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Ogłoszenie o otwartym naborze kandydatów na Partnera/Partnerów 
- Inwestor prywatny 

do wspólnej realizacji projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza 
Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 

1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów 
 

 
A. Informacje ogólne: 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 RARR S.A. ogłasza otwarty nabór 
kandydatów na Partnera/Partnerów – Inwestor prywatny, w celu prawidłowej realizacji projektu: 
Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”, finansowanego na podstawie umowy nr UDA-
POPW.01.01.01-18-001/18-00.  
Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/2018, ogłoszonego w dniu 
29.03.2018 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.  
Wzór umowy oraz dokumentacja konkursowa znajdując się pod adresem 
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe (zakładka na dole strony: 
Wyniki i Archiwum). 
 
B. Cel partnerstwa:  
B.1. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Celem projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych 
przedsiębiorstw typu start-up z branż: lotniczej, motoryzacyjnej, budowlanej, IT/ICT, poprzez 
stworzenie kompleksowego programu inkubacji, służącego przekształceniu pomysłów biznesowych 
w produkty, dostosowanie ich do warunków rynkowych według przyjętej metodologii (np. Customer 
Development, Lean Startup lub Design Thinking) oraz opracowanie modeli biznesowych, 
umożliwiających wejście przedsiębiorstwa typu start-up na dany rynek.  
B.2. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu uwzględniająca wykorzystanie potencjału 
organizacyjnego, technicznego, kadrowego i finansowego Partnerów. Zasoby wnoszone do 
partnerstwa mają umożliwić wyświadczenie konkretnych usług, których realizacja jest niezbędna do 
osiągnięcia celów projektu. 
B.3. Celem partnerstwa nie jest uzyskanie wynagrodzenia zapewniającego zysk, ale wspólna realizacja 
projektu uwzględniająca wykorzystanie potencjału organizacyjnego, technicznego, kadrowego  
i finansowego Partnerów. 
 
C. Informacja o Projekcie:  
C.1. Czas realizacji projektu 01.01.2019 – 28.02.2022.  
C.2. Dotychczas w ramach projektu zrealizowana została ocena I rundy inkubacji, w ramach której 
zostało podpisanych 40 umów inkubacyjnych. Obecnie trwa ocena innowacyjności pomysłów 
złożonych do II rundy inkubacji. Zgodnie z projektem, w kolejnych 4 rundach w procesie inkubacji 
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będzie uczestniczyło około 160 przedsiębiorstw typu start-up (po 40 start-upów w każdej z rund). 
Zakładane terminy rund: 01.10.2019-31.03.2020; 01.04.2020-30.09.2020; 01.10.2020-31.03.2021 i 
01.04.2021-30.11.2021. 
C.3. Wszystkie Inkubowane w ramach Projektu podmioty będą zarejestrowane na terenie Polski 
Wschodniej oraz prowadzić działalność wyłącznie w następujących branżach: lotniczej, 
motoryzacyjnej, budowlanej, IT/ICT.  
C.4. Partner zobowiązany będzie do ponoszenia wydatków zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zapisami umowy 
partnerskiej i umowy o dofinansowanie projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”. 
W ramach Projektu rozliczane będą tylko te wydatki Partnera, które będą bezpośrednio związane 
z realizacją Projektu. 
C.5. Zasoby kadrowe zaangażowane do realizacji projektu przez Partnera to osoby zatrudnione na 
podstawie stosunku pracy, wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1817, z późn. zm.), a także osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach Projektu 
na podstawie umów cywilnoprawnych, pod warunkiem, że zostały wybrane zgodnie z zasadą 
konkurencyjności lub ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  
C.6. Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu muszą być ponoszone zgodnie z przepisami 
krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 
Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu są w szczególności wynagrodzenie brutto, 
składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program 
Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1449). 
C.7. W przypadku zatrudniania personelu na podstawie stosunku pracy, wydatki na wynagrodzenie 
personelu są kwalifikowalne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

a) pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych 
bezpośrednio z realizacją Projektu, 

b) okres zatrudnienia lub oddelegowania pracownika jest kwalifikowalny wyłącznie do końcowej 
daty kwalifikowalności wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie; powyższe nie 
oznacza, że stosunek pracy nie może trwać dłużej niż okres realizacji projektu, 

c) zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją Projektu jest 
odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności 
służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy; przez odpowiednie udokumentowanie 
należy rozumieć m.in. wskazanie w ww. dokumentach zadań, które dana osoba będzie 
wykonywała w ramach Projektu. 

