ZASADY PROWADZENIA LISTY WYKONAWCÓW
w projekcie „μGranty B + R dla przedsiębiorstw”
Excento Sp. z o. o.
§1 Rekrutacja Wykonawców
1. Excento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („Excento”) na potrzeby
projektu „μGranty B + R dla przedsiębiorstw” realizowanego przy wsparciu dofinansowania
uzyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 („Projekt”),działając na podstawie przyjętego przez Excento Regulaminu Projektu
(„Regulamin”), prowadzi stały nabór Wykonawców („Wykonawcy”) zainteresowanych udziałem
w realizacji Projektu.
2. W celu ustrukturyzowania procesu przeprowadzenia naboru Wykonawców oraz zagwarantowania
wszystkim zainteresowanym przejrzystego systemu naboru Wykonawców Excento przyjmuje
niniejszym zasady naboru Wykonawców w Projekcie („Zasady”).
3. Wykonawcy to zweryfikowane zgodnie z wymogami Projektu podmioty posiadające odpowiednią
kadrę i infrastrukturę, rekomendowane do wykonania usług B+R na zlecenie Grantobiorców,
których Wnioski zostały ocenione pozytywnie zgodnie z Regulaminem.
4. Excento prowadzi jawną listę Wykonawców, publikowaną na stronie internetowej Projektu
www.mikrogranty.pl, na której ujęci zostają Wykonawcy rekomendowani do świadczenia usług B+R
w ramach Projektu („Lista”). Lista zawiera następujące dane Wykonawców:
1) nazwa/firma,
2) adres strony internetowej,
3) adres poczty elektronicznej,
4) adres korespondencyjny,
5) dziedzina lub dziedziny wskazane przez Wykonawcę jako obszar jego specjalizacji wchodzącej
w zakres Inteligentnych Specjalizacji Pomorza przyjętych 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;
b) ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
c) ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw
oraz w budownictwie;
d) ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.
5. Na Listę wpisani mogą zostać Wykonawcy będący podmiotami prowadzącymi działalność B+R,
będący:
1) następującymi jednostkami badawczo-rozwojowymi wskazanymi w treści Ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.):
a) uczelniami,
b) Polską Akademią Nauk (dalej: „PAN”),
c) Instytutami naukowymi PAN,
d) instytutami badawczymi funkcjonującymi na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1383),
e) międzynarodowymi instytutami naukowymi utworzonymi na podstawie odrębnych ustaw,
f) Polską Akademią Umiejętności,
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g) innymi podmiotami prowadzącymi głównie działalność naukową w sposób samodzielny
i ciągły.
Inne podmioty niż wymienione w pkt. a – f muszą spełniać definicję organizacji
prowadzących badania i upowszechniających wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
2) centrami badawczo-rozwojowymi w rozumieniu art. 17Ustawy z dnia 30 maja 2008 r.
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.
226 ze zm.)
§2 Rekrutacja Wykonawców
1. W okresie realizacji Projektu rekrutacja Wykonawców dotycząca wpisu ich na Listę ma charakter
ciągły, w związku z czym trwa od chwili opublikowania przez Excento informacji o jej otwarciu aż
do opublikowania informacji o jej zakończeniu.
2. Excento prowadzi stałą rekrutację Wykonawców. Excento ogłasza informacje o rekrutacji
Wykonawców na stronie internetowej pod adresem: www.mikrogranty.com.pl przy czym informacje
o rekrutacji powinny zawierać przynajmniej:
1) zaproszenie kandydatów na Wykonawców do złożenia wniosku o ich wpis na Listę,
2) wskazanie wymagań stawianych kandydatom na Wykonawców w ramach przeprowadzanej
rekrutacji,
3) wskazanie obszarów specjalizacji, w zakresie których istnieje zapotrzebowanie Excento.
3. Na Listę mogą zostać wpisane podmioty, które alternatywnie:
1) złożyły wniosek o umieszczenie ich na Liście zgodnie z postanowieniami §3ust. 1 lub 2
niniejszych Zasad, lub
2) złożyły ofertę w ogłoszonym przez Grantobiorcę postępowaniu konkurencyjnym na wyłonienie
Wykonawcy opisanej w złożonym przez niego w ramach Projektu i ocenionym pozytywnie
Wniosku, zgodnie z postanowieniami §3 ust. 3 i 4 niniejszych Zasad.
§3 Wpis Wykonawcy na Listę
1. W toku otwartej rekrutacji Wykonawców kandydaci na Wykonawców mogą składać wnioski
o umieszczenie ich na Liście zgodne ze wzorem zawartym w Załączniku 1 do Zasad. Wnioski
powinny zostać przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy: mikrogranty@excento.pl, przy
czym kandydat na Wykonawcę powinien opatrzyć wiadomość tytułem: „Nabór kandydatów na
Wykonawców do projektu μGranty B + R dla przedsiębiorstw” realizowanego przy wsparciu
dofinansowania uzyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020”.
2. Kandydaci na Wykonawców mogą również wysłać wniosek w formie pisemnej na adres:
Excento Sp. z o. o.
ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk z dopiskiem: „Nabór kandydatów na Wykonawców do projektu μGranty B + R
dla przedsiębiorstw” realizowanego przy wsparciu dofinansowania uzyskanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.
3. Kandydat na Wykonawcę, który zamiast wniosku o wpis na listę opisanego w ust. 1 i 2 powyżej
złoży bezpośrednio wobec Grantobiorcy ofertę na realizację usługi badawczo-rozwojowej
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realizowanej z grantu objętego Projektem, powinien jednocześnie wyrazić zgodę na wpis na Listę
w formie pisemnej bądź w formie dokumentowej wedle Załącznika nr 1 do Zasad.
4. Jeżeli kandydat na Wykonawcę nie wyrazi zgody opisanej w ust. 3 powyżej w ramach procesu
złożenia oferty, Excento skontaktuje się z Wykonawcą na piśmie bądź w drodze korespondencji email wedle uznania Excento, przy wykorzystaniu danych wskazanych w ofercie, z żądaniem
wyrażenia przez kandydata na Wykonawcę zgody na wpis na Listę zgodnie z Zasadami pod
rygorem odmowy wpisu kandydata na Wykonawcę na Listę, co może być uznane za przesłankę do
uznania kosztów realizacji Usługi przez takiego Wykonawcę za koszty niekwalifikowane w ramach
Projektu i skutkować brakiem wypłaty grantu na rzecz Grantobiorcy.
5. Wniosek składany przez kandydata na Wykonawcę może dotyczyć więcej niż jednego obszaru
specjalizacji w ramach jednego wniosku. W przypadku złożenia przez kandydata na Wykonawcę
oferty zgodnie z ust. 3 powyżej uznaje się, iż deklaruje on specjalizację w zakresie dziedziny, w
zakres której wchodzi usługa badawczo-rozwojowa opisana w ofercie – wedle oceny Excento.
§4 Ocena wniosku
1. Ocena wniosków pod kątem spełnienia przez kandydata na Wykonawcę formalnych kryteriów,
określonych w §1, ust. 4 i 5 przeprowadzana jest przez Excento, na podstawie oświadczenia
Wykonawcy zawartego we wniosku.
2. Ocena może być pozytywna, w której to sytuacji kandydat na Wykonawcę wpisywany jest na Listę,
bądź negatywna. Informacja o wynikach oceny jest przesyłana drogą mailową do kandydata na
Wykonawcę wraz z uzasadnieniem.
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o wpis kandydata na Wykonawcę na Listę,
kandydatowi na Wykonawcę nie przysługuje odwołanie od wyników rekrutacji.
4. Ocena złożonych w toku rekrutacji na Wykonawców wniosków przeprowadzana jest w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania stosownego wniosku.
5. W przypadku uznania, że złożony przez kandydata wniosek nie może zostać oceniony pozytywnie
w przedstawionej postaci, Excento może jednorazowo zobowiązać kandydata do uzupełnienia albo
korekty wniosku w terminie 5 dni roboczych, pod rygorem udzielenia oceny negatywnej i odmowy
wpisu go na Listę. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Excento może wyrazić
zgodę na wydłużenie wskazanego powyżej terminu.
6. Kandydaci na Wykonawców, których wniosek spotkał się z negatywną oceną Excento mogą
ponownie złożyć wniosek o wpis na Listę, przy czym powinni usunąć bądź skorygować okoliczności,
które doprowadziły do negatywnego rozpatrzenia wcześniej złożonego wniosku.
7. Korespondencja pomiędzy Excento, a kandydatem na Wykonawcę prowadzona jest
za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej przez kandydata na Wykonawcę we wniosku.
8. Ocena wniosku lub aktualizacja wniosku przeprowadzana jest każdorazowo na podstawie Zasad
obowiązujących odpowiednio w dniu weryfikacji wniosku lub aktualizacji wniosku.
§5 Status Wykonawcy
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1. Dokonanie przez Excento wpisu Wykonawcy na Listę nie powoduje powstania po stronie Excento
zobowiązania do zaangażowania Wykonawcy w realizację jakichkolwiek prac w związku z
Projektem, w szczególności nie gwarantuje wyboru Wykonawcy jako wykonawcy usług
świadczonych na zlecenie Grantobiorców.

