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1. WSTĘP
Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (Przewodnik) został opracowany przez Biuro
Innowacyjności Przedsiębiorstw – Instytucję Organizującą Konkurs (IOK) w imieniu Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP)
i stanowi szczegółowe wyjaśnienie kryteriów wyboru projektów oraz ich umiejscowienie
w procesie oceny wniosków o dofinansowanie.
Przewodnik został przygotowany w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (KM RPOWP).
Niniejszy dokument skierowany jest do wszystkich stron procesu wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP). Odbiorcą
dokumentu jest również szeroko pojęta opinia publiczna (społeczeństwo województwa
podlaskiego), która jest naturalnym recenzentem skuteczności wspierania rozwoju
województwa poprzez realizację działań RPOWP.
Najważniejszym celem opracowania i udostępnienia Przewodnika jest pomoc potencjalnym
Wnioskodawcom w przygotowaniu projektów, które najlepiej wpisują się w cele RPOWP.
Wnioskodawcom, którzy będą znali i rozumieli wymogi Programu oraz szczegółowe zasady
oceny, powinno być łatwiej konstruować projekty, tj. określać cele oraz wymierne rezultaty
swoich przedsięwzięć, dobierać efektywne narzędzia realizacji założonych celów, uwzględniać
w projektach oraz dokumentacji aplikacyjnej wymagania formalno-merytoryczne Programu.
Założono, że pośrednim efektem tej pomocy będą aplikacje o wyższej jakości.
Zadaniem Przewodnika jest także wsparcie samego procesu oceny projektów. Przewodnik
ma służyć pomocą członkom Komisji Oceny Projektów (członkom KOP). Efektem powinna
być wyższa jakość procesu oceny, osiągnięta między innymi poprzez większy obiektywizm
i jednolitość oceny. Pośrednio wyższa jakość składanych aplikacji oraz spójna metodologia
oceny powinny dodatkowo przyczynić się do zwiększenia efektywności systemu wdrażania
RPOWP oraz skrócenia procesu oceny projektów.
Poprzez zaprezentowanie w Przewodniku architektury systemu wyboru projektów, jego założeń,
szczegółowego opisu poszczególnych kryteriów, IOK realizuje politykę przejrzystości,
obiektywizmu, równego dostępu do informacji. Przewodnik jest ważnym elementem polityki
informacyjnej IOK.
W sensie uwarunkowań formalnych, Przewodnik jest wskazówką wyjaśniającą cel
zastosowania poszczególnych kryteriów oraz metody ich weryfikacji. Ma to ułatwić właściwe
zinterpretowanie kryterium oraz ewentualne postępowanie w sytuacjach niestandardowych.
Przewodnik nie ogranicza autonomii członków KOP, którzy powinni dokonywać oceny
projektów w najlepszej wierze, w oparciu o zatwierdzone kryteria wyboru projektów
oraz o własne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.
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2. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW - PODZIAŁ
Wybór projektów do dofinansowania nastąpi na podstawie stopnia spełnienia kryteriów
zatwierdzonych przez KM RPOWP. Kryteria wyboru oraz zasady naboru projektów będą
jednakowe dla wszystkich konkurujących ze sobą projektów dotyczących danej kategorii
operacji RPOWP 2014-2020, transparentne oraz niedyskryminujące. Będą one premiować
projekty w największym stopniu przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów
i wskaźników RPOWP 2014-2020, które w konsekwencji przysłużą się rozwojowi regionu.
Kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie
w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
dzielą się na:
Kryteria formalne
Celem zastosowania tej grupy kryteriów jest sprawdzenie zgodności poszczególnych projektów
z kryteriami przyjętymi przez KM RPOWP oraz eliminacja projektów, które nie mogą zostać
dofinansowane ze względu na brak zgodności z elementarnymi zasadami działania/konkursu,
np. niekwalifikowalny Wnioskodawca, niekwalifikowalny rodzaj projektu, niewłaściwa
lokalizacja projektu, niedopuszczalny termin i okres realizacji projektu, niedopuszczalna
wartość projektu i poziomu dofinansowania. Bez względu na jakość czy zakładane efekty tych
projektów, jeżeli nie spełniają wskazanych wymogów, nie mogą zostać dofinansowane
w ramach działania.
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi
jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.
Kryteria merytoryczne dopuszczające
Celem zastosowania tej grupy kryteriów jest merytoryczna ocena projektów pod kątem
zasadności realizacji, wykonalności oraz kwalifikowalności wydatków. Ocena w ramach
kryteriów dopuszczających ma na celu odrzucenie projektów niespójnych, których nie da się
obiektywnie ocenić merytorycznie, lub w których nie da się jednoznacznie zidentyfikować
zasadniczych elementów takich jak rezultaty, działania, wydatki itp. Odrzucane są również
projekty niezasadne z punktu widzenia Wnioskodawcy i Programu, a także projekty
niewykonalne, z których treści wynika, że nie mogą być zrealizowane w postaci
zaprezentowanej przez Wnioskodawcę. Przyczynami niewykonalności mogą być przeszkody
finansowe, techniczne, prawne, operacyjne itd.
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie
szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące.
Kryteria merytoryczne szczegółowe (kryteria różnicujące)
Kryteria merytoryczne szczegółowe różnicujące stanowią najważniejszą grupę kryteriów
w systemie wsparcia RPOWP 2014-2020. Efektem zróżnicowania w ramach tej grupy
kryteriów jest lista wszystkich projektów, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej
z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Lista jest uszeregowana
od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów, do projektów najniżej ocenionych.
W przypadku projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu,
o pozycji na liście rankingowej będą decydować kryteria rozstrzygające.
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Proces oceny wniosków o dofinansowanie

Rodzaj oceny

Kryteria oceny

Charakter oceny

Kto dokonuje oceny

Uprawnienia
Wnioskodawcy w trakcie
procesu oceny wniosku

kryteria formalne

ocena zerojedynkowa
(tak/nie)
kryteria merytoryczne
dopuszczające
Komisja Oceny
Projektów (KOP)

formalno-merytoryczna

kryteria merytoryczne
szczegółowe (kryteria
różnicujące)

ocena punktowa
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W trakcie oceny,
na wezwanie KOP,
Wnioskodawca ma
możliwość poprawy
lub uzupełnienia wniosku
w części dotyczącej
spełniania danego
kryterium, jeżeli możliwość
taką przewidziano
w kryteriach wyboru
projektów
lub w Regulaminie
konkursu. Szczegółowe
informacje zawarto w
Załączniku nr 4 Kryteria
wyboru projektów oraz
niniejszym Przewodniku.

3. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA
1.2.1, TYP PROJEKTU 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczorozwojowego, służącego działalności innowacyjnej
Ocena formalno-merytoryczna projektów konkursowych przeprowadzana jest zgodnie
z zapisami Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) oceniającej projekty złożone
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020 (projekty EFRR). Ocenie formalno-merytorycznej podlegają jedynie wnioski, które
spełniają warunki formalne.
3.1 Kryteria formalne
Ocena w oparciu o kryteria formalne jest pierwszą częścią oceny projektów, której dokonują
członkowie KOP. Ocena w oparciu o kryteria formalne spełnia rolę pomocniczą w stosunku
do oceny w oparciu o kryteria merytoryczne i służy optymalizacji procesu całej oceny
formalno-merytorycznej. Zasadniczym celem jej przeprowadzenia jest wykluczenie wniosków,
które co do zasady nie mogą uzyskać dofinansowania ponieważ nie spełniają warunków
brzegowych konkursu.
W ramach tej części oceny nie powinna być weryfikowana jakość projektów, która jest
oceniana na podstawie kryteriów merytorycznych. W ramach oceny tej grupy kryteriów analiza
treści dotyczy wyłącznie weryfikacji spełnienia przez wniosek zasadniczych wymogów
konkursu, wynikających w szczególności ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
RPOWP na lata 2014-2020.
Ocena przeprowadzana jest metodą zerojedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi
Tak, Nie). Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na
wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące. W przypadku
zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi Nie w ramach oceny kryteriów formalnych,
wniosek jest odrzucany.
Lp. Kryterium
1.

Kwalifikowalność Wnioskodawcy i projektu
Projekt spełnia wymogi w następującym zakresie:
 typ Beneficjenta (przedsiębiorstwa lub konsorcja, których liderem jest
przedsiębiorstwo, podmioty nie wykluczone z możliwości wsparcia);
 typ projektu (tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego
działalności innowacyjnej);
 działalność Wnioskodawcy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości
wsparcia;
 lokalizacja projektu (granice administracyjne województwa podlaskiego).
Typ Beneficjenta (…)
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca znajduje się
w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu,
którymi są:
1) przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;
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2) konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych
przedsiębiorstw;
3) konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem:
a) jednostek naukowych,
b) jednostek naukowo-badawczych,
c) organizacji pozarządowych,
d) instytucji otoczenia biznesu.
Należy mieć jednak na względzie, iż w ramach projektów typu 1. nie można uzyskać
wsparcia na infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt 91 Rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu –
a więc infrastrukturę, która będzie wykorzystywana przez środowisko naukowe do
prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach. Wsparcie w ramach projektów
typu 1. otrzymają więc co do zasady przedsiębiorstwa.
Forma prawna Wnioskodawcy musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków,
ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015, poz. 2009 z późn. zm.).
Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane, czy nie zachodzą
przesłanki dotyczące wykluczenia podmiotu, określone w szczególności w:
 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 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,
 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 przepisach 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.
Weryfikacji podlega także, czy Wnioskodawca (przedsiębiorstwo) nie znajduje się
w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa
(w szczególności 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 publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc
za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
Warunek kryterium weryfikowany jest w oparciu o treści wniosku o dofinansowanie,
informacje zawarte w biznesplanie, dostarczone załączniki i oświadczenia
Wnioskodawcy.
Niezgodność z tym warunkiem powoduje automatyczne odrzucenie wniosku.
Typ projektu (…)
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega zgodność projektu z typami projektów.
Niniejszy konkurs obejmuje wsparcie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1:
 typ 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego
działalności innowacyjnej,
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 typ 2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych
na wdrożenie.
Niniejszy Przewodnik dotyczy zestawu kryteriów, według których oceniane będą
projekty typu 1. Złożony w ramach konkursu wniosek o dofinansowanie powinien
dotyczyć tylko jednego typu projektu – nie ma możliwości złożenia jednego
wniosku łączącego dwa typy projektów. W przypadku złożenia wniosku
o dofinansowanie łączącego dwa typy projektów, wniosek zostaje automatycznie
odrzucony.
Projekty realizowane w ramach typu 1. muszą dotyczyć inwestycji w infrastrukturę
badawczo-rozwojową rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza)
oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia działalności badawczorozwojowej. Wsparcie otrzymają wyłącznie projekty związane z tworzeniem bądź
rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, których produkty będą
służyły do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym mogące
zmierzać do utworzenia jednostki, jakim jest centrum badawczo-rozwojowe.
Zaplecze badawczo-rozwojowe firmy nie musi mieć formy wydzielonego działu
badawczo-rozwojowego. Kluczowe jest, aby zaplecze służyło do prowadzenia
działalności badawczo-rozwojowej. Przez działalność badawczo-rozwojową należy
rozumieć działalność obejmującą badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy
oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
Dofinansowane zostaną projekty, w ramach których zakupiona infrastruktura w całości
będzie służyła działalności badawczo-rozwojowej – w okresie realizacji oraz w okresie
trwałości projektu, co powinno zostać odpowiednio opisane w planie prac B+R. Nie jest
możliwe wykorzystanie zakupionej infrastruktury na rzecz działalności produkcyjnej
czy świadczenia usług innych niż badawcze. Do obowiązków Wnioskodawcy należy
zatem
wiarygodne
i
przejrzyste
określenie
przedmiotu
projektu,
tak aby z przedstawionych informacji oraz planu prac B+R jednoznacznie wynikało,
czy zaplanowane działania obejmują wyłącznie obszary wsparcia, które mogą być
objęte dofinansowaniem.
Jeżeli Wnioskodawca wskaże typ projektu niezgodny z wymogami konkursu, wniosek
zostaje automatycznie odrzucony.
Działalność Wnioskodawcy nie stanowi działalności wykluczonej (…)
W ramach warunku weryfikowany jest rodzaj działalności, której dotyczy projekt
oraz zgodność z warunkami konkursu. Przedmiot realizacji projektu nie może dotyczyć
rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej,
o których mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (…) oraz
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.
Należy dodać, że we wniosku
Wnioskodawca powinien także
umożliwiający jego jednoznaczną
weryfikowany jest na podstawie
oraz innych dokumentach.

