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Granty na Eurogranty – jak aplikować?
Konkurs dla MŚP ubiegających się o wsparcie w programach Komisji Europejskiej
Ogłoszenie konkursu

25 lutego 2021 r.

Alokacja na konkurs

• woj. mazowieckie 1 mln zł
• pozostałe województwa 4 mln zł

Wartość dofinansowania

Na co?

Dla kogo?

•
•

minimalna 23 250 zł
maksymalna 280 060 zł

przygotowanie projektu (wniosku/aplikacji) o Eurogrant w
programach Komisji Europejskiej

Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
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Podstawowe informacje o konkursie
Złożenie wniosku

od 1 kwietnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r.

Nabór ciągły

Konkurs podzielony na 5 rund

Sposób finansowania

Kwota ryczałtowa

Poziom wsparcia

100 % kosztów kwalifikowalnych

Informacja o wynikach

100 dni od zamknięcia danej rundy
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Granty na Eurogranty – jak aplikować?
Warunki uczestnictwa w konkursie
 złożenie projektu dotyczącego przygotowania EUROGRANTU, tj. projektu planowanego do
realizacji w ramach jednego z Programów UE, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE lub
innego programu Unii Europejskiej zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską, w tym
Horyzont Europa i Single Market Programme;
 możliwość ubiegania się o dofinansowanie samodzielnie lub w konsorcjum;
 złożenie wniosku w jednej z 5 rund w terminie wskazanym w §3 ust. 3 Regulaminu
konkursu nr 2/2021;
 zakończenie projektu później niż 3 miesiące, licząc od dnia zakończenia/ rozstrzygnięcia
konkursu w Programie UE, w którym został złożony wniosek o EUROGRANT, zakończenie
okresu realizacji projektu niewykraczające poza datę 31 grudnia 2023 r.
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Warunki ubiegania się o dofinansowanie
 znane są zasady ubiegania się o wsparcie w ramach Programu UE, w szczególności, czy w
naborze dopuszcza się składanie wniosku/aplikacji o Eurogrant w ramach konsorcjum i czy
wymagane jest przygotowanie studium wykonalności
 wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania pod warunkiem:
a) złożenia we wniosku o dofinansowanie oświadczenia o zobowiązaniu się do aplikowania o
Eurogrant, samodzielnie lub w ramach konsorcjum, do określonego Programu UE, dla
którego nabór jest lub będzie otwarty;
albo
b) wskazania we wniosku o dofinansowanie daty złożenia wniosku/aplikacji o Eurogrant
samodzielnie lub w ramach konsorcjum do określonego Programu UE, dla którego nabór
został zakończony nie więcej niż 30 dni wstecz od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
w poddziałaniu 2.3.6 POIR pod warunkiem, że ocena projektu przez KE nie została jeszcze
zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w poddziałaniu.
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UWAGA!
W ogłoszeniu o konkursie oraz w Regulaminie konkursu nr 2/2021 zostały wskazane programy
Unii Europejskiej, w których:
a) nie są już ogłaszane nowe konkursy (np. Horyzont 2020), ale trwa jeszcze ocena (np.
program COSME – ostatnie konkursy zakończyły się w lutym 2021 r., więc jeśli po 1 kwietnia
2021 r. ocena EUROGRANTU będzie w toku, możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie
w poddziałaniu 2.3.6 POIR),
b) są ogłaszane kolejne konkursy (Kreatywna Europa i LIFE),
c) planowane jest ogłoszenie nowych konkursów o Eurogrant w latach 2021-2027 (np.
Horyzont Europa, Single Market Programme).

