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Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu  
numer RPLD.02.01.02-IP.02-10-049/19 

 

Ramowe zasady realizacji projektu 

 

Kwalifikowalność uczestników pilotażu 

Możliwe typy podmiotów/osób uczestniczących w pilotażu: 

− w przypadku kompleksowych programów inkubacji i akceleracji: 

✓ MŚP znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy od daty rejestracji), 

prowadzące działalność gospodarczą (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru) 

na terytorium województwa łódzkiego lub  

✓ osoby fizyczne; 

− w przypadku doradztwa specjalistycznego w zakresie transferu i wdrażania wiedzy i innowacji, 

doradztwa technicznego i technologicznego oraz doradztwa w zakresie usprawniania procesów 

produkcyjnych i świadczenia usług – MŚP prowadzące działalność gospodarczą (potwierdzoną wpisem 

do odpowiedniego rejestru) na terytorium województwa łódzkiego. 

W przypadku kompleksowych programów inkubacji i akceleracji warunek prowadzenia działalności 

do 24 miesięcy od daty rejestracji powinien być spełniony przez MŚP (uczestnika pilotażu) na dzień przystąpienia 

do pilotażu (uzyskania pozytywnego wyniku rekrutacji do pilotażu lub podpisania umowy – jeśli taką 

przewidziano). 

W ramach programów inkubacji i akceleracji nie jest możliwe przyznanie pomocy w formie pieniężnej 

uczestnikowi pilotażu będącemu osobą fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej). 

Jeśli w ramach projektu Wnioskodawca zakłada przyznawanie MŚP pomocy publicznej lub pomocy de minimis, 

konieczne jest zbadanie warunków udzielenia pomocy, np. stopnia wykorzystania limitu pomocy de minimis przez 

przedsiębiorstwo (uczestnika pilotażu i podmioty tworzące z nim "jedno przedsiębiorstwo"), tak aby po udzieleniu 

wsparcia w ramach projektu nie został on przekroczony. 

Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadku: 

• przedsiębiorstw zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych, 

• przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 

• działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio 

związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi 

wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej. 

Dla przedsiębiorcy prowadzącego zarobkową działalność w zakresie drogowego transportu towarów pomoc 

de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego 

towarów. 

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP  nie może być udzielona w przypadku: 

• przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 



 
 

 
 

• działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio 

związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi 

wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej. 

Wnioskodawca może zawęzić katalog podmiotów/osób uczestniczących w pilotażu, jeżeli jest to uzasadnione 

z uwagi na specyfikę usługi. Ramowe kryteria doboru uczestników pilotażu powinny zostać zamieszczone 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Jeśli uczestnik pilotażu będący MŚP otrzyma pomoc w formie pieniężnej (pomoc de minimis), ma obowiązek 

prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium województwa łódzkiego w sposób nieprzerwany przez 

okres co najmniej 12 miesięcy począwszy od dnia udzielenia pomocy. Oznacza to, że uczestnik w wymaganym 

okresie nie może zawiesić lub wyrejestrować działalności gospodarczej.  

Wnioskodawca ma obowiązek monitorowania prawidłowości wykorzystania wsparcia, co oznacza, że powinien 

dokonać kontroli weryfikującej spełnienie powyższego warunku przez przedsiębiorstwo – uczestnika pilotażu.  

 

Rekrutacja uczestników pilotażu  

Wnioskodawca powinien opisać we wniosku ramowe zasady rekrutacji uczestników pilotażu.  

Minimalne wymogi dotyczące rekrutacji: 

• Nabór uczestników pilotażu powinien być oparty na przejrzystych zasadach. Sugerowane jest przygotowanie 

kryteriów rekrutacji.  

• Należy zweryfikować kwalifikowalność uczestników, w szczególności status i miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, wykluczenia z otrzymania pomocy oraz wykorzystanie limitu 

pomocy de minimis (jeśli dotyczy).  

