
Odpowiedź: 

 

Kryterium "Wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do 

realizacji prac badawczych albo wskazał wykonawcę tych prac lub określił cechy podmiotu  

odpowiedzialnego za ich realizację" jest kryterium merytorycznym dostępu i jego spełnienie jest 

obligatoryjne. Jeżeli projekt nie spełni przedmiotowego kryterium zostanie odrzucony na etapie 

oceny merytorycznej. 

Zgodnie z zasadami konkursu w przypadku Wnioskodawców zamierzających powierzyć realizację 
części prac B+R w Projekcie innemu podmiotowi na zasadach podwykonawstwa, spełnienie 
przedmiotowego kryterium powinno zostać opisane we wniosku oraz Biznes planie. Wnioskodawca 
powinien: 

a) wskazać wykonawcę i opisać jego potencjał poprzez podanie np. następujących informacji:  
o potencjale kadrowym, przeprowadzonych badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych 
zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji 
pracowników wykonawcy oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników 
badań, aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie 
badań przemysłowych i prac rozwojowych lub 

b) określić cechy podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację dotyczące potencjału kadrowego, 
wymaganego doświadczenia w realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz 
wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych (w 
takim przypadku Wykonawca dokonuje wyboru wykonawcy prac badawczych w trakcie 
realizacji Projektu, obowiązkowo po uwzględnieniu podanych cech). 

Zawarcie umowy warunkowej nie jest obligatoryjnym wymogiem w konkursie, natomiast stanowi 
podstawę do przyznania premii punktowej w ramach kryterium merytorycznego punktowanego: 
„Wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac 
badawczych lub zawarł umowę warunkową z wykonawcą tych prac”.  

Wnioskodawca może uzyskać w ww. kryterium punkty (0-15) za: 
wykazanie przez Wnioskodawcę (lub Partnera) posiadania adekwatnych do zakresu Projektu, 

zasobów kadrowych i zdolności technicznej lub  
wykazanie zdolności do przeprowadzenia prac B+R dzięki zaangażowaniu zewnętrznego 

wykonawcy – w tym przypadku, chcąc uzyskać maksymalną liczbę punktów, Wnioskodawca 
powinien przedstawić umowy zawarte z wykonawcami, jest to warunek przyznania punktów 
w tym kryterium. 

Należy pamiętać, iż zgodnie z zasadami Konkursu, zawarcie ww. umowy musi być poprzedzone 
przeprowadzeniem rozeznania rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, 
jawności i przejrzystości.  

Szczegółowy sposób oceny kryteriów został opisany w Przewodniku po kryteriach dla Działania 1.4 
PO IG dostępnym na stronie NCBR. 

 


