Załącznik nr 1 ‐ Lista kryteriów formalnych wyboru Grantobiorców oraz liczba punktów
możliwych do przyznania
KRYTERIA OBLIGATORYJNE, FORMALNE – OGÓLNE
Lp.

Nazwa i opis kryterium

Uwagi

Liczba punktów

1.

Złożenie wniosku o grant
projektu na formularzu
obowiązującym dla
danego konkursu

W ramach tego kryterium
weryfikowane jest czy wniosek o grant
projektu został złożony na formularzu
określonym w Regulaminie dla danego
konkursu

TAK/NIE

Poprawność wypełnienia
złożonego wniosku

W ramach tego kryterium
weryfikowane jest, czy wszystkie pola
we wniosku o grant zostały wypełnione
zgodnie z instrukcją wypełnienia
wniosku o grant oraz treścią regulaminu
danego konkursu oraz czy załączniki do
wniosku są aktualne i zostały
wypełnione poprawnie

Tak/Nie

2.

Brak możliwości poprawy

Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

Możliwości jednorazowej
korekty
3.

Wnioskodawca wybrał
wszystkie wskaźniki
obligatoryjne dla danego
typu projektu

W ramach tego kryterium
weryfikowane jest czy wniosek o
dofinansowanie projektu zawiera
wszystkie wskaźniki obligatoryjne
(adekwatne) dla danego typu projektu
(w tym wskaźniki z ram wykonania, jeśli
są takie które odpowiadają zakresowi
projektu) określone w Regulaminie
danego konkursu
oraz
będzie sprawdzane czy wybrane przez
Wnioskodawcę wskaźniki produktu i
rezultatu odzwierciedlają zakres
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Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
Możliwości jednorazowej
korekty

4.

Zgodność z limitami dla
określonych kategorii
kosztów

rzeczowy projektu a założone do
osiągnięcia wartości są realne do
osiągnięcia (nie zostały zawyżone lub
zaniżone).
W ramach tego kryterium
weryfikowane jest, czy we wniosku o
grant nie przekroczono limitów dla
określonych kategorii kosztów.
W ramach tego kryterium
weryfikowane będzie, czy wszystkie
typy wydatków przedstawione do
dofinansowania w ramach projektu nie
przekraczają określonych limitów,
zgodnie z właściwymi przepisami UE,
krajowymi i IZ RPO (np. określonymi w
załączniku nr 6 do SZOOP) oraz
regulaminem konkursu.

5.

Kwalifikowalność
wydatków w ramach
projektu

Wszystkie typy wydatków
przedstawione do dofinansowania w
ramach projektu są kwalifikowane. W
ramach tego kryterium weryfikowane
jest czy wydatki wskazane w projekcie
wpisują się w rodzaje wydatków
dopuszczalnych do dofinansowania
zgodnie Regulaminem Konkursu.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
Możliwości jednorazowej
korekty

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
Możliwości jednorazowej
korekty

6.

Maksymalny limit
dofinansowani

W ramach tego kryterium sprawdzane
jest czy % poziomu dofinansowania
projektu nie przekracza maksymalnych
limitów przewidzianych w Regulaminie
danego konkursu.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
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Możliwości jednorazowej
korekty
7.

Kwalifikowalność typu
projektu

W ramach tego kryterium sprawdzane
będzie czy
‐ projekt jest zgodny z typem projektów
wskazanym w regulaminie danego
konkursu.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
Brak możliwości korekty

8.

Zakaz podwójnego
finansowania

W ramach tego kryterium
weryfikowane będzie czy w wyniku
otrzymania przez projekt
dofinansowania we wnioskowanej
wysokości, na określone we wniosku o
grant wydatki kwalifikowalne, nie
dojdzie w projekcie do podwójnego
dofinansowania wydatków
kwalifikowalnych.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
Brak możliwości korekty

Kryterium weryfikowane na podstawie
podpisanego oświadczenia
Wnioskodawcy we
wniosku o dofinansowanie
9.

Minimalna/maksymalna
wartość projektu

W ramach tego kryterium sprawdzane
jest czy minimalna/ maksymalna
wartość projektu nie przekracza
poziomu określonego w Regulaminie
danego konkursu.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
Możliwości jednorazowej
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korekty
10.

Okres realizacji projektu

W ramach tego kryterium sprawdzane
jest czy okres realizacji projektu jest
zgodny z podanym w Regulaminie
danego konkursu.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
Możliwości jednorazowej
korekty

11.

Miejsce realizacji projektu

W ramach tego kryterium będzie
weryfikowane czy miejsce realizacji
projektu jest zgodne z podanym w
Regulaminie danego konkursu.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
Możliwości jednorazowej
korekty
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KRYTERIA OBLIGATORYJNE, FORMALNE – SZCZEGÓŁOWE
1.