C.8. Wydatki związane z zaangażowaniem personelu w Projekcie lub projektach są kwalifikowalne, 
o ile: 

a) obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 
wszystkich zadań powierzonych danej osobie, 

b) łączne zaangażowanie zawodowe personelu Projektu, niezależnie od formy zaangażowania, 
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, 
nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

C.9. Istnieje możliwość rozliczenia dodatku do wynagrodzenia: 
W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami 
kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do 
wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, przy czym 
dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w Projekcie albo jako 
uzupełnienie wynagrodzenia personelu Projektu rozliczanego w ramach Projektu. 
Dodatek może być kwalifikowany, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 
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a) możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy, 
b) dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej 

instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy, 
c) dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem 

oferty, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika  
z aktów prawa powszechnie obowiązującego, 

d) dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego 
przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów 
oraz pozostałych pracowników beneficjenta, 

e) dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do Projektu, 
wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym 
w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi 
projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do 
zaangażowania pracownika w dany projekt. 

Dodatki, o których mowa wyżej są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego 
wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.15 pkt 3, z zastrzeżeniem, że przekroczenie 
tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego. 
C.10. Pozostałe koszty, które Partner będzie mógł otrzymać w ramach partnerstwa, stanowić będą 
koszty pośrednie, rozliczane wg stawki ryczałtowej, w wysokości do 15% bezpośrednich 
kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem Ekspertów (Eksperta ds. wyceny wartości 
niematerialnych i prawnych i Eksperta ds. inwestycji), świadczących usługi specjalistyczne 
bezpośrednio dla start-upów. W ramach tych kosztów można sfinansować następujące wydatki: 
koszty wynajmu lub utrzymania budynku, koszty administracyjne, z wyłączeniem kosztów 
ubezpieczeń majątkowych, koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu itp. Koszty 
pośrednie rozliczane stawką ryczałtową traktowane są jako wydatki poniesione, nie ma obowiązku ich 
zbierania ani opisywania jako dowodów księgowych w ramach Projektu. 
C.11. Partner zobowiązany będzie do zawarcia umowy Partnerskiej określającej w szczególności: 

 przedmiot umowy, 

 prawa i obowiązki stron, 

 zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, 

 Partnera Wiodącego (RARR S.A.) uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów 
Projektu , 

 sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 
poszczególnych Partnerów Projektu, umożliwiającyokreślenie kwoty dofinansowania 
udzielonego każdemu z Partnerów, 

 sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia 
lub umowy. 

Projekt umowy partnerskiej dostępny jest w siedzibie RARR S.A.  
 
 
D. Wymagania w stosunku do Partnera  
Partnerem może być podmiot, który:  
D.1. Jest inwestorem prywatnym, rozumianym jako zorganizowany zespół osób fizycznych lub osoba 
prawna inwestująca środki w innowacyjne przedsięwzięcia w celu osiągnięcia zysku. 
D.2. Spełnia warunki udziału w projekcie partnerskim w ramach programu, w szczególności nie jest 
podmiotem wykluczonymi z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.): 

a) na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110);  
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b) na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);  

c) na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
249, poz. 2104, z późn. zm.); 

d) w związku z orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) lub zakaz, o którym mowa w 
art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541, z późn. zm.); 

e) w związku z obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej 
taką pomoc przyznaną przez to samo państwo za niezgodną z prawem oraz rynkiem 
wewnętrznym. 