2. Warunki realizacji zadań zleconych Wykonawcy przez Grantobiorcę uczestniczącego w Projekcie
będą ujęte w treści „Umowy na prowadzenie prac B+R” zawieranej każdorazowo pomiędzy
Grantobiorcą a Wykonawcą. Wykonawca wybrany zostanie przez Grantobiorcę w procedurze
konkurencyjnej przeprowadzonej na zasadach ustalonych przez Grantobiorcę.
§6 Wykreślenie Wykonawcy z Listy
1. Excento wykreśla Wykonawcę z Listy w razie zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1) Wykonawca zażądał do Excento wykreślenia go z Listy,
2) Wykonawca przestał korzystać z pełni praw publicznych,
3) Wykonawca utracił zdolność do czynności prawnych,
4) Wykonawca złożył w toku procesu rekrutacji informacje, oświadczenia bądź dokumenty
niezgodne z prawdą,
5) Wykonawca nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków związanych z realizacją
Projektu,
6) Wykonawca utracił status prawny lub uprawnienia, które wykazał na etapie rekrutacji,
7) wykreślenie Wykonawcy z Listy następuje na podstawie postanowień umowy zawartej
pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą,
8) Wykonawca złożył sprzeciw wobec zmian w treści Zasad lub przestał spełniać wymogi wpisu
na Listę po zmianie w treści Zasad,
9) zaistniały inne okoliczności obiektywnie uniemożliwiające Wykonawcy wpis na Listę.
2. O fakcie usunięcia z Listy Wykonawca informowany jest na piśmie bądź za pośrednictwem
korespondencji elektronicznej.
3. Podmiot wykreślony z Listy jest uprawniony do złożenia ponownego wniosku o wpis go na Listę, po
ustaniu okoliczności, które stanowiły podstawę wykreślenia go z Listy.
§7 Obowiązek informacyjny Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Excento o wszystkich zmianach danych objętych
wnioskiem, aby umożliwić Excento wprowadzenie odpowiednich zmian do treści Listy. Analogiczny
obowiązek pojawia się, gdy w Liście ma zostać dodany dla Wykonawcy nowy obszar specjalizacji.
2.

