Załącznik do uchwały Nr 35/2018
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
z dnia 26 września 2018 r.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze – projekt grantowy
Kryteria formalne
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące
(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi ogólnymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. Niespełnienie któregokolwiek kryterium
formalnego skutkuje negatywną oceną projektu i jego odrzuceniem.
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocena1

Możliwość dokonania korekty2

WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY
Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie.

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje się
w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach
konkursu, tj.:
1.

Kwalifikowalność
Wnioskodawcy
i projektu



czy jest funkcjonującą w regionie instytucją otoczenia biznesu, która
zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza
zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla
powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw. Wymóg „Funkcjonujące
w regionie instytucje otoczenia biznesu” oznacza, że Wnioskodawca
prowadzi działalność na terenie województwa podlaskiego,
w szczególności posiada siedzibę lub/i oddziały;

1 W przypadku możliwości wprowadzenia poprawy lub uzupełnienia

TAK/NIE

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji
projektu może wynikać ze:
 zmiany struktury organizacyjno-prawnej,
 zmiany statusu Beneficjenta,
 innych zmian organizacyjnych wynikających
z naturalnego rozwoju Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

zgodnie z dopuszczalnym zakresem zmian określonym w kolumnie „Możliwość dokonania korekty”, wnioski, które nie zostaną
poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu.
2 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020.



czy Beneficjent projektu grantowego, jako podmiot udzielający wsparcia
w postaci bonu na usługi badawcze nie jest zarazem podmiotem
realizującym ten bon?



zy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie i wobec niego nie orzeczono zakazu dostępu do
środków funduszy europejskich na podstawie:
a) art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,
b) 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,
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary,
d) przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020?



czy Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji
w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa
(w szczególności art. 2 pkt 18 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) oraz czy
na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną
z prawem lub rynkiem wewnętrznym?

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu.

Nie przewiduje się możliwości aplikowania w partnerstwie lub konsorcjum.
WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy typ projektu wpisuje się
w założenia programowe, tj. czy projekt grantowy ma na celu dofinansowanie
zakupu usług badawczych na rzecz MŚP3 w formie instrumentu: bon/voucher na
usługi badawcze?
Bon/voucher na usługi badawcze przyznawany Beneficjentowi ostatecznemu
powinien być przeznaczony w szczególności na: audyt technologiczny, zakup usług
badawczych, nabycie licencji, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony
patentowej. Nabycie wyników prac B+R może obejmować prawa własności
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TAK/NIE

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, nr L 187/1).

2

intelektualnej, w tym patenty, licencje, know-how lub inną nieopatentowaną
wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą (z wyłączeniem
kosztów procesowych/sądowych).
Do obowiązków Wnioskodawcy należy jednoznaczne i przejrzyste określenie
przedmiotu projektu, tak by na podstawie przedstawionych informacji ocenić, czy
zaplanowane działania obejmują wyłącznie obszary wsparcia, które mogą być
objęte dofinansowaniem.
WARUNEK nr 3: DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy
rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których
mowa w:
 art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L
187/1),
 art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.),
 art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na
rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia
(WE) nr 1080/2006)?

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie.

TAK/NIE

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu. Warunek ten dotyczy zarówno
Beneficjenta projektu grantowego - Grantodawcy, jak
i Beneficjentów ostatecznych – Grantobiorców, przy
czym na Grantodawcy spoczywa obowiązek, aby grant
nie został przyznany Grantobiorcy wykluczonemu
z możliwości otrzymania dofinansowania.

Ocena warunku nastąpi poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem czy
działalność, której dotyczy projekt, może być wspierana w ramach konkursu.
Oprócz odpowiedniego zaznaczenia/oświadczenia we wniosku o dofinansowanie,
Wnioskodawca powinien także scharakteryzować (opisać) projekt w sposób
umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.
Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie.
WARUNEK nr 4: LOKALIZACJA PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt będzie realizowany
w granicach administracyjnych województwa podlaskiego?
Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku
o dofinansowanie, które powinno znajdować potwierdzenie w dokumentach
rejestrowych Wnioskodawcy.
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TAK/NIE

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu, przy czym warunek ten dotyczy
zarówno Beneficjenta projektu grantowego Grantodawcy, jak i Beneficjentów ostatecznych –
Grantobiorców, przy czym na Grantodawcy spoczywa
obowiązek, aby grant nie został przyznany
Grantobiorcy na projekt realizowany poza granicami
administracyjnymi województwa podlaskiego.

WARUNEK nr 1: WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy kwota pomocy:
 nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na konkurs, tj. 10 mln
PLN?
 wysokość wsparcia na uzyskanie bonu na usługi badawcze udzielonemu
przedsiębiorcy (Grantobiorcy) nie przekracza kwoty 100 000,00 PLN?

2.

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment
złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wartość i poziom
dofinansowania
WARUNEK nr 2: POZIOM DOFINANSOWANIA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy:
 maksymalny udział środków UE na poziomie Beneficjenta ostatecznego
(Grantobiorcy) nie przekracza 85% kosztów kwalifikowalnych usługi
badawczej?

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie
zmniejszenia wartości dofinansowania projektu o 5 %
w stosunku do pierwotnego poziomu zadeklarowanego
w dokumentacji aplikacyjnej.

TAK/NIE

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie
zmniejszenia poziomu pomocy w projekcie w celu
zastosowania wymogów właściwego rozporządzenia
pomocowego adekwatnego do rodzaju projektu,
jednak nie więcej niż odpowiednio: 5 p. p. w stosunku
do
pierwotnego
poziomu
lub
wartości
zadeklarowanych w dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment
złożenia wniosku o dofinansowanie.
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WARUNEK nr 1: TERMIN I OKRES REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazany przez Wnioskodawcę
termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu jest zgodny z ramami
czasowymi kwalifikowalności, o których mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 – 2020 obowiązującymi na moment ogłoszenia konkursu, tj.:


czy okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy?