oprócz odpowiedniego zaznaczenia/oświadczenia,
scharakteryzować (opisać) projekt w sposób
identyfikację. Rodzaj działalności Wnioskodawcy
informacji zawartych we wniosku, biznesplanie
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Określając działalność, której dotyczy projekt tj. podając kod PKD we wniosku
o dofinansowanie, należy odnieść się do efektu końcowego badań – np. jeżeli projekt
badawczy dotyczy badań nad konstrukcją silników, a produktem końcowym
podlegającym komercjalizacji będą silniki stosowane w przemyśle, kodem PKD
charakteryzującym działalność dotyczącą projektu będzie kod 28.11.Z Produkcja
silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych.
Jeżeli Wnioskodawca zakłada również wykorzystanie zakupionej infrastruktury
do świadczenia usług badawczych na rzecz innych podmiotów, powinien również
uwzględnić stosowny kod z działu 72 Badania naukowe i prace rozwojowe Polskiej
Klasyfikacji Działalności. Wskazane kody PKD powinny zostać uwzględnione
we wniosku o dofinansowanie oraz znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach
rejestrowych do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
Jeżeli działalność dotycząca projektu nie będzie zgodna z wymogami konkursu,
wniosek zostaje automatycznie odrzucony.
Lokalizacja projektu (…)
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt będzie realizowany
w granicach administracyjnych województwa podlaskiego. W przypadku projektu typu
1., tj. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności
innowacyjnej, nabywane/wytworzone środki trwałe oraz wartości niematerialne
i prawne muszą zostać zaewidencjonowane oraz być zlokalizowane na terytorium
województwa podlaskiego. W przypadku gdy z informacji zawartych we wniosku
wynika, iż projekt realizowany będzie poza granicami administracyjnymi województwa
podlaskiego, wniosek zostaje automatycznie odrzucony.
Niniejszy warunek nie zostanie spełniony w przypadku, gdy Wnioskodawca jako prawo
do dysponowania nieruchomością stanowiącą lokalizację projektu wskaże tak zwane
„wirtualne biuro”. Oceniający nie uzna spełnienia tego warunku kryterium również
w przypadku planowanego zakupu nieruchomości w ramach realizacji projektu
w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie określi szczegółowych danych dotyczących
tej nieruchomości, takich jak numer działki, obręb, adres. Wnioskodawca powinien
więc we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach przedstawić informacje
dotyczące lokalizacji projektu w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację
nieruchomości będącej miejscem realizacji projektu.
Kryterium weryfikowane jest w oparciu o treści wniosku o dofinansowanie
oraz fakultatywne lub wymagane załączniki i oświadczenia Wnioskodawcy.
2.

Niezgodność z tym kryterium powoduje automatyczne odrzucenie wniosku.
Projekt
spełnia
wymóg
minimalnej/maksymalnej
wartości
oraz maksymalnego poziomu dofinansowania

projektu

Warunkiem pozytywnej oceny kryterium jest spełnienie poniższych wymagań:
 wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie jest niższa niż 100 000,00 zł
i nie jest wyższa niż 10 000 000,00 zł;
 poziom i wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych nie przekraczają
dopuszczalnych limitów.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy wartość wydatków
kwalifikowalnych projektu nie jest niższa niż 100 000,00 zł i nie jest wyższa niż
10 000 000,00 zł. Konstruując budżet projektu, Wnioskodawca sam zakłada i wskazuje
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niezbędne wydatki do jego realizacji. W przypadku, gdy wartość inwestycji będzie
wyższa niż dopuszczalny limit, wydatki przekraczające kwotę 10 000 000,00 zł
powinny zostać zawczasu ujęte w budżecie w ramach kosztów niekwalifikowanych
projektu.
W ramach kryterium weryfikowane jest również, czy poziom i wartość dofinansowania
wydatków kwalifikowalnych nie przekracza dopuszczalnych limitów, tj.:
 dla mikro- i małych przedsiębiorstw – maksymalny poziom dofinansowania
70%;
 dla średnich przedsiębiorstw – maksymalny poziom dofinansowania 60%;
 dla podmiotów innych niż MŚP – maksymalny poziom dofinansowania 50%.
Zważywszy na fakt, że projekt objęty pomocą publiczną może być finansowany także
z innych źródeł publicznych, w ramach kryterium weryfikowana jest łączna
intensywność wsparcia środkami publicznymi.
Należy przy tym mieć na względzie, iż dopuszczalny poziom dofinansowania w ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej uzależniony jest od statusu (wielkości)
przedsiębiorstwa. Wobec powyższego, szczególnego znaczenia nabiera właściwe
określenie statusu przedsiębiorstwa – czy Wnioskodawca jest mikro-, małym lub
średnim przedsiębiorstwem 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, bądź
też przedsiębiorstwem dużym. Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na możliwe
powiązania osobowe i kapitałowe z innymi podmiotami oraz odpowiednie
uwzględnienie podmiotów partnerskich i powiązanych przy określaniu statusu
przedsiębiorstwa.

3.

Przez spełnienie niniejszego kryterium rozumie się spełnienie obydwu warunków.
Kryterium weryfikowane jest w oparciu o treści wniosku o dofinansowanie, informacje
zawarte w biznesplanie oraz inne załączniki do dokumentacji aplikacyjnej.
Termin i okres realizacji projektu
Czy projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku oraz czy wskazany przez
Wnioskodawcę okres rzeczowej realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące.
Do oceny ww. terminu nie uwzględnia się wcześniej podjętych działań
przygotowawczych takich jak opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej czy
biznesplanu ani zakupu gruntów.
Należy mieć na względzie, że aby kwalifikować się do uzyskania regionalnej pomocy
inwestycyjnej, dane przedsiębiorstwo musi złożyć wniosek o dofinansowanie przed
rozpoczęciem prac nad projektem. Obowiązek ten jest związany z koniecznością
spełnienia efektu zachęty i wynika z art. 6 Rozporządzenia Komisji (EU) nr 651/2014.
W związku z czym wydatki mogą być kwalifikowane po dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie. Oznacza to, że realizacja projektu może zostać rozpoczęta dopiero
po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (zakupu gruntów ani prac
przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń czy niezbędnej opracowanie
dokumentacji technicznej, czy biznesplanu nie uznaje się za rozpoczęcie prac).
Zgodnie z warunkami niniejszego konkursu, okres rzeczowej realizacji projektu nie
może być dłuższy niż 24 miesiące.
Przez okres rzeczowej realizacji projektu należy rozumieć okres pomiędzy
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rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu, a zakończeniem rzeczowej realizacji
projektu, przy czym rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić
później niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Za termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu należy uznać 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.
Za rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu nie uznaje się daty zawarcia umowy
o dofinansowanie projektu ani wcześniej podjętych działań przygotowawczych takich
jak opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej czy biznesplanu.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu jest tożsamy z datą podpisania
ostatecznego protokołu odbioru i oznacza rzeczowe zakończenie realizacji projektu.
Weryfikacja dokonywana jest w szczególności na podstawie zapisów pkt V. wniosku
o dofinansowanie. Brak pozytywnej odpowiedzi skutkuje odrzuceniem wniosku.
3.2 Kryteria merytoryczne dopuszczające
Kryteria dopuszczające odnoszą się do treści merytorycznej wniosku, w tym jego założeń,
planowanych działań oraz rezultatów. Weryfikacja projektów z zastosowaniem kryteriów
dopuszczających ma na celu wykluczenie projektów niewykonalnych przy założeniach
(działaniach i rezultatach) opisanych przez Wnioskodawcę, również z uwzględnieniem
wszelkich wymogów programowych (także projektów, których wykonalności nie można
jednoznacznie ocenić i potwierdzić).
Wykonalność projektu oceniana jest na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę
informacji oraz dokumentów (załączników). Wykonalność projektu oceniana jest w takiej
formule jaką założył Wnioskodawca, tzn. projekt być może byłby wykonalny po jego
modyfikacji, ale jeżeli nie jest wykonalny w takim stanie jak go przedstawił Wnioskodawca,
a uzupełnienie i poprawa projektu w tym zakresie nie jest możliwa, nie może zostać
dofinansowany. Niedopuszczalna jest modyfikacja treści merytorycznych wniosków inna,
niż zostało to przewidziane w kryteriach wyboru projektów przyjętych Uchwałą Komitetu
Monitorującego. W trakcie oceny spełniania kryteriów wyboru projektów, w odpowiedzi
na wezwanie, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej
spełnienia kryteriów wyboru projektów w zakresie określonym w kryteriach wyboru projektów,
jeżeli zostało to przewidziane w danym kryterium. KOP w trakcie uzupełnienia lub poprawy
projektu ma obowiązek zapewnić równe traktowanie Wnioskodawców.
Wnioskodawca może nie zostać wezwany do poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie
określonym w kryteriach wyboru projektów, jeżeli wniosek nie spełnia innych kryteriów
w zakresie nie podlegającym poprawie lub jeżeli w wyniku dokonanej oceny wstępnej
w ramach kryteriów różnicujących oceniający stwierdzą, iż projekt nie uzyskałby wymaganej
liczby punktów (nie uzyskałby oceny pozytywnej).
Ze względu na charakter oceny oraz bardzo szeroki zakres ocenianych zagadnień oceniający
może także wezwać Wnioskodawcę o wyjaśnienie kwestii, które wymagają doprecyzowania.
Wyjaśnienia jednak nie są elementem uzupełnienia wniosku, są jedynie pewną interpretacją
treści, faktów itp. Wyjaśnienia nie mogą korygować (zmieniać) informacji zawartych
we wniosku, np.: skutkować zamianą oceny na pozytywną w ramach kryteriów
merytorycznych. Ocena w ramach kryteriów dopuszczających eliminuje projekty, które nie
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realizują minimalnych założeń programowych wynikających z celów RPOWP lub celów osi
priorytetowej.
Ocena przeprowadzana jest metodą zerojedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi
Tak, Nie). Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na
wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące. W przypadku
zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi Nie w ramach oceny kryteriów merytorycznych
dopuszczających, wniosek jest odrzucany z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych
dopuszczających.
Lp. Kryterium
1. Uzasadnienie konieczności realizacji projektu i zgodność z celami RPOWP
Czy uzasadniono konieczność realizacji projektu oraz potrzebę jego finansowania
środkami publicznymi?
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?
Czy projekt wpłynie na rozwój obszarów wskazanych „Planie rozwoju
przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na
lata 2015-2020+”?
Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?
Czy uzasadniono konieczność realizacji projektu oraz potrzebę finansowania projektu
środkami publicznymi?
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega uzasadnienie realizacji projektu –
w szczególności uzasadnienie z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Wnioskodawca
powinien wskazać podstawę podjęcia decyzji o realizacji projektu, wyartykułować
i opisać cele realizacji projektu, określić problemy, które zostaną rozwiązane dzięki
realizacji projektu, skutki nie zrealizowania projektu oraz wyjaśnić, czy projekt jest
optymalnym narzędziem do osiągnięcia założonych celów (analiza opcji) itp.
Uzasadnienie powinno mieć poparcie w faktach i liczbach oraz być wynikiem
przeprowadzonych analiz. Niewystarczające są ogólne stwierdzenia i truizmy.
W ramach warunku ocenie podlega również, czy Wnioskodawca wiarygodnie wykazał
potrzebę dofinansowania projektu środkami publicznymi.
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?
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, w jaki sposób realizacja projektu
przyczyni się do realizacji celów 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. Celem tego działania jest zwiększona aktywność badawczorozwojowa przedsiębiorstw.
Może wystąpić sytuacja, że pomimo deklaratywnych informacji podanych przez
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Wnioskodawcę, z samej istoty/charakteru projektu wynika, że jego podstawowy cel
jest inny niż cel wskazany przez Wnioskodawcę. Wówczas wniosek zostanie
odrzucony z powodu niespełnienia warunku kryterium.
Czy projekt wpłynie na rozwój obszarów wskazanych w „Planie rozwoju
przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego
na lata 2015-2020+”?
W ramach warunku kryterium weryfikowane jest, czy projekt realizowany w ramach
Poddziałania 1.2.1 wpływa na rozwój obszarów wskazanych w Planie rozwoju
przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na
lata 2015-2020+ (RIS3) 1 . Przedmiot projektu musi wpływać na rozwój obszarów
rdzenia specjalizacji lub specjalizacji wschodzących wskazanych w Planie (lub być
realizowany w ramach mechanizmu elastyczności, o którym mowa poniżej). Prace
prowadzone w całym okresie trwałości projektu powinny przyczyniać się do rozwoju
tych obszarów.
Zgodnie z RIS3 rdzeń specjalizacji stanowią:
1) przemysł rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości:
 wydajne, precyzyjne rolnictwo,
 przemysł spożywczy, w szczególności produkcja i przetwórstwo mleka,
 żywność wysokiej jakości, żywność tradycyjna,
 logistyka, dystrybucja, robotyka i TIK na potrzeby sektora rolnospożywczego,
 inne powiązane,
2) przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane łańcuchem
wartości:
 przetwórstwo metali,
 produkcja maszyn i urządzeń, w szczególności maszyn na potrzeby rolnictwa,
przemysłu spożywczego i leśnictwa,
 produkcja statków i łodzi z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów,
konstrukcji i oprzyrządowania,
 robotyka, TIK na potrzeby sektora,
 inne powiązane,
3) sektor medyczny, nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości:
 diagnostyka chorób cywilizacyjnych,
 genetyka i biologia molekularna,
 wytwarzanie produktów leczniczych,
 nowoczesne metody terapii, w tym leczenia bezpłodności,
 technologie inżynierii medycznej, biotechnologia/bioinformatyka, TIK
w medycynie,
 medycyna regeneracyjna, srebrna gospodarka,
 rehabilitacja, fizykoterapia, turystyka zdrowotna,
 implanty medyczne,
 inne powiązane,
4) ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości:
 ekoinnowacje,
 ekorozwój (np. inżynieria ekologiczna, badania nad bioróżnorodnością,
ekoturystyka),
1

