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KOMPLEKSOWY PROGRAM INKUBACJI 

Prometeia Capital Sp. z o o. 

 
stworzony na potrzeby projektu 

,,Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności” 

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 
 

Oś priorytetowa 1  
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka  

Działanie 1.3.   
Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na  

rzecz rozwoju gospodarczego   
Poddziałanie 1.3.1.   

Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.  Przedmiotem niniejszego dokumentu jest  Kompleksowy Program Inkubacji w ramach 

projektu pn. „Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw w początkowej fazie 
działalności”, dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej  1. Innowacyjna I Konkurencyjna 
Gospodarka, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz 
rozwoju gospodarczego, 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw. 

2. Celem realizacji projektu jest wsparcie MŚP, znajdujących się we wczesnej fazie 
rozwoju (do 24 miesięcy), w zakresie specjalistycznych usług inkubacji, obejmujących 
powszechne  usługi okołobiznesowe, usługi doradcze, usługi specjalistyczne, wsparcie 
inwestycyjne i inne. 

 

II. INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU 
 

1. Podmiotem udzielającym wsparcia jest beneficjent umowy o dofinansowanie projektu 
pn. „Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności”, 
zawartej z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2014-2020 – tj. Prometeia Capital Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z oddziałem w Poznaniu, ul. Bydgoska 2/10. 

2. Prometeia Capital Sp. z o o. jest uprawniona do udzielania wsparcia, pełniąc rolę 
Instytucji Otoczenia Biznesu, tj. podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałającym  dla  zysku  lub  przeznaczającym  
zysk  na  cele  statutowe  zgodnie z  zapisami  w  statucie  lub  innym  równoważnym  
dokumencie  założycielskim, posiadającym bazę materialną, techniczną i zasoby 
ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP. 

3. Do obowiązków Prometeia Capital Sp. z o o. zalicza się m.in.: 
a. ogłoszenie i przeprowadzenie otwartego naboru w celu dokonania wyboru 

beneficjentów wsparcia – z uwzględnieniem wymogów dotyczących pomocy de 
minimis (tj. nieprzekroczenia kwoty pomocy de minimis 200 tys. euro przez 
potencjalnego beneficjenta w ciągu poprzednich 3 lat podatkowych), z 
zachowaniem zapisów ustawowych o ochronie danych osobowych; 

b. weryfikowanie czy beneficjent docelowy spełnia określone w Rozporządzeniu 
Komisji  (UE)  nr  1407/2013  kryteria  pozwalające  na  przyznanie  mu  pomocy          
(w  tym  do  zweryfikowania  czy  beneficjent  docelowy  nie  jest  wykluczony                      
z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie przepisów Rozporządzenia);  

c. realizacja i rozliczanie programu inkubacji; 
d. zapewnienie wsparcia realizacji programu inkubacji przez personel posiadający 

niezbędne kwalifikacje; 
e. zawieranie umów z beneficjentami na realizację zadań służących osiągnięciu celu 

projektu inkubacji oraz sprawne rozliczanie projektu; 
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f. wybór  wykonawców usług oraz  dostawców zgodnie z  zapisami  Wytycznych  
Instytucji  Zarządzającej  Wielkopolskim  Regionalnym Programem  Operacyjnym  
na  lata  2014-2020  w  sprawie  kwalifikowalności  kosztów objętych 
dofinansowaniem  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego; 

g. przetwarzanie danych osobowych dot. beneficjentów zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych;  

h.  prowadzenie bieżącego monitoringu procesu inkubacji w trakcie realizacji oraz po 
jego zakończeniu; 

i. sprawozdawczość oraz archiwizacja dokumentacji; 
j. wydawanie zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis. 

 

 
III. GRUPA DOCELOWA – BENEFICJENCI 

 
1. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia są mikro-, małe lub średnie 

przedsiębiorstwa, spełniające warunki określone w Załączniku I do 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 o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, znajdujące się w  początkowej  fazie działalności (do 
24 miesięcy). 

2. Beneficjenci docelowi muszą posiadać siedzibę w granicach województwa 
Wielkopolskiego. 

3. Wsparcie może być udzielone podmiotom, które do  tej  pory  nie  korzystały  z  usług  
inkubacji świadczonych przez IOB. 

4. Preferencje uzyskają podmioty prowadzące działalność w zakresie regionalnych 
inteligentnych specjalizacji, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji dla 
Wielkopolski na lata 2015-2020. 

5. Do obowiązków beneficjentów zalicza się m.in.: 
a. prawidłowa realizacja projektu, zgodnie z założeniami  i harmonogramem 

określonym w indywidualnym programie inkubacji; 
b. osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników realizacji programu inkubacji; 
c. współpraca z innymi inkubowanymi podmiotami i udziału w networkingu; 
d. poddawanie się kontroli przeprowadzanej przez Prometeia Capital Sp. z o o. lub 

inne uprawnione podmioty; 
e. utrzymanie trwałości projektu w okresie min. 3 lat od daty jego zakończenia;  
f. przekazywania informacji przez beneficjenta na temat rozwoju przedsiębiorstwa, 

w tym dane finansowe i o zatrudnieniu, również przez okres min. 3 lat od 
zakończenia programu inkubacji; 

 

 

 



 
 
 .............................................................................. 
 