• Proces  rekrutacji powinien być odpowiednio upubliczniony - co najmniej na stronie internetowej i w siedzibie 

Wnioskodawcy.  

• Możliwe i wskazane jest prowadzenie dodatkowych działań promocyjnych dotyczących rekrutacji.  

• Proces rekrutacji, w szczególności ocena kryteriów rekrutacji, powinien być odpowiednio dokumentowany, 

tzn. w sposób pozwalający na odtworzenie przebiegu zdarzeń. 

• Należy zapewnić odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy 

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

Rekrutacja uczestników pilotażu w programach akceleracji i inkubacji 

Poza wyżej wskazanymi wymogami, Wnioskodawcy realizujący kompleksowe programy inkubacji i akceleracji 

powinni uwzględniać następujące zasady rekrutacji uczestników pilotażu: 

• Należy przygotować regulamin rekrutacji. Do regulaminu należy załączyć, co najmniej formularz 

rekrutacyjny, kryteria rekrutacji oraz wzór umowy przyznającej pomoc pieniężną (jeśli dotyczy). 



 
 

 
 

• Kryteria rekrutacji powinny odnosić się przede wszystkim do pomysłu biznesowego opartego 

na innowacjach. Kryteria mogą także dotyczyć uczestnika programu, pod warunkiem że nie prowadzą 

do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną 

religię lub światopogląd, orientację seksualną, etc. 

• Kryterium odnoszące się kolejności zgłoszeń nie powinno być jedynym kryterium decydującym o udziale 

w pilotażu. 

• Kryteria oceny mogą mieć charakter dostępu lub punktowy. Należy opisać znaczenie kryterium oraz metodę 

oceny.  

• Dla wyniku oceny w każdym kryterium należy przedstawić uzasadnienie. 

• W przypadku dużej liczby zgłoszeń, ocena powinna umożliwić udział w pilotażu osobom, które spełniają 

kryteria najlepiej.  

• Może zostać przewidziany tryb odwołania się od oceny, który zamyka drogę do udziału w programie 

akceleracji i inkubacji. W takim przypadku należy zapewnić, że odwołanie będzie rozpatrywane przez inne 

osoby niż te, które dokonały pierwotnej oceny.  

• Należy określić terminy realizacji poszczególnych działań w procesie rekrutacji, np. termin składania 

wniosków, rozstrzygnięcia rekrutacji, złożenia odwołania, itp.  

• Należy zapewnić uczestnikom rekrutacji możliwość zapoznania się w wynikiem i uzasadnieniem oceny.  

 

Udzielanie pomocy publicznej lub pomocy de minimis uczestnikom pilotażu 

W ramach pilotażu Wnioskodawca może świadczyć usługi na rzecz uczestników pilotażu na warunkach 

rynkowych (po cenie rynkowej) lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oznacza to, że Wnioskodawca 

może udzielać uczestnikom pilotażu pomocy publicznej (pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP) lub pomocy 

de minimis w formie usługi.  

Do ustalenia wysokości ceny rynkowej pomocna może być np. analiza marketingowa, wykonana przez 

niezależnych ekspertów lub samodzielnie przez Wnioskodawcę. Analiza taka może obejmować porównanie 

co najmniej 3 substytucyjnych ofert z tego samego rynku (rynek usług, które ze względu na ich przeznaczenie, 

cenę oraz właściwości – w tym jakość - są uznawane przez ich nabywców za podobne oraz są oferowane na 

obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj, właściwości, preferencje konsumentów, czy znaczące różnice cen 

i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji).  

Wartością pomocy publicznej lub pomocy de minimis udzielanej uczestnikom pilotażu będzie różnica pomiędzy 

ceną rynkową usługi a ceną za tę usługę płaconą przez uczestnika pilotażu. 

