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PODSTAWOWE INFORMACJE  

O KONKURSIE 

 

Celem konkursu jest realizacja działań mających na celu 

zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym 

np. zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług 

niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, 

oraz zakup (w ograniczonym zakresie) środków trwałych, 

niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania 

modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa. 

Instrument ma na celu stworzenie warunków skutecznego 

funkcjonowania MŚP w stanie pandemii, oraz po jej 

zakończeniu i w konsekwencji wzmocni ich 

konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy. 

Należy mieć na uwadze, że projekt powinien by 

uzasadniony koniecznością zmiany sposobu 

funkcjonowania firmy w warunkach epidemii chorób 

zakaźnych, w szczególności pandemii COVID-19 lub 

koniecznością wzmocnienia odporności na wypadek 

wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów. Nie każdy 

zatem projekt zmieniający proces poprzez wykorzystanie 

technologii cyfrowych, będzie mógł zostać wsparty w 

ramach działania, ale tylko taki, projekt zmieniający 

proces firmy, który jednocześnie stworzy warunki 

skutecznego funkcjonowania firmy w warunkach 

epidemii lub uodporni jej działalność na ewentualność 

wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów wywołanych 

stanem epidemii chorób zakaźnych. 

Oprócz wdrożenia innowacji procesowej, projekt może 

dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej 

(wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony 

produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych 

produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną 

innowacją procesową. 

Poziomy kosztów kwalifikowanych: 

► Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych:  

60 000,00 zł 

► Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych 

wynosi: 300 000,00 zł 

  

Okres realizacji projektu: 

► Okres realizacji projektu: do 12 miesięcy 

► Okres realizacji projektu nie może 

wykraczać poza datę 31 grudnia 2023 r. 

 

 

 

Składanie wniosków: 

► Wnioskodawca może złożyć tylko jeden 

wniosek o dofinansowanie w ramach 

konkursu. 

 

 

   

Główne koszty kwalifikowane: 

 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:  

 

• zakup usług programistycznych lub/i zakup 

oprogramowania gotowego, w tym w 

formie licencji (z wyłączeniem 

standardowego oprogramowania 

biurowego czy księgowego) w celu 

opracowania lub wprowadzenia rozwiązania 

cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny 

projektu;  

 

• zakup środków trwałych, w tym maszyn i 

urządzeń, sprzętu komputerowego lub 

związanego z przesyłem lub 

magazynowaniem danych, środków 

niskocennych, lub/i zakup usług 

doradczych (w tym branżowych, 

technologicznych, biznesowych, prawnych) 

lub/i zakup usług szkoleniowych w celu 

wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – 

komponent fakultatywny projektu.  

 

Wsparcie jest przyznawane w formie ryczałtu, 

skalkulowanego przez przedsiębiorcę na 

podstawie szacunku wydatków do poniesienia 

w ramach projektu. Wnioskodawca powinien 

określić i oszacować dla poszczególnych zadań 

kwoty ryczałtowe. Każde zadanie będzie 

rozliczane na podstawie określonej dla niego 

jednej kwoty ryczałtowej. 

 

Poziom dofinansowania: 85% 



 

 

OCENA PROJEKTU 

 

 

 

l.p. Kryteria punktowe 
Liczba 

punktów 

Wym. 
minimum 

pkt. 

1 
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP potwierdzoną 
wpisem do KRS / CEIDG 

0 lub 1 1 

2 
Przedmiot projekty nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy 
finansowej. 

0 lub 1 1 

3 
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi (promowanie równości kobiet i 
mężczyzn oraz niedyskryminacji; zrównoważony rozwój) 

0 lub 1 1 

4 

Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i 
racjonalny m.in.: 

• W ramach oceny kryterium badane jest czy projekt polega na wprowadzeniu 
(wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco 
ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie 
technologii cyfrowych; 

• Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej 
(wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej 
w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z 
wdrażaną innowacją procesową; 

• Instrument ten, dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie 
technologii cyfrowych, powinien spowodować zmianę sposobu działania, 
procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, 
organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa; 

• Uzasadniając potrzebę realizacji projektu, którego rezultatem oprócz 
innowacji procesowej będzie również innowacja produktowa 
Wnioskodawca powinien wykazać, że produkt zaspokoi faktyczne 
zapotrzebowanie grupy docelowej i będzie konkurencyjny względem innych, 
podobnych produktów oferowanych na rynku; 

• Realizacja projektu musi być uzasadniona z punktu widzenia działalności i 
rozwoju Wnioskodawcy, tj. np. mieć związek z koniecznością dokonania 
zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach 
epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub 
wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów 
wywołanych stanem epidemii. Wnioskodawca powinien wykazać wpływ 
projektu (w tym korzyści) na zmianę funkcjonujących procesów w 
przedsiębiorstwie. Korzyści mogą się odnosić do samego przedsiębiorstwa, 
jego pracowników, odbiorców rynkowych (klientów, dostawców). Realizacja 
projektu może usprawnić lub uzupełnić już toczące się procesy lub 
spowodować zmianę modelu biznesowego/strategii przedsiębiorstwa. 

