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DZIAŁANIE 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe 

Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe 

KRYTERIA FORMALNE 

LP. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Ocena 

(TAK/NIE) 

Wymogi formalne - wniosek: 

1. 
Złożenie wniosku we właściwej 

instytucji 
Wniosek złożono do instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. TAK/NIE 

2. 

Złożenie wniosku  

w ramach właściwego 

działania/poddziałania 

Wniosek złożono na formularzu właściwym dla Działania 1.3, Poddziałanie 1.3.1 PO IG. TAK/NIE 

3. 

Złożenie wniosku w terminie 

wskazanym przez instytucję 

odpowiedzialną za nabór projektów 

Wniosek o dofinansowanie został złożony po dacie rozpoczęcia oraz nie później niż w terminie 

zakończenia naboru wniosków – zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej 

Instytucji Pośredniczącej. 

TAK/NIE 

4. 
Kompletność dokumentacji 

wymaganej na etapie aplikowania 

Wniosek spełnia następujące wymagania: 

- został złożony w wymaganej liczbie egzemplarzy (w wersji elektronicznej i papierowej), 

- zawiera wszystkie wymagane załączniki. 

Wniosek o dofinansowanie złożony bez Studium wykonalności albo wraz ze Studium 

wykonalności  wypełnionym tylko w części – będzie odrzucony bez możliwości uzupełnienia. 

Dokumentacja zawierająca załączniki do wniosku o dofinansowanie, ale nie zawierająca wniosku 

TAK/NIE 
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o dofinansowanie będzie odrzucona bez możliwości uzupełnienia. 

5. 

Wniosek wraz  

z załącznikami został przygotowany 

zgodnie z właściwą instrukcją  

Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany (w tym wszystkie wymagane pola 

wypełnione) zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w: 

-  Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 

- Instrukcji wypełniania Studium wykonalności. 

- Instrukcji wypełniania Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań.  

TAK/NIE 

Wymogi formalne - wnioskodawca: 

6. 
Kwalifikowalność wnioskodawcy  

w ramach działania 

Wskazany we wniosku o dofinansowanie status/typ Wnioskodawcy oraz Konsorcjanta 

biznesowego, ubiegającego się o pomoc publiczną umożliwia dofinansowanie Projektu. 
TAK/NIE 

7. 

Wnioskodawca prowadzi działalność 

(jeśli dotyczy) i ma siedzibę,  

a w przypadku osoby fizycznej – 

miejsce zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Wskazana we wniosku siedziba (a w przypadku osoby fizycznej –  miejsce zamieszkania) 

Wnioskodawcy oraz Konsorcjanta  biznesowego ubiegającego się o pomoc publiczną  znajduje się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

TAK/NIE 

8. 

Wnioskodawca oraz Partnerzy/ 

konsorcjanci (jeśli dotyczy) nie 

podlegają wykluczeniu  

z ubiegania się o dofinansowanie na 

podstawie art.  207 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych 

 

W odniesieniu do Wnioskodawcy oraz Konsorcjanta biznesowego ubiegającego się  

o pomoc publiczną  nie zachodzą przesłanki określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) skutkujące wykluczeniem 

Wnioskodawcy lub Konsorcjanta biznesowego ubiegającego się o pomoc publiczną na okres 

trzyletni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich. 

 

 

TAK/NIE 
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Wymogi formalne - projekt: 

9. 
Projekt jest realizowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  

Wskazane we wniosku miejsce realizacji Projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. W przypadku zlecenia realizacji usług, w szczególności prac badawczych zagranicznemu 

wykonawcy, warunek uznaje się za spełniony. 

TAK/NIE 

10. 
Realizacja przedsięwzięcia mieści się 

w ramach czasowych działania PO IG 

Harmonogram realizacji Projektu nie wykracza poza końcową datę określoną jako 30 czerwca 

2015 r. 
TAK/NIE 

11. 

Wnioskowana kwota wsparcia jest 

zgodna z zasadami finansowania 

projektów obowiązujących dla  

działania 

Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia zgodnie z przepisami 

dotyczącymi pomocy publicznej (w tym prawo do premii) przy zachowaniu odpowiednich dla 

danego rodzaju prowadzonych prac B+R oraz statusu Konsorcjanta biznesowego, pułapów 

określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 

2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za 

pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411 z późn. zm.). 

W przypadku projektu, w którym Wnioskodawca oraz Konsorcjant biznesowy ubiega się o premię 

z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na podstawie § 15 pkt 3 

ww. rozporządzenia, konieczne jest wykazanie w dokumentacji Projektu, że w okresie 3 lat od 

zakończenia projektu wyniki badań przemysłowych: 

- zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych,  

w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub 

- zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych z listy 

czasopism opracowanej przez MNISW
1
 lub powszechnie dostępnych bazach danych 

zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych 

badawczych) lub 

- zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub 

oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 

TAK/NIE 

                                                 
1
 Wykaz czasopism został zamieszczony w dokumentacji dla Poddziałania 1.3.1 PO IG na stronie internetowej IP. 
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12. 

Projekt jest zgodny z politykami 

horyzontalnymi wymienionymi  

w art. 16 i 17 Rozporządzenia  

Rady (WE) nr 1083/2006  

(zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy) 

Wyjaśnienie kryterium znajduje się w Części I Przewodnika. TAK/NIE 

13. 

Przedmiot projektu nie dotyczy 

rodzajów działalności wykluczonych  

z możliwości uzyskania wsparcia  

w ramach danego działania POIG  

(jeśli dotyczy) 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie  PKD, czy działalność, której dotyczy Projekt może 

być wspierana w ramach Działania. 

