Konkurs na wybór projektów w ramach
Działania 2.21 PO WER typ 5 - „Nowy start”.

Magdalena Arusztowicz DRK
Warszawa, 26 czerwca 2019 r.

Cel projektu.

Celem konkursu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy ponieśli niepowodzenie w poprzednio
prowadzonym biznesie a następnie ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.
Przesłanką do sformułowania konkursu jest wykorzystanie potencjału i doświadczenia przedsiębiorców,
którzy doznali niepowodzenia biznesowego. Jest to istotne także z uwagi na fakt, że w firmach założonych
przez osoby ponownie rozpoczynające działalność gospodarczą odnotowywane są większe obroty oraz
wzrost zatrudnienia, większa rozwaga decyzyjna w porównaniu z firmami prowadzonymi przez
przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją pierwszą działalność lub nigdy nie ponieśli porażki.
Jednocześnie, dzięki upowszechnianiu oraz wspieraniu możliwości powtórnego podjęcia działalności
gospodarczej, możliwe jest uzyskanie pozytywnego wpływu na postawy przedsiębiorcze całego
społeczeństwa.
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Założenia konkursu.
Termin składania wniosków: 30 czerwca do 15 lipca 2019 r. do godziny 12:00.
Budżet: 15 mln zł.
Wskaźnik rezultatu: Liczba przedsiębiorstw ponownie podejmujących nową działalność, które otrzymały
wsparcie w ponownym prowadzeniu działalności: 900.
Wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw ponownie podejmujących nową działalność objętych
wsparciem: 1 000.

Minimalny wskaźnik produktu w projekcie: 200.
Wskaźnik rezultatu w projekcie musi wynosić co najmniej 90% wskaźnika produktu.
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Kto może być wnioskodawcą?
•

przedsiębiorcy,

•

podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

•

podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego

przedsiębiorców,
•

reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,

•

organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,

•

organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

•

organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
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Grupa docelowa.
Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z sektora MMŚP ponownie rozpoczynający
działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali
prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub
jako wspólnicy spółki prawa handlowego.
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Liczba przedsiębiorców z sektora MMŚP, którzy ponownie rozpoczęli działalność
gospodarczą, tzn.
• w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej,
• następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą
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Projekty partnerskie
•

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektu partnerskiego;

•

Przy wyborze Partnerów należy stosować art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanej w perspektywie finansowej 2014-2020;

•

Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku;

•

Partner musi być zaangażowany w realizację projektu, co oznacza, że wnosi do projektu zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz uczestniczy również w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie i zarządzaniu projektem;

•

Partnerstwo jest zawierane na warunkach określonych w porozumieniu zawartym w formie pisemnej
lub umowie o partnerstwie.
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Kryteria dostępu nr I
I.

W ramach projektu przedsiębiorcy zostaną objęci następującym zindywidualizowanym wsparciem:
1.

Działania szkoleniowe, w szczególności z: technik analiz przyczyn niepowodzenia w ramach
poprzedniej działalności gospodarczej, planowania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz
sposobu analizy luk kompetencyjnych na poziomie przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie,

2.

Działania szkoleniowe dotyczące wsparcia w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej,

3.

Działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi o których mowa
w pkt. 1 - 2.

Wszystkie działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, którzy
ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeśli dotyczy) na etapie
realizacji projektu zapewni zindywidualizowane wsparcie dla przedsiębiorców wynikające z analizy ich
potrzeb.
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Kryteria dostępu nr I
Udział przedsiębiorców w szkoleniach wymienionych w ppkt 1 i 2 jest obowiązkowy. W przypadku gdy
przedsiębiorca posiada dokument stanowiący analizę, o której mowa w ppkt 1 lub podobny dokument
zawierający wymagane w analizie informacje i zostanie on pozytywnie oceniony przez eksperta po stronie
Wnioskodawcy projektu, wówczas przedsiębiorca lub jego pracownik nie ma obowiązku udziału
w szkoleniach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.
Przedsiębiorcy, którzy zakończyli udział w szkoleniu/ach mogą również skorzystać z indywidulanego
doradztwa.
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Kryteria dostępu nr II i nr III
II.

