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Założenia poddziałania 1.1.1
1.

Cel:

•

Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w
Polsce Wschodniej

•

Powstanie nowych

przedsiębiorstw

wspartych przez

ośrodki

innowacji gotowych do rozpoczęcia działalności rynkowej

2.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

•

Typ beneficjenta: ośrodki innowacji typu parki naukowo
technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory
technologiczne

.

Czym jest Platforma startowa?
Platforma startowa to program akceleracji pomysłów
obejmujący fazę inkubacji przedsiębiorstw typu startup,
realizowany przez animatora Platformy startowej przy

zaangażowaniu

podmiotów

wspierania przedsiębiorczości.

działających

na

rzecz

.

Struktura Platformy startowej

Partnerzy

Ośrodek innowacji (park
naukowotechnologiczny,
inkubator
technologiczny)

Ośrodki badawcze, centra
transferu technologii,
inkubatory
przedsiębiorczości

Animator

Pozostali
uczestnicy
ekosystemu

JST, uczelnie,
przedsiębiorstwa,
fundusze VC, NGO

.

Platformy startowe jako kompleksowy program
akceleracji pomysłów

Nabór i ocena
pomysłu

Wsparcie rozwoju
pomysłu
biznesowego i
strategii
przedsiębiorstwa
(modelu
biznesowego)

ETAP I – Poddziałanie 1.1.1
Wsparcie realizowane na poziomie
makroregionu przez Animatora Platformy
startowej

Wsparcie
finansowe
związane z
rozwinięciem
działalności
biznesowej

ETAP II –
Poddziałanie 1.1.2
dotacja max. 800
tys. zł –pomoc
publiczna art. 22
GBER

.

Sposób działania Platformy startowej

Nabór
projektów

Selekcja

Inkubacja

.

Program inkubacji
• Indywidualny program rozwoju pomysłu składający się z usług

podstawowych oraz usług specjalistycznych stanowiących
pomoc de minimis
• Grupa docelowa / ostateczni odbiorcy wsparcia: osoby do 35.
roku życia, przedsiębiorstwa typu startup
• Efektem programu inkubacji jest model biznesowy oraz MVP
• Maksymalny okres trwania programu – 10 miesięcy
• Wsparcie opiekunów, ekspertów i mentorów

.

Podstawa prawna udzielania dofinansowania
• rozporządzenie 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 (Dz. U. z
2015 r., poz. 1007)

• ustawa 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.)
• ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 r. poz. 1804)

.

Podstawowe warunki, które musi spełniać
Wnioskodawca
• posiadanie niezbędnych zasobów i potencjału do świadczenia
wyspecjalizowanych usług dla innowacyjnych przedsiębiorstw;
• posiadanie strategii rozwoju swojej działalności (lub dokument
równoważny);
• utworzenie wokół Platformy startowej partnerstwa składającego się

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.

.

Koszty kwalifikowalne - koszty bezpośrednie (1)
Organizacja programu inkubacji (1):

•

koszty usług doradczych i eksperckich związanych z organizacją i
przeprowadzeniem warsztatów, spotkań networkingowych (sieciujących) i
działań animacyjnych dla społeczności skupionej wokół Platformy

startowej, które nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności
beneficjenta, ani nie wchodzą w zakres jego bieżących wydatków
operacyjnych,

.

Koszty kwalifikowalne - koszty bezpośrednie (2)
Organizacja programu inkubacji (2):

•

koszty nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
wyłącznie w celach związanych z realizacją programu inkubacji do
wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym, w okresie, w którym
będą one wykorzystywane do realizacji projektu. Oznacza to, że wartość

rezydualna środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po
zakończeniu realizacji projektu nie jest wydatkiem kwalifikowalnym;
•

koszty działań informacyjno - promocyjnych

.

Koszty kwalifikowane - koszty bezpośrednie (3)
Koszty przeprowadzenia naboru i oceny innowacyjnych pomysłów,
tj. koszty nabywanych usług związanych z organizowanym naborem
i oceną innowacyjnych pomysłów, w szczególności w zakresie:
•

organizacji panelu ekspertów (tj. koszty wynagrodzenia, podróży,
zakwaterowania członków panelu ekspertów oceniających innowacyjne
pomysły, koszty obsługi cateringowej),

•

dodatkowych niezbędnych usług eksperckich i doradczych, związanych z
oceną innowacyjnych pomysłów, w szczególności w zakresie wyceny
wartości

niematerialnych

i

prawnych,

specjalistycznych

ekspertyz

technologicznych, prawnych, finansowych,

•

organizacji dedykowanych wydarzeń startupowych, podczas których
dokonywany będzie nabór i ocena innowacyjnych pomysłów;

.

Koszty kwalifikowane - koszty bezpośrednie (4)
Koszty indywidualnego wsparcia rozwoju innowacyjnych pomysłów
biznesowych przedsiębiorstw typu startup, tj.: (1)
• koszty

podstawowych

usług

inkubacji

świadczonych

na

rzecz

przedsiębiorstwa typu startup, w tym dotyczących: zapewnienia powierzchni
biurowej (wraz z infrastrukturą teleinformatyczną oraz niezbędnym
wyposażeniem) odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności przez

inkubowany startup w ramach prac nad rozwojem pomysłu, organizacji
warsztatów i szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania
prezentacji na sesje pitchingowe, mentoringu, obsługi księgowej, obsługi
prawnej, doradztwa podatkowego, podstawowego wsparcia marketingowego
w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej;

.