Plan dostępny na stronie internetowej: http://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/IS/Dok/
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 rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne,
 zrównoważone pozyskiwanie i przetwarzanie drewna oraz innych surowców,
 OZE w modelu rozproszonym, produkcja urządzeń do wytwarzania energii
z OZE,
 budownictwo ekologiczne, zasobo- i energooszczędne, produkcja domów
modułowych, produkcja na potrzeby budownictwa,
 inne powiązane, w tym TIK na rzecz ekologii.
Sektory gospodarki stanowiące inteligentne specjalizacje nie są definiowane przez
grupy PKD, aby nie pominąć istotnych działalności tworzących rzeczywiste
powiązania
gospodarcze,
niekoniecznie
odzwierciedlone
w
klasyfikacji
administracyjnej i statystycznej.
Warunek kryterium zostanie również spełniony, gdy projekt będzie wpływał na rozwój
specjalizacji wschodzących. Specjalizacje wschodzące zostały określone jako sektory
objęte Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami, nieuwzględnione w rdzeniu
regionalnych inteligentnych specjalizacji, a także pozostałe sektory wykazujące
regionalny wzrost zatrudnienia znacznie przewyższający dynamikę krajową.
Wpływ projektu na rozwój obszarów wskazanych w RIS3 będzie weryfikowany
na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanie
(element których stanowi plan prac B+R). Wnioskodawca powinien przedstawić
informacje wskazujące na wpływ przedmiotu projektu na konkretne obszary zaliczane
do inteligentnych specjalizacji z obszaru rdzenia (a więc wskazane sektory i ich
łańcuchy wartości) lub specjalizacji wschodzących.
W ramach konkursu istnieje również możliwość wykazanie wpływu projektu na rozwój
innych sektorów poza rdzeniem i specjalizacjami wschodzącymi na wniosek
zainteresowanego podmiotu w ramach mechanizmu elastyczności. Efektem realizacji
projektów wpływających na rozwój pozostałych sektorów muszą być korzyści
gospodarcze w regionie, do opisu których zobowiązany jest Wnioskodawca
w biznesplanie. Wsparcie przedmiotowych sektorów nie może przekroczyć 5%
alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.
W przypadku projektów typu 1. mających na celu tworzenie/rozwój zaplecza B+R
warunkiem wsparcia jest przedstawienie w ramach planu prac B+R (stanowiącego
element biznesplanu) przewidywanych do zrealizowania, zgodnych i wpływających
na rozwój obszarów RIS3 badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac
rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu. Opis
planowanych prac powinien dotyczyć minimum okresu trwałości projektu
i jednoznacznie wykazywać wpływ na rozwój specjalizacji określonych w RIS3 –
niewystarczające są tylko ogólne stwierdzenia i truizmy.
Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?
Wnioskodawca powinien wskazać związek celów projektu z przyjętymi wskaźnikami
produktu i rezultatu. Ten związek musi być logiczny – zależność przyczynowoskutkowa. Właściwa prezentacja celów projektu pozwoli na łatwą ich identyfikację
oraz przełożenie na konkretne wartości. Każda kwantyfikowana wartość celu
(wskaźnik) musi mieć swój odpowiednik w postaci wyznaczonego celu, ale nie każdy
cel musi być przedstawiony w postaci liczbowej, gdyż niektóre cele mogą być celami
jakościowymi, w związku z tym nie da się ich zapisać w postaci wskaźników
mierzalnych.
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Wskaźniki produktu są rozumiane jako bezpośredni, materialny efekt realizacji
przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami. Wskaźniki rezultatu opisują
zmiany w sytuacji Beneficjenta, jego otoczeniu bądź ostatecznych odbiorców, jakie
nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu.
Wskaźniki należy oszacować rzetelnie mając na uwadze, że spełnienie
przedmiotowego warunku kryterium powinno być utrzymane od momentu złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do monitorowania postępu w zakresie osiągania wskaźników oraz będzie
rozliczany z ich wypełnienia.
W celu racjonalnego oszacowania wskaźników kluczowych/specyficznych
dla programu zasadne jest wykorzystanie dokumentu Metodologia szacowania
wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dostępnego na
stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl (zakładka O programie > Zapoznaj się z prawem
i dokumentami > Typ dokumentu: programowe).

2.

Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
we wniosku o dofinansowanie (np. pkt IV.1, IV.2, IV.3.1, IV.3.2, IV.5, IV.6, V.)
oraz w biznesplanie.
Kwalifikowalność wydatków projektu
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania
projektu w ramach Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii
i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach?
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są
identyfikowalne i są wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu
projektu?
Czy wydatki kwalifikowalne projektu zostały prawidłowo oszacowane?
Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował metodologię rozliczania wydatków
w oparciu o stawki ryczałtowe (jeśli dotyczy)?
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są racjonalne i niezbędne do realizacji
celów projektu?
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania
projektu w ramach Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii
i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach?
Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności
planowanych wydatków. Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie
z Beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które
Beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną
poświadczone, zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu zaliczkowego).
Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po
zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na Beneficjenta
umową o dofinansowanie oraz wynikających z przepisów prawa.
Sam rodzaj wydatku nie świadczy jeszcze o jego kwalifikowalności. Trzeba pamiętać,
że wydatek będzie kwalifikowalny nie tylko, gdy będzie zgodny z kategoriami
wydatków określonymi w Regulaminie konkursu, ale również gdy będzie on zasadny,
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adekwatny i racjonalny w odniesieniu do realizacji celów konkretnego projektu przy
jednoczesnym uwzględnieniu zapisów właściwych uregulowań prawnych w zakresie
kwalifikowalności (również ograniczeń wynikających z rozporządzeń pomocowych –
w przypadku projektów objętych pomocą publiczną). Osoba oceniająca dokonuje
oceny w powyższym zakresie w oparciu o znajomość zapisów we wniosku
o dofinansowanie oraz załącznikach. Przy określaniu katalogu kosztów
kwalifikowalnych zastosowanie mają również zapisy Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.
W sytuacji, gdy w wydatkach kwalifikowalnych ujęto koszty wykluczone z możliwości
dofinansowania, a ich udział w ogólnej wartości wydatków kwalifikowanych będzie
znaczący, oceniający może negatywnie ocenić ten warunek kryterium. Należy mieć na
uwadze, że zakwestionowanie znacznej wartości wydatków kwalifikowalnych może
prowadzić do istotnego zmniejszenia nominalnej wartości dofinansowania. Może to
prowadzić do sytuacji, w której projekt przestanie być wykonalny ze względu na
niedostateczne wartości wskazanych źródeł finansowania, lub wartość kwalifikowalnej
części projektu spadnie poniżej minimalnej wartości określonej w Regulaminie
konkursu. W przypadku, gdy zmiany w wydatkach kwalifikowalnych nie będą tak
znaczące, Komisja Oceny Projektów może wezwać Wnioskodawcę do poprawy
wniosku przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków
niekwalifikowalnych ze środków własnych.
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są
identyfikowalne i są wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu
projektu?
Trzeba podkreślić, że aby ocena kryterium mogła zostać w ogóle dokonana, wydatki
powinny być precyzyjnie i jednoznacznie zaprezentowane nie tylko co do wartości, ale
również niezbędności. 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.
W sytuacji, gdy Wnioskodawca w wydatkach kwalifikowalnych uwzględnił wydatki,
które nie mogą zostać dofinansowane w ramach działania, są niezasadne, nieracjonalne
lub kiedy nie da się ocenić ich kwalifikowalności, zasadności, Oceniający może
dokonać korekty kosztów kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem, że korekta nie
będzie zagrażać wykonalności projektu i przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia
zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych. W przypadku,
gdy kwota korekty byłaby znacząca lub jej dokonanie oznaczałoby zagrożenie
wykonalności projektu, stwierdza się niespełnienie kryterium.
Czy wydatki kwalifikowalne projektu zostały prawidłowo oszacowane?
Wnioskodawca powinien prawidłowo i rzetelnie oszacować planowane w projekcie
wydatki kwalifikowalne. Wartość tych wydatków powinna zostać należycie
udokumentowana i potwierdzona (np. w postaci załączenia dokumentacji pozyskanej
w trakcie przeprowadzenia analizy cen rynkowych). Natomiast w przypadku prac
budowlanych objętych pozwoleniem na budowę wymagane jest dołączenie kosztorysu
inwestorskiego, zawierającego wszystkie planowane wydatki związane z robotami
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budowlanymi, sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował metodologię rozliczania wydatków
w oparciu o stawki ryczałtowe (jeśli dotyczy)?
W projektach złożonych w ramach typu 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczorozwojowego, służącego działalności innowacyjnej nie jest możliwe ujęcie w budżecie
projektu wydatków rozliczanych w oparciu o stawki ryczałtowe – w związku
z powyższym przedmiotowy warunek kryterium nie dotyczy tychże projektów.
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są racjonalne i niezbędne do realizacji
celów projektu?
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane w projekcie wydatki
kwalifikowalne są niezbędne do realizacji celów 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 kwalifikowane służą bezpośrednio realizacji celów projektu;
wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są efektem
świadomego wyboru, analizy opcji;
można zrealizować projekt, zakres rzeczowy tańszym kosztem?

