DOTACJE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
Usługi
doradcze
polegające
na
przeprowadzeniu
profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu
opracowanie produktu nakierowanego na zaspokojenie
specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi
(fizycznymi i poznawczymi):
• osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach,
o ograniczonej możliwości poruszania się
• osób niewidomych i słabo widzących
• osób głuchych i słabo słyszących
• osób głuchoniewidomych
• osób z niepełnosprawnościami psychicznym i intelektualnymi
• osób starszych i osłabionych chorobami
• kobiet w ciąży
• osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi
• osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem
(także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego)
• osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci)
• osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem

NA CO?

Uzupełnieniem prac projektowych może być inwestycja w środki
trwałe i/lub oprogramowanie w celu wdrożenia nowych
rozwiązań produktowych (nowych wzorów produktów)
opracowanych przez profesjonalnego projektanta.

DLA KOGO?

RODZAJE
PROJEKTÓW

TERMIN
NABORU
WNIOSKÓW

• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem regionów
Polski Wschodniej)

• usługi doradcze polegające na opracowaniu nowego projektu
wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub
znacząco ulepszony produkt
• usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco
ulepszonego produktu
• nabycie środków trwałych
• nabycie wartości niematerialnych – oprogramowania, praw
patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy

Termin naboru: 24.11.2020 - 28.07.2021
Konkurs podzielony na 3 rundy:
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DOTACJE

I.

24 listopad 2020 - 28 luty 2021 r.

II.

1 marzec 2021 - 31 maj 2021 r.

III.

1 czerwiec 2021 - 28 lipiec 2021 r.

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty
przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec
skróceniu.

BUDŻET
lokalizowanych
KONKURSU

woj. mazowieckie - 8 463 000,00 zł
woj. inne niż mazowieckie - 61 537 000,00 zł

Maksymalna wartość projektu 1,5 mln zł (w tym maks. 1 mln na
inwestycję).

KWOTA
DOTACJI

Dofinansowanie:
• dla usług doradczych – 85% (pomoc de minimis)
• dla inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej
(od 30% do 70%)

Więcej informacji nt. Programu Dostępność Plus:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bezbarier/dostepnosc-plus/
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