłącznie ośrodek 

innowacji typu park naukowo – technologiczny, park naukowy, park 

technologiczny oraz inkubator technologiczny (kryterium formalne – 

specyficzne: Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania 

1.1.1 POPW). Pozostałe ośrodki innowacji (w tym centra transferu 

technologii, centra innowacji) mogą być Partnerami, świadczącymi 

usługi dla przedsiębiorstw typu startup w projekcie Platform startowych. 
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Kategoria 3: Koszty kwalifikowalne 
Idź do spisu treści 

Pytanie 1: Czy przez kwalifikowalne koszty mentoringu należy rozumieć wszystkie 

koszty uwzględniające wynagrodzenie mentorów ? 

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, 

kwalifikowane do wsparcia koszty mentoringu dotyczą „kosztów około 

usługi mentoringu”. W szczególności za takie należy uznaje się koszty 

podróży oraz dojazdu, koszty noclegu, koszty wyżywienia, komunikacji 

lokalnej.   

 

Uwaga: wynagrodzenia mentora nie stanowi kosztu kwalifikowanego do 

wsparcia w ramach projektu.  
 

Pytanie 2: Czy koszty budowy są kwalifikowalne w ramach poddziałania 1.1.1. PO 

PW ? 

Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych wskazanym w  §13 ust. 

3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 

r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza 

Polska Wschodnia PO PW 2014–2020, koszty budowy nie stanowią 

kosztów kwalifikowalnych projektu. Szczegółowe koszty kwalifikowane 

do wsparcia w ramach poddziałania wskazane zostały w §5 Regulaminu 

konkursu. 
 

 

Pytanie 3: Jaki jest faktyczny poziom dofinansowania dla Wnioskodawcy, tj. co 

oznacza, że może od wynosić „maksymalnie 100%"?  Jakie są warunki 

otrzymania maksymalnego dofinansowania? Jakie są 

warunki zmniejszające intensywność dofinansowania? 

Faktyczny poziom dofinansowania dla Wnioskodawców w ramach 

poddziałania 1.1.1 PO PW wynosi maksymalnie 100% wartości 

wydatków kwalifikowalnych projektu, poniesionych w ramach projektu 

na organizację programu inkubacji, przeprowadzenie naboru i ocenę 

innowacyjnych pomysłów oraz indywidualne wsparcie rozwoju 

innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup.  

W ramach poddziałania 1.1.1 PO PW nie przewidziano warunków 

zmniejszających intensywność dofinansowania, jedynie wartość kosztów 

pośrednich kwalifikujących się do objęcia wsparciem ograniczono do 

poziomu 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

 

 

Pytanie 4: Czy dofinansowanie jest czy nie jest dla Wnioskodawcy rodzajem 

pomocy de minimis ? 

Dofinansowanie udzielane Wnioskodawcy z przeznaczeniem na 

przeprowadzenie oceny pomysłów biznesowych i programu inkubacji 

innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej jest 

pomocą finansową, która nie stanowi pomocy de minimis.  
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Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty poniesione na: 

1) organizację programu inkubacji,  

2) przeprowadzenie naboru i ocenę innowacyjnych pomysłów, 

3) indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów 

biznesowych przedsiębiorstw typu startup.  

Koszty poniesione przez Animatora (wraz z Partnerami) na indywidualne 

wsparcie rozwoju innowacyjnego pomysłu biznesowego 

przedsiębiorstwa typu startup (tj. pkt 3) stanowią wartość pomocy de 

minimis dla tego przedsiębiorcy, która może być udzielone danemu 

przedsiębiorcy przez Animatora (beneficjenta) do wysokości 200 tys. 

euro w okresie 3 lat.  
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Kategoria 4: Kryteria wyboru projektów 
Idź do spisu treści 