Przez spełnienie kryterium Kwalifikowalność wydatków projektu rozumie się
spełnienie wszystkich czterech warunków. Brak pozytywnej odpowiedzi na choćby
jedno z pytań skutkuje odrzuceniem wniosku.

3.

Kryterium jest sprawdzane w szczególności na podstawie zaprezentowanych
informacji we wniosku o dofinansowanie (pkt. IV i VII) oraz w załącznikach.
Plan prac B+R
Wymogi kryterium:
Czy Wnioskodawca przedstawił Plan prac B+R zawierający etapy oraz planowane
rezultaty prac badawczych?
Czy zadania ujęte w planie prac B+R mają na celu opracowanie innowacji
produktowej lub procesowej?
Czy Wnioskodawca przedstawił Plan prac B+R zawierający etapy oraz planowane
rezultaty prac badawczych?
Wnioskodawca w celu spełnienia warunku kryterium powinien obligatoryjnie
przedstawić plan prac B+R stanowiący element biznesplanu. W ramach kryterium
oceniana jest poprawność/kompletność przygotowania planu prac B+R, które będą
realizowane w ramach projektu.
Wnioskodawca powinien przedstawić plan prac badawczo-rozwojowych, w realizacji
których wykorzystywana będzie zakupiona infrastruktura badawczo-rozwojowa,
określający sposób i zakres planowanego wykorzystania infrastruktury w okresie
trwałości, jak również przydatność i sposób wykorzystania infrastruktury
w odniesieniu do efektu końcowego planowanych badań.
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Z planu prac powinna przede wszystkim wynikać długoterminowa strategia rozwoju
przedsiębiorstwa w oparciu o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.
Wnioskodawca powinien przedstawić argumentację pozwalającą ekspertom stwierdzić,
że planowane do utworzenia centrum badawczo-rozwojowe/zaplecze badawcze jest
istotnym i niezbędnym elementem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstwa. Plan prac powinien w szczególności zawierać następujące elementy:
a) główne obszary badawcze,
b) orientacyjny harmonogram i zakres prac,
c) zakres i forma współpracy z podmiotami oferującymi usługi badawczorozwojowe / naukowcami
d) przewidywane wyniki zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych.
Należy mieć również na względzie, iż realizacja prac B+R w określonych obszarach
i nad określonymi innowacjami powinna zostać poparta analizą zapotrzebowania
rynkowego na wyniki prac B+R.
Warunek kryterium będzie weryfikowany w szczególności na podstawie informacji
zawartych w biznesplanie. Ocena będzie dokonywana w oparciu zakres rzeczowy
projektu, pod uwagę brana będzie również kompletność, wiarygodność i realność
przedstawionego planu prac, jak i założeń przyjętych do jego skonstruowania.
Czy zadania ujęte w planie prac B+R mają na celu opracowanie innowacji
produktowej lub procesowej?
Wnioskodawca powinien przedstawić argumentację pozwalającą ekspertom stwierdzić,
że planowane do realizacji prace badawczo-rozwojowe będą prowadzone w celu
zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa. Prace badawczorozwojowe realizowane w ramach planu prac B+R muszą dotyczyć innowacji
produktowej lub procesowej.
Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub
znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań, wprowadzenie do
oferty nowego asortymentu towarów, dywersyfikacja produkcji. Termin „produkt” jest
stosowany na oznaczenie zarówno wyrobów, jak i usług. Do innowacji produktowych
zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i znaczące
udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub
użytkowych. Znaczące udoskonalenia istniejących produktów polegają na zmianach
materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych
produktów. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji
technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości
obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacje w obrębie produktów mogą
wykorzystywać nową wiedzę lub technologie bądź bazować na nowych
zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i technologii. Innowacje
produktowe w sektorze usług mogą polegać na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń
w sposobie świadczenia usług (na przykład na podniesieniu sprawności czy szybkości
ich świadczenia), na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub na
wprowadzeniu całkowicie nowych usług. Innowacją produktową nie są jednak zmiany,
które nie pociągają za sobą znaczącej zmiany cech funkcjonalnych lub zastosowań
produktu (zmiany takie mogą zostać uznane za innowacje marketingowe, przy czym
ten rodzaj innowacji nie podlega w ramach kryterium ocenie).
We wszystkich tych przypadkach przedsiębiorstwo podejmuje nowe wyzwanie, które
wymaga szczególnego wysiłku finansowego, organizacyjnego oraz wiąże się
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ze zwiększonym ryzykiem rynkowym. Firma będzie robiła coś, czego nie robiła
wcześniej. Żeby jednak osiągnąć swój cel musi ponieść odpowiednie nakłady.
W ramach konkursu założono wsparcie środkami publicznymi wyłącznie takich
przedsięwzięć.
Drugą kwalifikowalną grupą projektów innowacyjnych stanowią projekty, w których
prace będą docelowo dotyczyły wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody
produkcji lub dostawy, czyli innowacji procesowej. Do tej kategorii zalicza się
znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.
Innowacje w obrębie procesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych
produkcji lub dostawy czy podniesienie jakości. Metody produkcji to techniki,
urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do produkcji wyrobów lub świadczenia
usług. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych zmieni się np. technologia
produkcji i zmiana ta będzie istotna z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania
przedsiębiorstwa, tj. będzie skutkowała znacznym przyspieszeniem cyklu
produkcyjnego, oszczędnością kosztów, zwiększeniem jakości wyrobów itp. Wszelkie
nakłady inwestycyjne (z zastrzeżeniem szczególnych wymogów programowych)
służące wdrożeniu nowej technologii będą mogły zostać dofinansowane w ramach
konkursu. Do innowacji w obrębie procesów zalicza się nowe lub znacząco
udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług. Mogą one polegać na znaczących
zmianach w zakresie sprzętu i oprogramowania stosowanego w firmach usługowych
lub na zmianach w zakresie procedur lub technik wykorzystywanych do świadczenia
usług. Definicja innowacji procesowych nie obejmuje niewielkich zmian lub ulepszeń,
zwiększenia mocy produkcyjnych poprzez dodanie systemów produkcyjnych
lub logistycznych bardzo podobnych do obecnie stosowanych, zaprzestania stosowania
danego procesu czy prostego odtworzenia lub podwyższenia majątku.
Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań
organizacyjnych lub
nowych rozwiązań marketingowych prowadzących
do produktywności i efektywności przedsiębiorstwa, jednak inne rodzaje innowacji,
będące dodatkowym efektem projektu, nie podlegają w ramach kryterium ocenie.
Poniżej przedstawiono informacje służące ułatwieniu identyfikacji poszczególnych
innowacji i ich rozróżniania:
Innowacja marketingowa – to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się
ze znacznymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub opakowaniu,
dystrybucji, promocji lub strategii cenowej. Celem innowacji marketingowych jest
lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, otwarcie nowych rynków zbytu lub nowe
pozycjonowanie produktu firmy na rynku dla zwiększenia sprzedaży. Znaczące zmiany
w projekcie/konstrukcji produktu polegają na zmianie formy i wyglądu produktu nie
prowadzącej do zmian ich cech funkcjonalnych ani użytkowych. W zakresie
dystrybucji produktów polegają przede wszystkim na wprowadzeniu nowych kanałów
sprzedaży.
Innowacja organizacyjna – wprowadzenie nowej metody organizacyjnej do praktyk
prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, organizacji pracy lub relacji z podmiotami
zewnętrznymi, z wyłączeniem zmian, które opierają się na metodach organizacyjnych
już stosowanych przez to przedsiębiorstwo, samym tylko sformułowaniu strategii
zarządzania, połączeń i przejęć.
Nie są uznawane za innowacje zaprzestanie wykorzystywania procesu, metody
marketingowej lub organizacyjnej bądź zaprzestanie oferowania produktu, proste
zastąpienie lub rozszerzenie/aktualizacje, zmiany wynikające wyłącznie ze zmian cen
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czynników produkcji, dostosowywanie do indywidualnych wymogów czy wytwarzanie
pojedynczych, często złożonych egzemplarzy zgodnie z zamówieniami klientów,
regularne zmiany sezonowe i inne zmiany cykliczne czy obrót nowymi lub znacząco
udoskonalonymi produktami.
Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje powstanie
innowacji produktowej lub innowacji procesowej przynajmniej w skali
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Wykazanie, iż planowane do opracowania
rozwiązanie stanowi innowację na skalę regionu czy kraju jest dodatkowo premiowane
w ramach kryteriów różnicujących.
4.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w biznesplanie.
Wykonalność techniczna projektu
Wymogi kryterium:
Czy Wnioskodawca posiada zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej
realizacji projektu lub czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów?
Czy Wnioskodawca posiada prawa własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne
w realizacji projektu lub czy uzyskanie tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało
w projekcie uwzględnione i jest prawdopodobne?
Czy harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i wykonalny?
Czy w dokumentacji projektowej w odniesieniu do planowanej infrastruktury
uwzględniono ryzyka związane ze zmianami klimatu, w szczególności zagrożenie
powodzią i sposób zarządzania tym ryzykiem?
Czy dołączona do wniosku dokumentacja OOŚ jest adekwatna do zakresu projektu?
Czy Wnioskodawca posiada zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej
realizacji projektu lub czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów?
W ramach niniejszego warunku oceniana jest zdolność Wnioskodawcy do realizacji
projektu, tzn. czy Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby techniczne i kadrowe
do zrealizowania swoich zamierzeń. Przykładowo weryfikacji podlega czy
Wnioskodawca zabezpieczył odpowiednią nieruchomość do realizacji projektu (lub czy
nieruchomość, którą zamierza nabyć w ramach realizacji projektu jest odpowiednia do
osiągnięcia postawionych celów). Wnioskodawca nie musi posiadać niezbędnych
zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie, część z nich może
pozyskać w trakcie realizacji projektu, co zobowiązany jest opisać we wniosku.
Odnośnie zasobów technicznych – niezmiernie ważne jest aby w dokumentacji
aplikacyjnej znalazł się opis wskazujący jakich konkretnie zasobów technicznych
Wnioskodawca będzie używał do realizacji projektu. Biorąc pod uwagę zasoby
kadrowe Wnioskodawca powinien wskazać przynajmniej rolę osób zaangażowanych
w projekcie i określić ich pożądane doświadczenie i umiejętności.
Czy Wnioskodawca posiada prawa własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne
w realizacji projektu lub czy uzyskanie tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało
w projekcie uwzględnione i jest prawdopodobne?
W ramach kryterium ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada wszystkie niezbędne
z punktu widzenia realizacji projektu pozwolenia, decyzje, prawa własności, licencje,
itp. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych
decyzji, pozwoleń i praw własności, powinien w sposób wiarygodny opisać i uzasadnić
we wniosku o dofinansowanie z jakich powodów wystąpiły opóźnienia oraz podać
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termin uzyskania przedmiotowych dokumentów.
Oceniający w ramach niniejszego warunku kryterium ocenia kompletność
dokumentacji, a w przypadku dostarczenia niepełnej dokumentacji, weryfikuje
wiarygodność
uzasadnienia.
W
przypadku
nieposiadania
lub
braku
uprawdopodobnienia uzyskania przez Wnioskodawcę niezbędnych praw własności,
decyzji, pozwoleń, koncesji i licencji projekt nie spełnia niniejszego kryterium.
Jedynym dokumentem, którego dostarczenie na etapie składania wniosku nie jest
obligatoryjne, jest prawomocne pozwolenie na budowę (wymagane np. w przypadku
projektów dotyczących budowy centrów badawczo-rozwojowych) – dopuszcza się jego
dostarczenie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednakże powinno to zostać
opisane we wniosku o dofinansowanie.
W ramach konkursu nie dopuszcza się możliwości realizacji projektu w trybie
zaprojektuj i wybuduj.
Wszelkie decyzje administracyjne muszą zostać wydane na Wnioskodawcę. Jeżeli
któraś z decyzji dotycząca projektu została wydana na inny podmiot, Wnioskodawca
powinien posiadać decyzję o jej przeniesieniu na swoje przedsiębiorstwo.
O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty realizowane na terenie/w obiekcie,
do którego Wnioskodawca posiada prawo dysponowania. W przypadku,
gdy Wnioskodawca planuje dokonać zakupu nieruchomości po złożeniu wniosku
o dofinansowanie projektu, powinien wskazać dane dotyczące planowanej do zakupu
nieruchomości takie jak np. numer działki, obręb, adres.
W ramach warunku kryterium oceniane jest również czy Wnioskodawca dysponuje
odpowiednimi prawami własności intelektualnej niezbędnymi do realizacji
planowanych prac B+R bądź nie naruszy praw własności intelektualnej innych
podmiotów. Wnioskodawca powinien zawrzeć stosowną analizę potwierdzającą
spełnienie warunku w biznesplanie.
Czy harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i wykonalny?
W ramach warunku kryterium ocenie podlegają założenia przyjęte w harmonogramie
realizacji projektu. Zadania przewidziane w projekcie w ramach rzeczowej realizacji
projektu muszą obejmować okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Może się zdarzyć,
że Wnioskodawca założy nierealne terminy realizacji projektu, nieuwzględniające
wszystkich uwarunkowań i okoliczności, co skutkować może koniecznością uznania
kryterium za niespełnione. Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę
na konieczność uwzględnienia zakresu rzeczowego projektu, czasu niezbędnego
do przeprowadzenia procedury rozeznania rynku czy zasady konkurencyjności,
maksymalnego okresu realizacji projektu oraz innych okoliczności warunkujących
terminową realizację projektu.
Czy w dokumentacji projektowej w odniesieniu do planowanej infrastruktury
uwzględniono ryzyka związane ze zmianami klimatu, w szczególności zagrożenie
powodzią i sposób zarządzania tym ryzykiem?
Realizacja założeń projektu powinna również uwzględniać problematykę łagodzenia
i adaptacji do zmian klimatu. Inwestycja powinna obejmować stosowanie, już na etapie
projektowania, odpowiednich rozwiązań zapewniających odporność wspieranej
infrastruktury na zjawiska związane ze zmianami klimatu i powiązane z tym
zagrożenia klęskami i katastrofami naturalnymi (zwiększone ryzyko powodziowe,
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susze, upały, ekstremalne zjawiska powodziowe itp.). Ważne w kontekście wspieranej
infrastruktury jest również jej powiązanie z działaniami prowadzonymi na rzecz
zapobiegania
i zarządzania
ryzykiem.
Problematyka
została
omówiona
w opracowanym przez Ministerstwo Środowiska na wniosek Ministerstwa Rozwoju
Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (dostępny na
stronie klimada.mos.gov.pl > Adaptacja do zmian klimatu > Perspektywa finansowa
2014-2020).
Czy dołączona do wniosku dokumentacja OOŚ jest adekwatna do zakresu projektu?
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega kompletność dokumentacji dotyczącej
oddziaływania na środowisko, w tym procedury postępowania związanego
z oddziaływaniem projektu na środowisko – jeżeli została przeprowadzona – a także jej
zgodność z dyrektywami UE, prawem krajowym w tym zakresie.
Zakres wymaganej dokumentacji uzależniony jest od przedmiotu inwestycji, a przy jej
przygotowaniu należy mieć na uwadze zapisy Instrukcji wypełniania załączników
oraz Instrukcji wypełniania formularza OOŚ.
Przez spełnienie niniejszego kryterium rozumie się spełnienie wszystkich pięciu
warunków. Brak pozytywnej odpowiedzi chociażby na jedno z pytań skutkuje
odrzuceniem wniosku.