Działalności wykluczone ze wsparcia zostały określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu 

udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju.  

TAK/NIE 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 

14. 

Kwalifikowalność wydatków 

zaplanowanych w projekcie  

w ramach działania  

 

Weryfikowana będzie formalna zgodność z: 

a)  kategoriami kosztów kwalifikowanych określonych w „Katalogu kosztów 

kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach 

Poddziałania 1.3.1 POIG” (załącznik nr 3 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu) 

oraz  

b)  zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej 

 i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

c)  zasadami, określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (część ogólna 

Wytycznych od Rozdziału 1 do 6)- wersja z dnia 29 marca 2011 r. 

d)   zasadami, określonymi w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków 

w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-

2013 – wersja z dnia 20 kwietnia 2010 r. 

 

W schemacie wsparcia, przewidzianym w ogłoszonym przez NCBR w 2012 r., konkursie 

 w Poddziałaniu 1.3.1 POIG, Konsorcjant biznesowy nie otrzymuje dofinansowania, 

TAK/NIE 
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jednocześnie poprzez uzyskanie 100%  praw majątkowych staje się beneficjentem pomocy 

publicznej.  
 

Konsorcjant biznesowy w zamian za 100% praw majątkowych do wyników uzyskanych w efekcie 

przeprowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych zobowiązany jest zapewnić  

(z własnych środków) wkład finansowy w Projekcie, adekwatny do poziomu intensywności 

wsparcia wyliczonego zgodnie z dopuszczalną intensywnością pomocy publicznej dla danego typu 

przedsiębiorcy na poszczególne rodzaje prac B+R. 

 

Wkład finansowy może zostać wniesiony również poprzez realizację przez Konsorcjanta 

biznesowego części zadań badawczych w Projekcie, a wielkość kosztów kwalifikowanych 

poniesionych (z własnych środków) w związku z ich realizacją wraz z innymi formami wkładu 

finansowego Konsorcjanta biznesowego (jeśli dotyczy) musi odpowiadać wymaganej wielkości 

wkładu własnego przedsiębiorcy, ubiegającego się o pomoc publiczną.  

15. 

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu 

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

Na podstawie informacji zawartych we wniosku i w jego załącznikach dokonuje się oceny, czy 

realizacja Projektu nie została rozpoczęta przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

wydatków tj. wydatki mogą być kwalifikowane (Projekt może zostać rozpoczęty) po dniu złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

Rozpoczęcie Projektu należy interpretować zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  

2007-2013. 

W przypadku zlecania usług badawczych w projekcie zewnętrznemu Podwykonawcy za 

rozpoczęcie Projektu nie jest uważane zawarcie umowy warunkowej z Podwykonawcą części prac 

B+R (której realizacja będzie uzależniona od przyznania dofinansowania) przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

Wnioskodawca i Konsorcjant biznesowy zobowiązany jest do zastosowania zasad wyboru 

Podwykonawców określonych we wzorze umowy o dofinansowanie obowiązującej dla danego 

konkursu.  

W przypadku podmiotów zobowiązanych do realizacji wydatków na podstawie regulacji ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Pzp), wszczęcie postępowania i wyłonienie wykonawcy nie 

stanowi rozpoczęcia Projektu (pod warunkiem, że Wnioskodawca lub Konsorcjant biznesowy – 

TAK/NIE 
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(jeśli dotyczy), w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie zastrzegł możliwość unieważnienia 

postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z art. 

93 ust.1a Pzp).  

W przypadku podmiotów zobowiązanych do realizacji wydatków na podstawie regulacji Pzp, 

w sytuacji, gdy zamówienie nie przekracza progów do zastosowania, określonych w tej ustawie, 

trybów udzielenia zamówienia publicznego, jak również w przypadku podmiotów, które nie są 

zobowiązane do realizacji wydatków zgodnie z Pzp, zawarcie umowy warunkowej musi być 

poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, 

efektywności, jawności i przejrzystości. W przypadku gdy umowa warunkowa, o której mowa 

wyżej została zawarta, w Studium wykonalności należy uprawdopodobnić, że przeprowadzono 

rozeznanie rynku zgodnie z powyższymi zasadami.  

Świadczenie usług badawczych może się rozpocząć po dniu złożenia wniosku. 

Podpisanie listów intencyjnych nie jest również uznawane za rozpoczęcie Projektu i może mieć 

miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU 

LP. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Ocena 

TAK/NIE 

1. 

Zgodność z celami PO IG  

i opisem działania  

w Szczegółowym opisie 

priorytetów 

Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w Programie Operacyjnym 

Innowacyjna Gospodarka. 

Celem PO IG jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. 

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych takich jak:  

zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie 

roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej 

gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost 

wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.  

Działania określone we wniosku pokrywają się z przewidzianym w Szczegółowym opisie priorytetów 

TAK/NIE 
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zakresem wsparcia.  

2. 

Projekt ma charakter 

innowacyjny co najmniej w skali 

kraju  

Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli rezultat Projektu (czyli rezultat prac  

badawczo-rozwojowych) charakteryzuje innowacyjność co najmniej na poziomie kraju - na 

podstawie uzasadnienia zawartego we wniosku oraz Studium wykonalności.  

Eksperci (właściwi dla dziedziny, której dotyczy Projekt) wykorzystując fachową wiedzę 

w zakresie  stanu rozwoju nauki, techniki i stosowanych przez przedsiębiorców w Polsce rozwiązań 

technologicznych, dokonują oceny przedmiotowego kryterium. 

Ocena kryterium odbywa się na podstawie pkt 10 wniosku o dofinansowanie oraz pkt 4.1., 4.2., 4.3. 