Koszty kwalifikowane - koszty bezpośrednie (5)
Koszty indywidualnego wsparcia rozwoju innowacyjnych pomysłów
biznesowych przedsiębiorstw typu startup, tj.: (2)

•

koszty specjalistycznych usług związanych z opracowaniem nowego lub
znacząco ulepszonego produktu, w szczególności w zakresie wsparcia
technicznego,

technologicznego,

inżynierskiego,

informatycznego,

wzorniczego; wsparcia w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości pod
kątem rozwijanego pomysłu; wsparcia w obszarze analiz potrzeb klienta;
wsparcia w obszarze projektowania graficznego, tworzenia nazw i znaków

firmowych;

.

Koszty kwalifikowane - koszty bezpośrednie (6)
Koszty indywidualnego wsparcia rozwoju innowacyjnych
pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup, tj.: (3)
• koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach
gospodarczych przedsiębiorstwa typu startup;
• koszty wynagrodzenia wraz z pozapłacaowymi kosztami pracy personelu
zajmującego się indywidualnym wsparciem rozwoju innowacyjnych
pomysłów biznesowych, tj. opiekunów startupów;
• koszty związane z ochroną praw własności przemysłowej;
Pomoc przekazana na indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnych
pomysłów biznesowych, stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstw
typu startup i może być udzielona do wysokości 200 000 EUR w okresie
trzech lat.

.

Koszty kwalifikowane - koszty pośrednie (1)
•

koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych dla realizacji
projektu, z wyłączeniem kosztów adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji
projektu;

•

koszty administracyjne, z wyłączeniem kosztów ubezpieczeń majątkowych;

•

koszty wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu
zarządzającego projektem oraz zespołu projektu zaangażowanego w

realizację programu inkubacji przedsiębiorstw;

.

Koszty kwalifikowane - koszty pośrednie (2)
•

koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu (tj. personelu
zarządzającego projektem i zespołu projektu zaangażowanego w realizację
programu inkubacji przedsiębiorstw);

•

koszty zakupu usług zewnętrznych.

Koszty pośrednie,

mogą być ponoszone przez cały okres

realizacji projektu, niezależnie od etapów projektu. Wartość
kosztów pośrednich kwalifikujących się do objęcia wsparciem
może wynosić do 15% wydatków kwalifikowalnych.

.

Najważniejsze kryteria wyboru projektów (1)
Kryteria formalne dotyczące Wnioskodawcy, Projektu,
Wniosku – ocena (0-1)

Kryteria merytoryczne (0-1) - oceniane przez Panel
ekspertów
Kryteria merytoryczne punktowane rankingujące –
ocena porównawcza dokonywana przez Panel ekspertów

.

Najważniejsze kryteria wyboru projektów (2)
• realizacja projektu mieści się w ramach czasowych pilotażu, tj.
okres realizacji projektu nie przekracza 14 m-cy
a rozpoczęcie naboru pomysłów nie może nastąpić później niż
1 marca 2016 r.
• wnioskodawca (ośrodek innowacji) posiada siedzibę na
terytorium jednego z województw makroregionu Polski
Wschodniej
• wnioskodawca posiada strategię rozwoju swojej działalności
(lub dokument równoważny)
• projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski
Wschodniej

.

Najważniejsze kryteria wyboru projektów (3)
• realizacja projektu angażuje biznesowe i społeczne
partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego i uczelni
(wymóg konieczny) oraz dużych przedsiębiorstw, IOB (w
tym typu VC, kapitału zalążkowego, Aniołowie Biznesu)
• Wnioskodawca i partnerzy (z sektora IOB) posiadają
doświadczenie w preinkubaji i inkubacji przedsiębiorstw typu
startup
• Wnioskodawca zapewni świadczenie usług wysokiej jakości,
spełniających standardy krajowe lub międzynarodowe

.

Najważniejsze kryteria wyboru projektów (4)
• projekt zakłada realizację wskaźnika rezultatu – minimum
60 wspartych nowoutworzonych przedsiębiorstw
• wnioskodawca
zapewnia
proces
testowania
przez
przedsiębiorstwo typu startup hipotez dotyczących modelu
biznesowego z wykorzystaniem jednej z wybranych
metodologii – Customer Development, Lean Startup, Design
Thinking
Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie
www.polskawschodnia.gov.pl

.

Najważniejsze kryteria wyboru projektów (5)
Dofinansowanie otrzymują najwyżej ocenione wnioski o
dofinansowanie, które przekroczyły próg 50 punktów na

92 możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej.
W przypadku takiej samej liczby punktów o przyznaniu
dofinansowania decyduje wyższy wynik w ocenie
kryteriów rozstrzygających.

.

Budżet i stopień finansowania
• Alokacja na poddziałanie: 60 mln euro (w tym 6 mln
euro, tj. 24 720 000,00 zł na projekt pilotażowy)

• Brak minimalnej i maksymalnej wartości projektu
• Dofinansowanie do 100% wydatków kwalifikowanych
• Bezzwrotne wsparcie finansowe stanowi pomoc de
minimis dla przedsiębiorców

.

Nabór wniosków
• Planowane ogłoszenie konkursu – 29 września 2015 r.

• Planowane rozpoczęcie naboru wniosków – 30 października
2015 r.
• Czas oceny wniosku – 90 dni od dnia zakończenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie
• Planowane uruchomienie pilotażowej Platformy startowej najpóźniej marzec 2016 r.

.

Dziękujemy za uwagę

platformystartowe@parp.gov.pl