Okres realizacji projektu liczony jest od dnia, w którym Beneficjent otrzymał
pierwszą płatność w ramach Umowy do dnia rozliczenia przez Beneficjenta
ostatniej Umowy o powierzenie grantu w ramach realizacji Umowy.

Brak możliwości
o dofinansowanie.

Szacowany termin podpisania Umowy o dofinansowanie projektu grantowego to
03.2019 r.


3.

Termin i okres
realizacji projektu

czy w związku z koniecznością spełnienia efektu zachęty rozpoczęcie
realizacji projektu nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie
(dotyczy projektów objętych pomocą publiczną)?

TAK/NIE

Pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złoży wniosek o przyznane
pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności.
Zgodnie z art. 2 pkt 23 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1),
„rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z
inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń
lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna,
zależnie od tego , co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych,
takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje
się za rozpoczęcie prac, przy czym zgodnie z interpretacją KE, przesłankę "inne
zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna" należy
rozumieć podjęcie takiego zobowiązania, które powoduje, iż z ekonomicznego
punktu widzenia wycofanie się z realizacji projektu w danym przypadku nie jest
możliwe, w szczególności z uwagi na to, że znacząca kwota pieniędzy zostałaby
wówczas utracona przez inwestora.
WARUNEK nr 2: ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PRZED ZŁOŻENIEM
WNIOSKU

korekty

na

etapie

wniosku

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji
projektu może wynikać z:
 braku wyłonienia Grantobiorców z przyczyn
niezależnych od Beneficjenta,
 innych zdarzeń losowych nie leżących po
stronie Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane
od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu.

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt jest realizowany
zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
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Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment
złożenia wniosku o dofinansowanie.

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, tj.: czy projekt nie
został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej?
Kryteria merytoryczne szczególne
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy
dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego projektu).
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi ogólnymi jest spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych szczególnych. Niespełnienie
któregokolwiek kryterium merytorycznego szczególnego skutkuje negatywną oceną wniosku i jego odrzuceniem.
Lp.

Nazwa kryterium

Ocena4

Definicja kryterium
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega:
 czy instytucja posiada w statucie zapis o działalności o charakterze
non profit tzn. nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza
zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków
dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw?

1.

Charakter non profit*

Wsparciem mogą zostać objęte projekty złożone przez funkcjonujące
w regionie instytucje otoczenia biznesu, które zgodnie ze statutem nie działają
w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe służące
tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju
przedsiębiorstw. Celem kryterium jest zagwarantowanie również jak
najwyższego poziomu efektywności wdrażania instrumentu. Należy pamiętać,
że nie działalność Wnioskodawcy (Grantodawcy) ma być urynkowiona,
bowiem wsparcie kierowane jest do MŚP (Grantobiorców), co ma w efekcie
prowadzić do wzrostu ich konkurencyjności poprzez urynkowienie nabytych
wyników prac B+R.

4 W przypadku możliwości wprowadzenia poprawy lub uzupełnienia

Możliwość dokonania korekty5

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących
zapisów/dokumentów w pierwotnej dokumentacji
aplikacyjnej.
TAK/NIE
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu.

zgodnie z dopuszczalnym zakresem zmian określonym w kolumnie „Możliwość dokonania korekty”, wnioski, które nie zostaną
poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu.
5 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020.
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W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy:
- Wnioskodawca przeprowadził rzetelną analizę popytu, która
znalazła odzwierciedlenie w strategii udzielania grantów,
- strategia udzielania grantów jest spójna z logiką interwencji SRWP
2020, RPOWP 2014-2020 oraz RIS3 dla województwa podlaskiego
obowiązującymi na moment ogłoszenia konkursu?

2.

3.

Analiza
zapotrzebowania*

Zapewnienie
przeprowadzenia
procesu wyboru
Grantobiorców zgodnie
z RPOWP 2014–2020*

Warunkiem spełnienia kryterium jest przeprowadzenie przez potencjalnego
Grantodawcę rzetelnej analizy popytu, która identyfikuje bariery
w podejmowaniu i rozwoju działalności badawczo rozwojowej
przedsiębiorstw w regionie. Analiza popytu powinna być podstawą
konstrukcji strategii udzielania grantów, dlatego powinna być sformułowana
w formie opisu zależności przyczynowo-skutkowych. Strategia udzielania
grantów powinna bezpośrednio odnosić się do zapisów, w szczególności
w zakresie interwencji, właściwych dokumentów na poziomie regionalnym:
Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, RPOWP 20142020 oraz Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne
specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3).
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy z opisu sposobu realizacji
projektu wynika, że:
 Wnioskodawca zapewnia zachowanie zgodności z art. 35 i 56
ustawy wdrożeniowej obowiązującej na moment ogłoszenia
konkursu,
 Wnioskodawca zapewnia prawidłowe przeprowadzenie naboru
i wyboru Grantobiorców w zakresie usług badawczych oraz ich
wsparcie zgodnie z zasadami określonymi w RPOWP 2014-2020
obowiązującym na moment ogłoszenia konkursu, (w tym czy
określone zostały kryteria wyboru Grantobiorców),
 strategia udzielania grantów zapewnia wybór Grantobiorców
zgodnie z ustawą wdrożeniową obowiązującą na moment
ogłoszenia konkursu?
Kluczową kwestią podczas oceny projektu w ramach kryterium, jest
zweryfikowanie przedstawionej przez Wnioskodawcę strategii udzielania
grantów na usługi badawcze oraz propozycji kryteriów wyboru
Grantobiorców w aspekcie zapisów RPOWP 2014-2020 i ustawy
wdrożeniowej, w szczególności art. 35 i 36. Niedopuszczalna jest sytuacja,
w której Wnioskodawca (Beneficjent projektu grantowego) jako podmiot
udzielający wsparcia w postaci bonu na usługi badawcze jest zarazem
podmiotem realizującym ten bon.
Zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej Wnioskodawca (Beneficjent
projektu grantowego) odpowiada w szczególności za:
- realizację projektu grantowego zgodnie z założonym celem;
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Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących
zapisów/dokumentów w pierwotnej dokumentacji
aplikacyjnej.
TAK/NIE
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu.