Grantobiorcą jest
przedsiębiorstwo, które
nie znajduje się w trudnej
sytuacji

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. art. 3 pkt. 3 d) EFRR nie wspiera
przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w
rozumieniu unijnych przepisów
dotyczących pomocy państwa.
Ocena, czy przedsiębiorca znajduje się
w trudnej sytuacji finansowej,
następuje na podstawie definicji,
objętej art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia
Komisji (UE) Nr 651/2014 z 17 czerwca
2014 r. „uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu

a) w przypadku spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością (tj. spółka akcyjna,
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka
komandytowo‐akcyjna) (innej niż MŚP,
które istnieje od mniej niż trzech lat), w
przypadku gdy ponad połowa jej
subskrybowanego kapitału
podstawowego została utracona w
efekcie zakumulowanych strat. Taka
sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku
odliczenia od rezerw (i wszystkich
innych elementów uznawanych za część
środków własnych przedsiębiorstwa)
zakumulowanych strat powstaje
ujemna skumulowana kwota, która
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TAK/NIE
Brak możliwości poprawy

przekracza połowę subskrybowanego
kapitału zakładowego;
b) w przypadku spółki, w której co
najmniej niektórzy członkowie ponoszą
nieograniczoną odpowiedzialność za jej
zadłużenie (spółka jawna, spółka
komandytowa) (innej niż MŚP, które
istnieje od mniej niż trzech lat), w
przypadku gdy ponad połowa jej
kapitału wykazanego w sprawozdaniach
finansowych tej spółki została utracona
w efekcie zakumulowanych strat;
c) jeśli przedsiębiorstwo podlega
zbiorowemu postępowaniu w związku z
niewypłacalnością lub zgodnie z
prawem krajowym spełnia kryteria
objęcia takim podstępowaniem na
wniosek jej wierzycieli;
d) jeśli otrzymał pomoc na ratowanie i
nie spłacił do tej pory pożyczki ani nie
zakończył umowy gwarancji lub
otrzymał pomoc na restrukturyzację i
nadal podlega planowi
restrukturyzacyjnemu (realizuje plan)
W ramach tego kryterium sprawdzane
będzie czy Grantobiorca nie jest
podmiotem znajdującym się w trudnej
sytuacji .
Kryterium obligatoryjne; niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie projektu
badawczo‐rozwojowego
2.

Grantobiorcą jest
przedsiębiorstwo z
sektora MŚP

W ramach tego kryterium sprawdzane
będzie czy Grantobiorca są uprawnieni
do ubiegania się o wsparcie w ramach
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TAK/NIE
Brak możliwości poprawy

ogłoszonego konkursu (zgodnie z
katalogiem wnioskodawców
określonym w regulaminie danego
konkursu)
Kryterium obligatoryjne; niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie projektu
badawczo‐rozwojowego
3.

Grantobiorcą jest
przedsiębiorstwo
posiadające siedzibę na
terenie ZIT WrOF

Wsparcie adresowane do
przedsiębiorstw posiadających siedzibę
na obszarze różnych gmin ZIT WrOF ma
szansę skutkować bardziej
zrównoważonym rozwojem całego
obszaru funkcjonalnego.

TAK/NIE
Brak możliwości poprawy

Kryterium obligatoryjne; niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie projektu
badawczo‐rozwojowego
Weryfikacja na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie oraz
dokumentów rejestrowych wprost
przedmiotowy fakt)
4.

Jeden Grantobiorca może
złożyć tylko jeden
wniosek o grant

Ocenie podlegać będzie czy jeden
Grantobiorca złożył jeden wniosek o
grant w ramach projektów, które są
realizowane przez niżej wymienione
podmioty w ramach naboru
ogłoszonego przez Dolnośląską
Instytucję Pośredniczącą nr RPDS.
01.02.02‐IP.01‐02‐180/16
Kryterium obligatoryjne; niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie projektu
badawczo‐rozwojowego
Weryfikacja na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie oraz innych
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TAK/NIE
Brak możliwości poprawy

informacji.
5.

Grantobiorca nie może
podlegać wykluczeniu z
możliwości
dofinansowania na
podstawach określonych
w pkt. 6 Regulaminu
Konkursu DIP.