Pytanie 1: Jak rozumiane są preinkubacja oraz inkubacja, które brane są pod 

uwagę w czasie oceny kryterium „ Wnioskodawca i partnerzy z sektora 

instytucji otoczenia biznesu (jeśli biorą udział w realizacji projektu) 

posiadają  doświadczenie w preinkubacji i inkubacji przedsiębiorstw 

typu startup” 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 

preinkubacja rozumiana jest jako wsparcie na etapie tworzenia 

przedsiębiorstw w obszarach oceny rynku i komercyjnego potencjału 

pomysłu, pracy nad prototypem oraz finansowanie zalążkowe, zaś 

inkubacja rozumiana jest jako wsparcie w obszarze zapewniania szkoleń  

i usług doradczych (np. w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, usługi 

prawne, księgowe), pozyskania kapitału oraz preferencyjnych cen 

zasobów lokalowych dla wspieranych przedsiębiorstw typu startup. 
 

Pytanie 2: Czy do doświadczenia wnioskodawcy wliczyć będzie można 

doświadczenie jego właścicieli i pracowników, czy jedynie samego 

podmiotu? 

Zgodnie z zapisami kryterium merytorycznym wyboru projektów 

„Wnioskodawca i partnerzy z sektora instytucji otoczenia biznesu (jeśli 

biorą udział w realizacji projektu) posiadają doświadczenie w 

preinkubacji i inkubacji przedsiębiorstw typu startup” Animator 

Platformy startowej wraz z partnerami musi posiadać łączne 

doświadczenie, (tj. doświadczenie Animatora platformy i partnerów 

sumują się) w realizacji programów wsparcia przedsiębiorstw typu 

startup w obszarze preinkubacji i inkubacji w okresie 3 lat przed 

terminem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzenia 

procesu preinkubacji i inkubacji w minimum 50 przedsiębiorstwach. 

Wymóg posiadania doświadczenia w zakresie świadczenia usług 

związanych z preinkubacją i inkubacją odnosi się do doświadczenia 

podmiotu, nie zaś do doświadczenia poszczególnych członków jego 

personelu.  
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Kategoria 5: Wniosek o dofinansowanie i załączniki 
Idź do spisu treści 

Pytanie 1: Czy wskazano limity znaków dla części opisowych wniosku o 

dofinansowanie ?    

W generatorze wniosków wskazano limity znaków dla części opisowych 

wniosku o dofinansowanie, uwzględniając specyfikę poszczególnych pól 

wniosku. Sekcje wniosku o dofinansowanie nr XIII-XV, tj. 

„Charakterystyka Platformy”, „Przygotowanie Wnioskodawcy do 

realizacji projektu” oraz „Szczegółowy opis projektu”, w 

poszczególnych polach opisowych mają ograniczenie do 10 000 znaków. 

 

Pytanie 2: Gdzie i w jaki sposób zawrzeć we wniosku o dofinansowanie informacje 

dotyczące zasobów kadrowych osób będących pracownikami 

partnerów?   

Zgodnie z zapisami „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie”, 

w XIV części wniosku „Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji 

projektu – Zasoby Wnioskodawcy niezbędne do realizacji projektu – 

Zasoby kadrowe” należy opisać zasoby kadrowe jakimi dysponuje 

Wnioskodawca zarówno do rzeczowej realizacji projektu, jak i dla 

zarządzania projektem. Na podstawie informacji zawartych we wniosku 

ocenione zostanie kryterium „Wnioskodawca oraz Partnerzy zapewniają 

realizację projektu przez zespół posiadający doświadczenie i 

kompetencje”. Zapisy dokumentacji konkursowej nie wskazują na 

konieczność identyfikacji osób w odniesieniu do Animatora lub 

poszczególnych Partnerów. Kryterium będzie mogło zostać uznane za 

spełnione jeśli opis kwalifikacji i doświadczenia wskazywać będzie, że 

planowane do zatrudnienia osoby posiadają wiedzę i doświadczenie 

adekwatne do  wskazanych stanowisk w projekcie.  