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących
zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
TAK/NIE

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu.

-

przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji propozycji
kryteriów wyboru Grantobiorców;
dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru
Grantobiorców;
udzielenie pomocy Grantobiorcy;
zawieranie z Grantobiorcami umów o powierzenie grantu;
rozliczanie wydatków poniesionych przez Grantobiorców;
monitorowanie realizacji zadań przez grantobiorców;
kontrolę realizacji zadań przez Grantobiorców;
odzyskiwanie Grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie
z celami projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego opisania w swojej
strategii udzielania grantów na usługi badawcze powyższych zagadnień oraz
mechanizmów zapewniających, iż udzielane wsparcie będzie zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada
doświadczenie we współpracy w zakresie B+R z przedsiębiorcami? (za
współpracę w zakresie B+R nie jest traktowane wsparcie w zakresie
przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu).

4.

5.

Doświadczenie
Wnioskodawcy
w działalności na rzecz
przedsiębiorczości
w zakresie B+R*

Wnioskodawca
zapewnia realizację
projektu przez zespół
posiadający
doświadczenie
i kompetencje*

Ocenie podlegać będzie charakter i forma współpracy (np.: współpraca
w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu B+R lub
zadania prowadzącego do praktycznych rezultatów, np. stworzenie prototypu
urządzenia, dokonanie pomiarów testowych, wykonanie badań potrzeb
dotyczących określonego produktu lub usługi; współpraca w zakresie
opracowań/ekspertyz na potrzeby działalności B+R przedsiębiorców;
doświadczenie w ocenie wysoce innowacyjnych projektów przedsiębiorstw;
pośrednia współpraca w zakresie wdrażania działalności B+R
w
przedsiębiorstwach).
Współpraca
powinna
być
stosownie
udokumentowana (np. umowa współpracy, porozumienie, wyniki
współpracy, itp.) i szczegółowo opisana we wniosku oraz uwzględniona
w strategii udzielania grantów.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy osoby zaangażowane
w realizację projektu posiadają udokumentowane doświadczenie
i kompetencje adekwatne do zakresu i rodzaju zadań objętych projektem.
Wnioskodawca powinien wykazać, iż posiadane przez niego zasoby
organizacyjne i kadrowe oraz ich doświadczenie są adekwatne do zakresu i
rodzaju powierzonych zadań zapewniających merytoryczną i terminową
realizację projektu. Weryfikacja kryterium opiera się na opisanym
doświadczeniu członków zespołu Grantodawcy, którzy będą zaangażowani
w realizację projektu tj. oceniający weryfikuje informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, niezbędnych do wykonywania
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Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących
zapisów/dokumentów w pierwotnej dokumentacji
aplikacyjnej.
TAK/NIE
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu.

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących
zapisów/dokumentów w pierwotnej dokumentacji
aplikacyjnej.
TAK/NIE
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
realizacji projektu.

czynności związanych z realizacją projektu, wymiar czasu pracy, zakres
obowiązków, itp. Uwiarygodnienie informacji dotyczących wymaganego
doświadczenia oraz kompetencji członków zespołu Grantodawcy
zaangażowanych do realizacji projektu wykazane powinno być w stosownych
dokumentach potwierdzających.
*kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych
Kryteria merytoryczne ogólne
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące
(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi różnicującymi/rozstrzygającymi jest spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych.
Niespełnienie któregokolwiek kryterium merytorycznego ogólnego skutkuje negatywną oceną projektu i jego odrzuceniem.
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocena6

Możliwość dokonania korekty7

TAK/NIE

Możliwość korekt w zakresie uzupełnienia brakujących
informacji w stosunku do wykazanych w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej.

WARUNEK nr 1: UZASADNIENIE REALZIACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega:


1.

Uzasadnienie
konieczności
realizacji projektu*

Czy uzasadniono konieczność realizacji projektu?

Analizowane będzie przedstawione uzasadnienie potrzeby realizacji
projektu, w tym m.in. opis istniejącej konkurencji, zapotrzebowanie na
produkt/usługę powstałą w wyniku realizacji przedsięwzięcia. W ocenie
brane pod uwagę będzie:
 czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane
problemy/potrzeby Wnioskodawcy,
 czy planowane działania są adekwatne do potrzeb
Wnioskodawcy,
 czy planowane działania umożliwią realizację projektu,
 czy potrzeby Wnioskodawcy wynikają ze szczegółowej analizy,
 czy Wnioskodawca wykazał zapotrzebowanie rynku na
produkty/usługi powstałe w wyniku realizacji projektu,
 czy projekt rozwiązuje w pełni zidentyfikowane problemy.

6 W przypadku możliwości wprowadzenia poprawy lub uzupełnienia

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

zgodnie z dopuszczalnym zakresem zmian określonym w kolumnie „Możliwość dokonania korekty”, wnioski, które nie zostaną
poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu.
7 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020.
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Czy uzasadniono potrzebę finansowania projektu środkami
publicznymi?

WARUNEK nr 2: CELE REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy określone przez
Wnioskodawcę cele realizacji projektu są zbieżne z celami Osi
Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki
regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii
i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R
w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze –
projekt grantowy?
WARUNEK nr 3: WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU

Brak możliwości korekty.
TAK/NIE

Możliwość korekt w zakresie uzupełnienia wskaźników we
wniosku/skorygowania ich wartości docelowych do poziomu
uzasadnionego zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz
wyjaśnieniami na etapie oceny projektu.

