PO IG 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”
dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych

Powiązanie kooperacyjne – zgrupowanie działających w określonym sektorze niepowiązanych ze
sobą przedsiębiorców, prowadzących działalnośd innowacyjną oraz organizacji badawczych
i instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej przez
promowanie intensywnych kontaktów korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego,
wymianę wiedzy i doświadczeo, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązao
oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania.

Wsparcie na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego może byd udzielone
koordynatorowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu,
2. posiada siedzibę na terytorium RP,
3. nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z realizacją przedsięwzięd
na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu
oraz organizacjami badawczymi,
4. dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz
uczestników powiązania kooperacyjnego,
5. zapewnia warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do realizacji projektu
6. udokumentuje pełnienie roli koordynatora powiązania kooperacyjnego objętego wnioskiem o
udzielenie wsparcia,
7. ubiega się o wsparcie jednego powiązania kooperacyjnego,
8. zobowiąże się do:
- zapewnienia równego dostępu wszystkim uczestnikom powiązania kooperacyjnego do
usług, szkoleo, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia
nabytego w ramach projektu,
- wykorzystania, w okresie realizacji projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych
oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu,
- utrzymania trwałości projektu co najmniej przez okres 5 lat, a w przypadku
mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – co najmniej 3 lata od zakooczenia
realizacji projektu
9. przedmiotem jego działalności jest realizacja przedsięwzięd na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz
współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi

Wsparcie na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego może byd przyznane:
- na projekty polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
mające charakter szkoleniowy i doradczy oraz na koszty osobowe i administracyjne,
- w celu stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania
kooperacyjnego, opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i wdrażania tej
strategii co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu

POZIOM DOFINANSOWANIA
- do 70% wydatków kwalifikowanych
- max. kwota dofinansowania 200 000 EUR

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
- max. 12 m-cy

UCZESTNICY POWIĄZANIA KOOPERACYJNEGO
- w projekcie udział musi brad co najmniej 6 niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców,
- co najmniej połowa uczestników powiązania kooperacyjnego to MŚP,
- w skład powiązania wchodzi co najmniej jedna organizacja badawcza; gdy organizacja badawcza
pełni rolę koordynatora to potrzebny jest jeszcze jeden podmiot pełniący rolę organizacji badawczej,
- w skład powiązania wchodzi co najmniej jedna instytucja otoczenia biznesu; Jako Instytucję
Otoczenia Biznesu (IOB) należy rozumied podmiot, którego głównym celem działalności jest
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na danym obszarze. Przedmiotem działalności IOB jest
dostarczanie usług doradczych, szkoleniowych lub finansowych dla przedsiębiorców

FUNKCJONOWANIE POWIĄZANIA KOOPERACYJNEGO
- zostało zawiązane nie wcześniej niż 18 m-cy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- prowadzi działalnośd o profilu przemysłowym lub technologicznym;,
1. Wykazanie profilu przemysłowego:
Wnioskodawca musi wykazad, że poszczególni członkowie powiązania kooperacyjnego, wchodzący
w skład grupy przedsiębiorców mają profil przemysłowy na podstawie informacji o PKD.
2. Wykazanie profilu technologicznego:
Wnioskodawca musi wykazad, że członkowie powiązania wchodzący w skład grupy przedsiębiorców
wytwarzają produkty/usługi, do produkcji których wymagane jest zastosowanie zaawansowanych
technologii oraz dużych nakładów na badania i rozwój. Członkowie powiązania produkują/wytwarzają
zaawansowane technologicznie produkty/usługi w momencie składania wniosku o dofinansowanie.
Należy podad konkretne produkty/usługi, wraz z ich krótką charakterystyką, które są wytwarzane
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

- Udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie wynosi
ogółem co najmniej 10%; Przychód ze sprzedaży poza obszar lokalizacji powiązania jest rozumiany
jako suma przychodów przedsiębiorców znajdujących się w powiązaniu na terenie województw(a), na
którym zostały ulokowane ich środki produkcji lub środki wytwarzania (zakłady produkcyjne,
maszyny) na podstawie wniosku o dofinansowanie. Przez lokalizację powiązania kooperacyjnego
rozumie się wszystkie województwa, w których jest ono zlokalizowane. W przypadku powiązao
zlokalizowanych na terenie kilkunastu województw, przychód ze sprzedaży poza obszar lokalizacji
może oznaczad eksport poza granice RP.
Udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar lokalizacji powiązania kooperacyjnego jest liczony
jako suma przychodów poszczególnych przedsiębiorców wchodzących w skład powiązania na
podstawie m. in, umów sprzedaży, faktur w stosunku do całkowitych przychodów poszczególnych
przedsiębiorców wchodzących w skład powiązania kooperacyjnego.
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
- Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- Projekt zapewnia udział co najmniej 6 niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców
- Nie mniej niż połowa uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest
projekt stanowią MSP
- W skład powiązania kooperacyjnego wchodzi co najmniej 6 przedsiębiorców, co najmniej jedna
organizacja badawcza i co najmniej jedna instytucja otoczenia biznesu, przy czym każdy z
uczestników powiązania kooperacyjnego może zostad zaliczony tylko do jednego z powyższych typów
podmiotów
- Udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie wynosi
ogółem co najmniej 10%
- Wnioskodawca zapewni równy dostęp wszystkim uczestnikom powiązania kooperacyjnego do
usług, szkoleo, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia
nabytego w ramach projektu
- Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest realizacja przedsięwzięd na rzecz przedsiębiorców
oraz na rzecz współpracy uczestników powiązania z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami
badawczymi
- Projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
- Wnioskodawca zapewnia trwałośd rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP - 3 lat od zakooczenia projektu
- Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z realizacją
przedsięwzięd na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami
otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.
- Powiązanie kooperacyjne prowadzi działalnośd o profilu przemysłowym lub technologicznym
- Wnioskodawca ubiega się o wsparcie jednego powiązania kooperacyjnego we wczesnej fazie
rozwoju,
- Wnioskodawca nie otrzymał wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego, ani na
rozwój powiązania kooperacyjnego
- Wnioskodawca zapewnia wkład własny w części nieobjętej wsparciem
- projekt będzie realizowany nie dłużej niż 12 miesięcy
KRYTERIA MERYTORYTORYCZNE OBLIGATORYJNE (0-1)
- Projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 5.1

- Podmioty funkcjonujące w ramach powiązania kooperacyjnego są sektorowo skoncentrowane,
tworząc łaocuch wartości
- W wyniku podjętych działao w ramach projektu powstanie strategia rozwoju powiązania
kooperacyjnego wraz z propozycją wspólnych projektów do realizacji
- Wnioskodawca dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług
na rzecz uczestników powiązania kooperacyjnego
- Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania w okresie realizacji projektu objętego wsparciem,
towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia
wyłącznie w celach związanych z jego realizacją
- Planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do
zakresu i celów projektu oraz celów Działania
- Informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają
zdolnośd Wnioskodawcy do sfinansowania projektu
- Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele
projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu
- Wnioskodawca zapewnia warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do realizacji projektu
KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE
Aby projekt mógł zostad rekomendowany do wsparcia musi uzyskad 100% kryteriów oceny
merytorycznej obligatoryjnej i minimum 40 punktów na 100 punktów z oceny merytorycznej
fakultatywnej.
- Powiązanie kooperacyjne (cześd wytwórcza) jest zlokalizowane na obszarze o dużej koncentracji
przemysłowej i badawczo-rozwojowej (parki technologiczne i przemysłowe, inkubatory
technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, inkubatorów przedsiębiorczości, centra
transferu technologii, kampusy szkół wyższych, specjalne strefy ekonomiczne) (10)
- Projekt przewiduje wykorzystanie wyników prac B+R (10)
- Udział wkładu własnego Wnioskodawcy przekracza minimalny, wymagany przepisami
rozporządzenia (5)
- Co najmniej jeden z członków powiązania kooperacyjnego posiada chroniony prawem patent/ty na
produkty związane z profilem branżowym powiązania kooperacyjnego (5)
- Między przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami a instytucjami otoczenia biznesu/organizacjami
badawczymi funkcjonującymi w powiązaniu kooperacyjnym była prowadzona współpraca (wspólne
projekty, usługi szkoleniowe, konsultacje, transfer wiedzy itp.). (10)
- Wnioskodawca prowadzi współpracę z innymi powiązaniami kooperacyjnymi o podobnym profilu
branżowym w kraju i zagranicą. (10)
- Powiązanie kooperacyjne ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu/ów, na których jest
zlokalizowane (15)
- Wnioskodawca zaplanował udział w szkoleniach z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym
(5)
- Wnioskodawca posiada profesjonalną i interaktywną stronę internetową zawierającą informacje
na temat powiązania kooperacyjnego w języku polskim i angielskim (10)
- Wnioskodawca brał udział w działaniach informacyjno-promocyjnych, badawczych oraz
szkoleniowych (m. in. benchmarking, portal www.poig.gov.pl, interaktywna mapa powiązao
kooperacyjnych/klastrów, projekty systemowe przeznaczone dla powiązao kooperacyjnych/klastrów)
(10)
- Wnioskodawca jest podmiotem należącym do Krajowego Systemu Usług (5)
- Organizacja badawcza będąca członkiem powiązania kooperacyjnego posiada kategorię A lub A+
zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki (5)
KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE
- Kryterium rozstrzygające I stopnia liczba członków powiązania

- Kryterium rozstrzygające II stopnia liczba organizacji badawczych/jednostek naukowych w
powiązaniu