W sytuacji, gdy Wnioskodawca w zespole zarządzania projektem 

zaplanuje inne, niewymienione w Instrukcji stanowiska, koszty związane 

z tymi stanowiskami będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli 

uzasadnienie Wnioskodawcy wskazywać będzie jednoznacznie na 

potrzebę istnienia takiego stanowiska w projekcie.  

 

 

Pytanie 3: Czy wymagane jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie 

konkretnych osób odpowiedzialnych za koordynację, rozliczanie, 

promocję projektu ? Czy są wymagane dodatkowe załączniki do 

wniosku, dokumentujące wykazane doświadczenie personelu ?    

W XIV części wniosku o dofinansowanie „Przygotowanie 

Wnioskodawcy do realizacji projektu” - „Zasoby zaangażowane w 

rzeczową realizację projektu” w kolumnie „Opis kwalifikacji i 

doświadczenia” należy zawrzeć informacje na temat osób planowanych 

do zatrudnienia do rzeczowej realizacji projektu. Zgodnie z zapisami 

„Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie”, informacje należy 

przedstawić w następującej kolejności: imię i nazwisko, wykształcenie 

(uzyskane stopnie naukowe), szkolenia specjalistyczne, znajomość 
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języków obcych, opis doświadczenia zawodowego związanego z 

pełnioną funkcją w projekcie. 

 

Ocenie potencjału kadrowego podlegać będą wyłącznie informacje 

zawarte we wniosku o dofinansowanie. Na etapie wnioskowania o 

wsparcie Wnioskodawca nie ma obowiązku przedkładania dodatkowych 

załączników, dokumentujących doświadczenie zawodowe wskazanego 

we wniosku o dofinansowanie  personelu.  
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Kategoria 6: Realizacja projektu i umowa o dofinansowanie 
Idź do spisu treści 

 

Pytanie 1: Czy dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki dla Animatora ? – jeśli tak 

to w jakiej wysokości (%)  

Tak, w ramach poddziałania przewidziano możliwość finansowania 

projektów w formie płatności zaliczkowych. Maksymalna dopuszczalna 

wysokość dofinansowania przekazana beneficjentowi w formie zaliczki 

może wynieść do 95% kwoty dofinasowania. Wysokość każdej transzy 

zaliczki może wynosić maksymalnie do 40% dofinansowania projektu. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 

grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania 

zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w 

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. 

U. Nr 223, poz. 1786, z późn. zm.) szczegóły dot. m. in. wysokości i trybu 

zaliczek przekazywanych beneficjentowi oraz wynikających z tego 

obowiązków określone są w umowie o dofinasowanie – wzór umowy dla 

poddziałania 1.1.1 POPW dostępny jest na stronie konkursu wraz z 

pozostałą dokumentacją konkursową: 

http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-1-

1-1-platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-2015-r. 

 

 

Pytanie 2: Czy pomoc de minimis udzielona w ramach pilotażu poddziałania 1.1.1 i 

1.1.2 sumuje się ? 

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w ramach poddziałania 1.1.1 na koszty 

poniesione na indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnego pomysłu 

biznesowego stanowi pomoc de minimis i może być udzielone danemu 

przedsiębiorcy do wysokości 200 tys. euro w okresie trzech lat. Pomoc 

uzyskują przedsiębiorstwa utworzone na bazie zgłoszonego do Platformy 

startowej pomysłu i zarejestrowane na obszarze Polski Wschodniej. 

 

Pomoc udzielona przedsiębiorcy typu startup w ramach poddziałania 1.1.2 

w formie dotacji do wysokości 800 tys. PLN stanowi pomoc publiczną dla 

przedsiębiorcy zgodnie z art. 22 „Pomoc dla przedsiębiorców 

rozpoczynających działalność” rozporządzenia Komisji (UE) Nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r, uznającego rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i 

tym samym nie wyczerpuje limitu pomocy de minimis dostępnego dla 

przedsiębiorcy.    