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega:


czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?

Określone przez Wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu
powinny być adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów oraz
powinny zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie
realizacji projektu.


czy wybrano wskaźniki obligatoryjne dla danego rodzaju
projektu?

TAK/NIE

Każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru wskaźników pn. Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie oraz Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.


Czy wskazano metodologię wyliczenia wskaźników, tj. opis
szacowania, pomiaru i monitorowania wskaźnika?

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE
ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH
Kwalifikowalność
wydatków
projektu*

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki
kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu
w ramach Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze – projekt grantowy?
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Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych
i terminu ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu może
wynikać z:
 wystąpienia siły wyższej nie leżącej po stronie
Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
W innym przypadku, współfinansowanie UE będzie podlegało
pomniejszeniu proporcjonalnie do nieosiągniętej wartości
docelowej wskaźnika/celów projektu w sposób określony w
Umowie o dofinansowanie projektu obowiązującej na moment
realizacji projektu.

Przedstawiona metodologia powinna być weryfikowalna i oparta o
wiarygodne założenia.

2.

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

TAK/NIE

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości kosztów
kwalifikowalnych na poziomie danego wydatku przy
jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków
niekwalifikowalnych
ze
środków
własnych.
Decyzja
o dopuszczeniu korekty podejmowana jest każdorazowo przez
IOK po uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych
kryteriów wyboru projektów, lecz ostateczny jej poziom nie
może przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych pozycji
w budżecie będzie oparta o zapisy:




zaplanowanych
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020, obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, przy
czym decydujące jest ujęcie wydatków kwalifikowalnych stricte
związanych z realizacją przedmiotu projektu.
Rozporządzeń pomocowych, w oparciu o które założono
realizację projektu, w tym: Rozporządzenie KE (UE) Nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1) i /lub
Rozporządzenie 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.

WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki
kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są identyfikowalne i są
wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu projektu.

TAK/NIE

Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego zaprezentowania
wydatków zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i finansowego, co
powinno znaleźć potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji technicznej
oraz kosztorysach inwestorskich.

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega,
kwalifikowalne projektu zostały prawidłowo oszacowane.

czy

wydatki
TAK/NIE

Wartość zadeklarowanych wydatków w budżecie projektu powinna zostać
należycie udokumentowana i potwierdzona.

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w
zakresie
doprecyzowania/uszczegółowienia
zakresu
rzeczowego projektu w stosunku do informacji wykazanych
w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia brakującej
dokumentacji
potwierdzającej
wartość
wydatków
kwalifikowalnych wskazanych w budżecie projektu, przy czym
przedstawione dokumenty powinny być ważne na moment
złożenia pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej i nie mogą
prowadzić do zwiększenia wartości.
Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych
w trakcie realizacji projektu może wynikać ze:
 zmiany wartości wydatków kwalifikowalnych po
przeprowadzeniu procedur wyboru Grantobiorców,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
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WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki
kwalifikowane projektu są niezbędne do realizacji celów projektu.
Ocenie podlega, czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są
niezbędne do celów realizacji projektu – zarówno co do ich zasadności, jak
i racjonalności. Weryfikacja polega na stwierdzeniu, czy:
 dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest
racjonalna,
 wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów
projektu,
 wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są
efektem świadomego wyboru, analizy opcji.
WARUNEK nr 5: METODOLOGIA OBLICZENIA KOSZTÓW POŚREDNICH
(jeżeli dotyczy)

TAK/NIE

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie zmniejszenia wartości kosztów kwalifikowalnych na
poziomie danego wydatku przy jednoczesnym zapewnieniu
pokrycia zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze
środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty
podejmowana jest każdorazowo przez IOK po uwzględnieniu
wpływu zmiany na spełnienie innych kryteriów wyboru
projektów, lecz ostateczny jej poziom nie może przekroczyć 25%
kosztów kwalifikowalnych projektu.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy w przypadku ubiegania
się o pokrycie kosztów pośrednich:




wysokość kosztów kwalifikowalnych określono wg stawki
ryczałtowej,
wartość kwalifikowalnych kosztów pośrednich nie przekracza
10% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich po uwzględnieniu
przedstawionej metodologii kosztów,
wskazano katalog kosztów pośrednich oraz jest on spójny
z katalogiem kosztów pośrednich określonych w Regulaminie
konkursu?

Koszty pośrednie mogą obejmować następujące koszty związane z obsługą
projektu:
a) koszty zarządu, których zakresy czynności nie są przypisane
wyłącznie do projektu a beneficjent ponosił tego rodzaju koszty
w ramach dotychczasowej działalności oraz pod warunkiem, że
osoba ta nie pełni w projekcie funkcji koordynatora lub innego
personelu projektu;
b) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa,
administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na
potrzeby funkcjonowania jednostki w zakresie związanym
z obsługą projektu;
c) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób
księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia na
zewnątrz prowadzenia obsługi księgowej);
d) koszty utrzymania powierzchni biurowych w części
wykorzystywanej na potrzeby projektu (czynsz, najem, opłaty
administracyjne);
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TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie uzupełniania brakujących informacji w stosunku do
wykazanych w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

e)

działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup
materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń
prasowych);
f) amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych do obsługi
projektu;
g) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty
przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz
nieczystości itp. związanych z obsługą projektu;
h) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych,
kurierskich, powielania dokumentów w zakresie związanych
z obsługą projektu;
i) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą
projektu;
j) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych
niezbędnych do obsługi projektu;
k) koszty ubezpieczeń majątkowych;
l) koszty ochrony;
m) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą projektu;
n) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.


kalkulacja kosztów została przygotowana w oparciu o realne
dane (tj. czy wydatki nie są przeszacowane) oraz czy podano
wiarygodną metodę ich oszacowania. Oceniający sprawdza
w szczególności:
 czy poszczególne wydatki zostaną wykorzystane
zgodnie z zasadami gospodarki finansowej opartej na
zasadach
bilansowych,
w
szczególności
najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów;
 czy środki wydatkowane są w sposób celowy, a więc
czy poszczególne działania (wydatki) nakierowane są
na osiągnięcie określonych efektów/celów?