Studium wykonalności. 

TAK/NIE 

3. 

Projekt dotyczy innowacji 

produktowej lub procesowej 

 

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD Oslo Manual, 

zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki gospodarczej nowego 

lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, 

marketingu lub organizacji. 

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:  

 innowację produktową, oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo 

nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów  

i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia, 

 innowację procesową, oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, 

lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy, 

 innowację marketingową oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej 

znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce 

cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej 

przedsiębiorstwa, 

 innowację organizacyjną, polegająca na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody 

organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji 

relacji zewnętrznych. 

 

Mając na względzie realizację celów i osiągnięcie wskaźników przewidzianych w PO IG, 

TAK/NIE 
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dofinansowanie może otrzymać wyłącznie Projekt, który przewiduje powstanie innowacji 

produktowej lub innowacji procesowej.  

Przedmiotowego kryterium nie spełniają Projekty, które polegają na opracowaniu jedynie nowej 

funkcjonalności, nieposiadające faktycznej innowacyjnej wartości. 

W przypadku  projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się  

z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić 

zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z 2002 r. Zgodnie 

z zapisami Podręcznika „czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą 

postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, 

nie powinny być zaliczane do B+R”. 

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R: 

 tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod  

i istniejących narzędzi informatycznych; 

 obsługa istniejących systemów; 

 konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych; 

 dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych; 

 usuwanie błędów z systemów (debugging); 

 adaptacja istniejącego oprogramowania; 

 przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika. 

Ocena kryterium odbywa się na podstawie pkt 10 i 11 wniosku o dofinansowanie oraz pkt 4.1,, 4.2., 

4.3 i 4.4. Studium wykonalności. 

4. 

Projekt obejmuje badania 

przemysłowe lub prace 

rozwojowe  

 

Ocenie podlega, czy Projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację 

badań przemysłowych lub prac rozwojowych.  

Jako badania przemysłowe i prace rozwojowe, należy rozumieć badania przemysłowe i prace 

rozwojowe o których mowa w art. 30 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia  

6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem  

w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych): 

- „badania przemysłowe” - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu 

zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub 

usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. 

Uwzględnia się tu tworzenie elementów składowych systemów złożonych, co jest niezbędne do 

TAK/NIE 
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badań przemysłowych, szczególnie do walidacji technologii generycznych, z wyjątkiem prototypów. 

- „prace rozwojowe” - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej 

aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy 

i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych 

produktów, procesów lub usług. Mogą także obejmować na przykład inne czynności mające na celu 

definiowanie pojęciowe, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów lub usług. 

Czynności te mogą obejmować tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod 

warunkiem, że nie jest ona przeznaczona do celów komercyjnych. Działania te obejmują również 

opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów 

komercyjnych, w przypadku gdy prototyp z konieczności jest produktem końcowym do 

wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie 

do celów demonstracyjnych i dowodowych. W przypadku późniejszego wykorzystania projektów 

demonstracyjnych lub pilotażowych do celów komercyjnych wszelkie dochody pochodzące z takiego 

wykorzystania odejmuje się od kosztów kwalifikowalnych. Prace rozwojowe nie obejmują 

rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów 

wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają 

charakter ulepszeń. 

Zakres i charakter badań przemysłowych lub prac rozwojowych musi być uzasadniony  

w kontekście wdrożenia ich wyników do działalności gospodarczej.  

Ocena kryterium odbywa się na podstawie pkt 4.1 oraz 10 wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

pkt 4.4. Studium wykonalności. 

5. 

Zastosowanie wyników 

planowanych badań lub prac  

w praktyce gospodarczej jest 

realne i wynika z rzeczywistego 

zapotrzebowania rynku na 

rozwiązanie będące przedmiotem 

projektu. 

W dokumentacji projektowej uprawdopodobniono, że Konsorcjant biznesowy ma możliwość 

bezpośredniego wdrożenia wyników Projektu do własnej działalności gospodarczej. 

Za wdrożenie spełniające ww. warunki uważane jest: 

a) rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników Projektu lub 

b) udzielenie licencji na wykorzystanie wyników Projektu w działalności gospodarczej. 

 Ocena kryterium odbywa się na podstawie pkt 4.3. Studium wykonalności (w szczególności  

opisów spełniania podkryteriów: „Praktyczna użyteczność rezultatów prac B+R” oraz „Opłacalność 

wdrożenia rezultatów prac B+R powstałych w wyniku realizacji Projektu”) oraz informacji 

zawartych w części VII Studium wykonalności. 

TAK/NIE 

6. 

Przedmiotem projektu jest 

rozwiązanie z obszaru wysokich 

 i średnio-wysokich technologii 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli rozwiązanie będące przedmiotem Projektu (rezultatem badań 

przemysłowych lub prac rozwojowych) będzie należało do obszaru wysokich i średnio-wysokich 

technologii określonych przez EUROSTAT na podstawie rodzajów działalności wytwórczej  

i usługowej, które cechuje największy stopień nasycenia wiedzą.  

TAK/NIE 
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Ocena kryterium będzie przeprowadzana na podstawie Listy branż z zakresu wysokich  

i średnio-wysokich technologii objętych wsparciem w konkursie, która stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.  

Wnioskodawca deklaruje, a Ekspert weryfikuje, czy przedmiot Projektu rzeczywiście wpisuje się  

w co najmniej jedną z pozycji z Listy.  

Ocena kryterium odbywa się na podstawie 12.2. wniosku o dofinansowanie w powiązaniu  

z zakresem i celami projektu, określonymi w szczególności w pkt 9 i 10 wniosku o dofinansowanie 

oraz pkt 4.2. Studium wykonalności. 