• Projekt musi być uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, 
zwiększać jego konkurencyjność, usprawnić, zmienić procesy, prowadzić do 
wyższej efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z 
dostawcami/klientami, stworzyć możliwość poszerzenia rynków zbytu lub 
dodatkowo oferty; 

• Badaniu podlega zdolność i potencjał Wnioskodawcy do realizacji i 
wykorzystania efektów projektu. Potencjał Wnioskodawcy należy rozumieć 
w szczególności jako posiadanie lub możliwość pozyskania określonych 
zasobów finansowych, ludzkich, infrastruktury technicznej, informatycznej i 
lokalowej. Potencjał Wnioskodawcy powinien być dostosowany do 
planowanego zakresu projektu. 

• Projekt realizowany jest na terytorium RP 

0 lub 1 1 

5. 
Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z 
obowiązującymi limitami 

0 lub 1 1 

 



 

 

 

 

 

 

l.p. Kryteria punktowe 
Liczba 

punktów 

Wym. 
minimum 

pkt. 

6 
Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele 
projektu, adekwatne do projektu. 

0 lub 1 1 

7. 

Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej 
negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (jeśli dotyczy). 
 
Ocenie podlega, czy projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży 
szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej 
w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z 
późn. zm.). Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ww. 
ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu. 
 
Wykaz kodów PKD działalności szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami 
pandemii COVID-19 według stanu na dzień ogłoszenia konkursu: 
 
47.11.Z albo 47.19.Z w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i 
piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie 
jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 
49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 
59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 
79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 
86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w 
ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie 
stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 
90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 
96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z. 

0 lub 1 0 

Na ocenie można uzyskać 7 pkt. Liczba punktów warunkująca pozytywną ocenę projektu i kwalifikująca do umieszczenia 

projektu na liście projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia to 6 pkt., przy czym w zakresie każdego z kryteriów 

merytorycznych wymienionych w pkt 1-6 wymagane jest uzyskanie minimum 1 pkt. 

Kryteria rozstrzygające (decydujące o kolejności na liście rankingowej w przypadku tej samej liczby punktów): 

• I stopień: Spadek średniorocznych przychodów w roku 2020 w stosunku do 2019 

• II stopień: Miejsce siedziby - w przypadku zastosowania tego kryterium wyższą pozycję na liście rankingowej otrzyma 

projekt złożony przez Wnioskodawcę, który posiada siedzibę (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej 

Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej) w 

województwie z niższą wartością wskaźnika „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w % ogółu 

przedsiębiorstw” 

• III stopień: Wskaźnik bezrobocia w powiecie, w którym siedzibę ma Wnioskodawca. 

 

 

  



 

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA 

 

 

1. Ogłoszenie konkursu 

2. Regulamin konkursu 

3. Kryteria wyboru projektów 

4. Instrukcja do wniosku 

5. Wzór wniosku o dofinansowanie 

6. Materiał informacyjny dot. kwot ryczałtowych 

 

 

KONTAKT 

 

 

► Rafał Wiśniewski 
e-mail: r.wisniewski@roseti.pl 
tel. 500 135 122 
 

► Artur Piskor 

e-mail: a.piskor@rdsolutions.pl 

tel. 536 197 411 

 

 

 

 

 

 

R&D Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Edwarda Dembowskiego 10/40, 43-300 Bielsko-
Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000785579, kapitał zakładowy 5.000 zł, NIP: 9372721373, REGON: 383314121 

https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/551/ogloszenie_20210906.pdf
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/551/regulamin-konkursu_20210906.pdf
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/551/zal-nr-1-do-rk-kryteria-wyboru-projektow.PDF
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/551/Zal-3-do-rk-instrukcja-wypelniania-wniosku_20210906.pdf
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/551/zal-nr-2-do-rk-wzor-wniosku_20210906.docx
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/551/zal-nr-4-do-rk-material-info-dot.-kwot-ryczaltowych_20210906.pdf
mailto:a.piskor@rdsolutions.pl