Pomoc publiczna lub pomoc de minimis dla uczestników pilotażu, będących osobami fizycznymi 

nieprowadzącymi działalności gospodarczej, wystąpi w sytuacji, jeżeli osoby te będą zobowiązane 

do rozpoczęcia działalności gospodarczej po otrzymaniu usługi świadczonej na warunkach korzystniejszych niż 

rynkowe lub gdy charakter świadczonej usługi będzie związany z działalnością gospodarczą, lub odbiorca usługi 

będzie zobowiązany lub uprawniony do wykorzystania efektów usługi w toku przyszłej działalności gospodarczej. 

 



 
 

 
 

W przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP intensywność wsparcia wynosi do 50% kosztów 

kwalifikowalnych. 

W przypadku pomocy de minimis intensywność wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.  

We wniosku o dofinansowanie należy opisać ramowe zasady świadczenia usług, w tym ewentualnego udzielania 

pomocy publicznej lub pomocy de minimis uczestnikom pilotażu. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełniania wszelkich obowiązków podmiotu udzielającego pomocy 

publicznej lub pomocy de minimis. 

 

Udzielanie pomocy w formie pieniężnej dla MŚP (grantów) w programach akceleracji i inkubacji 

Pomoc w formie pieniężnej dla MŚP (grantów) w ramach programów inkubacji i akceleracji przyznawana jest jako 

pomoc de minimis (poziom dofinansowania – 100%). 

VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny (wartość VAT stanowi wkład własny grantobiorcy). 

Wnioskodawca powinien opisać we wniosku ramowe zasady przyznawania grantów uczestnikom programów 

(w tym szacowaną średnią wartość grantów, liczbę grantobiorców) oraz ich rozliczania.  

Decyzja o przyznaniu grantu powinna wynikać z biznesplanu, przedstawionego przez MŚP, ocenionego 

pozytywnie przez ekspertów. 

Na etapie realizacji projektu zasady przyznawania grantów powinny być ujęte w regulaminie, zawierającym 

co najmniej wzór wniosku o pomoc (w tym wzór biznesplanu), kryteria oceny oraz wzór umowy przyznające j 

grant. Regulamin przyznawania grantów oraz regulamin rekrutacji uczestników pilotażu mogą stanowić jeden 

dokument. 

Biznesplany powinny być oceniane przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, 

gwarantujące bezstronność w procesie oceny i poufność w zakresie informacji ujawnianych przez uczestnika 

pilotażu.  

Należy przewidzieć w projekcie rozwiązania zapobiegające występowaniu konfliktu interesów między 

Wnioskodawcą, uczestnikami rekrutacji i innymi osobami zaangażowanymi w realizację pilotażu (w szczególności 

osobami dokonującymi oceny biznesplanów).  

Z uwagi na ryzyko występowania konfliktu interesów oraz konieczność zapewnienia przejrzystości udzielanej 

pomocy, w okresie realizacji projektu nie są dopuszczalne inwestycje kapitałowe Wnioskodawcy lub partnera 

w MŚP otrzymujące granty. 

Elementem oceny powinien być sposób wydatkowania grantu, uwzględniający określenie celów rozwojowych 

dla uczestnika programu (mierzalne i niemierzalne efekty realizacji programu, np. kamienie milowe dla rozwoju 

modelu biznesowego) oraz wykaz kosztów (ze wskazaniem nazwy kosztu, jego charakterystyki, uzasadnienia, 

wartości oraz kwoty dofinansowania). Ocena może uwzględniać element negocjacji w tym zakresie.   

Co do zasady grant powinien być wydatkowany na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu 

biznesowego opartego na innowacjach. Wnioskodawca może określić katalog wydatków dozwolonych 

lub wyłączonych, lub obu tych rodzajów wydatków. 



 
 

 
 

Uczestnik pilotażu otrzymujący grant od Wnioskodawcy nie może go przeznaczać na finansowanie usług 

świadczonych przez Wnioskodawcę. 

Dofinansowanie kosztów ponoszonych przez grantobiorcę ze środków grantu wynosi 100%. Biznesplan może 

także uwzględniać ewentualne zaangażowanie przez uczestnika własnych lub obcych środków na pokrycie 

innych kosztów.  