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy i projekt kończy się nie później niż 30 czerwca
2023 r.
Rekomendowana data rozpoczęcia realizacji to 1 stycznia 2020 r.

III. Podmiot może wystąpić jako wnioskodawca nie więcej niż jeden raz we wnioskach o dofinansowanie
złożonych w konkursie. (brak możliwości uzupełnienia oraz poprawienia)
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Kryteria dostępu nr IV
IV. Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy) w ramach projektu obejmie wsparciem minimum
200 przedsiębiorstw ponownie podejmujących działalność.

Na etapie kontraktowania, PARP dopuszcza możliwość negocjacji z Wnioskodawcami w zakresie zwiększenia
lub zmniejszenia liczby przedsiębiorstw planowanych do objęcia wsparciem w projektach.
Celem negocjacji będzie realizacja wskaźników w konkursie, przy jednoczesnym spełnieniu
przedmiotowego kryterium dostępu.
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Kryteria dostępu nr IV cd

Na etapie realizacji projektu/ów PARP dokona weryfikacji stopnia realizacji wskaźników w 9 lub 12 miesiącu
jego/ich realizacji.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta i za zgodą PARP będzie istniała
możliwość zmniejszenia liczby przedsiębiorstw planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu, przy
jednoczesnym spełnieniu kryterium dostępu nr 4.
PARP podejmując przedmiotową decyzję będzie miał na względzie m.in. zapewnienie realizacji wskaźników
w konkursie.

12

Kryteria dostępu nr IV cd
Negocjacje będą podejmowane z uwzględnieniem poniższych założeń:
a) w przypadku decyzji PARP dotyczącej podjęcia negocjacji z Wnioskodawcą/ami w zakresie zwiększenia
liczby przedsiębiorstw planowanych do objęcia wsparciem, proces negocjacji rozpocznie się począwszy
od projektu, który otrzymał największą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.
b) w przypadku decyzji PARP dotyczącej podjęcia negocjacji z Wnioskodawcą/ami w zakresie zmniejszenia
liczby przedsiębiorstw planowanych do objęcia wsparciem, proces negocjacji rozpocznie się począwszy
od projektu, który otrzymał najniższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.
c) w przypadku równej liczby punktów podczas negocjacji będą decydowały kryteria, o których mowa
w podrozdziale 8.7 pkt 4.
Negocjacje, o których mowa powyżej mogą być prowadzone nie później niż do momentu zapewnienia
realizacji wskaźników w konkursie.
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Kryteria dostępu nr V i VI

V.

Średni koszt wsparcia w ramach projektu przedsiębiorstwa ponownie podejmującego działalność nie
może przekroczyć 15 000,00 zł.

VI.

Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z sektora MMŚP ponownie rozpoczynający
działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej
działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.
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Kryteria dostępu nr VII i VIII

VII.

Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy) w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku
objęli działaniami szkoleniowymi lub doradczymi minimum 50% założonej w projekcie liczby MMŚP.
(oświadczenie)

VIII. W skład personelu odpowiadającego za zarządzanie projektem wchodzić będzie osoba posiadająca
co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów, w ramach których
udzielana była pomoc publiczna/ pomoc de minimis przedsiębiorcom w trakcie 3 lat przed terminem
złożenia wniosku. (oświadczenie)
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Kryteria dostępu nr IX

IX. Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy), zaangażuje do realizacji projektu zespół trenerów,
posiadających udokumentowane doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych z zakresu tematów,
w ramach których oferować będą wsparcie na rzecz przedsiębiorców w projekcie, w wymiarze co
najmniej 120 godzin w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku.

Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy), zaangażuje do realizacji projektu zespół doradców,
posiadających udokumentowane doświadczenie w realizacji działań doradczych z zakresu tematów,
w ramach których oferować będą wsparcie na rzecz przedsiębiorców w projekcie, w wymiarze co
najmniej 150 godzin w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku. (oświadczenie)
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Kryteria premiujące nr I

I.