7. 

Zasadność planowanych 

wydatków  w stosunku do 

przedmiotu i zakresu projektu 

Przedmiotem oceny kryterium będzie weryfikacja:  

 niezbędności wydatków do realizacji Projektu i planowanych do osiągnięcia celów, 

 czy zaplanowane wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów działania i programu 

operacyjnego,  

 czy wysokość zaplanowanych wydatków jest zasadna i adekwatna z punktu widzenia 

zaplanowanych celów i zadań w projekcie, w tym przede wszystkim, czy wydatki 

kwalifikowane będą dokonane w sposób efektywny, to jest poniesione przy zachowaniu zasady 

osiągnięcia założonego efektu przy możliwie najniższych kosztach. 

W przypadku gdy Wnioskodawca oraz Konsorcjant biznesowy wnioskują o premię z tytułu 

szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na podstawie § 15 pkt 3 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.  

w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, konieczne jest wykazanie w dokumentacji Projektu, że  

w okresie 3 lat od zakończenia Projektu wyniki badań przemysłowych: 

- zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co 

najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub 

- zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych z listy 

czasopism opracowanej przez MNISW
2
 lub powszechnie dostępnych bazach danych 

TAK/NIE 

                                                 
2
 Wykaz czasopism został zamieszczony w dokumentacji dla Działania 1.3.1 PO IG na stronie internetowej IP. 
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zapewniających swobodny dostęp do uzyskiwanych wyników badań (surowych danych 

badawczych) lub 

- zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub 

oprogramowania z licencją otwartego dostępu.  

Uwaga: Aby ww. warunek uprawniający do uzyskania premii został spełniony, wszystkie 

funkcjonalności oprogramowania muszą być dostępne przyszłym użytkownikom oprogramowania. 

Wykluczona jest sytuacja, w której bezpłatnie udostępniana jest jedynie okrojona wersja 

oprogramowania (bez jego pełnej funkcjonalności). 

Ocena kryterium odbywa się na podstawie cz. VI wniosku o dofinansowanie oraz na podstawie 

informacji zawartych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym według zadań w powiązaniu  

z zakresem i celami projektu, określonymi w szczególności w pkt 9 i 10 wniosku  

o dofinansowanie pkt 4.2. Studium wykonalności oraz opisami poszczególnych zadań 

zaplanowanych w Projekcie, zawartymi w pkt 4.4. Studium wykonalności. 

8.  

Harmonogram zapewnia, że 

realizacja projektu zakończy się 

nie później niż do 30 czerwca 

2015 r. 

Oceniający sprawdza, czy harmonogram  Projektu zapewnia realistyczną i prawidłową realizację 

przedsięwzięcia umożliwiającą terminowe wykonanie badań przemysłowych lub prac rozwojowych 

najpóźniej do 30 czerwca 2015 r. 

Oznacza to, że harmonogram powinien być spójny z opisem Projektu zawartym we wniosku  

o dofinansowanie i Studium wykonalności. Terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych  

z Projektem powinny mieścić się w ramach czasowych podanych w części V wniosku  

o dofinansowanie. 

Harmonogram podlega ocenie pod względem prawidłowości, tak więc powinien zostać sporządzony 

w sposób pozwalający na rozliczenie zaplanowanych zadań. Ocenie będzie także podlegać 

prawidłowość sekwencji przewidzianych zadań. 

Ocena kryterium odbywa się na podstawie pkt 21 wniosku o dofinansowanie, pkt 4.5 Studium 

wykonalności oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań. 

TAK/NIE 

9. 

Wskaźniki produktu i rezultatu są 

adekwatne dla danego rodzaju 

projektu, a ich wielkości 

odzwierciedlają założone cele 

Przedstawione wskaźniki dla projektu są zgodne z  katalogiem  wskaźników obligatoryjnych  

i fakultatywnych  określonych przez IP w dokumentacji konkursowej.  

Wskaźniki powinny odpowiadać specyfice Projektu, a docelowe wartości wskaźników powinny być 

realistyczne oraz zgodne z założonymi celami Projektu. 
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projektu 

10. 
Przedsiębiorca  wykazał 

spełnienie efektu zachęty  

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przedsiębiorca (Konsorcjant biznesowy) inny niż MSP, 

uprawdopodobni w dokumentacji aplikacyjnej, iż w wyniku realizacji Projektu nastąpi spełnienie 

jednego lub więcej z poniższych kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 800/2008: 

a) znaczące zwiększenie rozmiaru Projektu dzięki środkowi pomocy; 

b) znaczące zwiększenie zasięgu Projektu dzięki środkowi pomocy; 

c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na Projekt dzięki środkowi 

pomocy; 

d) znaczące przyspieszenie zakończenia Projektu. 

Wykazanie spełnienia efektu zachęty weryfikowane będzie na podstawie informacji podanych  

w dokumentacji projektowej, w tym w szczególności w przedstawionej w Studium wykonalności 

Analizie wykonalności Projektu w sytuacji otrzymania pomocy w porównaniu do sytuacji, jaka 

miałaby miejsce przy braku udzielenia pomocy (tzw. wariant zerowy).  

Informacje podawane w punkcie 14 wniosku o dofinansowanie oraz pkt 4.11. Studium wykonalności 

nie mogą być jedynie deklaracją ze strony przedsiębiorcy, powinny być oparte na dokładnych 

i rzetelnych danych. 