Oceniony pozytywnie biznesplan powinien stanowić załącznik do umowy przyznającej grant. 

Wnioskodawca może uzależnić udzielenie grantu od dokonania przez uczestnika zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (np. weksla). Podobnie, w przypadku uczestnika projektu pozostającego w związku 

małżeńskim zasadne jest uwarunkowanie udzielenia wsparcia od zgody małżonka uczestnika na zaciągnięcie 

zobowiązania objętego umową. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie należą do Wnioskodawcy.  

Minimalny zakres umowy przyznającej grant określony został w załączniku 3 do wzoru umowy o dofinansowanie 
projektu. 

 

Rozliczenie grantów w programach inkubacji i akceleracji 

Środki mogą być wydatkowane wyłącznie w sposób zgodny z zaakceptowanym biznesplanem, załączonym 

do umowy przyznającej pomoc finansową. 

Wnioskodawca powinien zapewnić, aby wydatki dokonywane przez grantobiorców były racjonalne i efektywne, 

poniesione z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

Uczestnicy pilotażu mają obowiązek rozliczyć otrzymane granty.  

Wnioskodawca może nałożyć na uczestników obowiązek cyklicznego rozliczania pomocy (zaleca się rozliczenia 

po kamieniach milowych ujętych w biznesplanie lub co miesiąc / inny okres rozliczeniowy). Wymagane jest 

rozliczenie całości otrzymanego wsparcia po okresie na jaki zostało przyznane. 

Uczestnicy pilotażu rozliczają granty poprzez złożenie zestawienia wydatków sfinansowanych z tych środków 

wraz z oświadczeniem o prawdziwości złożonego zestawienia. Zestawienie powinno wskazywać parametry 

techniczne lub jakościowe sfinansowanych towarów lub usług. Wnioskodawca dokonuje oceny prawidłowości 

wykorzystania grantu w oparciu o zgodność wydatków przedstawionych w zestawieniu z wydatkami ujętymi 

w zaakceptowanym biznesplanie. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wykorzystania pomocy, Wnioskodawca może żądać 

od uczestników przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. 

Elementem oceny prawidłowości wykorzystania grantu mogą być kontrole w miejscu prowadzenia działalności 

gospodarczej uczestnika pilotażu. 

Umowa o powierzenie grantu powinna uwzględniać odpowiednie sankcje w przypadku naruszenia obowiązków 

umownych lub założeń biznesplanu, włączając w to obowiązek zwrotu przez grantobiorcę całości lub części 

wsparcia. W przypadku nieprawidłowości w realizacji projektu na poziome grantobiorcy, w stosunku 

do Wnioskodawcy mogą być wyciągane konsekwencje w postaci obniżenia lub zwrotu dofinansowania. Każdy 

taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, a dla wyniku rozstrzygnięcia istotne będzie, czy 

Wnioskodawca dołożył należytych starań w zakresie rozliczenia grantu, kontroli jego wydatkowania 

i zabezpieczenia realizacji umowy grantowej. 



 
 

 
 

Obowiązki związane z udzieleniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis uczestnikom pilotażu 

Jeśli pilotaż przewiduje pomoc w formie pieniężnej (grantu) lub świadczenie usług na warunkach korzystniejszych 

niż rynkowe, wsparcie udzielane uczestnikom pilotażu będzie powiązane z udzielaniem pomocy publicznej lub 

pomocy de minimis na tzw. drugim poziomie.  

Warunki udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis, jak również procedura z tym związana, określone są 

krajowymi oraz unijnymi regulacjami prawnymi, obowiązującymi podmioty udzielające pomocy oraz ubiegające 

się o pomoc w sposób bezpośredni. W celu ujednolicenia praktyki udzielania pomocy Wnioskodawca może 

wprowadzić własne wewnętrzne procedury w tym zakresie, które będą pełnić funkcję przewodnika dla osób 

odpowiedzialnych za poszczególne czynności zmierzające do udzielenia pomocy publicznej lub pomocy 

de minimis i jej sprawozdawania. Procedura taka obejmować może zagadnienia związane z warunkami 

ubiegania się o pomoc, zasadami jej udzielania, obowiązkiem wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy oraz 

jego korekty, sprawozdawczością oraz archiwizacją dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy. 