Wnioskodawca zobowiązany jest do przełożenia metodologii szacowania
kosztów na podstawie danych historycznych, posiadanego doświadczenia
oraz analizy cen rynkowych. Nie jest możliwe aplikowanie o wyższą
wartość kosztów pośrednich aniżeli wynikająca z metodologii.
WARUNEK nr 1: ZASOBY LUDZKIE I TECHNICZNE
3.

Wykonalność
techniczna
projektu*

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca
posiada zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji
projektu lub czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów.
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TAK/NIE

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie uzupełniania brakujących informacji w stosunku do
wykazanych w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

Należy scharakteryzować zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne
gwarantujące prawidłową realizację projektu pod względem
administracyjnym i stricte związanym z przedmiotem projektu.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich zasobów
w momencie składania wniosku o dofinansowanie, to istnieje możliwość
ich pozyskania
w trakcie realizacji projektu, co należy opisać
w dokumentacji aplikacyjnej.
WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca
posiada prawa własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne do realizacji
projektu lub czy uzyskanie tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało
w projekcie uwzględnione i jest prawdopodobne.

Brak możliwości korekty
o dofinansowanie.

TAK/NIE

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich
niezbędnych decyzji, pozwoleń i praw własności powinien w sposób
wiarygodny opisać stan zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz
podać termin uzyskania przedmiotowych dokumentów.

na

etapie

złożenia

wniosku

Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji projektu może
wynikać ze:
 zmiany lokalizacji miejsca realizacji projektu bez
zmiany granic administracyjnych województwa,
przy czym zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku o
dofinansowanie.

WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy harmonogram
realizacji projektu jest racjonalny i wykonalny.

TAK/NIE

Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na specyfikę
projektu, maksymalny okres realizacji projektu oraz inne okoliczności
warunkujące terminową realizację projektu.

WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE

4.

Wykonalność
finansowa
i ekonomiczna*

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy dołączona do
wniosku dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy
jednoczesnym uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym
zakresie. Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest
Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3
Ia).
WARUNEK nr 1: POPRAWNOŚĆ ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy prognozy nie zawierają
istotnych błędów rachunkowych.
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TAK/NIE

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji projektu
może wynikać z:
 braku wyłonienia Grantobiorców z przyczyn
niezależnych od Beneficjenta,
 innych zdarzeń losowych nie leżących po stronie
Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie przedłożenia prawidłowej
dokumentacji adekwatnej do zakresu rzeczowego projektu, przy
czym dokumenty te muszą być ważne na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

TAK/NIE

Możliwość
korekty
w
zakresie
rachunkowych/arytmetycznych.

poprawy

błędów

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
WARUNEK nr 2: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA ANALIZ
FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega:


czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami
określonymi we właściwych przepisach?

Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy:
 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 obowiązujących na
moment ogłoszenia konkursu,
 Przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów
inwestycyjnych,
 Obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości,
 Ogólnie
przyjętych
metod
analiz
finansowych
i ekonomicznych.
TAK/NIE



czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe
elementy projektu?



czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość
przychodów, kosztów, składników majątku i pasywów) są
uzasadnione?

Możliwość
korekty
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie:
 wielkości zastosowanej stopy dyskontowej,
 wielkości przyjętych stawek amortyzacyjnych,
 uzupełnienia
brakujących
tabel
finansowych
w układzie „Wnioskodawca z Projektem",
 ujęcia
rozliczenia
dofinansowania
w przedstawionych prognozach finansowych,
 wyjaśnień w zakresie przyjętych wielkości oraz
założeń.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Prognozy finansowe i ekonomiczne powinny być oparte o wiarygodne
założenia uprawdopodabniające osiągnięcie wykazanych efektów. Brak
powyższych informacji może skutkować tym, iż nie będzie możliwa ocena
wiarygodności założeń, a tym samym nie będzie można potwierdzić
wykonalności finansowej. Szczególną uwagę przy uzasadnieniu przyjętych
wartości należy zwrócić na pozycje, które ulegają istotnym zmianom
w stosunku do danych historycznych. Dokonanie rzetelnej analizy opartej
o wiarygodne założenia ma kluczowe znaczenie przy określeniu poziomu
intensywności, a tym samym kwoty dofinansowania.
Weryfikacji dokonuje się na podstawie informacji podanych w tabelach
finansowych oraz w części opisowej do analizy finansowej.
WARUNEK nr 3: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

TAK/NIE
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Możliwość korekty na etapie oceny w zakresie wskazania źródeł
finansowania projektu.

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy źródła finansowania
projektu są jednoznaczne oraz wiarygodne.

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
Istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania na etapie
realizacji projektu, przy czym każda zmiana powinna być
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ
RPOWP.

Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła
finansowania oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub
wiarygodnie wykazać sposób ich pozyskania.
W przypadku części projektu dotyczącej grantów, Beneficjent jest
zobowiązany do zapewnienia wniesienia krajowego wkładu ze środków
innych niż budżet państwa, w kwocie nie niższej niż 15% kwoty wydatków
kwalifikowalnych odnoszących się do wartości przeznaczonej na udzielenia
grantów (maksymalny poziom dofinansowania środkami EFRR na poziomie
Grantobiorcy nie może przekroczyć 85 % kosztów kwalifikowalnych usługi
badawczej).
W przypadku realizacji części projektu, która nie będzie przeznaczona
bezpośrednio na granty (koszty pośrednie) nie ma obowiązku zapewnienia
wkładu własnego (dofinansowanie udzielane będzie na poziomie 100%
kosztów kwalifikowalnych odnoszących się do wartości przeznaczonej na
koszty pośrednie).
WARUNEK nr 4: PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy zapewniona jest
płynność finansowa realizacji projektu.