Kryterium obligatoryjne; niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie projektu
badawczo‐rozwojowego

W ramach Działania 1.2, Schematu
1.2.C.b z dofinansowania wykluczone są
projekty wpisujące się w działalność
wymienioną w:
‐ art. 1 ust. 1 rozporządzenia 1407/2013
oraz
‐ art. 3 ust. 3 rozporządzenia EFRR
na podstawie paragrafu 3
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie udzielania pomocy
de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014‐
2020 będącego podstawą udzielenia
wsparcia.
Ponadto w ramach Działania 1.2,
Schematu 1.2.C.b o dofinansowanie nie
mogą ubiegać się Grantobiorcy:
a)
którzy zostali wykluczeni z
możliwości otrzymania środków
przeznaczonych na realizację
programów finansowanych z udziałem
środków europejskich, na podstawie
art. 207 o finansach publicznych;
b)
na których ciąży obowiązek
zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE
uznającej pomoc za niezgodną z
prawem oraz ze wspólnym rynkiem w
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TAK/NIE
Brak możliwości poprawy

rozumieniu art. 107 TFUE;
c)
karani na mocy przepisów
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 769), zakazem dostępu do
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 885 ze zm.);
d)
karani na podstawie art. 9 ust. 1
pkt. 2a ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
1541, z późn. zm.).
Weryfikacja na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie oraz innych
informacji
6.

Przedmiot projektu
badawczo‐rozwojowego
dotyczy innowacji
produktowej lub
procesowej – grant
zostanie przeznaczony na
usługę badawczo‐
rozwojową dotyczącą
wdrożenia lub rozwoju
produktu lub technologii

Ocenie podlega, czy projekt przyczyni
się do wprowadzenia innowacji
produktowej lub procesowej.
W konkursie nie jest możliwe
dofinansowanie projektów, których
efektem jest wyłącznie powstanie
rozwiązania stanowiącego innowację
marketingową lub organizacyjną.
Do oceny kryterium przyjmuje się
następującą definicję: przez innowację
należy rozumieć wprowadzenie do
praktyki w gospodarce nowego lub
znacząco ulepszonego rozwiązania w
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TAK/NIE
Brak możliwości poprawy

odniesieniu do produktu (towaru lub
usługi), procesu, marketingu lub
organizacji.
Zgodnie z ww. definicją można
rozróżnić:
• innowację produktową– oznaczającą
wprowadzenie na rynek przez dane
przedsiębiorstwo nowego towaru lub
usługi lub znaczące ulepszenie
oferowanych uprzednio towarów i usług
w odniesieniu do ich charakterystyk lub
przeznaczenia;
• innowację procesową– oznaczającą
wprowadzenie do praktyki w
przedsiębiorstwie nowych lub znacząco
ulepszonych metod produkcji lub
dostawy;
• innowację marketingową –
oznaczającą zastosowanie nowej
metody marketingowej obejmującej
znaczące zmiany w wyglądzie produktu,
jego opakowaniu, pozycjonowaniu,
promocji, polityce cenowej lub modelu
biznesowym, wynikającej z nowej
strategii marketingowej
przedsiębiorstwa;
• innowację organizacyjną– polegającą
na zastosowaniu w przedsiębiorstwie
nowej metody organizacji jego
działalności biznesowej, nowej
organizacji miejsc pracy lub nowej
organizacji relacji zewnętrznych.
Dofinansowanie może otrzymać
wyłącznie projekt, który przyczyni się do
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powstania innowacji produktowej lub
innowacji procesowej.
Dodatkowym efektem projektu może
być wprowadzenie nowych rozwiązań
organizacyjnych lub nowych rozwiązań
marketingowych prowadzących do
poprawy produktywności i efektywności
przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje
innowacji, będące dodatkowym
efektem projektu wymienione we
wniosku o dofinansowanie nie
podlegają ocenie.
Ocena eksperta. Oceniane na podstawie
opisu wniosku o dofinansowanie.
7.

Zgodność z regionalnymi
inteligentnymi
specjalizacjami Dolnego
Śląska

W ramach kryterium sprawdzane
będzie czy założenia realizacji projektu
przedstawionego przez Grantobiorcę,
wpisuje się w specjalizacje i podobszary
dolnośląskich regionalnych
inteligentnych specjalizacji
wymienionych w dokumencie „Ramy
Strategicznie na rzecz inteligentnych
specjalizacji Dolnego Śląska” –
aktualizacja przyjęta uchwałą nr
1063/V/15 Zarządu Województwa
Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2015)
(załącznik RSI).
RSI ‐ Regionalna Strategia Innowacji dla
Województwa Dolnośląskiego na lata
2011‐2020 (RSI WD) została przyjęta
uchwałą nr 1149/IV/11 Zarządu
Województwa Dolnośląskiego z dnia 30
sierpnia 2011 r. (z późn. zm.) załącznik
RSI – przyjęty uchwałą nr 1063/V/15
Zarządu Województwa Dolnośląskiego z
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TAK/NIE

Możliwości jednorazowej
korekty

dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia programu rozwoju pn.
„Regionalna Strategia Innowacji dla
Województwa Dolnośląskiego na lata
2011‐2020” po dokonaniu aktualizacji i
przeprowadzeniu konsultacji
społecznych.
Kryterium obligatoryjne; niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie projektu
badawczo‐rozwojowego
Kryterium weryfikowane w oparciu o
treść wniosku o dofinansowanie
projektu oraz treść załączników

8.