Wykonawca objęty jest również obowiązkiem niezwłocznego poinformowania Excento o wszelkich
okolicznościach, w wyniku wystąpienia których doszło do ustania którejkolwiek z przesłanek
wymaganych do umieszczenia Wykonawcy na Liście.
§8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawców w ramach realizacji
Projektu jest Excento, zaś przetwarzanie danych osobowych odbywa się art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. e
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(„RODO”) w celu umożliwienia współpracy osób zaangażowanych w Projekt z Excento zgodnie
z zasadami opisanymi szczegółowo w treści Zasad, w tym publikacji informacji o Wykonawcach
i ewentualnie wyznaczonych przez nich osobach kontaktowych w ramach publikacji Listy.
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2. Przekazane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane przez Excento przez okres:
1) Uwzględnienia danych Wykonawcy na Liście oraz przez okres dwóch lat od wykreślenia
Wykonawcy z Listy,
2) realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykonawcy przysługuje prawo:
1) zgłoszenia wobec Excento żądania dostępu do jego danych, sprostowania przekazanych
Excento danych, żądanie ich usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania,
2) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Excento,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, który stanowi Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Excento jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych
danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie– które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celów, o którym
mowa w ust. 2 powyżej.
5. W zakresie spraw dotyczących przetwarzania przez Excento danych osobowych osób
zaangażowanych w Projekt ze strony Wykonawców korespondencję kierować należy na adres email: iod@excento.pl.