5.

Weryfikacji podlegają informacje uwzględnione przede wszystkim we wniosku
o dofinansowanie (pkt III.6, IV, V), biznesplanie oraz innych załącznikach, w tym
w Formularzu w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (Załącznik 3 Ia).
Wykonalność finansowa
Czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
konkursowej?
Czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy projektu?
Czy źródła finansowania projektu są jednoznaczne i wiarygodne oraz czy zostanie
zapewniona płynność finansowa?
Czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
konkursowej?
W ramach kryterium weryfikowana jest wykonalność finansowa projektu. Ocena
wykonalności i wiarygodności projektu oparta jest na analizie prezentowanych założeń
finansowych oraz prognoz finansowych projektu. Wnioskodawca powinien być
świadomy, że jeżeli zaprezentowane informacje finansowe zawierają elementarne
błędy, to ocena wykonalności finansowej może nie być miarodajna lub może nie być
możliwa. W praktyce mogą występować błędy poważne i drobne uchybienia. Do
oceniającego należy ocena, czy i w jakim stopniu występujące błędy wpływają na
wiarygodność prognoz finansowych i na realną wykonalność projektu w zakresie oraz
terminach opisanych we wniosku. Możliwe są sytuacje, kiedy oceniający stwierdzi, że
pomimo wystąpienia drobnych błędów, realizacja projektu nie jest zagrożona.
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega w szczególności, czy analiza finansowa
projektu została wykonana zgodnie z instrukcjami zawartymi w części 3.2 biznesplanu.
Czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy projektu?
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy w przedstawionych prognozach
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finansowych ujęto wszystkie istotne elementy projektu. Wskazane w prognozach
poszczególne wielkości (wartość przychodów, kosztów, składników majątku, pasywów
itp.) powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione przez Wnioskodawcę, tak by
oceniający miał możliwość weryfikacji ich poprawności. Jeżeli Wnioskodawca nie
uwzględni zasadniczych finansowych elementów projektu, oceniający może stwierdzić,
że projekt jest niewykonalny lub nie jest możliwa obiektywna ocena wykonalności
projektu. Szczególną uwagę przy uzasadnieniu przyjętych wartości należy zwrócić
na pozycje, które ulegają istotnym zmianom w stosunku do danych historycznych.
Ponadto prognozy finansowe 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. To samo dotyczy
przypadków, kiedy odpowiednie wartości zostaną uwzględnione w innej wysokości niż
wynika to z informacji podanych we wniosku (np. budżet projektu, źródła
finansowania projektu itp.). Na etapie oceny prognoz finansowych może zostać
również ujawniona sprzeczność odnośnie terminów ponoszenia wydatków
(niezgodność z harmonogramem realizacji projektu).
Czy źródła finansowania projektu są jednoznaczne i wiarygodne oraz czy zostanie
zapewniona płynność finansowa?
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega realność oraz wiarygodność źródeł
finansowania projektu. Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić
źródła finansowania oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu
lub wiarygodnie wykazać sposób ich pozyskania. Ocenie podlega również,
czy z przedstawionej przez Wnioskodawcę analizy wynika, że zostanie zachowana
płynność finansowa realizacji projektu, w tym w okresie jego trwałości. Błędy
w prognozie finansowej jak też informacje wynikające z przedłożonych załączników
mogą wskazywać, że Wnioskodawca nie zapewni płynności, pomimo, że ją deklaruje.
Zarówno poprawność prezentowanych prognoz finansowych, jak również
ich wiarygodność mają wpływ na potwierdzenie wykonalności finansowej projektu.
Przez spełnienie kryterium Wykonalność finansowa rozumie się spełnienie wszystkich
trzech warunków. Brak pozytywnej odpowiedzi chociażby na jedno z pytań skutkuje
odrzuceniem wniosku.
Projekt w ramach niniejszego kryterium podlega ocenie w szczególności na podstawie
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie (pkt VII), biznesplanie i arkuszach
kalkulacyjnych oraz dołączonych sprawozdań finansowych.
6.

Wnioskodawca zapewni trwałość projektu
Czy Wnioskodawca dokonał analizy ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu
i czy zaplanował odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia?
Czy z przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu
zostaną utrzymane po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że projekt
nie będzie w tym czasie poddany znaczącym modyfikacjom?
Czy Wnioskodawca dokonał analizy ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu
i czy zaplanował odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia?
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca dokonał analizy
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ryzyka dotyczącej utrzymania trwałości projektu i czy jest zdolny do odpowiedniego
przeciwdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń. Wnioskodawca powinien mieć
świadomość, iż w przypadku wystąpienia ryzyk wskazanych we wniosku
o dofinansowanie IZ RPOWP może polecić wdrożenie działań zaradczych
przedstawionych w analizie ryzyka przy uwzględnieniu uwarunkowań zewnętrznych,
tak więc Wnioskodawca powinien liczyć się z możliwością realizacji projektu
na warunkach określonych w przeprowadzonej analizie ryzyk.
Czy z przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu
zostaną utrzymane po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że projekt
nie będzie w tym czasie poddany znaczącym modyfikacjom?
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy z przedstawionych
przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele i rezultaty projektu zostaną
utrzymane po zakończeniu jego realizacji w wymaganym okresie, tj.: 3 lata od daty
płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w przypadku MŚP, 5 lat w przypadku dużych
przedsiębiorstw. W okresie tym projekt nie może być poddany znaczącym
modyfikacjom. Trwałość rozpatrujemy w aspekcie trwałości instytucjonalnej podmiotu
(Beneficjenta), zasobów technicznych, ludzkich i finansowych. Bezwzględnie
Beneficjent nie może zakończyć swojej działalności w okresie trwałości,
a dofinansowana infrastruktura powinna pełnić swoją funkcję zgodnie z projektem i nie
może zmienić się charakter jej własności. W przypadku projektów typu 1. aspekt
trwałości jest więc sprawdzany również pod kątem wykorzystania zakupionej
w ramach projektu infrastruktury na rzecz prac badawczo-rozwojowych.
Brak trwałości może wynikać z wielu przesłanek: braku finansowania, braku
odpowiednich zasobów technicznych oraz ludzkich, braku koniecznych uwarunkowań
prawnych itp. Przez spełnienie kryterium Wnioskodawca zapewni trwałość projektu
rozumie się spełnienie obydwu warunków. Brak pozytywnej odpowiedzi chociażby na
jedno z pytań skutkuje odrzuceniem wniosku.

7.