4 
 

IV. RODZAJE PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO WSPARCIA 
 

1. Przedmiotem  projektu  jest  zapewnienie  przedsiębiorstwom  w  początkowej  fazie  
działalności (do 24 miesięcy) usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
w tym np.:  
- udostępnienie infrastruktury; 
- powszechne usługi okołobiznesowe, np. usługi rachunkowe, doradztwo finansowe, 
prawne; 
- usługi doradcze, np. doradztwo w opracowaniu modelu biznesowego, biznesplanu, 
strategii rynkowej, pozyskania inwestora; 
- usługi  specjalistyczne, związane z wdrażaniem innowacji lub specyficzne dla danej 
branży w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami, np. np. potrzebne w uzyskaniu 
ochrony własności intelektualnych czy potrzebnych certyfikatów dopuszczających 
produkt do obrotu; 
- wsparcie  inwestycyjne  na  zakup  środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych. 

2. Wsparcie przekazywane jest beneficjentom w ramach pomocy de minimis na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 – 2020. 

3. Wielkość dofinansowania wynosi do 85% ww. wielkości projektu. Dofinansowanie 
podlega limitom pomocy określonym w prawie unijnym. 

4. Pozostałe koszty wydatków stanowią wkład własny beneficjenta, których forma i 
wysokość zostanie określona w umowie o powierzenie grantu. 

5. Wkład własny beneficjentów musi zostać wyrażony w formie pieniężnej i wynosić 
minimum 15% wartości wsparcia. 

6. Wsparcie  inwestycyjne  (środki  trwałe  i  WNiP)  wynosi maksymalnie  do  50 000  PLN                        
na jednego beneficjenta docelowego. 

7. Wsparcie  inwestycyjne  dotyczące  kupna  aktywów  niezbędnych do  prowadzenia  
firmy  we  wczesnej  fazie  działalności  będzie przekazywane  przez  Prometeia Capital 
sp. z  o o.  na  rzecz  beneficjenta  docelowego  w  formie rzeczowej.   

8. Usługi  specjalistyczne  muszą  obejmować  co  najmniej  30% wszystkich usług 
świadczonych na rzecz beneficjentów docelowych. 

9. Do dofinansowania nie może zostać wybrany projekt, który został fizycznie ukończony 
lub w pełni zrealizowany przed przystąpieniem do procedury przyznania wsparcia. 

10. Prometeia Capital Sp. z o. o. może przyznać wsparcie maksymalnie 10 beneficjentom, 
spełniającym kryteria wyboru do programu inkubacji. 

11. Czas trwania inkubacji ustalany będzie indywidualnie z beneficjentem, na podstawie 
zidentyfikowanych potrzeb, jednakże nie może przekraczać 2 lat. 
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V. ZASOBY PRZEZNACZONE NA PROGRAM 
 

1. Personel 

Prometeia Capital zapewni beneficjentom dostęp do personelu IOB, w skład którego wchodzą 
następujące pracownicy: 

a. Mentorzy – osoby z wykształceniem wyższym, ekonomicznym, posiadające min. 10 lat 
doświadczenia w obszarach związanych z prowadzeniem i rozwojem biznesu, 
posiadające min. 3 - letnie doświadczenie w dokonywaniu wejść kapitałowych oraz 
zakładaniu start up’ów, doświadczenie w projektach dotyczących preinkubacji oraz 
inkubacji przedsiębiorstw. 

b. Analitycy finansowi – osoby z wykształceniem wyższym, ekonomicznym, posiadające 
min. 2 lata doświadczenia w zakresie pozyskiwania kapitału, oceny projektów 
inwestycyjnych, sporządzania analiz finansowych, budowy modeli finansowych, 
sporządzania wycen. 

c. Analitycy biznesowi – osoby z wykształceniem wyższym, ekonomicznym, posiadające 
min. 3 lata doświadczenia w zakresie doradztwa strategicznego, sporządzania 
biznesplanów, studiów wykonalności, analiz rynku, znajomość narzędzi i technik 
analizy biznesowej. 

d. Specjaliści ds. innowacji – osoby z wykształceniem wyższym, w obszarach związanych 
z inteligentnymi specjalizacjami regionu, posiadające min. 3 lata doświadczenia w 
zakresie oceny potencjału innowacyjnego projektów, ochrony własności 
intelektualnej, komercjalizacji technologii, koordynowania projektów B+R. 

 

2. Eksperci 
 

a. Prometeia Capital sp. z o o. zapewni beneficjentom docelowym dostęp do ekspertów 
branżowych z różnych dziedzin, współpracujących ze spółką, co zapewni gwarancję 
prawidłowości oceny technologicznej oraz możliwość uzyskania pomocy w rozwoju 
technologii w wielu branżach, w tym związanych z inteligentnymi specjalizacjami 
regionu. 
 