D.3. Nie występuje jako Lider/Partner Wiodący ani Partner w ramach innego projektu, 
dofinansowanego w ramach Poddziałania 1.1.1. POPW. 
D.4. Deklaruje chęć wspólnej realizacji Projektu. 
D.5. Partner lub osoby wskazane przez Partnera do realizacji projektu powinny posiadać 
doświadczenie w inkubacji i finansowaniu (wejściach kapitałowych) co najmniej 10 projektów 
będących na wczesnym etapie rozwoju. Konieczne jest udokumentowanie doświadczenia w inkubacji 
(wsparciu projektów) oraz finansowaniu (wejściu kapitałowym) funduszu lub inwestora prywatnego w 
tego typu  projekty, w kwocie łącznej 10 mln zł.   
D.6. Dysponuje zasobami kadrowymi: 
D.6.1.  Dysponuje minimum 2 Ekspertami z poniżej wymienionych branż:  

 Ekspert z obszaru: lotnictwo,   

 Ekspert z obszaru: motoryzacja,  

 Ekspert z obszaru: technologie informacyjno-telekomunikacyjne (IT/ICT),  

 Ekspert z obszaru: budownictwo, 
zdolnymi do realizacji Projektu w zakresie:  
a) oceny innowacyjności szczegółowych formularzy zgłoszeniowych jako Ekspert ds. innowacyjności 
złożonych przez Pomysłodawców w ramach Projektu – przewidziana jest ocena średnio 104 
szczegółowych formularzy w każdej z 3 pozostałych do naboru rund inkubacji (runda III, IV i V),  
b) oceny wniosków jako Ekspert branżowy na Panelu Ekspertów - przewidziana jest organizacja 3 
paneli w ramach każdej z rund (runda II, III, IV i V), po 2 dni każdy. Istnieje możliwość uczestnictwa w 
Panelu on-line, 
c) istnieje możliwość łączenia funkcji określonych w punktach a i b. 
D.6.2. Dysponuje: 

 Ekspertem ds. wyceny wartości niematerialnych i prawnych – przewidziane jest dokonanie 
wyceny dla 56 start-upów w liczbie 56 godzin,  

 Eksperta ds. inwestycji  - przewidziane jest świadczenie usług dla 56 start-upów w liczbie 56 
godzin, 

zdolnymi do realizacji Projektu w zakresie świadczenia usług specjalistycznych dla start-upów.  
D.7. Będzie dokonywał rozliczenia wydatków w formie refundacji, w związku z czym Partner 
zobowiązany będzie do zapewnienia środków pozwalających na terminową realizację Projektu oraz na 
pokrycie wszelkich ponoszonych wydatków niekwalifikowanych. Podatek VAT jest wydatkiem 
niekwalifikowanym. 
D.8. Dotacja uzyskana w ramach niniejszego projektu, zgodnie z aktualną interpretacją indywidualną 
KIS z dn. 13.02.2019 r., stanowi obrót podlegający opodatkowaniem podatkiem VAT. Podstawą 
opodatkowania otrzymanej dotacji jest jej wartość pomniejszona o kwotę podatku - Wyrok  WSA 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/99353AAE6D      
 
 
 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/99353AAE6D
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E. Przedmiot i zakres zadań dla Partnera   
E.1. Partner zobowiązany będzie do: 
a) dokonywania pogłębionej oceny innowacyjności na podstawie Szczegółowego Formularza 
zgłoszeniowego oraz do uczestnictwa w pracach Panelu Ekspertów, dokonującego wyboru 
pomysłodawców do inkubacji, zgodnie z Regulaminem Projektu Platformy Startowej Start In 
Podkarpackie” Regulamin znajduje się pod adresem: 
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-start-in-podkarpackie   
b) świadczenia usług specjalistycznych na rzecz start-upów, z którymi zostanie podpisana umowa 
inkubacyjna.  