5.

6.

Analiza ryzyka

Zgodność projektu
z zasadami
horyzontalnymi

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca
dokonał analizy ryzyk dotyczących realizacji projektu i czy zaplanował
odpowiednie działania zaradcze w przypadku ich wystąpienia.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy wpływ projektu na
realizację wszystkich zasad horyzontalnych (zrównoważony rozwój,
równość szans i zapobieganie dyskryminacji, równość płci,
przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny, współpraca) jest
neutralny lub pozytywny?

TAK/NIE

TAK/NIE


7.

czy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi stosowania pomocy publicznej oraz pomocy de
minimis wydanymi na podstawie 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr
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Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących zapisów
w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących zapisów
w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.

TAK/NIE
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

Ocena dokonywana jest na podstawie oświadczenia i uzasadnienia
Wnioskodawcy.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega:

Pomoc publiczna
w projekcie

Brak możliwości korekty.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

TAK/NIE

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia
brakującego testu pomocy publicznej, przy czym wynik testu nie
może prowadzić do zmiany pierwotnej deklaracji we wniosku
o dofinansowanie co do wystąpienia/nie wystąpienia pomocy
publicznej w projekcie.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis?


8.

Informacje
zawarte w różnych
częściach wniosku
oraz załączników
są ze sobą spójne
i jednoznaczne*

czy Wnioskodawca (Grantodawca), Beneficjent ostateczny
(Grantobiorca) i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające
z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych?

Wsparcie na poziomie Grantobiorcy stanowić będzie pomoc de minimis na
podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz 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 (Dz. U. poz. 488).
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy informacje niezbędne
do dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji zawarte
w dokumentach złożonych w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne
oraz czy możliwe jest dokonanie na ich podstawie oceny projektu
w ramach wymaganych kryteriów merytorycznych.
TAK/NIE

Kryterium spójności odnosi się do oceny, czy informacje w złożonym
wniosku oraz załącznikach nie są ze sobą sprzeczne oraz czy nie występują
sprzeczności wewnątrz poszczególnych dokumentów. Celem zastosowania
tego kryterium jest zabezpieczenie jednoznaczności opisu projektu, jego
założeń, działań i rezultatów.
kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych

Możliwość korekt w zakresie wyjaśnienia/skorygowania
rozbieżności występującej w ramach złożonej dokumentacji
aplikacyjnej w odpowiedzi na wezwanie/-a IZ RPOWP, o ile nie
wpłynie to na ocenę kryteriów różnicujących.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest do zakończenia oceny
projektu.

Kryteria różnicujące/rozstrzygające
W przypadku projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu, o pozycji na liście rankingowej będą decydować kryteria rozstrzygające określone poniżej.
Maksymalna liczba
punktów

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

1.

Działania operatora
zapewniają
odpowiedni sposób
dotarcia do
podmiotów
zainteresowanych

W ramach niniejszego kryterium ocenie będzie podlegać strategia
udzielania grantów. Na podstawie informacji zawartych w dokumentacji
aplikacyjnej, możliwe będzie przyznanie punktów:
 Wnioskodawca przedstawił kanały dotarcia do zainteresowanych
(adekwatne do przeprowadzonej analizy popytu) – 5 pkt.;

8

Możliwość dokonania korekty8
Brak możliwości korekty.

Kryterium różnicujące
15

Spełnienie kryterium weryfikowane jest od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca
okresu realizacji projektu.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020.
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rozwojem
działalności
badawczej*





zaplanowane w ramach projektu działania zapewniają dotarcie
do przedsiębiorców w regionie, którzy do tej pory nie
partycypowali w procesach związanych z podnoszeniem
innowacyjności – 5 pkt.;
Wnioskodawca przedstawił strategię marketingową zawierającą
stosowane narzędzia i metody zwiększające zdolność do
efektywnego pozyskiwania klientów (np. wdrożone systemy
obsługi klientów on-line, itp.) – 5 pkt.

Niezbędne informacje do oceny kryterium powinny wynikać ze strategii
udzielania grantów oraz proponowanych procedur i kryteriów wyboru
projektów Grantobiorców. Analizie będą podlegać informacje dotyczące
np. uzasadnienia wyboru grupy docelowej, analizy jej potrzeb i potencjału,
możliwości dotarcia/przyciągania podmiotów z sektora MŚP, strategii
marketingowej, itp. Dodatkowo premiowane będą zaplanowane działania
skutkujące dotarciem w szczególności do przedsiębiorców sektora MŚP,
którzy nie wdrażali procesów badawczo-rozwojowych podnoszących ich
innowacyjność. Każdorazowo Oceniający będzie weryfikował celowość i
efektywność proponowanych działań.
W ramach niniejszego kryterium punkty podlegają sumowaniu.
Maksymalna liczba punktów to 15.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlegać będzie:
 zapewnienie przez Wnioskodawcę sieci dystrybucji pozwalającej
na obsługę MŚP w całym regionie, w tym oddziałów, filii,
placówek – 10 pkt.;
 nawiązana współpraca operacyjna z innymi podmiotami – 5 pkt.

2.