Udzielanie pomocy uczestnikom pilotażu pociąga za sobą obowiązek: 

• weryfikacji stopnia wykorzystania limitu pomocy de minimis przez MŚP, poprzez zebranie 

od przedsiębiorcy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy 

de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej; 

• zebrania od przedsiębiorcy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy publicznej lub pomocy 

de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, zgodnie ze wzorami określnymi w: załączniku do rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (w przypadku pomocy 

de minimis) oraz w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 

inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (w przypadku pomocy 

publicznej); 

• wystawienia zaświadczenia o pomocy de minimis udzielonej w ramach projektu, zgodnie z wzorem 

określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie. 

• archiwizacji wszelkich informacji o udzielanej pomocy publicznej - udzielający pomocy zobowiązani są 

do przechowywania wszelkich dokumentów (formularzy, sprawozdań finansowych, zaświadczeń 

o pomocy de minimis itp.), w oparciu o które stwierdzono, że spełnione są warunki udzielenia pomocy, 

przez okres 10 lat od dnia jej udzielenia.  

Wnioskodawca jest także zobowiązany do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów sprawozdań z udzielonej pomocy, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 



 
 

 
 

W odniesieniu do sprawozdań z udzielonej pomocy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia: 

− Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, 

informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach 

świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,  

− Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy 

publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.  

Dniem przyznania pomocy jest dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc nabył prawo do otrzymania tej 

pomocy, np. dzień podpisania stosownej umowy między Wnioskodawcą a uczestnikiem. 

Kwotowe limity pomocy de minimis określone są w euro. Wartość udzielanej pomocy należy przeliczyć według 

średniego kursu NBP z dnia udzielenia pomocy.  

W przypadku gdy wartość ostatecznie (faktycznie) udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość takiej 

pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, udzielający pomocy, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego 

faktu, ma obowiązek wydać nowe zaświadczenie oraz stwierdzić utratę ważności poprzedniego zaświadczenia 

(art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). 

Zmniejszenie wartości pomocy de minimis, wynikające np. z wcześniejszego zakończenia współpracy 

z przedsiębiorcą, wiąże się z koniecznością wystawienia zaświadczenia korygującego. Zmiana wartości 

w zaświadczeniu o pomocy de minimis jest możliwa, jeżeli wartość udzielonej pomocy dla przedsiębiorcy 

(wykazana na pierwszym zaświadczeniu o pomocy de minimis wydanym w dniu udzielenia pomocy) w trakcie 

realizacji projektu ulegnie zmianie. Konieczne jest wystawianie nowego zaświadczenia, w którym stwierdzona 

zostaje nieważność zaświadczenia wcześniej wydanego wraz ze wskazaniem dnia wydania zmienianego 

zaświadczenia. Wartość zmienionej pomocy de minimis należy przeliczyć po kursie z dnia udzielenia pomocy, 

a nie z dnia wydania nowego zaświadczenia de minimis. Datą wydania zaświadczenia powinna być data 

dokumentu potwierdzającego zmianę umowy (np. aneks do umowy/zamówienia). 

W przypadku zwiększenia zakresu umowy, następuje udzielenie nowej pomocy de minimis. Konieczne jest 

wówczas wystawienie zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis (pierwotnego, a nie korekty). Wartością 

pomocy de minimis jest wartość zwiększenia zakresu umowy, a datą jej udzielenia - termin zawarcia nowej 

umowy. W takiej sytuacji należy ponownie uzyskać od przedsiębiorcy formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis oraz inne dokumenty/oświadczenia wymagane przy udzieleniu pomocy 

de minimis. 