3. Infrastruktura 
 

a. Na potrzeby realizacji programu inkubacji udostępniona zostanie beneficjentom z 
grupy docelowej infrastruktura będąca w dyspozycji Prometeia Capital sp. z o o. 
Beneficjenci będą mogli skorzystać z powierzchnia łącznej ok 150 m2 typu open space, 
z dostępem do oddzielnej kuchni oraz pomieszczeń sanitarnych. W ramach open space 
wydzielona jest część przeznaczona na spotkania etc. Lokal wyposażony jest w 
podstawowe urządzenia biurowe (wyposażenie: komputerowe, drukarka, skaner, 
stoły, krzesła, - umożliwiające spotkania z kontrahentami, odbywanie narad itp.). 
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Pomieszczenie biurowe posiada w pełni rozwiniętą infrastrukturę teletechniczną,  
przyłącza do sieci telefonicznej oraz internetowej, umożliwiającą w pełni komfortowe 
korzystanie z telefonu oraz Internetu. Odpowiednie warunki techniczne pomieszczenia 
gwarantują niezakłócony i ciągły tryb pracy.  

b. Wspierane podmioty uzyskają dostęp do zasobów lokalowych, przestrzeni roboczej, 
przestrzeni do spotkań i networkingu i infrastruktury teleinformatycznej.  

c. W razie udziału osób niepełnosprawnych w projekcie, na wniosek osoby 
niepełnosprawnej, udostępniona zostanie dodatkowa powierzchnię, w miejscu 
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, która będzie umożliwiała 
bezproblemowe korzystanie z programu inkubacji przez takich beneficjentów.  

d. Usługi inkubacji mogą być świadczone zdalnie, za pośrednictwem środków 
teletechnicznych. 
 

4. Środki finansowe 
 

a. Środki finansowe na realizację programu inkubacji zostaną zapewnione przez 
Prometeia Capital sp. z o o. i będą pochodziły ze środków własnych IOB. 

b. Prometeia Capital sp. z o o. uzyskiwać będzie od IZ WRPO 2014+ refundację części 
kosztów związanych z usługami inkubacji, w wysokości 85% wartości kosztów 
kwalifikowalnych, po ich poniesieniu i rozliczeniu.  

c. Wkład własny w wysokości 15%, uzupełniający dofinansowanie wraz z kosztami 
niekwalifikowalnymi finansowany będzie ze środków Wnioskodawcy. Składki od 
beneficjentów z grupy docelowej będą stanowiły pośrednie źródło wkładu własnego. 
 

5. Planowane wskaźniki do osiągnięcia 

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu 

Wskaźniki kluczowe Jednostki 
miary 

Źródło danych Lata realizacji suma 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Liczba  

przedsiębiorstw  

otrzymujących  

wsparcie 

szt. Umowa o 
dofinansowanie 
projektu 
,,Inkubacja 
innowacyjnych 
przedsiębiorstw 
w początkowej 
fazie 
działalności'' 

0 0 1 1 

Liczba  

przedsiębiorstw  

otrzymujących  

dotacje 

szt. Umowa o 
dofinansowanie 
projektu 
,,Inkubacja 
innowacyjnych 
przedsiębiorstw 
w początkowej 

0 0 1 1 
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fazie 
działalności'' 

Inwestycje prywatne  

uzupełniające  

wsparcie publiczne  

dla przedsiębiorstw  

(dotacje) 

PLN Umowa o 
dofinansowanie 
projektu, faktury 
i rachunki, 
wyciągi z kont 
potwierdzające 
poniesione 
wydatki 

0 0 175 
980,00 

175 
980,00 

Wskaźniki 
specyficzne dla 

programu 

Jednostki 
miary 

Źródło danych Lata realizacji suma 

…… r. …… r. …… r. 

n/d       

       

       

 

Wskaźniki 
specyficzne dla 

projektu 

Jednostki 
miary 

Źródło danych Lata realizacji suma 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Liczba oferowanych  

usług  

przedsiębiorcom  

przez IOB 

szt. Umowa o 
dofinansowanie 
projektu, 
Umowa 
inkubacji 
zawarta 
pomiędzy 
Prometeia 
Capital a 
beneficjentem 
wraz z 
załącznikami 
(Plan rozwoju 
przedsiębiorstw
a, Indywidualny 
plan inkubacji); 
faktury i 
rachunki za 
zakupione 
usługi; rejestr 
usług (według 
rodzaju) 

0 0 5 5 

 

 

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie 
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Wskaźniki 
kluczowe 

Jednostki 
miary 

Źródło 
danych 

Rok bazowy Rok docelowy 

2018 r. 2023 r. 

Wzrost 
zatrudnienia  

we wspieranych  

przedsiębiorstwach 

EPC nie dotyczy 0 0 

     

     

 

Wskaźniki 
specyficzne dla 

projektu 

Jednostki 
miary 

Źródło danych Rok bazowy Rok docelowy 

2018 r. 2023 r. 

Liczba 
wspartych  

przedsiębiorstw   

w zakresie 
inwestycji 

szt. Umowa o 
dofinansowanie 
projekt pt. 
,,Inkubacja 
innowacyjnych 
przedsiębiorstw 
w początkowej 
fazie 
działalności', 
Faktura za 
zakupiony 
środek trwały; 
protokół odbioru 
środka trwałego 

0 1 

Liczba  

przedsiębiorstw,  

które skorzystały   

z usług 
oferowanych  

przez IOB 

szt. Umowa o 
dofinansowanie 
projekt pt. 
,,Inkubacja 
innowacyjnych 
przedsiębiorstw 
w początkowej 
fazie 
działalności'', 
Rejestr 
zrealizowanych 
usług, raport 
podsumowujący 
program 
inkubacji 

0 10 
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VI. REKRUTACJA I SELEKCJA BENEFICJENTÓW 
 

[TRYB APLIKOWANIA] 
 

1. Podmioty uczestniczące w projekcie (beneficjenci z grupy docelowej) zostaną wybrane 
w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Prometeia Capital Sp. z o o., z 
zachowaniem bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur, w oparciu o 
poniżej określone kryteria wyboru beneficjentów. 