Zdolność
Wnioskodawcy do
aktywnego działania
w regionie
zapewniająca
efektywne
wykorzystanie
udostępnionych
środków*

W ramach kryterium Oceniający weryfikuje możliwości Grantodawcy w
aspekcie efektywnego wykorzystania udostępnionych środków w ramach
projektu grantowego. Intencją kryterium jest punktowanie Wnioskodawcy,
który w relacji do przedstawionej strategii udzielania grantów, jest w stanie
zapewnić dotarcie do Grantobiorców bez konieczności budowania sieci „od
zera”. Dlatego najwyżej punktowana będzie odpowiednia sieć
dystrybucyjna pozwalająca na jak najszersze i maksymalnie skuteczne
dotarcie do potencjalnych odbiorców grantów (MŚP). Konstruując
założenia powinno się wziąć pod uwagę zarówno istniejący potencjał MŚP,
jak i ich przestrzenne rozmieszczenie w województwie podlaskim.
Dodatkowo premiowana będzie nawiązana współpraca operacyjna z innymi
podmiotami. Wnioskodawca może wykorzystać potencjał innych
podmiotów funkcjonujących w regionie, które w imieniu i na rzecz
Wnioskodawcy mogą (posiadają stosowne zasoby, doświadczenie, itp.) go
wspomóc operacyjnie w udzielaniu wsparcia na rzecz MŚP.
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Kryterium różnicujące
15

Brak możliwości korekty.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca
okresu realizacji projektu.

W ramach niniejszego kryterium
Maksymalna liczba punktów to 15.

punkty

podlegają

sumowaniu.

W
ramach
niniejszego
kryterium
ocenie
podlega
skala
realizowanych/współrealizowanych przez Wnioskodawcę projektów,
a także ich zbieżność tematyczna z przedmiotem projektu.
 brak doświadczenia – 0 pkt.;
 wykazane doświadczenie – 5 pkt.;
 wykazane doświadczenie w realizacji projektu o wartości nie
mniejszej niż wartość ocenianego projektu – 10 pkt.

3.

4.

Doświadczenie
Wnioskodawcy
w realizacji
projektów
współfinansowanych
ze środków Unii
Europejskiej

Potencjał
instytucjonalny
Wnioskodawcy do
sprawnej realizacji
projektu
w zakładanym
rozmiarze*

Z założenia odpowiednie doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji
projektów
współfinansowanych
ze
środków
UE,
powinno
zapewnić/uprawdopodobnić osiągnięcie założonych celów projektu
grantowego. Oceniający sprawdza, czy Wnioskodawca wykazał
doświadczenie w realizacji projektów oraz czy skala dotychczas
zrealizowanych/współrealizowanych przez Wnioskodawcę projektów jest
zbieżna z tematem projektu. Zbieżność tematyczna oznacza realizację
projektów w szczególności w zakresie współpracy w obszarze B+R
z przedsiębiorstwami. Jeżeli Wnioskodawca wykaże, że posiada
doświadczenie w realizacji projektu/projektów o wartości nie mniejszej niż
wartość ocenianego projektu otrzyma maksymalną ilość punktów. Należy
pamiętać, aby podawać tylko i wyłącznie informacje, które mogą zostać
zweryfikowane
na
podstawie
przedstawionych
dokumentów
uwierzytelniających owe doświadczenie.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega zdolność Wnioskodawcy
do zapewnienia prawidłowego i efektywnego wsparcia Grantobiorców:
 w organizacji stosowane są wystandaryzowane i powszechnie
przyjęte rozwiązania organizacyjne dotyczące kontroli/audytu,
obsługi klientów i transakcji potwierdzone uzyskanymi
certyfikatami i wdrożonymi normami (np. ISO) itd. – 5 pkt.;
 potencjał techniczny w szczególności: posiadane przez
Wnioskodawcę wyposażenie techniczne, informatyczne oraz
infrastruktura przeznaczona do realizacji projektu – 5 pkt.
W ramach kryterium premiowane będą zdolności i potencjał Grantodawcy
wykraczający poza niezbędne minimum gwarantujące wykonalność
techniczną projektu grantowego (w aspekcie zasobów ludzkich
i technicznych). Tym samym potencjał instytucjonalny ocenia się
uwzględniając skalę oraz zakres projektu grantowego. Punkty są
przyznawane za posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania jakością
i/lub udokumentowanym i stosowanym wewnątrzzakładowym systemem
zarządzania jakością. Ponadto premiowany jest potencjał techniczny
Wnioskodawcy, tj. posiadane lub pozyskane zaplecze, pomieszczenia i ich
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Kryterium różnicujące
10

Kryterium różnicujące
10

Brak możliwości korekty.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na
moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

Brak możliwości korekty.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na
moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

lokalizacja, sprzęt, który Wnioskodawca może wykazać, a który
zagwarantuje sprawną i efektywną realizację projektu.
W ramach niniejszego kryterium punkty podlegają sumowaniu.
Maksymalna liczba punktów to 10.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega stopień wdrożenia
rekomendacji sformułowanych w RIS3 obowiązującym na moment
ogłoszenia konkursu w odniesieniu do niniejszego instrumentu w wysokości
5 pkt. za każdą w pełni wdrożoną rekomendację, lecz nie więcej niż 20 pkt.
łącznie.

5.

6.