W przypadku udziału w projekcie przedsiębiorcy (Konsorcjanta biznesowego), będącego MSP 

kryterium jest automatycznie spełnione. Efekt zachęty uznaje się za spełniony, o ile przedsiębiorca 

będący MSP nie rozpoczął Projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  

Ocena kryterium odbywa się na podstawie pkt 6j) oraz 14 wniosku o dofinansowanie oraz pkt. 4.11. 

Studium wykonalności. 

TAK/NIE 

11. 
Zdolność przedsiębiorcy do 

sfinansowania wkładu własnego. 

Konsorcjant biznesowy musi wykazać, iż posiada/zapewnia środki na sfinansowanie wkładu 

własnego w Projekcie, z uwzględnieniem takich źródeł finansowania jak: środki własne, kredyt 

inwestycyjny, leasing, kredyt w rachunku bieżącym, pożyczka itp.  

Brane są pod uwagę możliwości finansowe Konsorcjanta biznesowego związane z realizacją 

projektu. Oznacza to, iż Konsorcjant biznesowy musi zapewnić środki finansowe wystarczające na 

sfinansowanie wkładu własnego w Projekcie.  

 

W przypadku projektów współfinansowanych kredytem bankowym, leasingiem lub z innych źródeł 

TAK/NIE 
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podstawą do uznania, iż kryterium to jest spełnione będzie opisanie sposobu finansowania realizacji 

zadań w Projekcie w dokumentacji aplikacyjnej.  

 

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, konieczne będzie dostarczenie przez 

Konsorcjanta biznesowego prawidłowo sporządzonej promesy/umowy kredytowej, promesy 

leasingowej lub innego dokumentu na finansowanie, przez instytucję finansującą wkład własny do 

Projektu.  

Odnotowana przez Konsorcjanta biznesowego strata w latach ubiegłych nie oznacza, iż Konsorcjant 

biznesowy nie posiada środków finansowych na realizację Projektu, jeśli działalność prowadzona 

przez Konsorcjanta biznesowego, generuje środki na sfinansowanie Projektu.  

Dane finansowe będą weryfikowane przez pryzmat założeń do prognoz finansowych zawartych w 

pkt 8.1.  Studium wykonalności. Suma dostępnych źródeł finansowania musi pokrywać co najmniej 

wartość wymaganego wkładu własnego do Projektu w trakcie jego realizacji. 

Ocenę kryterium należy opierać w szczególności na informacjach podanych w pkt 28 wniosku  

o dofinansowanie, pkt 5 Deklaracji Konsorcjanta biznesowego oraz danych określonych w cz. VIII 

Studium wykonalności (w tym danych zawartych w tabelach finansowych 1-4 wymaganych od 

Konsorcjanta biznesowego), jak również danych zawartych w umowie konsorcjum. 

12. 

Przedsiębiorca przewidział 

wdrożenie wyników projektu we 

własnej działalności gospodarczej 

Z dokumentacji projektowej wynika, że Konsorcjant biznesowy przewidział wdrożenie wyników 

zrealizowanego Projektu we własnej działalności gospodarczej.  

Za wdrożenie spełniające ww. warunki uważane jest: 

a) rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników Projektu lub 

b) udzielenie licencji na wykorzystanie wyników Projektu w działalności gospodarczej. 

W dokumentacji aplikacyjnej należy szczegółowo opisać sposób wdrożenia wyników Projektu, 

określić wielkość kosztów niezbędnych do jego przeprowadzenia oraz opisać sposób sfinansowania 

wdrożenia (źródła pokrycia kosztów związanych z wdrożeniem).  

Przedmiotowe informacje powinny zostać zamieszczone w pkt 4.4 oraz pkt 28 wniosku  

o dofinansowanie, pkt 17 Deklaracji Konsorcjanta biznesowego oraz w części VII Studium 

wykonalności. 

TAK/NIE 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Aby wniosek mógł zostać rekomendowany do wsparcia musi uzyskać w ocenie merytorycznej (wg kryteriów punktowanych) co najmniej 60 punktów na 

100 możliwych. 

LP. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 

1. 

Poziom innowacyjności 

rezultatów prac badawczo-

rozwojowych 

Ocenie podlegać będzie poziom innowacyjności wyników badań przemysłowych lub prac 

rozwojowych dotyczących innowacji produktowej lub innowacji procesowej (udoskonalonych 

metod produkcji lub dostawy).  

Dokonując oceny eksperci mają na względzie, iż priorytetem jest wspieranie innowacji  

o możliwie krótkim okresie stosowania na świecie lub tych które cechują się największym 

potencjałem rozprzestrzeniania, gdyż te mają największe znaczenie dla polskiej gospodarki jako 

całości, dla jej unowocześnienia, poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym.  

Oceniając kryterium poziomu innowacyjności należy wziąć pod uwagę następujące 

elementy: 

a) Nowoczesność rezultatów prac badawczo-rozwojowych w porównaniu do 

aktualnego stanu wiedzy w zakresie objętym Projektem (od 0 do 20 pkt). 

 W przypadku innowacji produktowej oceniana będzie nowość rezultatów prac 

badawczo-rozwojowych (co najmniej w skali kraju) rozumiana jako znacząca 

zmiana, tzn. ekspert oceniając wniosek powinien wziąć pod uwagę wskaźniki 

jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od występujących na rynku 

produktów o podobnej funkcji podstawowej. Ekspert oceniając wniosek powinien 

wziąć pod uwagę, czy rezultat prac badawczo-rozwojowych stanowi nowość w skali 

kraju, UE, świata. W przypadku, gdy rezultaty Projektu charakteryzuje 

innowacyjność na poziomie wyższym niż skala kraju, Ekspert może przyznać 

maksymalną punktację w podkryterium, tj.: 20 pkt. 