2. Informacja o otwartej rekrutacji będzie dostępna publicznie, poprzez ogłoszenie na 
stronie internetowej www.prometeia.pl oraz wyznaczonej platformie wspólnej. 

3. Przewiduje się przeprowadzenie minimum jednej procedury naboru wniosków, w 
ramach dostępnej alokacji. 

4. Wyznaczone w ramach naboru terminy będą pozwalały na przygotowanie aplikacji – 
minimum 3 tygodnie od ogłoszenia. 

 
 
[REGULAMIN REKRUTACJI] 

 

1. Wniosek o przyznanie wsparcia beneficjent składa do Prometeia Capital Sp. z o o. w 
sposób i w terminie określonym w ogłoszeniu naboru. 

2. Wniosek o przyznanie wsparcia zawiera w szczególności: 
- nazwę Wnoskodawcy oraz dokładne dane (NIP, KRS lub CEIDG, REGON, dane 
teleadresowe); 
- nazwę i miejsce realizacji przedsięwzięcia,  
- cel realizacji przedsięwzięcia,  
- opis przedsięwzięcia,  
- wskaźniki produktu i rezultatu realizacji przedsięwzięcia,  
- planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 
- wartość przedsięwzięcia, 
- koszty kwalifikowalne, 
- wnioskowaną kwotę pomocy, 
- źródła finansowania przedsięwzięcia, 
- inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do 
dokonania oceny wniosku. 

3. Dodatkowo do wniosku Wnioskodawca powinien dołączyć kopie wszystkich 
zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o 
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych, lub - jeżeli nie otrzymał w w/w 
okresie pomocy de minimis - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym 
okresie. 

4. Prometeia Capital Sp. z o o. wybiera Beneficjentów na podstawie przedłożonych 
wniosków o udzielenie wsparcia oraz spełnienia przez wnioskującego przedsiębiorcę 
kryteriów formalnych i merytorycznych (w tym analiza projektu przedstawionego we 
wniosku). 
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[OCENA PROJEKTU] 

1. Ocena wniosków nastąpi po terminie zakończenia naboru, określonym w ogłoszeniu o 
naborze wniosków. 

2. Proces oceny Wnioskodawców będzie składał się z dwóch etapów: ocena wniosków 
oraz  indywidualne spotkania kandydatów z zespołem oceniającym, w wyznaczonym 
przez Prometeia Capital Sp. z o o. terminie. 

3. W zespole oceniającym będą brali udział praktycy biznesowi i eksperci zewnętrzni, 
bezstronni wobec kandydatów. 

4. Podczas spotkania, zespół oceniający zidentyfikuje indywidualne potrzeby 
kandydatów dotyczące programu inkubacji. 

5. Proces oceny będzie udokumentowany i będzie zawierał oceny indywidualne w 
poszczególnych kryteriach oraz ocenę zbiorczą (średnią lub konsensualną) wraz z 
uzasadnianiem.  

6. W każdym przypadku sporządzone zostaną protokoły z oceny kandydatów oraz 
pisemne wnioski z oceny. 

7. Na żądanie, kandydatowi udostępni się jego wyniki oceny bez ujawniania nazwisk osób 
przyznających oceny. 

8. Do programu inkubacji zostaną wybrani przedsiębiorcy, którzy spełnili wszystkie 
obligatoryjne kryteria formalne oraz otrzymali największą liczbę punktów 
przyznawanych za dodatkowe kryteria fakultatywne.  

9. W przypadku uzyskania przez wnioskujących przedsiębiorców takiej samej liczby 
punktów decyduje kolejność zgłoszenia projektu do Prometeia Capital Sp. z o o. 

10. Zespół oceniający podczas przyznawania punktów będzie bezstronny i będzie kierował 
się realizacją celów i wskaźników projektu pn. „Inkubacja innowacyjnych 
przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności”. 

11. Prometeia Capital Sp. z o o. podejmie decyzję o przyznaniu grantu wnioskodawcom i 
umieści ją na swojej stronie internetowej oraz prześle w formie pisemnej 
indywidualnie wybranym beneficjentom programu inkubacji. 

 

 [KRYTERIA WYBORU] 

1. Kryteria formalne obligatoryjne: 

Lp. Nazwa i opis kryterium Uwagi Liczba punktów 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE, FORMALNE 

1. Wnioskodawcą jest 
przedsiębiorstwo z sektora MŚP 

Kryterium 
obligatoryjne; 
niespełnienie 
kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

0-1 pkt 

1 punkt otrzymuje 
przedsiębiorstwo, 
które spełni 
kryterium (posiada 
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status mikro, małego 
lub średniego 
przedsiębiorstwa) 

2. Wnioskodawcą jest 
przedsiębiorstwo posiadające 
siedzibę na terenie województwa 
Wielkopolskiego 

Kryterium 
obligatoryjne; 
niespełnienie 
kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

0-1 pkt 

1 punkt otrzymuje 
przedsiębiorstwo, 
które spełni 
kryterium 

3. 

