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Nabór wniosków o dofinansowanie do poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów 

w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

2014-2020 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, ogłasza 

konkurs nr 1 (1/2019) na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za 

pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP – 

www.parp.gov.pl (link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 31 lipca 2019 r.), w 

terminie od 31 lipca 2019 r. do 30 września 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 

16:00:00). 

Konkurs podzielony jest na 7 rund. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach danej 

rundy konkursu kończy się w ostatnim dniu o godz. 23:59:59. 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach: 

1) dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie od 31.07.2019 r. do 30.09.2019 r. 

2) dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie od 01.10.2019 r. do 30.11.2019 r. 

3) dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie od 01.12.2019 r. do 31.01.2020 r. 

4) dla rundy IV – nabór wniosków o dofinansowanie od 01.02.2020 r. do 31.03.2020 r. 

5) dla rundy V – nabór wniosków o dofinansowanie od 01.04.2020 r. do 31.05.2020 r. 

6) dla rundy VI – nabór wniosków o dofinansowanie od 01.06.2020 r. do 31.07.2020 r. 

7) dla rundy VII – nabór wniosków o dofinansowanie od 01.08.2020 r. od 30.09.2020 r.  

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu 

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty realizowane na 

terytorium makroregionu Polski Wschodniej polegające na rozwoju działalności biznesowej 

przedsiębiorstw typu startup gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym 

w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (w ramach poddziałania 1.1.1 

Platformy startowe dla nowych pomysłów). 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach poddziałania, 

wskazanych w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, zalicza się następujące kategorie kosztów. 
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1) Koszty bezpośrednie: 

a) Środki trwałe inne niż nieruchomości, 

b) Wartości niematerialne i prawne, 

c) Informacja i promocja, 

d) Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, 

e) Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych, 

f) Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego 

w  rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie), 

g) Zakup surowców lub materiałów. 

2) Koszty pośrednie. 

Wsparcie przekazane na koszty kwalifikowalne, o których mowa w pkt. 1) i 2) stanowi pomoc 

publiczną udzielaną na podstawie art. 22 „Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających 

działalność" rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu. 

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie 

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie 

przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek 

handlowych, które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach 

poddziałania 1.1.1 POPW, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” 

indywidualnego planu inkubacji oraz uzyskanie Raportu z inkubacji uwzględniającego 

rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej. 

Wnioskodawca spełnia ponadto następujące warunki:  

1) jest mikro- lub małym przedsiębiorcą zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

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

2) spełnia warunki określne w art. 22 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj.: 

a) nie był notowany na giełdzie w okresie do pięciu lat po jego rejestracji w 

odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej; 

b) nie przejął działalności innego przedsiębiorstwa; 

c) nie dokonał podziału zysków; 

d) nie został utworzony w drodze połączenia. 

Budżet konkursu i poziom dofinansowania projektów w konkursie 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 300 000 000,00 zł. 

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 50 000,00 zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł. 

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. 
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Forma pomocy 

Pomoc finansowa w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW jest udzielana w formie bezzwrotnego 

wsparcia finansowego. 

Sposób i miejsce udostępniania dokumentacji, w tym Regulaminu konkursu 

Pełna dokumentacja konkursu nr 1 (1/2019) w ramach poddziałania 1.1.2 POPW, w tym 

Regulamin konkursu zawierający szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów 

oraz zasad przeprowadzania konkursu, został opublikowany pod adresem: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-

wschodniej 

PARP publikuje ogłoszenie działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014- 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), 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 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 737, z późn. zm.). 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej
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