 W przypadku innowacji  procesowej oceniana będzie nowoczesność 

wprowadzanych zmian technologicznych (co najmniej w skali kraju). Ekspert 

oceniając wniosek powinien wziąć pod uwagę, czy technologia wykorzystana  

w procesie stanowi nowość w skali kraju, UE, świata oraz czy mamy do czynienia 

od 0 do 40 
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ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.  

W przypadku, gdy rezultaty Projektu charakteryzuje innowacyjność na poziomie 

wyższym niż skala kraju Ekspert może przyznać maksymalną punktację  

w podkryterium, tj.: 20 pkt. 

b)  Praktyczna użyteczność rezultatów prac B+R (od 0 do 10 pkt) 

 W przypadku innowacji produktowej ocenie będzie podlegała praktyczna 

przydatność użytkowa „produktu” oraz czy „produkt” posiada dodatkową 

funkcjonalność, czy zaspokaja inne potrzeby, czy wprowadza nowe unikalne 

korzyści dla odbiorcy. Ocena następuje na podstawie analizy danych 

dotyczących cech użytkowych i funkcjonalnych produktów spełniających 

podobną funkcję podstawową, istniejących na rynku docelowym. 

 W przypadku innowacji procesowej ocenie będzie podlegała użyteczność 

wprowadzonej zmiany technologicznej. Oceniając należy uwzględnić, w jaki 

sposób i w jakim stopniu innowacja procesowa wpłynie na cykl produkcyjny  

w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników, podniesienie 

jakości świadczonych usług. 

c) Opłacalność wdrożenia rezultatów prac B+R powstałych w wyniku realizacji 

projektu (od 0 do 10 pkt) 

 W przypadku innowacji produktowej ocenie podlega możliwość wdrożenia 

rozumiana jako możliwość wprowadzenia produktu na rynek docelowy i jego 

opłacalność. Oceniając należy wziąć pod uwagę poprawność zdefiniowania 

rynku docelowego w kontekście odbiorców produktu, poprawność 

zidentyfikowania potrzeb, wymagań i preferencji odbiorców oraz czy w efekcie 

realizacji Projektu nastąpi poprawa wyników przedsiębiorcy (czy osiągnięte 

przychody pozwolą na wygenerowanie zysku pokrywającego koszty badań  

i rozwoju, produkcji oraz działalności marketingowej). 

 W przypadku innowacji procesowej ocenie podlega opłacalność 

wykorzystania nowej technologii produkcji. Ekspert oceniając wniosek 

powinien zweryfikować, czy w porównaniu do obecnie stosowanych przez 

przedsiębiorcę procesów, projektowana innowacja zapewnia zmniejszenie 

kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji, możliwość dostosowania 
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produktów do indywidualnych potrzeb klientów. 

 

W przypadku Projektów dotyczących zarówno innowacji procesowej jak i produktowej 

Wnioskodawca wskazuje w dokumentacji aplikacyjnej, który rodzaj innowacji przeważa 

w Projekcie. W zależności od tego ocena kryterium przeprowadzana będzie w oparciu  

o elementy charakterystyczne dla wiodącej innowacji opisanej w Projekcie.  

 

Uwaga: Na ostateczną ocenę w kryterium składa się punktacja przyznana w ramach 

poszczególnych podkryteriów. Nie dopuszcza się możliwości zakwestionowania w ramach 

procedury odwoławczej jedynie oceny przyznanej w ramach któregoś z podkryteriów.  

W przypadku zakwestionowania na etapie procedury odwoławczej wyniku oceny  

w przedmiotowym kryterium, rozpatrzenie środka odwoławczego opierać się będzie o ocenę 

całego kryterium, oznacza to, że Ekspert dokona oceny wniosku odnosząc się do każdego  

z podkryteriów, składających się na ocenę przedmiotowego kryterium. 

 

Ocena kryterium odbywa się na podstawie pkt 10 i 11 wniosku o dofinansowanie oraz 

informacji zawartych w pkt 4.1., 4.2., 4.3. i części VII Studium wykonalności, jak również 

tabelach finansowych odnoszących się do sytuacji finansowej Konsorcjanta biznesowego, 

stanowiących załącznik do Studium wykonalności. 

2. 

Adekwatność zasobów 

organizacyjnych, kadrowych oraz 

infrastrukturalnych 

Wnioskodawców (oraz 

konsorcjanta w przypadku gdy 

odpowiada on za realizację części 

zadań w projekcie) do zakresu 

projektu 

Kryterium ocenia adekwatność posiadanych przez Wnioskodawcę lub Konsorcjanta 

biznesowego (jeśli dotyczy) zasobów ludzkich oraz infrastrukturalnych niezbędnych do 

prowadzenia prac badawczych  w ramach Projektu.  

 Punkty w ramach kryterium może uzyskać projekt, jeżeli: 

a) Wnioskodawca wykazał, że dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowymi, które 

zapewnią merytoryczną i terminową realizację Projektu. 

W przypadku realizowania części zadań badawczych przez Konsorcjanta biznesowego 

(dotyczy zadań w całości finansowanych ze środków przedsiębiorcy) należy wykazać,  

iż dysponuje on zasobami umożliwiającymi ich realizację. 

W szczególności Wnioskodawca lub Konsorcjant biznesowy (jeśli dotyczy) w dokumentacji 

aplikacyjnej powinien przedstawić  informacje dotyczące: 

-  potencjału kadrowego B+R;     

od 0 do 20 
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- badań naukowych i prac rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 3 latach przed złożeniem 

wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników Wnioskodawcy lub Konsorcjanta 

biznesowego (jeśli dotyczy) oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań 

wyników badań; 

- aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań 

przemysłowych i prac rozwojowych.  