E.2. Partner zobowiązany jest dysponować zasobami kadrowymi zdolnymi do realizacji Projektu:  
E.2.1. Wskazać do realizacji Projektu osoby z obszarów: lotnictwo, motoryzacja, technologie 
informacyjno-telekomunikacyjne (IT/ICT),  budownictwo (istnieje możliwość wyboru obszaru), w tym: 

a) Ekspert ds. innowacyjności (minimum 2 osoby) do oceny pogłębionej oceny innowacyjności 
na podstawie Szczegółowych Formularzy zgłoszeniowych – przewidziane jest ocena średnio 
104 szczegółowych formularzy z każdej z 3 pozostałych do naboru rund inkubacji (runda III, IV 
i V), 

b) Ekspert branżowy (minimum 2 osoby) do oceny wniosków w trakcie Panelu Ekspertów 
(przewidziana jest organizacja 3 paneli w ramach każdej z rund (runda II, III, IV i V), po 2 dni 
każdy). Istnieje możliwość uczestnictwa w Panelu Ekspertów on-line. 

E.2.2. Wskazać do realizacji Projektu osoby, w tym: 
a) Eksperta ds. wyceny wartości niematerialnych i prawnych – przewidziane jest dokonanie 

wyceny dla 56 start-upów w liczbie 56 godzin,  
b) Eksperta ds. inwestycji  - przewidziane jest świadczenie usług dla 56 start-uw w liczbie 56 

godzin.  
E.3. Wymagania wobec Eksperta ds. innowacyjności i Eksperta branżowego: 

 wykształcenie wyższe; 

 doświadczenie zawodowe w pracy z obszaru: lotnictwo, motoryzacja, technologie 
informacyjno-telekomunikacyjne (IT/ICT), budownictwo (wybrać jeden obszar) – 
udokumentowane co najmniej 4 lata pracy zawodowej, 

 wiedza, umiejętności, doświadczenie w zakresie związanym z prawidłową realizacją 
zadań Partnera; 

 Ekspert korzysta z pełni praw publicznych; 

 Ekspert ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

 Ekspert nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za 
umyślne przestępstwo skarbowe. 

E.4. Wymagania wobec Eksperta ds. wyceny wartości niematerialnych i prawnych: 

 wykształcenie wyższe; 

 doświadczenie w wycenie wartości niematerialnych i prawnych dla min. 5 wycen dla 
podmiotów zewnętrznych. 

 Ekspert korzysta z pełni praw publicznych; 

 Ekspert ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

 Ekspert nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za 
umyślne przestępstwo skarbowe. 

 posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w zakresie związanym z prawidłową 
realizacją zadań Partnera. 

E.5. Wymagania wobec Eksperta ds. inwestycji: 

 wykształcenie wyższe; 

 doświadczenie inwestycyjne - bezpośrednie doświadczenie inwestycyjne w projekty 
typu start-up obejmujące minimum 10 projektów - mogą to być zarówno wejścia 
bezpośrednie (prywatne inwestycje) lub też inwestycje dokonane jako zewnętrzny Podmiot 
Zarządzający Funduszem Venture Capital.  

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-start-in-podkarpackie
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 Ekspert korzysta z pełni praw publicznych; 

 Ekspert ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

 Ekspert nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za 
umyślne przestępstwo skarbowe; 

 posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w zakresie związanym z prawidłową 
realizacją zadań Partnera. 

E.6. Wymagane dokumenty odnośnie każdego eksperta: 

 CV zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3, 
E.7. Klauzula informacyjna:  
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od aplikującego podmiotu 
będącego osobą fizyczną lub osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą danych osobowych 
– podaje się następujące informacje: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
z siedzibą w Rzeszowie, nr KRS: 0000008207, adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: 
sekretariat@rarr.rzeszow.pl; 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. możecie się 
Państwo skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl.  
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu 
związanym z prowadzeniem postępowania mającego na celu dokonanie wyboru Partnera i wspólnej 
realizacji projektu pn. „Platformy Startowe – Start In Podkarpackie”, w zakresie określonym przez 
instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym ( wybór Partnera dokonany na podstawie 
art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  - Dz. U. z 2017 r. poz. 1475 z późn. zm.) oraz 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu dochodzenia roszczeń przysługujących 
Administratorowi ;  
4. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do: 
a) dostępu do danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe,  
c) uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne, 
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. przechowywania danych osobowych w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 
e) wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono 
wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, 
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące dla Administratora usługi 
informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji projektu uwzględniając jego 
okres trwałości, nie krócej niż przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia umowy,  a na wypadek zawarcia 
umowy – dalej przez okres trwania umowy i dalej aż do przedawnienia roszczeń wynikających z 
umowy lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń, przez okres trwania 
obowiązku przechowywania faktur i innych dokumentów związanych z zobowiązaniami podatkowymi. 
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  
w postępowaniu. 
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8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 
E.7. Partner zobowiązany jest do przygotowania i składania do RARR S.A. dokumentacji finansowej, 
związanej z pracą Ekspertów, niezbędnej do rozliczenia wydatków w PARP. 
 