Wsparciem zostaną objęte MMŚP, których właściciele w ciągu 24 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna
przez co najmniej 18 miesięcy.
a) w przypadku objęcia wsparciem co najmniej 40 % wskazanych przedsiębiorstw wniosek
otrzyma 5 pkt,
b) w przypadku objęcia wsparciem co najmniej 60 % wskazanych przedsiębiorstw wniosek
otrzyma 10 pkt.
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Kryteria premiujące nr II

II.

Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy) oprócz form stacjonarnych zapewni również
możliwość zdalnego udzielania firmom doradztwa, o którym mowa w kryterium nr 1 pkt 3,
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych np. za pośrednictwem Internetu.

Waga: 5 pkt
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Kryteria premiujące nr III

III.

Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością
w wymiarze co najmniej ½ etatu.

Waga: 10 pkt
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Wydatki kwalifikowane

Wydatki kwalifikowane w projekcie:
•

Wydatki spełniające warunki określone w Rozporządzeniu MIR w sprawie udzielania przez PARP
pomocy finansowej, umowie o dofinansowanie oraz wytycznych MIR w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

•

Wydatki kwalifikowalne w projekcie nie mogą przekraczać stawek określonych w Taryfikatorze PARP
oraz IZ.
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Wydatki kwalifikowane – Rozporządzenie:

1)

rekrutacja potencjalnych odbiorców wsparcia;

2)

prowadzenie szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014;

3)

pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014;

4)

doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5)

pokrycie kosztów pośrednich;

6)

zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;

7)

zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy
w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych
projektu.
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Wydatki kwalifikowane – koszty pośrednie

•

25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do
830 tys. PLN włącznie;

•

20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej
830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie;

•

15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej
1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie;

•

10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich
przekraczającej 4 550 tys. PLN.
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Wydatki kwalifikowane – koszty pośrednie

1.

Koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego
w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań
administracyjnych w projekcie;

2.

Koszty zarządu;

3.

Koszty personelu obsługowego;

4.

Koszty obsługi księgowej;

5.

Koszty utrzymania powierzchni biurowych;

6.

Koszty rachunku bankowego;

7.

Działania informacyjno-promocyjne.
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Wniosek o dofinansowanie – budżet

•

Oznaczenia w budżecie – partner, zadania zlecone itd.;

•

Czy podane są dane składowe w ramach usług np. godzina pracy, liczba itd. ?

•

Czy zostały wskazane jednostki miary np. w przypadku umów (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie lub
o pracę) lub usługi?

•

Czy zostały wskazane jednostki miary np. godziny/miesiące/sztuki /spotkania?

•

Czy została wskazana wysokość etatu w przypadku zatrudnienia do projektu osób na umowę o pracę?

•

Czy stawki są faktycznie stosowane u Wnioskodawcy (umowa o pracę)?

•

Czy wynajęcie sali w siedzibie Wnioskodawcy jest rozliczane po rzeczywistych kosztach wynajmu?
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Wniosek o dofinansowanie – budżet

Vat
•

Kwestie odnoszące się do podatku od towarów i usług (VAT) zostały uregulowane w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności. Wnioskodawca ma obowiązek zapoznać się z nimi i stosować je
konstruując budżet projektu.

•

Wartość podatku VAT musi być naliczona zgodnie z ustawą z dnia z dnia 11 marca 2004 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) o podatku dochodowym od towarów i usług.

•

W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii podatku VAT Wnioskodawca może wystąpić do
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.
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Najczęściej popełniane omyłki we wnioskach o dofinansowanie :

1.

Podanie obrotów zgodnie z definicją.

2.

Krótki opis projektu.
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Strona internetowa PARP - Rady

 Komunikat dot. konkursu POWR.02.21.00-IP.09-00-001/19;
 Pytania i odpowiedzi.

Dyżur eksperta:
Czwartek w godzinach 10.00 - 12.00 pod nr telefonu: 22 432-71-90
Pytania - możliwość zadawania pytań przez Wnioskodawców - najpóźniej 3 dni robocze przed terminem
składania wniosków

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start
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Adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Kontakt :
tel.: +48 22 432 80 80
infolinia: 0 801 33 22 02
e-mail: biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