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie zasoby Wnioskodawca (lub Konsorcjant biznesowy 

jeśli dotyczy) musi posiadać już w momencie składania wniosku o dofinansowanie.  

Część z nich może nabyć lub wynająć w trakcie realizacji Projektu. Taka sytuacja musi być 

także opisana we wniosku o dofinansowanie i załącznikach. 

lub: 

b) Wnioskodawca (lub Konsorcjant biznesowy jeśli dotyczy) wykazał we wniosku 

swoją zdolność do przeprowadzenia prac B+R dzięki zaangażowaniu  

Podwykonawcy, zarówno w przypadku, gdy przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie została zawarta przez nich warunkowa umowa na wykonanie 

określonych usług badawczych, jak i w przypadku, gdy dany podmiot zewnętrzny nie 

został jeszcze wyłoniony, ale w dokumentacji projektowej określono cechy podmiotu 

któremu powierzona zostanie realizacja prac B+R, dotyczące potencjału kadrowego, 

wymaganego doświadczenia w realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych 

oraz wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac 

rozwojowych (w takim przypadku Wnioskodawca lub Konsorcjant biznesowy dokonuje 

wyboru Podwykonawcy prac badawczych w trakcie realizacji Projektu, obowiązkowo 

po uwzględnieniu podanych cech). Wnioskodawca i Konsorcjant biznesowy (jeśli 

dotyczy) zobowiązany jest do zastosowania, określonych we wzorze umowy  

o dofinansowanie obowiązującej dla konkursu, zasad wyboru Podwykonawców.  

W przypadku podmiotów zobowiązanych do realizacji wydatków na podstawie regulacji ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Pzp), wyłonienie Podwykonawcy powinno pozostawać  

w zgodzie z regulacjami ww. ustawy.  

W przypadku podmiotów zobowiązanych do realizacji wydatków na podstawie regulacji Pzp, 

w sytuacji, gdy zamówienie nie przekracza progów do zastosowania określonych w tej ustawie 
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trybów udzielenia zamówienia publicznego, jak również w przypadku podmiotów, które nie są 

zobowiązane do realizacji wydatków zgodnie z Pzp, zawarcie umowy warunkowej musi być 

poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, 

efektywności, jawności i przejrzystości. Wnioskodawca lub Konsorcjant biznesowy (jeśli 

dotyczy), zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów 

rozumianego jako brak bezstronności oraz udostępnić dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie rozeznania rynku organom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli 

Projektu. W przypadku gdy umowa warunkowa, o której mowa wyżej została zawarta,  

w Studium wykonalności należy uprawdopodobnić, że przeprowadzono rozeznanie rynku 

zgodnie z powyższymi zasadami.  

Maksymalną liczbę punktów w przedmiotowym kryterium otrzymać mogą Projekty, 

charakteryzujące się dojrzałością projektową. Premiowane będą wnioski, w których 

Wnioskodawca i Konsorcjant biznesowy (jeśli dotyczy) wskaże realizatora/ów prac (w tym 

również w przypadku, gdy Wnioskodawca samodzielnie, a w przypadku gdy Konsorcjant 

biznesowy odpowiadać będzie za realizację części zadań w projekcie - Wnioskodawca  

i  Konsorcjant biznesowy samodzielnie planują wykonać całość zadań badawczych i mają do 

tego wystarczający potencjał). 

Ocena kryterium odbywa się na podstawie informacji przedstawionych w  części V oraz VI 

Studium wykonalności w powiązaniu z zakresem i celami projektu, określonymi  

w szczególności w pkt 9 i 10 wniosku o dofinansowanie projektu oraz w pkt 4.2. Studium 

wykonalności  (w szczególności mając na uwadze podmioty przypisane w pkt 4.4. Studium 

wykonalności do poszczególnych zadań badawczych w Projekcie oraz informacje o lokalizacji 

Projektu, określone w części III Studium wykonalności). 

3. 

Udział młodych naukowców  

w projekcie (studenci studiów 

magisterskich, absolwenci 

studiów magisterskich zatrudnieni 

na etatach naukowo-

dydaktycznych, słuchacze studiów 

doktoranckich oraz osoby, które 

posiadają stopień doktora nie 

dłużej niż 5 lat)    

Młodzi naukowcy rozumiani jako: studenci studiów magisterskich, absolwenci studiów 

magisterskich zatrudnieni na etatach naukowo-dydaktycznych, słuchacze studiów doktoranckich 

oraz osoby, które posiadają stopień doktora nie dłużej niż 5 lat.  

Udział młodych naukowców w Projekcie należy uwzględnić w opisie w Studium wykonalności, 

w którym wnioskodawca przedstawia skład zespołu badawczego.  

Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana według poniższych zasad: 

1-8 młodych naukowców – 4 pkt. 

  

od 0 do 10 
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 >8 młodych naukowców – 10 pkt. 

Ocena kryterium odbywa się na podstawie informacji zawartych w pkt 18 wniosku  

o dofinansowanie, pkt 6.1, 6.2. oraz 4.10. Studium wykonalności. 

Weryfikacja faktycznego zaangażowania młodych naukowców do realizacji zadań badawczych 

w Projekcie na podstawie zawartych umów o pracę bądź umów cywilno-prawnych nastąpi 

podczas realizacji Projektu w ramach weryfikacji dokumentacji rzeczowo-finansowej oraz 

kontroli na miejscu realizacji projektu. 

4. 

Projekt ma pozytywny wpływ na 

polityki horyzontalne 

wymienione w art. 16 i 17 

Rozporządzenia Rady (WE)  

nr 1083/2006. 