 
F. Kryteria wyboru kandydata na Partnera:  
F.1. Zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.  
F.2. Partner lub osoby wskazane przez Partnera do realizacji projektu powinny posiadać 
doświadczenie w inkubacji i finansowaniu (wejściach kapitałowych) co najmniej 10 projektów 
będących na wczesnych etapach rozwoju. Konieczne jest udokumentowanie doświadczenia w 
inkubacji (wsparciu projektów) oraz finansowaniu (wejściu kapitałowym) przez fundusz lub inwestora 
prywatnego tego typu projektów, w kwocie łącznej 10 mln zł.   
F.3. Niezbędny potencjał techniczno-organizacyjny, kadrowy i finansowy do realizacji Projektu 
i wykonania zadań, przez co należy  rozumieć:  
a) zapewnienie niezbędnych zasobów kadrowych z obszarów: lotnictwo, motoryzacja, 

budownictwo, IT/ICT (wybrać obszar):  

 Ekspert ds. innowacyjności (minimum 2 osoby) do oceny pogłębionej oceny innowacyjności,  

 Ekspert branżowy (minimum 2 osoby) do oceny wniosków w trakcie Panelu Ekspertów, 

 dopuszcza się łączenie funkcji Ekspertów. 
b) zapewnienie niezbędnych zasobów kadrowych do świadczenia usług specjalistycznych: 

 Eksperta ds. wyceny wartości niematerialnych i prawnych  

 Eksperta ds. inwestycji   
c) zapewnienie dodatkowych zasobów kadrowych z obszarów:  lotnictwo, motoryzacja, 

budownictwo, IT/ICT (wybrać obszar): 

 Partner może zapewnić dodatkowego Eksperta/Ekspertów z w/w obszarów, wykonania oceny 
innowacyjności i udziału w pracach Panelu Ekspertów, spełniających wyżej określone 
wymagania wobec Ekspertów – 4 punkty za zapewnienie dodatkowego Eksperta ponad 
wymagane minimum.  
 

G. Sposób przygotowania zgłoszenia kandydata na Partnera:  
Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opatrzonej podpisem: 
„Zgłoszenie na pełnienie funkcji Partnera/Partnerów – Inwestor prywatny, w celu prawidłowej 
realizacji projektu: Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 
1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych 
pomysłów”. 
 
Na zgłoszenie składają się obowiązkowo:  

 Formularz zgłoszeniowy  – Załącznik nr 1 do ogłoszenia; 

 Oświadczenie – Załącznik nr 2 do ogłoszenia; 

 CV Ekspertów – Załącznik nr 3 do ogłoszenia; 

 Oświadczenie wymagane od Partnera w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO – załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

 
Zgłoszenie i oświadczenianależy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji określonej  
w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z udzielonym Pełnomocnictwem, załączonym do Zgłoszenia.  

 
H. Termin i miejsce składania zgłoszenia partnera:  
Zgłoszenia należy składać w terminie do 6 września  2019 r.  do  godz. 10.00. 
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Pod adresem:  
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 317 – Sekretariat.  

 
 

I. Osoby do kontaktu:  
Jolanta Wiśniowska, tel.  17 86 76 223, adres mail: jwisniowska@rarr.rzeszow.pl; 
Agnieszka Florek, tel. 17 86 76 260, adres mail: aflorek@rarr.rzeszow.pl; 
Urszula Kryńska, tel. 17 86 76 298, adres mail: ukrynska@rarr.rzeszow.pl. 
 

