
 
 

Ogłoszenie o konkursie nr 2 dedykowanym w zakresie elektromobilności w 
ramach Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 w 2017 r.  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja 

Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na 

rynek” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” 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 2016r. poz. 217) ogłasza konkurs dedykowany na dofinansowanie 

projektów w zakresie elektromobilności w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac 

B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie 

w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony 

internetowej PARP [1] w terminie: od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 

16:00:00). 

W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów w zakresie 

elektromobilności dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez 

wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź 

znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). 

Dofinansowanie może być przyznane na projekty dotyczące wdrożenia prac badawczo-rozwojowych 

odnoszących się do co najmniej jednego z następujących typów projektów: 

1) projekty dotyczące aspektów technicznych, specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów 

elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów 

elektrycznych, 

2) projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią 

elektroenergetyczną, 

3) projekty dotyczące technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów 

elektrycznych, 

4) projekty dotyczące utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty 

zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle). 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub 

eksperymentalne prace rozwojowe. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria 

mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy [2]. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 5 000.000,00 zł 

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45.000.000,00 zł. 

https://lsi1420.parp.gov.pl/home
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Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 000 000 zł. 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR [3], w tym: 

1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł, 

2) na usługi doradcze: 1 000 000 zł. 

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym: 

1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł, 

2) na usługi doradcze: 500 000 zł. 

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej 

na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). 

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 

1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, 

2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. 

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów 

kwalifikowalnych. 

Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia 

dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w 

§ 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 

regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). 

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej 

PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl lub 

telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 93. 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin konkursu 

Pełna dokumentacja do konkursu dedykowanego w zakresie elektromobilności w ramach Działania 

3.2, Poddziałania 3.2.1 

 

[1]  link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 13 marca 2017 r.   

[2] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. 

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, str. 1). 

http://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-na-lata-2014-2020-dla-polski
http://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-na-lata-2014-2020-dla-polski
mailto:info@parp.gov.pl
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-3-2-1-poir-konkurs-nr-2-rok-2017-w-zakresie-elektromobilnosci
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-3-2-1-poir-konkurs-nr-2-rok-2017-w-zakresie-elektromobilnosci
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-3-2-1-poir-konkurs-nr-2-rok-2017-w-zakresie-elektromobilnosci
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[3] W ramach konkursu dofinansowania nie mogą otrzymać projekty duże w rozumieniu art. 100 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony 

w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy 

zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych 

Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o 

dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie www 

:http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html 
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