Punkty w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać Projekt, którego rezultaty pozytywnie 

wpłyną na realizację polityki równości szans lub polityki zrównoważonego rozwoju 

W przypadku wykazania w dokumentacji projektowej (Studium wykonalności) pozytywnego 

wpływu na co najmniej jedną z wskazanych polityk horyzontalnych UE, Beneficjent otrzyma 

 2 pkt w ramach  przedmiotowego kryterium.  

Projekt może zostać uznany za posiadający pozytywny wpływ na równość szans, jeżeli  

w wyniku jego realizacji powstanie np. technologia, produkt, rozwiązanie, które przyczyni się 

przykładowo do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych lub likwidacji barier w dostępie 

do zatrudnienia. 

 Projekt ma pozytywny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju, jeśli jego 

wyniki służą ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego.  

Możliwe jest przyznanie punktów, dla przedsięwzięć, których efekty będą bezpośrednio 

powiązane z problematyką ochrony środowiska i mogą przyczynić do pogłębienia stanu wiedzy 

w danej dziedzinie związanej ze środowiskiem naturalnym, ekologią. 

Kryterium pozytywnego wpływu Projektu na realizację polityki zrównoważonego rozwoju 

będzie spełnione np. w przypadku Projektów, które wpłyną korzystnie na wdrażanie przyjętego 

przez Komisję Europejską w dniu 24 stycznia 2008 r. Planu przeciwdziałania zmianom klimatu, 

zakładającego: obniżenie poziomu emisji CO2, zwiększenie poziomu zużycia energii ze źródeł 

odnawialnych czy wykorzystanie biopaliw w transporcie lub przy produkcji energii. 

Pozytywny wpływ Projektu na ochronę środowiska nastąpi wówczas gdy efekty realizacji 

Projektu pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko w stopniu wyższym niż stanowią 

0 albo 2 
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to wymogi prawa dotyczące ochrony środowiska.  

Ocena kryterium odbywa się na podstawie pkt 17 wniosku o dofinansowanie oraz na podstawie 

pkt 4.13. Studium wykonalności. 

5. 

Poziom gotowości technologii 

będącej przedmiotem projektu 

przed rozpoczęciem projektu 

W zależności od poziomu gotowości technologii będącej przedmiotem Projektu przed jego 

rozpoczęciem punkty będą przyznawane według poniższych zasad: 

Poziom I (0 pkt) — zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska — 

najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu 

wykorzystania ich wyników w przyszłych zastosowaniach w określonych branżach. Zalicza się 

do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii. 

Poziom II (5 pkt) — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to 

rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu  

zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować 

praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach.  Nie  istnieje jeszcze żaden 

dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia. 

Poziom III (10 pkt) — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub 

koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, 

mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów 

technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też 

nie są reprezentatywne dla całej technologii. 

Poziom IV (15 pkt) — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy  

w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii 

zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. 

Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych. 

W przypadku wyższego niż Poziom IV, poziomu zaawansowania technologii, będącej 

przedmiotem Projektu przed rozpoczęciem jego realizacji, co zostanie odpowiednio 

określone i uzasadnione w Studium wykonalności, Projekt otrzymuje 15 pkt.   

Ocena kryterium odbywa się na podstawie pkt 4.6. Studium wykonalności w powiązaniu  

z zakresem i celami projektu, określonymi w szczególności w pkt 9 i 10 wniosku  

o dofinansowanie oraz pkt 4.2. Studium wykonalności. 

od 0 do 15 
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6. 

Rezultatem realizacji projektu jest 

zgłoszenie patentowe wynalazku  

w trybie PCT lub w EPO (objęcie 

ochroną co najmniej w 7 

państwach UE-15)  

 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli w okresie trwałości Projektu Konsorcjant biznesowy  

dokona zgłoszenia patentowego wynalazku, który będzie bezpośrednio wynikać  

z przeprowadzonych badań przemysłowych lub prac rozwojowych: 

 w procedurze  PCT, określonej w przepisach Układu o Współpracy Patentowej  

lub  

 w europejskiej procedurze patentowej dokonywanej w Europejskim Urzędzie 

Patentowym (EPO) w Monachium (warunkiem przyznania punktów w kryterium jest 

zgłoszenie patentowe przewidujące ochronę co najmniej w 7 państwach UE-15). 

Podstawą przyznania punktów będzie:  

 deklaracja dokonania zgłoszenia patentowego na wynalazek w okresie trwałości 

Projektu, określona jako wskaźnik rezultatu „Liczba zgłoszeń patentowych w trybie PCT 

lub w EPO (objęcie ochroną co najmniej w 7 państwach UE-15)
3
” oraz 

 opis zawarty w Studium wykonalności (zawierający informację dot. przedmiotu 

zgłoszenia patentowego oraz krajów w których rozwiązanie miałoby być objęte ochroną 

patentową). 

Ocena kryterium odbywa się na podstawie pkt 19 wniosku o dofinansowanie oraz pkt    

4.8. i 4.10. Studium wykonalności.  

Weryfikacja faktycznego dokonania zgłoszenia patentowego/zgłoszeń patentowych w ramach 

ww. procedur, których dotyczyła deklaracja, zawarta w dokumentacji projektowe,  pozwalająca 

na przyznanie dodatkowych punktów w przedmiotowym kryterium, będzie miała miejsce po 

zakończeniu Projektu w ramach kontroli w okresie trwałości. 

0 albo13 

 

                                                 
3
  UE-15 - Kraje tworzące Unię Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 roku: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, 

Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy. 