Projekt w ramach niniejszego kryterium podlega ocenie na podstawie informacji
zawartych we wniosku o dofinansowanie (pkt IV.9) oraz pozostałych załącznikach
do dokumentacji aplikacyjnej.
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi
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 zgodny z zasadami
horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz w RPOWP na lata 2014-2020 obowiązującymi na
moment złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym czy wpływ ten jest neutralny lub
pozytywny?
Kryterium weryfikuje deklaratywny i faktyczny wpływ projektu na realizację zasad
horyzontalnych. Wnioskodawca powinien wykazać związek projektu z zasadami
horyzontalnymi wynikającymi z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r oraz RPOWP 2014-2020. Ocena
wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji podanych przez
Wnioskodawcę, które powinny być użyteczne i wiarygodne. Samo stwierdzenie
Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z tą czy inną zasadą, jest niewystarczające.
Są projekty, które z uwagi na swój rodzaj i charakter nie wpływają pozytywnie,
a ich wpływ na daną zasadę horyzontalną jest przynajmniej neutralny. Takie projekty
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są zgodne z wymogami niniejszego kryterium. Trzeba jednak pamiętać, że oceniający
nie poprzestanie jedynie na przyjęciu deklaracji oraz uzasadnieniach Wnioskodawcy.
Deklaracje Wnioskodawcy mogą bowiem być sprzeczne z innymi informacjami
zawartymi we wniosku, innymi dokumentami, stanem prawnym, powszechną praktyką,
zdrowym rozsądkiem itp.
W przypadku negatywnego oddziaływania na zasady horyzontalne projekt nie
powinien być realizowany, a co za tym idzie, zostanie odrzucony.
Zasada zrównoważonego rozwoju ma odzwierciedlenie w wyborze inwestycji
minimalizujących wpływ człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na
spełnienie acquis w obszarze środowiska. Niedozwolone jest współfinansowanie
projektów, które będą wywierać negatywny wpływ na obszary chronione, w tym
obszary Natura 2000, z wyjątkiem projektów, dla których, zgodnie z art. 81 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3
października 2008 r., zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zasada zrównoważonego rozwoju przejawia się
w planowanych obszarach interwencji dotyczących w szczególności ochrony
środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami.
Realizacja projektów powinna obejmować stosowanie, już na etapie projektowania,
odpowiednich rozwiązań zapewniających odporność wspieranej infrastruktury
na zjawiska i problematykę spełnienia wymogów ochrony środowiska, wydajności
zasobów, dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia jego skutków, odporności
na klęski żywiołowe oraz zapobieganiu ryzyku i zarządzania ryzykiem.
Równość szans i zapobiegania dyskryminacji, która gwarantuje poszanowanie praw
jednostki niezależnie od pochodzenia etnicznego lub narodowego, religii
lub bezwyznaniowości, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy czy
statusu społeczno-ekonomicznego. Oznacza to w praktyce równy i sprawiedliwy
dostęp do dóbr i usług, zapewnienie wszystkim takich samych możliwości rozwoju
oraz zakaz dyskryminacji i jej przeciwdziałanie.
Promowanie równości wyraża się w konkretnym zakresie: promowania włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa przez zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć,
rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek
lub orientację seksualną. Infrastruktura powstająca w ramach projektów finansowanych
z EFRR, w ramach wszystkich działań RPOWP 2014-2020, powinna być dostosowana
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, tj. tworzona zgodnie
z zasadą uniwersalnego projektowania. Poprzez eliminację zdefiniowanych barier
fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających
lub zniechęcających do brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa, należy dążyć
do umożliwienia wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji
z otoczeniem.
Należy zauważyć, że pozytywny wpływ na zasady horyzontalne polega na podjęciu
określonych działań, które przyczynią się do założonych efektów – postawa czynna,
a nie bierna.
Równość płci – zasada równości kobiet i mężczyzn jest jedną z zasad horyzontalnych
polityk Unii Europejskiej zgodnie z zapisami Traktatu Amsterdamskiego (art. 2 i 3).
Obecna sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy nadal jest różna – istnieją duże
dysproporcje w zakresie dostępu do zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego
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czy wysokości wynagrodzenia za taką samą pracę. Wciąż aktywne stereotypy związane
z płcią kulturowo-społeczną – zwłaszcza w kwestii postrzegania przez pracodawców
kobiet jako mniej dyspozycyjnych i produktywnych pracowników (w związku
z potencjalnym lub faktycznym macierzyństwem) – oraz relatywnie niska partycypacja
mężczyzn w dzieleniu obowiązków domowych (pomimo wprowadzenia nowych
rozwiązań legislacyjnych, np. urlop ojcowski), zwiększają ryzyko występowania
nierówności w pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Z drugiej strony mężczyźni
również doświadczają stereotypowych zachowań i postaw związanych z postrzeganiem
ich jako osób, od których wymaga się większej mobilności i dyspozycyjności, co
często utrudnia godzenie życia zawodowego z prywatnym.
Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny – kwestia adaptacyjności do
zmian klimatu jest traktowana w RPOWP 2014-2020 jako horyzontalna, a działania
realizujące cele klimatyczne będą adresowane do poszczególnych rodzajów inwestycji
wspieranych w ramach poszczególnych celów tematycznych. Przykładem może być
zastosowanie kryteriów środowiskowych podczas zakupów urządzeń, technologii,
wykorzystanie technologii oszczędzających w eksploatacji energię, wodę, surowce.
Działania podejmowane w poszczególnych osiach programu będą bezpośrednio lub
pośrednio przyczyniały się do przejścia na niskoemisyjną/niskowęglową i odporną na
zmianę klimatu gospodarkę oraz wspierały lepsze zarządzanie w zakresie klimatu
i środowiska.
Współpraca – współpraca i partnerstwo to dwie wartości, które z uwagi na ich
znaczenie w systemie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku
2020 zostały wskazane jako zasady horyzontalne dla RPOWP 2014-2020.
Partnerstwo
–
rozumiane
jest
jako
współudział,
współdecydowanie
i współodpowiedzialność podmiotów publicznych i niepublicznych w realizacji
wspólnych przedsięwzięć przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów
Strategii, a także w monitorowaniu i ewaluacji podejmowanych działań
interwencyjnych. We współuczestniczeniu, współdecydowaniu muszą brać udział
podmioty publiczne, prywatne i społeczne, których decyzje mają największy wpływ na
przebieg procesów rozwojowych w regionie. Partnerzy społeczni i gospodarczy
włączani są od samego początku i na każdym etapie na równorzędnych prawach.
Współpraca – ma przyczyniać się do powstawania w regionie kultury współpracy
opartej na zaufaniu różnorodnych podmiotów i instytucji, włączających się w realizację
celów rozwojowych regionu. Z punktu widzenia rozwoju regionu ważne jest przy tym
rozwijanie wszelkich form współpracy i powiązań sieciowych w układach
zewnętrznych, poprzez ciągłe komunikowanie się, wymianę informacji, wiedzy,
dobrych praktyk oraz tworzenie mniej czy bardziej sformalizowanych powiązań.
Dlatego wspierane będą wszelkie formy współpracy, co znajdzie wyraz
np. w dopuszczeniu możliwości realizacji projektów partnerskich oraz premiowanie
inicjatyw wspólnych, w szczególności partnerstw międzysektorowych.

8.

Weryfikacji będą poddane przede wszystkim informacje przedstawione we wniosku
o dofinansowanie w punkcie III.7.
Pomoc publiczna w projekcie
Czy Wnioskodawca zastosował właściwe rozporządzenie/rozporządzenia pomocowe
w przypadku gdy projekt jest objęty pomocą publiczną?
Czy Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające z rozporządzeń
pomocowych krajowych i unijnych?
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Czy Wnioskodawca wykazał, iż nastąpił efekt dyfuzji innowacji działalności B+R+I
do gospodarki albo wykazał współpracę z MŚP lub organizacjami pozarządowymi
(dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorstw)?
Czy Wnioskodawca zapewnił, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego
ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE (dotyczy
wyłącznie dużych przedsiębiorstw)?
Czy Wnioskodawca zastosował właściwe rozporządzenie/rozporządzenia pomocowe
w przypadku gdy projekt jest objęty pomocą publiczną?
Pomoc przyznawana na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie stanowi
pomoc publiczną. W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca
zastosował właściwe rozporządzenie/rozporządzenia regulujące pomoc publiczną
w odniesieniu do poszczególnych wydatków ujętych w budżecie projektu.
Czy Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające z rozporządzeń
pomocowych krajowych i unijnych?
Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na rzecz przedsięwzięć
realizowanych przez przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim mając na uwadze
zapewnienie, że pomoc państwa wywołuje efekt zachęty, o którym mowa w art. 6
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, wydatki mogą być kwalifikowane po dniu
złożenia wniosku o dofinansowanie. Oceniający weryfikuje czy udzielane wsparcie
będzie zgodne nie tylko z programem pomocowym wydanym przez ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego w oparciu o Rozporządzenie 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 lub Rozporządzenie
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, ale również
zgodne z zapisami Regulaminu konkursu.
Warunkiem udzielenia wsparcia wynikającym z Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 jest również wpisywanie się projektu w co najmniej jedną z formą
inwestycji początkowej. Forma inwestycji początkowej będzie zależeć
w szczególności od tego, czy przedsiębiorstwo posiadało do tej pory zaplecze B+R
oraz czy prowadziło jakąkolwiek inną działalność.
Przykładowo jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada zaplecza badawczo-rozwojowego
w danym zakładzie i zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na utworzeniu
zaplecza (np. zakup oprzyrządowania, sprzętu, maszyn itd.) z myślą o prowadzeniu
badań na swój użytek lub z myślą o oferowaniu usług innym podmiotom – wskazaną
formą inwestycji początkowej będzie w tym przypadku dywersyfikacja produkcji
zakładu poprzez wprowadzenia produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.
Jeżeli natomiast inwestycja polega na utworzeniu nowego obiektu stanowiącego
infrastrukturę na rzecz prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwo (np. odrębne
centrum badawczo-rozwojowe), z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być
jednostką samostanowiącą, nieopierającą się na wspólnych zasobach technicznych
dotychczas istniejącego zakład – wówczas dominującą przesłanką inwestycji
początkowej będzie założenie nowego zakładu.
Jeżeli przedsiębiorstwo posiada już własne zaplecze badawczo-rozwojowe w danym
zakładzie i zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na modernizacji
lub zwiększeniu zdolności tego zaplecza w celu prowadzenia większej liczby badań
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(na potrzeby swoje lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom)
lub w celu prowadzenia nowych badań (na potrzeby swoje lub z myślą o oferowaniu
usług w tym zakresie innym podmiotom), które nie były prowadzone wcześniej –
najwłaściwszą forma inwestycji początkowej będzie w tym przypadku zwiększenie
zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu. O zasadniczej zmianie procesu
produkcyjnego zakładu mówimy natomiast gdy inwestycja polega na zmianie w danym
zakładzie (funkcjonującym na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego) dotychczas
stosowanego procesu badawczego w zakresie danego produktu/produktów.
Z powyższego wynika, iż określenie rodzaju inwestycji początkowej należy odnosić
do wcześniej prowadzonej przez danego przedsiębiorcę działalności badawczorozwojowej.
Należy przy tym mieć na względzie, iż dopuszczalny poziom dofinansowania
w ramach projektów objętych pomocą publiczną uzależniony jest od statusu
(wielkości) przedsiębiorstwa i rodzaju podmiotu biorącego udział w projekcie. Wobec
powyższego, szczególnego znaczenia nabiera właściwe określenie statusu
przedsiębiorstwa – czy Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim
przedsiębiorstwem 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, bądź spełnia definicję
dużego przedsiębiorstwa. Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na możliwe
powiązania osobowe i kapitałowe z innymi podmiotami i odpowiednie uwzględnienie
podmiotów partnerskich i powiązanych przy określaniu statusu przedsiębiorstwa.
Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
we wniosku o dofinansowanie (pkt III.4, VII) oraz załącznikach.
Czy Wnioskodawca wykazał, iż nastąpił efekt dyfuzji innowacji działalności B+R+I
do gospodarki albo wykazał współpracę z MŚP lub organizacjami pozarządowymi
(dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorstw)?
W celu pozytywnej oceny warunku kryterium koniecznym jest wykazanie spełnienia
minimum jednego z warunków Komisji Europejskiej:
1) efektu dyfuzji innowacji działalności B+R+I do gospodarki,
2) współpracy z MŚP lub NGO.
Warunkiem otrzymania przez duże przedsiębiorstwo wsparcia w konkursie jest
opisanie we wniosku o dofinansowanie/biznesplanie możliwego efektu dyfuzji,
w szczególności dyfuzji w zakresie działalności B+R+I związanej ściśle
z realizowanym projektem.
Należy odnieść się do dyfuzji ukierunkowanej na zewnątrz podmiotu realizującego
projekt (outbound diffusion). Przykładowo dyfuzja na zewnątrz może zachodzić
w szczególności poprzez nawiązanie współpracy w sferze innowacji (innovation
cooperation), np. poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnych projektach
innowacyjnych z innymi podmiotami (mogą to być inne przedsiębiorstwa,
w szczególności MŚP lub NGO) bądź poprzez kooperację w zakresie działalności
produkcyjnej/usługowej, w którą zaangażowany będzie MŚP, m.in. jako
producent/usługodawca
określonych
elementów/części
finalnego
produktu
oferowanego przez dużego przedsiębiorcę na rynku etc.
Reasumując, w ramach ww. opisu konieczne jest wykazanie, czy wypracowane
w ramach projektu rezultaty w postaci innowacyjnych produktów/technologii/usług
lub know-how pozwalają w przyszłości na podjęcie współpracy z MŚP lub przewidują
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współpracę z MŚP, NGO i organizacjami badawczymi na etapie realizacji planu prac
B+R.
Opisane plany w zakresie dyfuzji działań B+R+I będą monitorowane w trakcie trwania
obowiązywania umowy, w szczególności w okresie trwałości projektu.
Czy Wnioskodawca zapewnił, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego
ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE (dotyczy
wyłącznie dużych przedsiębiorstw)?
Drugim warunkiem dopuszczenia dużego przedsiębiorcy do uzyskania wsparcia jest
deklaracja Wnioskodawcy, iż pomoc udzielona dużemu przedsiębiorcy nie przyczyni
się i nie będzie miała związku z przeniesieniem działalności produkcyjnej lub
usługowej z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej (do Polski). Delokalizacja
powinna być definiowana jako zamierzone działanie, polegające na przeniesieniu
całości lub części działań działalności produkcyjnej lub usługowej z jednego kraju do
drugiego, związane bezpośrednio z przeniesieniem miejsc pracy i powodujące ubytek
co najmniej 100 miejsc pracy w macierzystym zakładzie lub o co najmniej 50% siły
roboczej w zakładzie w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku lub przed zakończeniem
okresu trwałości projektu. Przenoszenie miejsc pracy z jednego kraju do drugiego
oznacza zamykanie miejsc pracy w jednym kraju i jednoczesne otwieranie nowych
miejsc pracy w drugim kraju przy prowadzeniu tej samej lub podobnej działalności
gospodarczej. Zamierzone działanie oznacza, że jest ono w pełni zaplanowane
i realizowane przez kierownictwo firmy.
Na etapie składania wniosku o dofinansowanie ocenie podlega czy Wnioskodawca
zamknął taką samą lub podobną działalność na terytorium innego kraju UE w ciągu
2 lat przed złożeniem wniosku lub planuje zamknąć w ciągu 2 lat od zakończenia
realizacji
projektu.
Obowiązki
Beneficjenta
–
dużego
przedsiębiorcy
w przedmiotowym zakresie to złożenie stosownej deklaracji na etapie złożenia
wniosku o dofinansowanie oraz ponownej deklaracji Beneficjenta na etapie wniosku
o płatność końcową. Zakaz delokalizacji dotyczy również całego okresu trwałości
projektu.
Przez spełnienie kryterium Pomoc publiczna w projekcie rozumie się spełnienie
wszystkich warunków. Brak pozytywnej odpowiedzi chociażby na jedno z pytań
skutkuje odrzuceniem wniosku.
Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
we wniosku o dofinansowanie (pkt III.4), biznesplanie oraz przedłożonych oświadczeń.
3.3 Kryteria merytoryczne szczegółowe (kryteria różnicujące)
Kryteria merytoryczne szczegółowe (kryteria różnicujące) mają charakter punktowy.
Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie
wszystkich kryteriów merytorycznych dopuszczających. Ocena poszczególnych kryteriów
skutkuje przyznaniem projektowi określonej liczby punktów. Celem oceny w ramach tej
grupy kryteriów jest uszeregowanie projektów według ilości uzyskanych punktów w stosunku
do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania dla danego typu projektu (od tych,
które uzyskały największą liczbę punktów do najniżej ocenionych).
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska
co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w Karcie oceny formalnomerytorycznej.
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Lp.
1.