Ocena, czy konkurs o Eurogrant wskazany we wniosku o dofinansowanie w
poddziałaniu 2.3.6 POIR wpisuje się w cel tego poddziałania będzie dokonana przez
Komisję Oceny Projektów.
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Przeznaczenie pomocy (dofinansowania)
Przygotowanie EUROGRANTU może obejmować działania:
 związane z opracowaniem studium wykonalności (wyłącznie w sytuacji, gdy studium
wykonalności jest dokumentem obligatoryjnym przy składaniu wniosku/aplikacji do Programu
UE);
 podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów do EUROGRANTU w Rzeczypospolitej
Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem
EUROGRANTU;
 polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji o EUROGRANT do Programu UE, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w ramach Programu UE;
 związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o EUROGRANT;
 podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji o EUROGRANT przed komisją oceny
powołaną przez organizatora konkursu w ramach Programu UE.
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Kwalifikowalne są koszty:
 opracowania studium wykonalności (wyłącznie w sytuacji, gdy studium wykonalności jest
dokumentem obligatoryjnym przy składaniu wniosku/aplikacji do Programu UE)
 usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach
jednego z Programów UE
 organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w
ramach jednego z Programów UE
 tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach
Programu UE
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Koszty kwalifikowalne obejmują koszty:
 podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu
planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE w zakresie i według stawek
określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza
granicami kraju
 wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej
wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do
realizacji w ramach jednego z Programów UE
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Warunki finansowe
Maksymalna kwota kosztów projektu, rozliczanych w formie kwoty ryczałtowej:
 dla projektów z kosztami opracowania studium wykonalności, w przypadku aplikacji:



samodzielnej – wynosi 280 060,00 zł



w konsorcjum – wynosi 239 310,00 zł

 dla projektów bez kosztów opracowania studium wykonalności, w przypadku aplikacji:


samodzielnej – wynosi 64 000,00 zł



w konsorcjum – wynosi 23 250,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania może wynieść 100% kosztów kwalifikowanych.
Dofinansowanie stanowi POMOC DE MINMIS!
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Schemat ubiegania się o dofinansowanie - PODSUMOWANIE
Kwota ryczałtowa:
Wniosek do PARP
(ELEKTRONICZNIE)

1) projekt ze studium wykonalności
a) samodzielnie - wynosi 280 060,00 zł,
b) w konsorcjum – wynosi 239 310,00 zł

2) projekt bez studium wykonalności:
• a) samodzielnie – wynosi 64 000,00 zł,
• b) w konsorcjum – wynosi 23 250,00 zł
1 WNIOSKODAWCA ---> 1 PROJEKT ---> 1 PROGRAM KE

Umowa z PARP

7 prostych kryteriów
(szybka ocena wniosku)
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Kryteria oceny projektów
NIEMOŻLIWE DO POPRAWY W TRAKCIE OCENY
K.1. Działalność na terenie RP
(KRS lub CEiDG)

K.2. Wnioskodawca i działalność nie są
wykluczone (kody PKD/ EKD)

MOŻLIWE DO POPRAWY W TRAKCIE OCENY
K.3. Projekt do KE jest „na temat” (nabór
KE zamknięty, ale ocena trwa, otwarty lub
znane warunki wsparcia)

K.4. Kwota ryczałtowa dobrana właściwie
(projekt z SW/ bez SW, rola w projekcie)

K.5. Wskaźniki dobrane właściwie
(projekt z SW/ bez SW, rola w projekcie)

K.6. Polityki horyzontalne UE

K.7. Projekt do KE jest zgodny z KIS
(projekt z SW/ bez SW, rola w projekcie)

•
•

równość szans kobiet i mężczyzn oraz
niedyskryminacja,
zrównoważony rozwój.
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Zmiany w kryteriach oceny projektów:
 kryt. 3 – możliwość złożenia wniosku o dofinasowanie dotyczącego przygotowania projektu
do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie, dla
którego nabór został zakończony nie więcej niż 30 dni wstecz od daty złożenia wniosku
o dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.6 POIR pod warunkiem, że ocena projektu przez KE
nie została jeszcze zakończona (na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach
poddziałania 2.3.6 POIR);
 kryt. 3 – doprecyzowanie możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach
poddziałania 2.3.6 POIR dotyczącego innych programów Unii Europejskiej zarządzanych
centralnie (tj. przez Komisję Europejską), niż wymienione w kryterium;
 kryt. 4 – rezygnacja z „efektu zachęty” => projekt może rozpocząć się przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie
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Wskaźniki produktu
 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)
 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)

 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)
 Liczba złożonych wniosków o EUROGRANT

 Liczba studium wykonalności opracowanych w związku z projektem o EUROGRANT (jeśli
dotyczy)

Wskaźniki są wypełniane automatycznie w oparciu o dane w innym punktach
wniosku o dofinansowanie.
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Wskaźniki rezultatu
 Zakończenie oceny wniosku o EUROGRANT z zaproszeniem do zawarcia umowy o
EUROGRANT lub SEAL OF EXCELLENCE (lub jego odpowiednika)
 Zakończenie oceny wniosku o EUROGRANT z punktacją na poziomie co najmniej 50%
punktów lub etapów oceny możliwych do osiągnięcia w danym konkursie (szt.)

Rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźników rezultatu to rok, w którym
planowane jest rozstrzygnięcie konkursu UE, w którym wnioskodawca złożył wniosek
o EUROGRANT, zgodnie z okresem realizacji projektu wskazanym we wcześniejszej
części wniosku.
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Wskaźnik dla kwoty ryczałtowej – warunek rozliczenia projektu

NAZWA ZADANIA 1
 Działania związane z przygotowaniem projektu o EUROGRANT i oceną
wniosku o EUROGRANT

NAZWA RYCZAŁTU:
 Zakończenie oceny wniosku o EUROGRANT
WSKAŹNIK:

 Uzyskanie wyniku oceny wniosku o EUROGRANT w Programie UE na
poziomie co najmniej 50% punktów lub etapów oceny możliwych do
osiągnięcia w danym konkursie
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Schemat realizacji umowy z PARP
Umowa o dofinansowanie
PODPISANA
Wniosek o zaliczkę

Wypłata 40% kwoty ryczałtowej

Wniosek o płatność (rozliczenie zaliczki i refundacja)

Zakończona ocena
wniosku w KE

Sukces
(zaproszenie do umowy albo SoE)

Wypłata 60% kwoty ryczałtowej (100%
dofinansowania)

Porażka
(z TRESHOLD)

Wypłata kwoty obliczonej jako:
Maks. kwota dof. x punkty
osiągnięte/punkty dla seal lub umowy

Porażka
(bez TRESHOLD)

Zwrot 40% (bez odsetek)
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Rozliczenie projektu
 kwota dofinansowania zostanie rozliczona na etapie końcowego rozliczenia projektu
adekwatnie do osiągniętego wskaźnika rezultatu „Zakończenie oceny wniosku o
EUROGRANT z zaproszeniem do zawarcia umowy o EUROGRANT lub SEAL OF EXCELLENCE
(lub jego odpowiednika)”
 w przypadku, gdy ww. wskaźnik rezultatu:
a) zostanie osiągnięty – kwota dofinansowania zostanie wypłacona w całości
b) nie zostanie osiągnięty – kwota dofinansowania zostanie pomniejszona
 pomniejszona kwota ryczałtowa zostanie obliczona jako iloczyn kwoty ryczałtowej
określonej w par. 5 ust. 3 pkt 2 umowy o dofinansowanie i wyrażonej procentowo liczby
punktów lub etapów oceny uzyskanych po zakończonej ocenie wniosku o EUROGRANT w
stosunku do liczby punktów lub etapów oceny wymaganych dla osiągnięcia wskaźnika
rezultatu.
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Wyjaśnienia
 Czy firmy aplikujące w nowych konkursach EIC Accelerator i EIC Pathfinder w Horyzoncie
Europie będą mogły ubiegać się o Granty na Eurogranty?
Tak. Komisja Oceny Projektów sprawdza w każdym przypadku, gdy konkurs wskazany we wniosku
o dofinansowanie spełnia zasady uczestnictwa w konkursie.
 Do kiedy jest nabór wniosków na Eurogranty?
Nabór trwa do 27 stycznia 2022 roku.
 Czy firma, która w projekcie jest partnerem, a nie koordynatorem będzie mogła startować
o środki?
Tak. Członek konsorcjum (partner) może ubiegać się o dofinansowanie.
 Jak długo czeka się na środki i na co można przeznaczyć grant?
Środki są wypłacane po zawarciu umowy o dofinansowanie i ustanowieniu zabezpieczenia w
formie weksla. Przeznaczenie wypłaconego dofinansowania to finansowanie kosztów związanych
z przygotowaniem projektu o Eurogrant.
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Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej PARP pod adresem
https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty#dokumenty
Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na ww. stronie
internetowej.

Wyjaśnień w sprawie konkursu udziela Infolinia PARP
odpowiadając na pytania kierowanie na adres mailowy
info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07
lub 0 801 332 202
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Dziękuję za uwagę.

Adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
www.parp.gov.pl
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