 

Pytanie 3: Jaki jest minimalny zakres raportu końcowego z inkubacji pomysłu 

biznesowego na platformie? 

Rekomendacja jest udzielana przez Animatora Platformy startowej po 

zakończeniu inkubacji danego przedsiębiorstwa. Rekomendacja ta jest 

jednocześnie elementem dokumentacji składanej na etapie wnioskowania 

http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-1-1-1-platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-2015-r
http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-1-1-1-platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-2015-r
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o dotację w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW. Rekomendacja jest 

zaświadczeniem o pozytywnym zakończeniu procesu inkubacji pomysłu 

biznesowego w ramach poddziałania 1.1.1 PO PW oraz oceną 

przedsiębiorstwa. 

 

Rekomendacja pomysłu biznesowego wydawana przez Animatora określa 

w szczególności: 

 ocenę zespołu zaangażowanego w projekt, uwzględniającą 

kompetencje, wiedzę i predyspozycje członków zespołu startupu do 

prowadzenia przedsiębiorstwa; 

 ocenę innowacyjności produktu, będącego przedmiotem inkubacji na 

platformie startowej. Ocena powinna uwzględniać, czy produkt 

odpowiada na jakąś potrzebę / czy tworzy nową potrzebę, na którą 

zamierza odpowiedzieć, posiadane przewagi konkurencyjne nad 

dotychczasowymi konkurentami; 

 ocenę modelu biznesowego - wskazanie na czym dany startup będzie 

zarabiać; 

 ocenę z zakresu finansowego – określenie, czy otrzymana w ramach 

1.1.2 PO PW dotacja będzie w stanie zabezpieczyć rozwój 

przedsiębiorstwa do momentu, gdy będzie w stanie samo pozyskać 

finansowanie, czy produkt w oferowanej cenie jest w stanie 

przyciągnąć odbiorców; 

ocenę z zakresu marketingu – opis zdefiniowanej grupy odbiorców, 

ocenę kanałów dotarcia do odbiorcy oraz sposobu budowania 

świadomości produktu. 

 

 

Pytanie 4: Co w sytuacji, gdy „inkubowany start-up” nie założy działalności 

gospodarczej? 

Po dokonanym przez panel ekspertów wyborze pomysłu do wsparcia, 

pomysłodawca obligatoryjnie rejestruje w Polsce Wschodniej 

przedsiębiorstwo w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami 

kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037). Pomysłodawca 

otrzymuje indywidualne wsparcie na rozwój swojego pomysłu 

biznesowego w postaci usług podstawowych i specjalistycznych zgodnie z 

opracowanym indywidualnym programem inkubacji wyłącznie po 

dokonaniu zgłoszenia rejestracji spółki. Pomoc w postaci indywidualnego 

wsparcia platformy świadczona przedsiębiorstwu typu startup na 

platformie startowej stanowi pomoc de minimis, którą może otrzymać 

wyłącznie przedsiębiorca, nie osoba fizyczna. Podkreślenia wymaga fakt, 

że kwalifikowalne do wsparcia w ramach platformy są również spółki w 

organizacji.       

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037
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Pytanie 5: Kryterium  wiekowe dla ostatecznych odbiorców „osoby do 35 r.ż.”-

pytanie  o sytuację  gdy przedsiębiorstwo typu startup  zarządzane jest 

wieloosobowo  

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020, oferta Platformy startowej skierowana jest do osób do 35. roku 

życia, w szczególności do absolwentów szkół wyższych oraz studentów 

ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w 

Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł 

bądź koncepcję.  

 

W naborze do Platformy startowej może brać udział pomysłodawca, który 

z momencie przedkładania swojego pomysłu nie ukończył 35. roku życia. 

