Ogłoszenie o otwartym konkursie nr 01/2022
stanowiącym nabór przedsiębiorców do udziału w projekcie
„µGranty B + R dla przedsiębiorstw” realizowanym przy wsparciu dofinansowania
uzyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
1. Charakter projektu
Excento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („Excento”) ogłasza
otwarcie konkursu stanowiącego nabór przedsiębiorców do udziału w projekcie „µGranty B + R dla
przedsiębiorstw” realizowanym przy wsparciu dofinansowania uzyskanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
W toku przebiegu ogłoszonego konkursu dokonana zostanie selekcja przedsiębiorców
prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego, którzy będą mogli uzyskać
dofinansowanie w postaci grantu na sfinansowanie części kosztów związanych
z przeprowadzeniem w ramach ich przedsiębiorstw usług badawczo-rozwojowych nakierowanych
na opracowanie i implementację innowacyjnych rozwiązań. Rozwiązania te muszą wchodzić w
obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza ogłoszonych przez Zarząd Województwa
Pomorskiego w drodze uchwały nr 316/31/15 z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia
obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie Porozumień na
rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zmienionej uchwałą Zarządu Województwa
Pomorskiego Nr 71/110/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku, w zakres których wchodzą:
a) ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
Wybór przedsiębiorców uprawnionych do uzyskania grantu odbywa się w trybie konkursowym, w
oparciu o kryteria formalne i merytoryczne określone w Regulaminie Projektu „µGranty B + R dla
przedsiębiorstw” („Regulamin”) opublikowanym przez Excento. Ocena wniosków o przyznanie
grantu dokonywana jest w trzech etapach opisanych w Regulaminie.
2. Wniosek o przyznanie grantu
Grantobiorca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Excento wniosku o przyznanie
grantu na udostępnionym przez Excento wzorze. Wniosek wraz z kompletem załączników jest
składany do Excento na piśmie z podpisem Grantobiorcy albo osoby uprawnionej do
reprezentowania Grantobiorcy oraz w wersji elektronicznej (w formacie pdf) poprzez formularz
udostępniony na stronie Projektu pod adresem:
https://www.mikrogranty.com.pl/grantobiorcy/wniosek-o-grant w terminie wskazanym w ogłoszeniu
o naborze dla danego konkursu.
Korespondencja pisemna dotycząca wniosku kierowana jest na adres:
Excento Sp. z o. o.
Ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Wnioski składane osobiście przyjmowane są w sekretariacie Excento po adresem:
Al. Zwycięstwa 27
80-219 Gdańsk
pokój nr 20
Wnioski o przydzielenie grantu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2022 r
Wnioski składane po tym terminie nie będą uwzględnione w toku dalszej procedury konkursowej.

Excento zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia konkursu przed 10.03.2022 r
w przypadku złożenia przez grantobiorców wniosków na kwotę przewyższającą wskazaną
w ogłoszeniu o naborze alokację. Szczegółowe kryteria oceny wniosku zostały opisane w treści
załączników do Regulaminu.
Excento dokona oceny przesłanych w terminie wniosków, przy czym nie przewiduje się procedury
odwoławczej. Podjęta przez Excento decyzja jest ostateczna.

3. Kryteria stawiane wobec uczestników konkursu
W ramach prowadzonego konkursu, wnioski mogą zgłaszać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy
łącznie spełniają następujące warunki:
1) mają status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, czyli podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą
bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące
działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną
działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność
gospodarczą.
2) wykażą prowadzenie działalności gospodarczej lub oddziału na terenie województwa
pomorskiego poprzez:
a)
przedłożenie wydruku z systemu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej przedstawiającego aktualne dane przedsiębiorcy (dostępnego online:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx),
b)
przedłożenie wypisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przedstawiającego
aktualne
dane
przedsiębiorcy
(dostępnego
online:
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/),
3) nie prowadzą działalności wskazanej w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1301/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
działalności wskazanej w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis .
4) nie są wykluczeni z ubiegania się o pomoc de minimis na podstawie odrębnych przepisów.
4. Charakter dofinansowania
Całkowita pula środków objętych niniejszym konkursem wynosi 1 000 000 zł. Jednocześnie zaś
wartość pojedynczego projektu objętego grantem nie będzie wyższa niż 200.000,00 zł.
Intensywność uzyskanego w ramach konkursu dofinansowania wyniesie 85% kosztów
kwalifikowanych, zaś pozostała część zobowiązań finansowych związanych z realizacją prac
badawczo-rozwojowych objętych zakresem wniosku zostanie poniesiona przez Grantobiorcę.
Pozostała część kosztów kwalifikowanych poniesiona zostanie ze środków grantobiorcy w ramach
jego wkładu własnego.
Grant jest przekazywany Grantobiorcy w postaci refundacji poniesionych przez niego kosztów
usługi określonej złożonym wnioskiem o grant. Grantobiorca uprawniony jest do złożenia wniosku
o płatność po opłaceniu całości zobowiązania wobec wykonawcy usługi, w tym należnego podatku
VAT.
Szczegółowe warunki przyznania i wypłaty dofinansowania opisane zostały w treści Regulaminu.

5. Dokumentacja dotycząca konkursu
Excento udostępnia na potrzeby konkursu związaną z nim dokumentację na stronie internetowej
konkursu https://www.mikrogranty.com.pl/grantobiorcy/regulamin-konkursu, w tym w
szczególności:
1) regulamin projektu,
2) kryteria weryfikacji i oceny wniosku o przyznanie grantu,
3) wzór wniosku o przyznanie grantu,
4) wzór karty projektu,
5) wzór umowy o powierzenie grantu,
6) wzór wniosku o płatność,
7) wytyczne dotyczące udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym w projekcie,
8) wzór umowy na przeprowadzenie prac B+R.