 

Wnioskodawcą jest 
przedsiębiorstwo znajdujące się w 
początkowej fazie działalności, tj. do 
24 miesięcy (od momentu rejestracji 
w odpowiednim rejestrze do 
zgłoszenia do rekrutacji) 

 

Kryterium 
obligatoryjne; 
niespełnienie 
kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

0-1  

1 punkt otrzymuje 
przedsiębiorstwo, 
które spełni 
kryterium 
 

4. Wnioskodawca nie korzystał 
wcześniej z usług inkubacji 

Kryterium 
obligatoryjne; 
niespełnienie 
kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

0-1 
 
1 punkt otrzymuje 
przedsiębiorstwo, 
które spełni 
kryterium 
 

5. Jeden Wnioskodawca może złożyć 
tylko jeden wniosek o przyznanie 
wsparcia 

Kryterium 
obligatoryjne; 
niespełnienie 
kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

0-1 Pkt 
 

1 punkt otrzymuje 
przedsiębiorstwo, 
które spełni 
kryterium 

6. Wnioskodawca nie może podlegać 
wykluczeniu z możliwości 
dofinansowania na podstawach 
określonych w w Rozporządzeniu  
Komisji  (UE)  nr  1407/2013 

Kryterium 
obligatoryjne; 
niespełnienie 
kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

0-1 pkt 

1 punkt otrzymuje 
przedsiębiorstwo, 
które spełni 
kryterium 

7. Przedmiot projektu dotyczy 
programu inkubacji 
przedsiębiorstwa, obejmującego 
wsparcie w postaci usług 
potrzebnych do funkcjonowania 
przedsiębiorstwa  

Kryterium 
obligatoryjne; 
niespełnienie 
kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

0-1 pkt 

1 punkt otrzymuje 
przedsiębiorstwo, 



 
 
 .............................................................................. 
 

12 
 

(w tym np.: udostępnienie 
infrastruktury, powszechne usługi 
okołobiznesowe , usługi  
doradcze,  usługi  specjalistyczne)  
oraz  wsparcie  inwestycyjne  na  
zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych – w 
zależności od potrzeb 
Wnioskodawcy. 

które spełni 
kryterium 

8. Projekt nie został fizycznie 
ukończony lub w pełni zrealizowany 
przed przystąpieniem do programu  

Kryterium 
obligatoryjne; 
niespełnienie 
kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

0-1 pkt 

1 punkt otrzymuje 
przedsiębiorstwo, 
które spełni 
kryterium 

9. Wnioskodawca nie wyczerpał limitu 
otrzymania pomocy de minimis  

Kryterium 
obligatoryjne; 
niespełnienie 
kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

0-1 pkt 

1 punkt otrzymuje 
przedsiębiorstwo, 
które spełni 
kryterium 

10. Kwalifikowalność wydatków 
zawartych w projekcie  

Kryterium 
obligatoryjne; 
niespełnienie 
kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

0-1 pkt 

1 punkt otrzymuje 
przedsiębiorstwo, 
które spełni 
kryterium 

 

2. Kryteria merytoryczne fakultatywne: 

 

KRYTERIA FAKULTATYWNE, DODATKOWE 

1. Przedmiot projektu realizuje zasadę 
zrównoważonego rozwoju 

Kryterium 
fakultatywne, 
otrzymanie 0 pkt nie 
stanowi o 
odrzuceniu projektu 

0-1 pkt 

0 – brak założenia 
realizacji zasady w 
projekcie 

1 – realizacja w/w 
zasady 
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2. Przedmiot projektu/działalności 
wnioskodawcy dotyczy przynajmniej 
jednego obszaru działalności 
gospodarczej wyszczególnionego w 
RSI 

Kryterium 
fakultatywne, 
otrzymanie 0 pkt nie 
stanowi o 
odrzuceniu projektu 

0-1 pkt 
 

0 – przedmiot 
projektu/działalności  
nie wpisuje się w RSI 
 
1 punkt otrzymuje 
przedsiębiorstwo, 
które spełni 
kryterium 

3. Przedmiot projektu dotyczy 
wdrożenia innowacji produktowej i 
/lub procesowej1, o zasięgu co 
najmniej krajowym 

Kryterium 
fakultatywne, 
otrzymanie 0 pkt nie 
stanowi o 
odrzuceniu projektu 

0-2 pkt 
 
0 – brak założenia 
wdrożenia innowacji 
produktowej lub 
procesowej 
 
1 punkt otrzymuje 

przedsiębiorstwo, 
które planuje 
wdrożyć jeden 
typ innowacji – 
produktową lub 
procesową 
 

2 punkty otrzymuje 
przedsiębiorstwo, 
które planuje 
wdrożyć dwa 
typu innowacji – 
produktową i 
procesową 

 

 

 

