
Komunikat dotyczący konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-298/19 ogłoszonego dla 

Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, 

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Projekty 

grantowe1 wykorzystujące usługi ICT, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż w ramach konkursu ogłoszonego dla Działania 1.2 
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 
procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Projekty grantowe2 wykorzystujące usługi ICT, 
(konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-298/19) o dofinansowanie może ubiegać się: 

− instytucja otoczenia biznesu (IOB)3lub konsorcja IOB, 

− konsorcja IOB i przedsiębiorstw. 

Wyłoniony w ramach konkursu beneficjent projektu grantowego (grantodawca) będzie pełnił rolę 

operatora pośredniczącego w udzielaniu wsparcia (grantów) na realizację projektów składanych przez 

grantobiorców.  

 

Upoważnionymi do złożenia wniosków o udzielenie grantu będą: mikro, małe lub średnie 

przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 oraz duże 

przedsiębiorstwa (niespełniające kryteriów, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia KE 

nr 651/2014). Kwota przyznanego grantu nie będzie mogła przekroczyć 200 000 EUR. 

 

Wyłoniony w ramach konkursu beneficjent projektu grantowego po przygotowaniu i zatwierdzeniu 

dokumentacji grantowej przeprowadzi nabór wniosków o udzielenie grantów.  

 

 

                                                           
1 Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm,  dalej: ustawa wdrożeniowa) projekt grantowy zakłada, że beneficjent  projektu 
grantowego będzie przekazywał na rzecz grantobiorców środki finansowe (zob. art. 35 ust. 5 ustawy wdrożeniowej).  
Z tego też względu nie jest dopuszczalna sytuacja, w której projekt grantowy polega na oferowaniu wsparcia w innej postaci np. usług 
oferowanych przedsiębiorstwom po preferencyjnych cenach. 
2 Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm,  dalej: ustawa wdrożeniowa) projekt grantowy zakłada, że beneficjent  projektu 
grantowego będzie przekazywał na rzecz grantobiorców środki finansowe (zob. art. 35 ust. 5 ustawy wdrożeniowej).  
Z tego też względu nie jest dopuszczalna sytuacja, w której projekt grantowy polega na oferowaniu wsparcia w innej postaci np. usług 
oferowanych przedsiębiorstwom po preferencyjnych cenach. 
3 Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym 
równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do 
świadczenia usług na rzecz sektora MŚP. 


