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RAPORT 080/2020 z dnia 24.11.2020 

 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ  

DZIAŁANIE 2.3 PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

PODDZIAŁANIE 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  

(DLA KONKURSU DOTYCZĄCEGO PROJEKTÓW REALIZUJĄCYCH 

PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS) 

Kto może otrzymać dofinansowanie? 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające 

kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy: 

• prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z 

wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej),  

• potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, których siedziba oraz oddziały (w 

przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 

Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na 

terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, 

podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 

 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie? 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:  

1) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu 

projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki 

któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent 

obligatoryjny projektu) nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi), 

2) uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco 

ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu), 

3) realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco 

ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu). 
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Ile możesz otrzymać? 

• Możesz otrzymać maksymalnie: 1 125 000 zł 

• Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie: 1 500 000 zł 

• Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co 

najmniej 15% całkowitego kosztu projektu 

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu 

Mikro i Małe przedsiębiorstwa: premia +20% 

Średnie przedsiębiorstwa: premia +10% 

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu: wg Mapy pomocy regionalnej poniżej 

 

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania  

• Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych 

związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na 

celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie 

nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. 

• Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia 

ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu nakierowanego na zaspokojenie 

specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i 
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poznawczymi).  

• Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o 

szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej 

sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej 

możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo 

słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i 

intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z 

małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w 

komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo 

mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub 

nieporęcznym bagażem, towarem). 

 

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna 

łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z 

opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 60 

000 zł, natomiast dofinansowania 51.000 zł. 

• Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych 

związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego 

produktu wynosi 500 000 zł 

• Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej 

wynosi 1 000 000 zł. 

• Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych związanych z 

opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 

85% kosztów kwalifikowalnych. 

 

• Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty 

następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego 

lub znacząco ulepszonego produktu: 

✓ usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu 

projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, 

dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:  

▪ przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie 

potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia 

rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania 

nowego projektu wzorniczego; 

▪ stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego 

projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu 

projektowego oraz określenie kierunków projektowych; 

▪ opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów 

nowego lub znacząco ulepszonego produktu z wyłączeniem kosztów 

nabycia środków trwałych lub materiałów lub wartości niematerialnych 
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i prawnych niezbędnych do realizacji usług doradczych polegających na 

przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego. 

• usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, z 

wyłączeniem: 

✓ usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych 

ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa 

podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama; 

✓ środków trwałych lub materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych 

niezbędnych do realizacji usług doradczych w zakresie wdrożenia nowego lub 

znacząco ulepszonego produktu.7.Do wydatków kwalifikowalnych w zakresie 

inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się 

koszty: 

• nabycia albo wytworzenia środków trwałych lub materiałów z wyłączeniem: 

✓ prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości, w 

tym gruntów, budynków, robót budowlanych, materiałów budowlanych,  

✓ środków trwałych niezbędnych do realizacji opracowania projektów i prototypów 

oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu; 

• nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how 

oraz innych praw własności intelektualnej z wyłączeniem wartości niematerialnych i 

prawnych niezbędnych do opracowania projektów oraz prototypów oraz do 

przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu, jeżeli spełniają 

łącznie następujące warunki: 

✓ będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy 

otrzymującego pomoc, 

✓ będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

✓ będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach 

rynkowych 

✓ będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane 

z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia 

zakończenia realizacji projektu. 
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Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:  

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej 

za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem s trony 

internetowej PARP w terminie od 24 listopada 2020 r. do 28 lipca 2021 r.  

(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 

rundy. 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:  

 

1) dla rundy I  – od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r. 

2) dla rundy II – od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. 

3) dla rundy III -  od 1 czerwca 2021 r. do 28 lipca 2021 r.  

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie 

zlokalizowanych: 

1) w województwie mazowieckim przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie 

tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów 

zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;  

2) w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na 

dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla 

projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu.  

 

INFORMACJE: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-

plus#dokumenty 

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 500 181 151 lub emaliowo: 

biuro@doradcy365.pl 

 