Opis kryterium
Wpływ projektu na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji2
Ocena kryterium:
Czy zakres planowanych prac B+R, które będą realizowane na dofinansowanej
infrastrukturze, wpłynie na rozwój obszarów wskazanych w ,,Planie rozwoju
przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego
na lata 2015-2020+”.
Ocenie będzie podlegało, czy:
 przedsięwzięcie wpisuje się w „rdzeń specjalizacji” lub w „łańcuch wartości”
na rzecz „rdzenia specjalizacji” – 25 pkt;
 przedsięwzięcie wpisuje się w „specjalizacje wschodzące” – 15 pkt.
Punkty nie podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium:
25 pkt.
Premiowane będą projekty, których przedmiot wpisuje się oraz wpływa na rozwój
obszarów określonych jako rdzeń specjalizacji (wraz z łańcuchem wartości)
lub specjalizacje wschodzące wskazane w Planie rozwoju przedsiębiorczości
w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+
(RIS3). Premiowaniu nie podlegają projekty realizowane w ramach mechanizmu
elastyczności.
Wpisywanie się przedmiotu projektu będzie weryfikowane na podstawie
wiarygodnych informacji i uzasadnień zawartych we wniosku o dofinansowanie
oraz biznesplanie (element którego stanowi plan prac B+R). Wnioskodawca powinien
przedstawić wiarygodne i precyzyjne informacje pozwalające potwierdzić
wpisywanie się przedmiotu projektu we wskazane obszary oraz wskazać, w jaki
sposób realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na rozwój inteligentnych
specjalizacji.
W ramach kryterium zostanie przyznane 25 pkt, jeżeli projekt będzie wpływał
na przynajmniej jeden obszar w ramach rdzenia specjalizacji określony w RIS3 jako:
1) przemysł rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości,
2) przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane łańcuchem
wartości,
3) sektor medyczny, nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości,
4) ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości.
Jeżeli projekt będzie wpływał na rozwój co najmniej jednej ze specjalizacji
wschodzących wymienionych w KIS wówczas w ramach kryterium zostanie
przyznanych 15 pkt.
Ocena odbywa się w szczególności na podstawie informacji przedstawionych
w biznesplanie, w tym w ramach planu prac B+R.

2

Pierwsze kryterium rozstrzygające – decydujące o wyborze projektów, które spełniły kryteria wyboru
i uzyskały taką samą liczbę punktów (lecz wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala na
wybranie do dofinansowania wszystkich projektów).

- 29 -

2.

Współpraca przy realizacji planu prac B+R
Ocena kryterium:
Czy przedstawiony plan prac B+R będzie realizowany przy wykorzystaniu
infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu we współpracy:
 z podmiotem oferującym usługi badawczo-rozwojowe/naukowcem spoza kraju –
10 pkt;
 z podmiotem oferującym usługi badawczo-rozwojowe/naukowcem z kraju, spoza
regionu – 7,5 pkt;
 z podmiotem oferującym usługi badawczo-rozwojowe/naukowcem z regionu –
5 pkt.
Punkty podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium: 15
pkt.
W ramach kryterium oceniane jest czy przedstawiony plan prac B+R będzie
realizowany przy wykorzystaniu infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu
we współpracy z podmiotem oferującym usługi badawczo-rozwojowe/naukowcem
z zagranicy/kraju/regionu – do oceny brany jest pod uwagę okres trwałości projektu
(cały lub jego część). Należy opisać na czym będzie polegało zaangażowanie
podmiotu oferującego usługi badawczo-rozwojowe/naukowca w realizację prac
poprzez wskazanie konkretnych zaplanowanych do realizacji przez niego
zadań/działań. Nie są wystarczające tylko ogólne stwierdzenia. Należy wskazać,
z czego wynika potrzeba zaangażowania tego podmiotu/osoby. Obligatoryjnym
warunkiem jest wykazanie niezbędności zaangażowania danego podmiotu/naukowca
w realizację planu prac B+R – naukowiec/podmiot uczestniczący w realizacji planu
prac musi prowadzić działalność lub oferować usługi badawczo-rozwojowe dotyczące
dziedziny badań, w ramach której będzie wykorzystana nabywana infrastruktura.
Ponadto dla uzyskania odpowiedniej liczby punktów należy wskazać siedzibę
podmiotu, a w przypadku osoby fizycznej (naukowca) miejsce jego głównego
zatrudnienia. Weryfikacja dokonywana jest w szczególności na podstawie informacji
zawartych w biznesplanie, w tym w planie prac B+R.
W ramach kryterium zostanie przyznanych 10 pkt, jeżeli w realizację planu prac
zostanie zaangażowany podmiot oferujący usługi badawczo-rozwojowe posiadający
siedzibę za granicą lub naukowiec, którego główne miejsce zatrudnienia znajduje się
poza granicami RP.
W ramach kryterium zostanie przyznanych 7,5 pkt, jeżeli w realizację planu prac
zostanie zaangażowany podmiot oferujący usługi badawczo – rozwojowe posiadający
siedzibę na terenie RP (z wyłączeniem województwa podlaskiego) lub naukowiec,
którego główne miejsce zatrudnienia znajduje się na terytorium RP (z wyłączeniem
województwa podlaskiego).
W ramach kryterium zostanie przyznanych 5 pkt, jeżeli w realizację planu prac
zostanie zaangażowany podmiot oferujący usługi badawczo-rozwojowe posiadający
siedzibę w województwie podlaskim lub naukowiec, którego główne miejsce
zatrudnienia znajduje się w województwie podlaskim.
W przypadku zaangażowania kilku podmiotów/naukowców
planowanych prac B+R, punkty podlegają sumowaniu.

- 30 -

do

realizacji

3.

Zakres projektu
Ocena kryterium:
Czy projekt obejmuje:
 utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego – 10 pkt;
 wyłącznie inwestycję w aparaturę B+R, bez deklaracji uzyskania statusu CBR – 0
pkt.
Punkty nie podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium:
10 pkt.
W ramach kryterium premiowane będą projekty, które dotyczą utworzenia Centrum
Badawczo-Rozwojowego (CBR). Przez CBR rozumie się jednostkę organizacyjną
lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą
działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną
kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do
tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury
badawczo-rozwojowej. Wnioskodawca sam decyduje, jak wyodrębni centrum
badawczo-rozwojowe, czy będzie to nowy dział w firmie, istniejący dział, czy też
odrębna jednostka. Warunkiem obligatoryjnym do uzyskania punktów jest obowiązek
zadeklarowania, że firma uzyska status CBR w okresie trwałości projektu. Zgodnie
z art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej przedsiębiorca niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, prowadzący badania lub prace
rozwojowe, może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego. Ustawa określa, iż
status CBR może uzyskać przedsiębiorca:
1) którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji
finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej:
a) 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych
przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług
w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów
w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności
przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto, albo
b) 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego przychody
netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych
klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług
lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów
netto;
2) który stosuje przepisy o rachunkowości;
3) który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne.
Spełnienie kryteriów przez przedsiębiorcę wnioskującego o status CBR ustala się na
podstawie sprawozdania z badania oraz zatwierdzonego przez organ zatwierdzający
sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku
o nadanie statusu CBR. Organem uprawnionym do nadawania przedsiębiorcy statusu
centrum badawczo-rozwojowego jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane w sytuacji zadeklarowania
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uzyskania przez przedsiębiorstwo statusu CBR. Uzyskanie statusu CBR powinno
nastąpić w okresie trwałości projektu. Możliwość uzyskania takiego statusu
(w szczególności spełnienie kryteriów finansowych) musi zostać odpowiednio
wykazana przez Wnioskodawcę w biznesplanie, w tym w ramach prezentowanych
prognoz finansowych.

4.

W ramach kryterium punkty nie zostaną przyznane w przypadku, gdy projekt
związany jest z tworzeniem bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczorozwojowego, których produkty będą służyły do prowadzenia działalności
innowacyjnej przedsiębiorstwa, ale bez deklaracji o uzyskaniu statusu CBR.
Status Wnioskodawcy
Ocena kryterium:
Czy Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie
z definicją określoną w Załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
 Wnioskodawca posiada status MŚP – 5 pkt;
 Wnioskodawcą jest podmiot inny niż MŚP – 0 pkt.
Punkty nie podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium:
5 pkt.
Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 priorytetowo traktowane będą
przedsiębiorstwa sektora MŚP. W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy
Wnioskodawca kwalifikuje się do otrzymania 5 pkt tj. czy znajduje się w katalogu
podmiotów którymi są:
 mikroprzedsiębiorstwa,
 małe przedsiębiorstwa,
 średnie przedsiębiorstwa,
w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (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.
Na sektor MŚP składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250
pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR:
 za mikroprzedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej
niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 2 milionów EUR,
 za przedsiębiorstwo małe uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej
niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 10 milionów EUR,
 za przedsiębiorstwo średnie uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej
niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR
a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Za przedsiębiorstwa duże uznaje się wszystkie pozostałe podmioty.
W przypadku projektów składanych w ramach konsorcjum powyższy warunek musi
spełniać Lider projektu.
Jeżeli Wnioskodawcą lub Liderem projektu jest duże przedsiębiorstwo, projekt nie
otrzyma punktów w ramach kryterium.
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5.