 
J. Inne informacje:  
J.1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji Projektu, 
rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w 
każdej chwili bez podania przyczyn. 
J.2. Ogłaszający zastrzega, że w przypadku braku akceptacji kandydata przez PARP umowa partnerska 
nie zostanie podpisana.  
 
 
K. Spis załączników do ogłoszenia: 

 Załącznik nr 1 – Zgłoszenie; 

 Załącznik nr 2 – Oświadczenie; 

 Załącznik nr 3 – Wzór CV; 

 Załącznik nr 4 – Oświadczenie wymagane od Partnera w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO. 
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Załącznik nr 1 

Rzeszowska Agencja  
Rozwoju Regionalnego S.A.  
ul. Szopena 51,  
35-959 Rzeszów  

 

 
ZGŁOSZENIE 

 
do otwartego naboru na kandydatów na pełnienie funkcji Partnera/Partnerów – Inwestor prywatny,  
w celu prawidłowej realizacji projektu: Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”, realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy 
startowe dla nowych pomysłów”. 
 

1. Zamawiający 
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
KRS 0000008207, NIP 813-00-10-538, Regon 690260330 
Kapitał zakładowy w wysokości 27 581 000,00 zł opłacony w całości. 
RARR S.A. tel. nr: (17) 85 20 600 - centrala,  (17)  86 76 200 
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (17) 85 20 611, 
Strona internetowa Zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl 
 

2. Partner  

Nazwa Partnera  

Status Partnera 

Partner zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
oświadcza, że jest przedsiębiorcą 

mikro małym średnim Innym podmiotem  
    
Data rozpoczęcia działalności zgodnie z 
dokumentem rejestrowym 

 

Forma prawna Partnera  

Forma własności  

NIP Partnera  

REGON  

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym  

Inny rejestr   

Numer kodu PKD przeważającej działalności 
Partnera 

 

Adres siedziby Partnera 

Kraj  

Województwo   

Powiat  

Gmina  

Ulica  

http://www.rarr.rzeszow.pl/
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Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość  

Telefon  

Fax  

Adres e-mail  

Adres strony www  

Adres do korespondencji  

Tel  

Fax  

e-mail  

 
 

3. Osoba uprawniona do kontaktów 

Imię i nazwisko; tel., adres e-mail: 
 

 
 
 
 
 

 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że: 

 
4.1 Zapoznałem(liśmy) się z treścią ogłoszenia dla niniejszego naboru; 
4.2 Gwarantuję(my) wykonanie całości zadania zgodnie z opisem zawartym w Ogłoszeniu 

o otwartym naborze Partnera/Partnerów. 
 

1. Partner oświadcza, że: 
 

Działa zgodnie z celami 
partnerstwa  
 
 
 

Opis: 
 
 
 

Partner lub osoby wskazane 
przez Partnera do realizacji 
projektu powinny posiadać 
doświadczenie w inkubacji i 
wejściach kapitałowych w co 
najmniej 10 projektów 
będących na wczesnych 
etapach rozwoju. Konieczne 
jest udokumentowanie 
doświadczenia w inkubacji 
(wsparciu projektów) oraz 
wejściu kapitałowym 
funduszu lub inwestora 
prywatnego w te projekty, w 
kwocie łącznej 10 mln zł.   

Opis: 
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Deklaruje następujący wkład w realizację celu partnerstwa: 
 

Zapewnienie Eksperta z 
obszaru: (wybrać obszar):  
lotnictwo, motoryzacja, 
budownictwo, IT/ICT**.    

Proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną 
odpowiedź 

Deklarowana cena 
za 1 godzinę 

zegarową pracy 
Eksperta* [zł] 

TAK: 
 

 
 

NIE:  

 
 

Zapewnienie Eksperta z 
obszaru: (wybrać obszar):  
lotnictwo, motoryzacja, 
budownictwo, IT/ICT**.    

Proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną 
odpowiedź 

Deklarowana cena 
za 1 godzinę 

zegarową pracy 
Eksperta* [zł] 

TAK: 
 

 
 

NIE:  

 
 

Zapewnienie Eksperta ds. 
wyceny wartości 
niematerialnych i prawnych.    

Proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną 
odpowiedź 

Deklarowana cena 
za 1 godzinę 

zegarową pracy 
Eksperta* [zł] 

TAK: 
 

 
 

NIE:  

 
 

Zapewnienie Eksperta ds. 
inwestycji.    

Proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną 
odpowiedź 

Deklarowana cena 
za 1 godzinę 

zegarową pracy 
Eksperta* [zł] 

TAK: 
 

 
 

NIE:  

 
 

Zapewnienie dodatkowych Ekspertów z spełniających kryteria naboru do świadczenia usług z zakresu 
oceny innowacyjności i udziału w pracach/posiedzeniach Panelu Ekspertów  

Zapewnienie Eksperta z 
obszaru: (wybrać obszar):  
lotnictwo, motoryzacja, 
budownictwo, IT/ICT**.    

Proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną 
odpowiedź 

 

Deklarowana cena 
za 1 godzinę 

zegarową pracy 
Eksperta* [zł] TAK: 

 
 
 

NIE:  

 
 

* deklarowane stawki musza wynikać z aktualnych umów o pracę  
** istnieje możliwość powielania wierszy 
 
…………………………………… 
data 
 
 
…………………………………… 
podpis 
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Załącznik nr 2 
OŚWIADCZENIE  

 
Składając ofertę na otwarty nabór na kandydatów  pełnienie funkcji Partnera/Partnerów – Uczelnia 
Wyższa w celu prawidłowej realizacji projektu: Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: 
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, 
poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów”, nr RARR/DWP/SIP/3/2019, którego 
zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, ul. Szopena 51, 35-
959 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330 
 
Partner pod nazwą:  
........................ 
Oświadcza, że : 
1. Spełnia warunki udziału w projekcie partnerskim w ramach programu w szczególności nie jest 

podmiotem wykluczonymi z możliwości otrzymania  dofinansowania na podstawie art. 37 ust. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.): 
a) na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110);  
b) na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);  
c) na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.); 
d) w związku z orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) lub zakaz, o którym mowa w 
art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541, z późn. zm.); 
e) w związku z obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej 
uznającej taką pomoc przyznaną przez to samo państwo za niezgodną z prawem oraz rynkiem 
wewnętrznym 

2. Nie występuje jako Lider/Partner w ramach innego wniosku o dofinansowanie do Poddziałania 
1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów.  

3. Informacje zawarte w Zgłoszeniu są zgodne z prawdą.  
4. Osoby działające w imieniu Podmiotu nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione w związku z prośbą o pozyskanie środków publicznych lub w związku z 
gospodarowaniem takimi środkami – przez okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku.  

5. Nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych 
należnościwymaganych odrębnymi przepisami.  

6. Nie została zgłoszona w jego przypadku decyzja o upadłości. 
7. Nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie 

znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, nie 
zawiesił działalności lub nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa.  

 
 

………………………..    .............................. 
Podpis                                                                     Data 
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Załącznik nr 3 
 

WZÓR CV 
 

Stanowisko w projekcie:   
Ekspert ds. oceny innowacyjności) / 
Ekspert branżowy (udział w posiedzeniach Panelu Ekspertów z obszaru: ……………….) / 
Ekspert ds. wyceny wartości niematerialnych i prawnych / 
Ekspert ds. inwestycji.    
 
1. Imię i nazwisko: 

2. Wykształcenie (uzyskane stopnie naukowe): 

3. Szkolenia specjalistyczne: 

4. Znajomość języków obcych : 

5. Opis doświadczenia związanego z pełnioną funkcją w projekcie: 
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Załącznik nr 4 
 
 

Oświadczenie wymagane od Partnera w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO 

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) wobec osób fizycznych/osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą , od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu uczestnictwa w Projekcie Platformy Startowe Start In Podkarpackie jako Partner 
Projektu.         
 
 
 
 
…………………………………… 
Podpis  

 
 
 
 
 
 