                                                             
1 Innowacja  produktowa -  dotycząca  wyrobów  –  produktów.  To  wszelkiego  rodzaju  zmiany polegające  na 
udoskonaleniu  wyrobu  już wytwarzanego  przez  przedsiębiorstwo  -  jednakże innowacją nie   można   nazwać 
zwykłego   ulepszenia.   Innowacja   musi   objąć znaczące ulepszenia   parametrów   technicznych, komponentów   
i   materiałów   oraz   funkcjonalności. 
Innowacja procesowa (technologiczna) - to zmiana w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach 
wytwarzania  /  metodach świadczenia  usług,  a  także  w  sposobach  docierania  z produktem  do  odbiorców.  
Metody  te  mogą polegać na  dokonywaniu  zmian  w  urządzeniach lub  w  organizacji  produkcji,  mogą te 
stanowić połączenie  tych  dwóch  rodzajów  zmian  lub być wynikiem   wykorzystania   nowej   wiedzy. 
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[TRYB ODWOŁAWCZY]  

1. Od decyzji Prometeia Capital Sp. z o o. o niezakwalifikowaniu do programu inkubacji, 
Wnioskodawca składający wniosek może odwołać się do Prometeia Capital sp. z o o., poprzez 
złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w formie pisemnej do Prometeia Capital 
Sp. z o o. (poprzez złożenie w sekretariacie spółki lub nadanie w placówce pocztowej bądź za 
pośrednictwem kuriera). 

3. Termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 7 dni i jest liczony od 
dnia otrzymania decyzji o niezakwalifikowaniu do programu inkubacji. Wniosek złożony po 
upływie tego terminu pozostanie bez rozpatrzenia. 

4. Prometeia Capital ponownie rozpatruje wniosek o udzielenie wsparcia w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania odwołania (liczy się data wpływu odwołania). W przypadku potwierdzenia 
decyzji o nieprzyznaniu wsparcia, decyzja w sprawie staje się ostateczna. 

 

VII. UMOWA INKUBACJI 
 

1. Po wyłonieniu w postępowaniu i zakwalifikowaniu się Wnioskodawcy do otrzymania 
wsparcia podpisuje on z Prometeia Capital Sp. z o o. umowę na program inkubacji. 

2. Umowa inkubacji stanowi załącznik nr 1 do Kompleksowego Programu Inkubacji. 

3. Umowa inkubacji powinna zostać zawarta w terminie do 2 miesięcy od momentu 
wyłonienia Beneficjenta i podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu do programu inkubacji. 

4. Umowa inkubacji zawiera w szczególności:  

a. numer umowy, 
b. podstawę prawną udzielenia wsparcia, 
c. zadania Beneficjenta objętego wsparciem, 
d. kwotę wsparcia i wkładu własnego, 
e. okres realizacji programu inkubacji, 
f. warunki przekazania i rozliczenia wsparcia,  
g. warunek przekazania kolejnej transzy wsparcia od osiągnięcia założonych 

w biznesplanie określonych kamieni milowych, 
h. obowiązki związane z monitorowaniem wskaźników realizacji programu 

inkubacji, tj. przekazywania informacji przez beneficjenta na temat rozwoju 
przedsiębiorstwa, w tym dane finansowe i o zatrudnieniu, również przez 
okres min. 3 lat od zakończenia programu inkubacji, 
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i. warunki rozwiązania umowy w przypadku nie wykonania działań 
zaplanowanych w umowie inkubacji, 

j. zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Prometeia 
Capital Sp. z o o. lub inne uprawnione podmioty, 

k. zagadnienia związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych Beneficjenta oraz  sposobu wykonywania wobec niego 
obowiązków informacyjnych, 

l. warunki dokonywania zmian w planie rozwoju przedsiębiorstwa, 
m. zobowiązanie przedsiębiorstwa do współpracy z innymi inkubowanymi  

podmiotami i udziału w networkingu. 
 

5. Umowa inkubacji może zawierać dodatkowe postanowienia określone przez jej strony, 
zgodnie z zasadą swobody umów.  

6. Umowę inkubacji stanowi pierwotnie zawarta umowa pomiędzy Prometeia Capital Sp. z o 
o. i Beneficjentem, jak i wszelkie aneksy zawarte w późniejszym czasie.  

7. Załącznikami do umowy są:  

- Plan rozwoju przedsiębiorstwa, zawierający harmonogram działań i kamienie milowe do 
osiągnięcia – przygotowywany przez Beneficjenta i zaakceptowany przez Prometeia Capital 
Sp. z o o. 

- Indywidualny plan inkubacji, dostosowany do planu rozwoju przedsiębiorstwa, zawierający 
zakres i wartość planowanych usług wsparcia z 5 zakresów (infrastrukturalne, 
okołobiznesowe, doradcze dot. rozwoju biznesu, specjalistyczne, wsparcie inwestycyjne) –
przygotowywany przez Prometeia Capital SP. z o o. i zaakceptowany przez Beneficjenta. 

 

VIII. REALIZACJA PROGRAMU INKUBACJI 
 

1. Realizacja programu inkubacji będzie składała się z następujących elementów: 
a. Wstępne spotkanie i rozmowa z Beneficjentem dotycząca jego potrzeb oraz 

oczekiwań względem inkubacji; 
b. Planowanie  i  prezentacja  Beneficjentowi przebiegu  programu inkubacji; 
c. Uzgodnienia z klientem wdrożenia zapropowanych działań; 
d. Wdrożenie i monitoring programu inkubacji; 
e. Zakończenie  i  ocena  programu inkubacji   
f. Monitoring osiągniętych rezultatów. 