Pomysłodawcą może być zarówno pojedyncza osoba fizyczna, jak 

również grupy osób fizycznych (zespoły projektowe). Po dokonanym 

przez panel ekspertów wyborze pomysłu do inkubacji na Platformie 

startowej, pomysłodawca rejestruje w Polsce Wschodniej 

przedsiębiorstwo typu startup w formie spółki kapitałowej, przy czym 

większość udziałów w nowej spółce posiadać powinien pomysłodawca w 

wieku do 35 lat.  

 

Pytanie 6: Czy osoby zgłaszające pomysły biznesowe mogą pochodzić spoza 

makroregionu Polski Wschodniej ? 

Celem poddziałania jest zwiększenie liczby innowacyjnych 

przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej. Osoby zgłaszające 

pomysły biznesowe w ramach platformy startowej mogą pochodzić z 

terenu całego kraju, również z zagranicy. Warunkiem jest rejestracja 

działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej w makroregionie 

Polski Wschodniej. 

 

Pytanie 7: Kiedy pomysłodawca musi założyć działalność w formie spółki 

kapitałowej ? 

Pomysłodawca rejestruje w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwo typu 

startup w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek 

handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), po dokonanym przez 

panel ekspertów wyborze pomysłu i objęciem go programem Platformy 

startowej, ale przed zawarciem umowy z Animatorem platformy na 

świadczeni usług w ramach programu.  

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037
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Pytanie 8: Czy pomysłodawca do 35 roku życia, który prowadzi już działalność 

gospodarczą może zgłosić swój pomysł biznesowy na platformę  

Pomysłodawca, który prowadzi już działalność gospodarczą może zgłosić 

swój pomysł biznesowy na platformę startową, pod warunkiem, że w 

naborze nie mogą być przedstawiane pomysły, które są już przedmiotem 

działalności gospodarczej pomysłodawcy. Podkreślenia wymaga fakt, że 

Pomysłodawca zakłada nową działalność gospodarczą na bazie 

zgłoszonego do Platformy startowej innowacyjnego pomysłu. 

 

Pytanie 9: Przepływy pieniężne pomiędzy animatorem a partnerami w aspekcie 

możliwości „zaliczkowania” partnerów. Jak Partnerzy mają być 

wynagradzani w ramach projektu? 

Każdy z Partnerów (tj. stron porozumienia / umowy o partnerstwie 

zawartej z Animatorem) zgodnie z umową o dofinansowanie uprawniony 

jest do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, o ile 

możliwość ponoszenia wydatków przez Partnera w ramach realizacji 

Projektu została przewidziana w porozumieniu lub umowie o 

partnerstwie. W umowie o dofinansowanie Partnerów o takich 

uprawnieniach wskazuje się w §9 ust. 7.  

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie określa niezbędne 

elementy, jakie zawiera umowa partnerstwa, w tym m. in. sposób 

przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 

poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty 

dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów. W związku z 

powyższymi zapisami, Animator platformy wskazuje w umowie 

partnerstwa przyjęty w ramach projektu platformy sposób przepływów 

finansowych. W umowie o dofinansowanie przewidziano możliwość 

finansowania projektu w formie płatności zaliczkowych, nie 

wprowadzono jednak zasad dotyczących ewentualnych zaliczek dla 

partnerów na rzecz ponoszonych przez nich kosztów. Decyzja w tym 

względzie pozostawiona jest Animatorowi, do formalnego uregulowania 

w porozumieniu  lub umowie o partnerstwie. Należy mieć jednak na 

uwadze, że zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 umowy o dofinansowanie „w 

przypadku realizacji Projektu w formie partnerstwa za realizację przez 

Partnera obowiązków wynikających z umowy odpowiada Beneficjent.” 

Animator platformy zobowiązuje się również w umowie o dofinansowanie 

do zapewnienia płynności finansowania Projektu, dlatego w celu 

sprawnego rozliczenia projektu, rekomendowaną formą rozliczenia 

pomiędzy Animatorem, a partnerami, jest refundacja przez Animatora 

wydatków poniesionych przez partnera.    
 

 


