Regulamin I ścieżki - Wstępna weryfikacja pomysłu na projekt Instrumentu
Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł

STEP

§1 Postanowienia ogólne
1.
Regulamin określa zasady i warunki organizacji I ścieżki - Wstępna weryfikacja pomysłu
na projekt, ogólnopolskiego instrumentu prowadzonego pod nazwą Sprawdzimy Twój
Eksperymentalny Pomysł - STEP (zwanego dalej „Instrumentem”) oraz zasady uczestnictwa i analizy
zgłoszonych pomysłów na projekt.
2.

Instrument ma charakter otwarty, jest bezpłatny i dobrowolny.

3.

Nabór formularzy zgłoszeniowych jest ciągły i trwa do odwołania.

4.
Każdy pomysłodawca może skierować do analizy w ramach I ścieżki Instrumentu więcej niż
jeden pomysł na projekt. Zgłoszenie do udziału w Instrumencie odbywa się drogą elektroniczną
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie www.poir.gov.pl i
przesłanie go do odpowiedniego, ze względu na województwo, w którym miałby być realizowany
pomysł, Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (dalej „PIFE”).
§2 Organizator i finansowanie Instrumentu
1.
Organizatorem Instrumentu jest Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00 - 926 Warszawa, pełniący rolę Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Instrument jest finansowany przez Organizatora ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014 – 2020 (dalej POIR) z projektu Pomocy Technicznej PO IR.

§3 Cel Instrumentu
Celem Instrumentu jest wsparcie potencjalnych beneficjentów PO IR w ubieganiu się
o środki dostępne w ramach tego Programu poprzez profesjonalną analizę pomysłu na projekt,
a w efekcie zwiększenie liczby oraz poprawienie jakości składanych wniosków.
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§4 Skrócony opis I ścieżki Instrumentu
1.

I ścieżka Instrumentu jest realizowana w dwóch etapach:
a) analiza pomysłu na projekt przez konsultantów Głównych Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich (zwanych dalej konsultantami PIFE) pod kątem wpisywania się
pomysłu w PO IR,
b) analiza pomysłu na projekt przez eksperta branżowego i/lub finansowego pod kątem
mocnych i słabych stron w przypadku pomysłów pozytywnie zaopiniowanych przez
konsultantów PIFE

2.

Analiza ekspercka pomysłu na projekt jest realizowana
zakwalifikowanych przez konsultantów PIFE do działań PO IR.

tylko

dla

pomysłów

§5 Uczestnicy Instrumentu
Instrument jest skierowany do przedsiębiorstw prowadzących
zarejestrowaną na terenie RP niezależnie od ich statusu1.

działalność

gospodarczą

§6 Weryfikacja pomysłów w ramach I ścieżki
1.
W ramach procesu weryfikacji pomysłu realizowanego przez konsultantów PIFE formularz
zgłoszeniowy jest analizowany w zakresie:
•

kategorii podmiotu,

•

określenia Krajowej Inteligentnej Specjalizacji lub branży,

•

celu projektu,

•

działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu,

•

wysokości i rodzaju planowanych do poniesienia wydatków,

•

miejsca i planowanego terminu realizacji projektu.

2.
Formularze nie są oceniane formalnie. W przypadku braku jakichkolwiek danych, konsultanci
PIFE zwrócą się z prośbą o uzupełnienie informacji.
3.
W ciągu 5 dni2 od dnia zgłoszenia pomysłu (tj. przesłania formularza za pośrednictwem strony
internetowej www.poir.gov.pl) konsultant PIFE przekazuje Pomysłodawcy oraz Organizatorowi
opinię na temat wpisywania się pomysłu na projekt w PO IR lub konkretne działanie/poddziałanie
w POIR.

1

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, mikro, małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw.
2
Za każdym razem gdy regulamin wskazuje terminy w dniach, są to dni kalendarzowe.
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4.
W ciągu 7 dni od otrzymania informacji z PIFE, Organizator wskazuje właściwego
Eksperta/Ekspertów, którym przekazuje formularz oraz dane kontaktowe Pomysłodawcy.
Pomysłodawca i Ekspert wspólnie ustalają sposób kontaktu i współpracy. Ekspert informuje
Organizatora o wybranej formie współpracy. W ramach I ścieżki Wstępna weryfikacja pomysłu na
projekt dopuszcza się następujące formy współpracy: spotkanie bezpośrednie, konsultacje e-mail,
konsultacje przez komunikatory głosowe i video, konsultacje telefoniczne.
5.
Czas bezpośredniej współpracy Eksperta oraz Pomysłodawcy jest uzależniony od zakresu
informacji niezbędnych do ustalenia dla realizacji usługi i nie powinien być krótszy niż 3 godziny
zegarowe.
6.
Współpraca Pomysłodawcy i Eksperta powinna zakończyć się w terminie do 20 dni od daty
przekazania formularza Ekspertowi przez Organizatora.
7.
W terminie do 25 dni od daty przekazania formularza Ekspertowi przez Organizatora,
eksperci przekazują pisemną analizę pomysłu na projekt do pomysłodawcy oraz do Organizatora,
która powinna zawierać co najmniej:
•

krótki opis projektu i oraz przebiegu współpracy z przedsiębiorcą;

•

rekomendację, w zakresie którego działania POIR przedsiębiorca możne ubiegać się o
dofinansowanie;

•

opis zaleceń (słabych i mocnych stron pomysłu) dla Pomysłodawcy do wdrożenia w celu
uprawdopodobnienia spełnienia kryteriów w ramach rekomendowanego działania POIR;

8.
Rola eksperta ma charakter opiniodawczy. Opinia nie ma charakteru wiążącego i nie stanowi
oceny w rozumieniu Art. 37 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U
2017.1460) i stanowi element polityki informacyjnej w zakresie kryteriów oceny projektu w ramach
PO IR.
§ 7 Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału Pomysłodawcy w Instrumencie jest przesłanie formularza za pośrednictwem
www.poir.gov.pl
oraz
przesłanie
oświadczenia
o
zapoznaniu
się
strony
i zaakceptowaniu regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
udziału w realizacji instrumentu STEP
§8 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników instrumentu STEP przetwarzane będą w zgodzie ze wszelkimi
obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym
w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w celu realizacji instrumentu STEP.
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2. Administratorem danych Uczestników instrumentu STEP zbieranych i przetwarzanych w celu
udziału tych osób w realizacji instrumentu STEP jest Minister Inwestycji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4,
00-507 Warszawa.
3. Osobom, które podały swoje dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym przysługuje prawo
wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie uniemożliwia udział w instrumencie STEP.
4. Osobie, która wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§9 Postanowienia końcowe
1.
Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania z ważnych
przyczyn instrumentu STEP .
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają decyzje
Organizatora oraz przepisy obowiązującego prawa.
4.
Informacje o Instrumencie są dostępne pod adresem www.poir.gov.pl. Pytania dotyczące
Instrumentu można kierować na adres: step.poir@miir.gov.pl.
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