  
2. Wsparcie  inkubowanych  projektów  będzie odbywać  się  poprzez  takie instrumenty 

jak: 
a. Tworzenie korzystnych warunków infrastrukturalnych dla wspieranych projektów. 
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b. Przydzielenie opiekuna  projektu,  który  będzie  na  bieżąco  monitorował 
potrzebach  wsparcia  danego  Beneficjenta  oraz  dokonywał oceny umiejętności 
korzystania przez niego z oferty usług inkubacji. Osoba ta będzie również 
odpowiedzialna za monitorowanie postępów realizacji projektu w trakcie rozwoju 
przedsiębiorstwa.  

c. Możliwość  skorzystania  z  pomocy  mentora  –  tj.  osoby  z  branży,  która 
charakteryzuje się określonymi osiągnięciami w biznesie. 

d. Możliwość skorzystania z różnych ofert, ale wybranych przez opiekuna, ekspertów,  
doradców,  osoby  o  odpowiednich  kompetencjach,  które będą w stanie wspomóc 
realizację projektu zaplanowanego przez Beneficjenta.  

e. Opracowanie Indywidualnego Programu Inkubacji – który będzie stanowił 
narzędzie kontroli postępów oraz osiągania kamieni milowych, a także oceny 
rezultatów projektu. Minimalny zakres Indywidualnego Programu Inkubacji będzie 
obejmował: 
- wykaz działań przewidzianych w ramach inkubacji wraz z harmonogramem ich 
realizacji; 
- określenie kamieni milowych;  
- analiza barier i ocena ryzyka, 
- określenie obszarów odpowiedzialności doradców/opiekunów projektu, 
- wskaźniki realizacji programu inkubacji. 
 

3. Prometeia Capital Sp. z o o. będzie odpowiedzialna za obsługę administracyjną oraz 
merytoryczną Beneficjentów. 

4. Zakres obsługi administracyjnej obejmuje: 
a. kompletację umów, protokołów odbioru i innych dokumentów, 
b. kompletacja dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis oraz wystawianie 

zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, 
c. przeprowadzenie procedury wybory dostawców środków trwałych i WNiP oraz 

wykonawców usług doradczych, zgodnie z zapisami  Wytycznych  Instytucji 
Zarządzającej  Wielkopolskim  Regionalnym Programem  Operacyjnym  na    lata  
2014-2020  w  sprawie  kwalifikowalności  kosztów objętych  dofinansowaniem  
ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego, 

d. sprawozdawczość, 
e. komunikacja z beneficjentem 
f. prowadzenie rejestru wykowanych usług na rzecz danego przedsiębiorstwa. 

5. Zakres obsługi merytorycznej obejmuje: 
a. sporządzenie Indywidualnego Plan inkubacji, dostosowanego do planu rozwoju 

przedsiębiorstwa; 
b. koordynacja całego procesu inkubacji i świadczonych usług; 
c. coaching i mentoring; 
d. monitoring i ewaluacja realizacji indywidualnego programu inkubacji; 
e. podsumowanie programu i określenie kolejnych kroków rozwojowych oraz  

możliwych źródeł wsparcia; 
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f. prowadzenie badań satysfakcji Beneficjentów ze zrealizowanych usług; 
g. monitoring rozwoju przedsiębiorstwa po zakończeniu inkubacji. 

6. W ramach indywidualnego programu inkubacji Prometeia Capital będzie świadczyła 
na rzecz Beneficjentów następujące typu usług: 
a. udostępnianie infrastruktury, tj. udostępnianie powierzchni niezbędnej do 

przeprowadzania spotkań, networkingu, wraz z dostępem do mediów, telefonu, 
internetu, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, itp.; 

b. usługi doradcze, np. doradztwo w opracowaniu modelu biznesowego, biznesplanu, 
strategii rynkowej, pozyskania inwestora, itp.; 

c. usługi specjalistyczne, związane z wdrażaniem innowacji lub specyficzne dla danej 
branży w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami, np. potrzebne w uzyskaniu 
ochrony własności intelektualnych czy potrzebnych certyfikatów dopuszczających 
produkt  do obrotu, itp; 

d. inne usługi potrzebne do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
zidentyfikowane na podstawie indywidualnych potrzeb. 

7. Usługi zewnętrzne, świadczone na rzecz beneficjentów w ramach indywidualnego 
programu inkubacji, obejmują następujące typu usług: 
a. powszechne usługi okołobiznesowe, np. usługi rachunkowe, doradztwo finansowe, 

prawne, itp. 
b. inne usługi potrzebne do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

zidentyfikowane na podstawie indywidualnych potrzeb. 
8. Każdy z beneficjentów w ramach programu inkubacji otrzyma następujący pakiet 

usług do wykorzystania w ciągu programu inkubacji: 
a. Udostępnianie infrastruktury – 1 usługa obejmująca udostępnienie 5m2 

powierzchni wraz z dostępnymi mediami/ miesiąc – przez 20 miesięcy; 
 

b. Usługi okołobiznesowe - łącznie 80 h w programie inkubacji: 
- Obsługa prawna – 1 usługa – 80 h; 
 
c. Usługi doradcze – łącznie 946 h w programie inkubacji: 
 
i. Doradztwo finansowe – 3 usługi - łącznie 264 h w programie inkubacji: 
- Model finansowy - 80 h (30%); 
- Doradztwo w zakresie pozyskania kapitału - 132 h (50%); 
- Wycena przedsiębiorstwa - 52 h (20%); 
 
ii. Doradztwo biznesowe – 4 usługi - łącznie 528 h w programie inkubacji: 
- Stworzenie modelu biznesowego - 212 h (40%); 
- Biznesplan - 105 h (20%); 
- Analiza rynku - 158 h (30%); 
- Due diligence - 53 h (10%); 
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iii. Opieka mentorska w zakresie doradztwa finansowego i biznesowego (identyfikacja 
procesów biznesowych w przedsiębiorstwach Beneficjentów, doradztwo w zakresie 
zbudowania zespołu, opracowania strategii rozwoju i realizacji zaplanowanych celów, 
zarządzania ryzykiem) – 1 usługa - łącznie 154 h w programie inkubacji. 
 