Stopień wdrożenia
rekomendacji
wynikających z RIS3*

Elastyczność
instrumentu

W odniesieniu do instrumentu, jakim jest bon/voucher zostało
sformułowanych 5 rekomendacji:
1. Instrument musi charakteryzować się bardzo niskim poziomem
wymogów formalnych.
2. Instrument powinien stanowić wsparcie przygotowania do
następnego poziomu prowadzenia działalności B+R+I.
3. Należy preferować MŚP nie partycypujące do tej pory
w procesach związanych z podnoszeniem innowacyjności.
4. Uwzględnienie doświadczeń z wdrażania tego instrumentu
z innych PO, w szczególności PO IR.
5. Wsparcie w obszarach zaliczanych do inteligentnych specjalizacji
„Rdzenia” i specjalizacji „Wschodzących”, jak również
w obszarach wyznaczonych zgodnie z mechanizmem
elastyczności RIS3.
Zastosowanie każdej z ww. rekomendacji odzwierciedlone w opracowanej
przez Wnioskodawcę strategii udzielania grantów będzie premiowane 5
pkt., punktacja podlega sumowaniu, przy czym w niniejszym kryterium
uzyskać można łącznie nie więcej niż 20 pkt.
Aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium konieczne jest zapewnienie,
że zapisy strategii precyzyjnie/jednoznacznie wskazują, w jaki sposób
zostanie wdrożona dana rekomendacja np. poprzez uwzględnienie
powyższego w przedłożonej propozycji procedur udzielania grantów,
kryteriach wyboru grantobiorców, itp.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega czas procesu przyznania
grantu na rzecz MŚP (od momentu złożenia wniosku o przyznanie bonu)
zadeklarowany w strategii udzielania grantów:
 30 dni roboczych i powyżej – 0 pkt.;
 za każdy dzień roboczy poniżej 30 dni roboczych 0,5 pkt., nie
więcej niż 10 pkt. łącznie.
Działalność innowacyjna i badawczo-rozwojowa jest obszarem, w którym
czas ma niezwykłe znaczenie, dlatego ważnym aspektem strategii
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Kryterium różnicujące
20
Kryterium rozstrzygające
nr 1
W przypadku nie
rozstrzygnięcia kolejności
na liście w wyniku
zastosowania kryteriów
różnicujących, analizie
zostanie poddany stopień
wdrożenia rekomendacji
sformułowanych w RIS3.
Wyższą pozycję uzyska
projekt, w którym
zaplanowano wdrożenie
większej ilości
rekomendacji.

Brak możliwości korekty.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca
okresu realizacji projektu.

Brak możliwości korekty.
Kryterium różnicujące
10

Spełnienie kryterium weryfikowane jest od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca
okresu realizacji projektu.

udzielania grantów jest dostępność instrumentu dla przedsiębiorcy
i szybkość decyzji, co do przyznania dofinansowania. Punkty są
przyznawane za każdy dzień roboczy poniżej 30 dni roboczych od momentu
złożenia wniosku o przyznanie bonu. Powyższe deklaracje powinny zostać
uwzględnione w planowanych procedurach udzielania grantów.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega liczba wspartych
przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu, co w sposób bezpośredni
wpływa na wzrost potencjału MŚP. Punkty będą przyznawane następująco:
 stwierdzenie znacznego wpływu na rozwój MŚP – 20 pkt.,
 stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój MŚP – 15 pkt.,
 stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój MŚP – 10 pkt.,
 stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój MŚP – 5 pkt.
Wpływ projektu na rozwój sektora MŚP w regionie będzie badany na
podstawie porównania wartości docelowej wskaźnika pn. Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie określonego dla danego projektu
z wartością analogicznego wskaźnika o najniższej i najwyższej wartości
docelowej spośród wszystkich złożonych w ramach konkursu projektów,
które spełniają kryteria dopuszczające szczegółowe na podstawie
poniższego wzoru:
Wk = Sk / Smax x 100%
7.

Wpływ projektu na
rozwój MŚP (zasięg
oddziaływania)

gdzie:
Wk - wskaźnik k-tego projektu ocenianego w konkursie,
k - numer projektu ocenianego w konkursie,
Sk - wskaźnik oceniający wpływ projektu na rozwój MŚP,
Smax - najwyższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na rozwój
MŚP, spośród wszystkich projektów złożonych w danym konkursie (Smax =
max{Si}, i = 1, 2, …, k),
Punktacja będzie przyznawana na podstawie wskaźnika Wk w następujący
sposób:
 powyżej 75% – stwierdzenie znacznego wpływu na rozwój MŚP,
 powyżej 50% do 75% – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój
MŚP,
 powyżej 25% do 50% – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na
rozwój MŚP,
 25% i mniej – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój MŚP.
Wskaźnikiem wykorzystywanym w celu ustalenia liczby punktów w ramach
niniejszego kryterium będzie wskaźnik pn. Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie.
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Kryterium różnicujące
20
Kryterium rozstrzygające
nr 2
W przypadku nie
rozstrzygnięcia kolejności
na liście w wyniku
zastosowania kryterium
rozstrzygającego nr 1 pn.
Stopień wdrożenia
rekomendacji
wynikających z RIS3,
analizie zostanie poddana
liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
w wyniku realizacji
projektu. Wyższą pozycję
uzyska projekt, w którym
zaplanowano objęcie
wsparciem większej liczby
podmiotów.

Brak możliwości korekty.
Możliwość odstępstwa od założonych wartości
docelowych i terminu ich osiągnięcia w trakcie
realizacji projektu może wynikać z:
 wystąpienia siły wyższej nie leżącej po
stronie Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana
przez IZ RPOWP.
W innym przypadku, współfinansowanie UE
będzie podlegało pomniejszeniu proporcjonalnie
do
nieosiągniętej
wartości
docelowej
wskaźnika/celów projektu w sposób określony
w Umowie o dofinansowanie projektu
obowiązującej na moment realizacji projektu.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca
okresu realizacji projektu.

Wnioskodawca powinien dokonać rzetelnej analizy szacowanej liczby
wspartych przedsiębiorstw, które mogą otrzymać wsparcie w wyniku
realizacji projektu, przy czym do wartości docelowej wskaźnika dany
podmiot może być zliczany jednokrotnie.
Razem


100

kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych

UWAGA: Projekt otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w ramach kryteriów różnicujących/rozstrzygających.
W ramach konkursu zostanie wybrany jeden Beneficjent projektu grantowego. W przypadku projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu, o pozycji na liście
rankingowej będą decydować kryteria rozstrzygające określone powyżej.
UWAGA:
Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w sposób bezpośredni przełożyć się na informacje
podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym, Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego i starannego skorygowania pierwotnej dokumentacji
aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IZ RPOWP do poprawy przy jednoczesnym wskazaniu zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim.
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