Skala oddziaływania planowanych prac B+R
Ocena kryterium:
Rezultaty badań i prac rozwojowych realizowanych na wspartej infrastrukturze B+R
z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do powstania nowych rozwiązań:
 w skali międzynarodowej –15 pkt;
 w skali kraju – 10 pkt;
 w skali regionu – 0 pkt.
Punkty nie podlegają sumowaniu. Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium:
15 pkt.
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wykazano w sposób wiarygodny
wpływ planowanych prac B+R na rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności
poprzez faktyczne nowatorstwo planowanych badań i ich rezultatów. Wnioskodawca
w celu uzyskania punktów powinien przedstawić analizę produktów/procesów
technologicznych występujących w branży/stosowanych przez konkurencję, która
potwierdzi, iż docelowo powstanie rozwiązanie innowacyjne co najmniej na skalę
kraju czy świata. Nie są wystarczające tylko ogólne stwierdzenia o skali
innowacyjności – należy odnosić się do konkretnych konkurentów, rozwiązań,
parametrów – występujących w kraju lub poza jego granicami w zależności od skali
wykazywanej innowacyjności.

6.

Projekt nie uzyska punktów w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie przedstawi
wystarczającej analizy w tym zakresie lub gdy ta analiza nie będzie wiarygodna.
Zwiększenie potencjału kadr B+R w przedsiębiorstwie
Ocena kryterium:
Czy nastąpi przyrost miejsc pracy pracowników B+R w stosunku do poziomu
zatrudnienia pracowników B+R u Wnioskodawcy. W przypadku przedsiębiorstw
powiązanych w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. należy wykazać obecny poziom zatrudnienia pracowników B+R
uwzględniający powyższe powiązania jedynie z podmiotami, prowadzącymi
działalność na terenie RP. Planowani do zatrudnienia pracownicy w działach B+R
powinni wykazywać co najmniej wykształcenie wyższe adekwatne do dziedziny,
w której realizowany jest projekt.
 przyrost miejsc pracy do 10% pracowników B+R – 10 pkt;
 przyrost miejsc pracy powyżej 10% pracowników B+R lub zatrudnienie
pierwszego personelu badawczego – 15 pkt.
Punkty nie podlegają sumowaniu. Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium:
15 pkt.
W ramach kryterium oceniany będzie planowany przyrost miejsc pracy pracowników
B+R w stosunku do poziomu zatrudnienia pracowników B+R u Wnioskodawcy
w ostatnim zamkniętym roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
W przypadku przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu Rozporządzenia Komisji
(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. należy wykazać obecny poziom
zatrudnienia pracowników B+R uwzględniający powyższe powiązania jedynie
z podmiotami prowadzącymi działalność na terenie RP. Przesunięcie
dotychczasowych pracowników do nowych zadań/nowej komórki B+R nie będzie
uznawane za stworzenie nowego miejsca pracy. Do oceny kryterium brane jest pod
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uwagę wyłącznie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
W ramach kryterium ocenie podlegają istniejące stanowiska pracy
oraz te nowoutworzone, w ramach których bezpośrednio wykonywana jest
działalność B+R i stanowiące efekt realizacji projektu. Stanowiska pracy muszą być
wypełnione (wakaty nie są liczone). Stanowiska wspierające pracowników B+R
(czyli stanowiska nie zaangażowane bezpośrednio w działalność B+R) nie są
wliczane. Ilość stworzonych miejsc pracy (jak również wartość bazowa) powinna
zostać wyrażona w EPC – ekwiwalencie pełnego czasu pracy. Liczone są wyłącznie
miejsca pracy, które mogą być przeliczone na ww. jednostkę. Praca w niepełnym
wymiarze godzin i praca na czas określony krótszy niż 1 rok powinny zostać
przeliczone na odpowiednią część EPC (np. praca całoroczna w wymiarze pół etatu
0,5 etatu = 0,5 EPC; praca w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 6 miesięcy
również = 0,5 EPC).
Pracownikiem B+R (naukowcem) jest specjalista zajmujący się pracą koncepcyjną
i tworzeniem nowej wiedzy, wyrobów, usług, procesów, metod i systemów, a także
kierowaniem (zarządzaniem) projektami badawczymi, związanymi z realizacją badań
przemysłowych i/lub prac rozwojowych. Jeśli w wyniku realizacji projektu zostaną
zatrudnieni nowi pracownicy B+R posiadający minimum wykształcenie wyższe
adekwatne do dziedziny, w której realizowany jest projekt, to liczba miejsc pracy
pracowników B+R wzrośnie.
Jeżeli w ramach rezultatu realizacji projektu nastąpi zatrudnienie pracowników B+R,
należy uwzględnić ten fakt w skwantyfikowanych wskaźnikach realizacji celów
projektu poprzez podanie wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8).

7.

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia wniosku
o dofinansowanie i musi zostać wykazane najpóźniej w 2. roku po zakończeniu
realizacji projektu. Wymagane jest utrzymanie utworzonych
miejsc pracy
co najmniej do zakończenia okresu trwałości projektu.
Efekty realizacji projektu3
Ocenie podlega, czy w wyniku realizacji planowanych prac B+R Wnioskodawca:
 uzyska prawa ochronne na wzór użytkowy – 10 pkt;
 uzyska prawa z rejestracji na wzór przemysłowy – 10 pkt;
 dokona zgłoszenia patentowego międzynarodowego – 9 pkt;
 dokona zgłoszenia patentowego w kraju – 7 pkt;
 dokona zgłoszenia wzoru użytkowego – 5 pkt;
 dokona zgłoszenia wzoru przemysłowego – 5 pkt.
Punkty zostaną przyznane pod warunkiem przyjęcia przez Wnioskodawcę
do monitorowania odpowiedniego wskaźnika.
Punkty podlegają sumowaniu, jednak maksymalna liczba punktów w ramach
kryterium wynosi 10 pkt.
Należy podkreślić, że co do zasady w ramach Poddziałania 1.2.1 powinny być
wspierane prace B+R ukierunkowane na wdrożenie, a więc również kompleksowe
działania zmierzające do uzyskania prac wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych

3

Drugie kryterium rozstrzygające – decydujące o wyborze projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały taką samą
liczbę punktów (lecz wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala na wybranie do dofinansowania
wszystkich projektów).
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w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem
tych praw.
W ramach kryterium oceniający przyzna punkty na podstawie opisu we wniosku
o dofinansowanie oraz biznesplanie. W celu otrzymania punktów Wnioskodawca
powinien wskazać, jaki osiągnie efekt realizacji planowanych prac B+R, w tym
rodzaj własności intelektualnej, opis odpowiedniego prawa, planowaną datę
uzyskania ochrony, obecne jak i przyszłe kroki mające na celu osiągnięcie wybranego
efektu realizacji projektu.
Kryterium zostanie spełnione za deklarację na etapie składania wniosku
o dofinansowanie, iż w wyniku realizacji planu prac B+R Wnioskodawca będzie
posiadał wymienione prawa własności przemysłowej w Rzeczypospolitej lub innym
państwie (w tym również dokumenty patentowe wydane przez Europejski Urząd
Patentowy oraz świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego wydane przez Urząd ds.
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) lub dokona stosownych zgłoszeń.
Za uzyskanie prawa własności przemysłowej w RP rozumie się wydany przez Urząd
Patentowy (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej) odpowiedni dokument, w stosunku do którego uiszczone zostały
wymagane opłaty:
 dokument patentowy (lub jego odpowiednik wydany w innym państwie
lub przez Europejski Urząd Patentowy),
 świadectwo ochronne na wzór użytkowy (lub jego odpowiednik wydany
w innym państwie),
 świadectwo rejestracji wzoru przemysłowego (lub jego odpowiednik wydany
w innym państwie lub przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego).
Do oceny przedmiotowego kryterium brane są pod uwagę deklaracje Wnioskodawcy,
które powinny zostać zrealizowane w okresie trwałości projektu.

8.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania punktów w ramach przedmiotowego
kryterium jest wybór odpowiedniego wskaźnika rezultatu do monitorowania.
Ekoprojektowanie
Ocena kryterium:
Ocenie będzie podlegało, czy w wyniku realizacji projektu:
 powstanie rozwiązanie (produkt/technologia/usługa) pozytywnie oddziałujące
na ochronę środowiska prowadzące w szczególności do (alternatywnie)
zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności
produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia
ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenia udziału
odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym – 5 pkt;
 Wnioskodawca wprowadzi rozwiązania/metody eksploatacji urządzeń/sposoby
realizacji prac B+R, mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska,
w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych
do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej
korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem korzystnych gdy chodzi
o oddziaływanie na środowisko – 3 pkt.
Punkty nie podlegają sumowaniu. Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium: 5
pkt.
Premiowane w ramach kryterium będą w szczególności projekty dotyczące
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opracowania rozwiązań wpływających pozytywnie na ochronę środowiska. Idea
ekoprojektowania, której zadaniem jest obniżenie negatywnego oddziaływania
na środowisko skupia się na następujących aspektach:
 analizie aspektu nakładów energetycznych w każdej fazie powstawania
wyrobu, a szczególnie w trakcie jego eksploatacji,
 oszczędności zasobów poprzez wydłużenie cyklu życia produktu
i przystosowanie go do recyklingu poprzez opracowanie odpowiednich
procedur demontażu, identyfikacji i segregacji poszczególnych komponentów.
Zakres stosowania idei ekoprojektowania jest szeroki, z uwagi na możliwość
projektowania nowych, jak i doskonalenie istniejących już produktów, usług
czy procesów. Koncepcja myślenia kategoriami cyklu życia produktu to jedna
z fundamentalnych założeń ekoprojektowania, stąd aspekty środowiskowe powinny
być szczegółowo analizowane i włączane do procesu projektowania już na wczesnym
etapie rozwoju produktu. W tradycyjnym projektowaniu pod uwagę brane są przede
wszystkim takie aspekty jak funkcjonalność, ergonomika, bezpieczeństwo,
wytrzymałość, jakość oraz koszty. W przypadku ekoprojektowania dochodzi
dodatkowe kryterium jakim jest ocena danego produktu z punku widzenia jego
oddziaływania na środowisko. Idea ekoprojektowania ma za zadanie obniżenie
negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu –
począwszy od wydobycia surowców, poprzez produkcję, transport, użytkowanie.
Ostatni etap, tj. końcowe zagospodarowanie, może wiązać się z ostateczną likwidacją
powstałych odpadów lub przyczyniać się do ponownego ich użycia. Tymczasem,
w tradycyjnym podejściu do projektowania koncentracja skupiona jest na produkcie
finalnym. Koncepcja ekoprojektowania może zostać wykorzystana w każdej branży.
W ramach kryterium (warunek 2.) premiowane będą również projekty, w których
rozwiązania minimalizujące wpływ na środowisko będą wdrażane już na etapie
realizacji projektu, a więc przykładowo, jeżeli Wnioskodawca zadeklaruje stosowanie
kryteriów środowiskowych w trakcie postępowań wyboru wykonawców/dostawców
w ramach realizacji projektu.
Ocena będzie dokonywana w szczególności na podstawie opisu przedstawionego
w biznesplanie.
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