c. Usługi specjalistyczne – 5 usług – łącznie 330 h w programie inkubacji: 

 
- Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej - 52 h (15%); 
- Doradztwo w zakresie wdrażania innowacji - 52 h (15%); 
- Doradztwo w zakresie wskazywania potencjalnych rozwiązań problemów i 
zagadnień technologicznych - 80 h (25%); 
- Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na realizację innowacyjnych 
projektów oraz zarządzanie tymi projektami - 80 h (25%). 
- Opieka mentorska w zakresie doradztwa specjalistycznego (doradztwo w zakresie 
kreowania innowacyjnych produktów i usług, inicjowanie współpracy z jednostkami 
naukowymi i badawczymi, inicjowanie działalności badawczo-rozwojowej) – 66h 
(20%). 

10. Dla jednego, wybranego spośród beneficjentów zostanie zakupiony środek trwały o 
wartości do 50 000,00 PLN netto, który zostanie przekazany w formie rzeczowej.  

 

[ZAPEWNIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG] 

1. Prometeia Capital Sp. z o o. będzie świadczyć usługi według wewnętrznych procedur 
mających na celu zapewnienie jakości, zgodnie z: systemem zarządzania jakością ISO 
9001:2008, systemem zarządzania jakością ISO 9001:2009, akredytacją Ministerstwa 
Rozwoju w ramach Centrum Innowacji. 

2. Prometeia Capital Sp. z o o. zapewnia poufność danych finansowych i osobowych 
klientów.  

3. Każdy Beneficjent będzie miał przydzielonego opiekuna koordynującego cały proces 
inkubacji i świadczonych usług. 

4. W ramach programu inkubacji Beneficjent będzie miał dostęp (minimum 1) konsultacja 
miesięcznie) do mentorów lub coachów z minimum 10 lat doświadczenia w danej 
dziedzinie, wybranych spośród zasobów kadrowych Prometeia Capital Sp. z o o. lub 
ekspertów zewnętrznych.  

 

IX. MONITORING I EWALUACJA REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PROGRAMU 
INKUBACJI 
 

1. W trakcie realizacji procesu inkubacji Prometeia Capital Sp. z o o. będzie dokonywała 
analizy skuteczności udzielanej pomocy oraz określenia roli IOB w procesie wspierania 
przedsiębiorcy: 
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2. Monitoring i ewaluacja projektu odbywać się będą poprzez cykliczne spotkania 
Prometeia Capital Sp. z o o. oraz Beneficjentów, minimum raz na 6 miesięcy; 

3. Ewaluacji podlegać będą następujące zagadnienia: 
a. Czy Beneficjent pozyskał wiedzę/dostęp do wiedzy, która jest wykorzystywana lub 
zostanie wykorzystana w ciągu najbliższego roku na potrzeby zmian organizacyjnych 
lub technologicznych? 
b. Czy Beneficjent pozyskał/nawiązał kontakt z nowymi klientami? 
c. Czy powstały nowe/zostały ulepszone dotychczasowe produkty/usługi firmy? 
d. Czy Beneficjent uzyskał łatwiejszy dostęp do kapitału? 
e. Czy  zostały  wprowadzone/są  wprowadzane  nowe  rozwiązania,  posiadające 
znaczenie z punktu widzenia obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa? 
f. Czy  od  czasu  skorzystania  z  usług  inkubacji  nastąpił  wzrost/zahamowanie  spadku 
przychodów firmy? 
g. Jaka była rola programu inkubacji w tym procesie? 

4. Po zakończeniu programu inkubacji oraz jego podsumowaniu doradca wraz z 
Beneficjentem sprawdzają,  czy  usługa  została  wykonana  według  planu  oraz  jaki  
jest poziom zadowolenia Beneficjenta z wykonanych usług. Zbierane będą wszelkie 
informacje zwrotne celem usprawnienia procesu świadczenia usługi w przyszłości. 

5. Prometeia Capital Sp. z o o. monitorować będzie rozwój przedsiębiorstwa po 
zakończeniu inkubacji. Badanie zostanie przeprowadzone minimum raz na rok, w 
okresie 3 lat po zakończeniu realizacji projektu. 

6. Monitoring realizowany będzie poprzez następujące metody: ankietyzację 
telefoniczną (CATI) i/lub ankietyzację terenową wspomaganą (CAPI) i/lub 
elektroniczną (CAWI). 

7. Na podstawie zebranych informacji Prometeia Capital Sp. z o o. przygotuje raport z 
ewaluacji ex-post zgodnie z procedurą Instytucji finansującej. 
 
 

 
 
 

 

 