§9 Zmiana Zasad
1. Excento zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Zasad. Tekst jednolity zmienionych Zasad
publikowany jest niezwłocznie po dokonaniu zmian na stronie internetowej Projektu
[www.mikrogranty.pl].
2. O dokonaniu zmiany Zasad Excento każdorazowo informuje kandydatów na Wykonawców
uczestniczących w aktywnej rekrutacji oraz Wykonawców wpisanych na Listę za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Przesyłana tym osobom informacja powinna uwzględniać w swojej treści
wymienienie dokonanych zmian, jednoznaczne wskazanie terminu, od którego zmienione Zasady
wchodzą w życie oraz odesłanie do pełnego tekstu Zasad.
3. Kandydaci na Wykonawców oraz Wykonawcy wpisani na Listę mają prawo wyrazić sprzeciw wobec
dokonanej Zmiany zasad, który powinien zostać przesłany Excento pocztą mailową w terminie
siedmiu dni kalendarzowych od otrzymania informacji o dokonanej zmianie Zasad. W sytuacji
otrzymania sprzeciwu Excento odpowiednio: pozostawia złożony przez kandydata na Wykonawcę
wniosek bez rozpoznania, bądź wykreśla Wykonawcę z Listy.
4. Brak terminowego sprzeciwu kandydata na Wykonawcę bądź Wykonawcy w odpowiedzi na zmianę
Zasad w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako akceptacja Zasad, co nie wyłącza
jednocześnie prawa wycofania przez kandydata na Wykonawcę jego wniosku oraz złożenia przez
Wykonawcę wniosku o wykreślenie go z Listy.
5. Dokonana zmiana Zasad wiąże poszczególnych Wykonawców wpisanych na Listę bądź
kandydatów na Wykonawców od dnia zaakceptowani przez nich zmian Zasad. W przypadku braku
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oświadczenia o akceptacji, za datę zaakceptowania zmian uznaje się dzień następujący po ostatnim
dniu na wniesienie sprzeciwu zgodnie z ust. 3 powyżej.
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Załącznik nr 1
do Zasad wpisu na Listę Wykonawców
w projekcie „μGranty B + R dla przedsiębiorstw”
WNIOSEK
o wpis na Listę Wykonawców
Działając w imieniu _____________________ („Wykonawca”) składam wniosek o wpis
Wykonawcy na Listę Wykonawców w projekcie „μGranty B + R dla przedsiębiorstw” („Lista”)
prowadzoną przez spółkę Excento Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Excento”). Oświadczam,
że zapoznałem się z treścią Zasad wpisu na Listę Wykonawców w projekcie „μGranty B + R dla
przedsiębiorstw” opublikowaną przez Excento („Zasady”) oraz wyrażam zgodę na zastosowanie
wobec Wykonawcy wskazanych tam regulacji, w szczególności oświadczam że Wykonawca spełnia
kryteria wskazane w treści Zasad
Dane ujęte na Liście
nazwa/firma

Dane Wykonawcy

adres
korespondencyjny
adres poczty
elektronicznej
adres strony
internetowej
specjalizacja
Wykonawcy1

_______________________________
w imieniu Wykonawcy

Wskazana zgodnie z §1 ust. 4 pkt 5 Zasad, czyli wpisująca się w zakres Inteligentnych Specjalizacji
Pomorza.
1
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