Projekt badawczo‐
rozwojowy zakłada
współpracę z jednostką
naukową, będącą
wykonawcą usługi

Kryterium obligatoryjne; niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie projektu
badawczo‐rozwojowego

TAK/NIE
Brak możliwości poprawy

Weryfikacja na podstawie zapisów we
wniosku o grant
9.

10.

Projekt badawczo‐
rozwojowy nie został
fizycznie ukończony lub w
pełni zrealizowany przed
przystąpieniem do
procedury o udzielenie
grantu

Kryterium obligatoryjne; niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie projektu
badawczo‐rozwojowego

Grantobiorca nie
wyczerpał limitu
otrzymania pomocy de
minimis w sytuacji, w
której wnioskuje o
przyznanie grantu w

Kryterium obligatoryjne; niespełnienie
kryterium oznacza odrzucenie projektu
badawczo‐rozwojowego

TAK/NIE
Brak możliwości poprawy

Weryfikacja na podstawie zapisów we
wniosku o grant
TAK/NIE

Możliwości jednorazowej
korekty
Weryfikacja na podstawie zaświadczeń
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11.

formie pomocy de
minimis a nie pomocy
publicznej

otrzymanej pomocy de minimis przez
Grantobiorców.

Sytuacja finansowa
Grantobiorcy

W ramach kryterium będzie
sprawdzane czy sytuacja finansowa
Grantobiorcy gwarantuje możliwość
realizacji projektu

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości otrzymania
dofinansowania).

Posiadanie promesy kredytowej,
umowy kredytowej, na minimalną
kwotę równą wartości dofinansowania,
oznaczać będzie spełnienie kryterium.

Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

Posiadanie umowy pożyczki, promesy
pożyczki wraz z wyciągiem z konta
bankowego pożyczkodawcy (nie
starszego niż 7 dni kalendarzowych
przed złożeniem wniosku o grant) na
minimalną kwotę równą całkowitym
wydatkom, oznaczać będzie spełnienie
kryterium.

Brak możliwości dokonania
korekty

Przedstawienie przez Grantobiorców
(na okoliczność posiadania środków
finansowych na realizację projektu)
wyciągu z rachunku bankowego
Grantobiorcy (nie starszego niż 7 dni
kalendarzowych przed złożeniem
wniosku o grant) na minimalną kwotę
równą całkowitym wydatkom, oznaczać
będzie spełnienie kryterium.
W pozostałych przypadkach dokonana
zostanie ocena sytuacji finansowej na
podstawie przedstawionych
dokumentów finansowych.
12.

Wpływ projektu na zasady
horyzontalne UE

W ramach kryterium będzie
sprawdzane czy projekt jest co najmniej
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Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne

neutralny w zakresie poniższych zasad
horyzontalnych:


promowanie równości szans
mężczyzn i kobiet;

Zasada ta ma prowadzić do
podejmowania działań na rzecz
osiągniecia stanu, w którym kobietom i
mężczyznom przypisuje się taką samą
wartość społeczną, równe prawa i
równe obowiązki oraz gdy mają oni
równy dostęp do zasobów (środki
finansowe, szanse rozwoju), z których
mogą korzystać. Zasada ta ma
gwarantować możliwość wyboru drogi
życiowej bez ograniczeń wynikających
ze stereotypów płci


niedyskryminacji (w tym
niedyskryminacji ze względu na
niepełnosprawność);
Niedyskryminacja rozumiana jako
umożliwienie wszystkim osobom – bez
względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę lub
pochodzenie etniczne, wyznawaną
religię lub światopogląd, orientację
seksualną, miejsce zamieszkania –
sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa
we wszystkich dziedzinach życia na
jednakowych zasadach.
W tym miejscu analizowana będzie
także zgodność projektu z koncepcją
uniwersalnego projektowani5 w
przypadku nowych produktów
wytworzonych w ramach projektu.


Zasadę zrównoważonego
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(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości otrzymania
dofinansowania).
Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku
Brak możliwości dokonania
korekty

rozwoju
Wpływ realizacji projektu na zasadę
zrównoważonego rozwoju ‐ głównym
założeniem jest zachowanie zasobów i
walorów środowiska w stanie
zapewniającym trwałe i nie doznające
uszczerbku możliwości korzystania z
nich zarówno przez obecne, jak i
przyszłe pokolenia. Działania te muszą
jednocześnie dążyć do zachowania
trwałości procesów przyrodniczych oraz
naturalnej różnorodności biologicznej.
W praktyce może to oznaczać
podejmowanie zaostrzonych działań
wykraczających poza obowiązujące
przepisy prawa krajowego jak i UE w
zakresie ochrony środowiska, dotyczyć
może także wdrożonych w jednostkach
systemów zarządzania środowiskiem
oraz stosowania zielonych zamówień
publicznych.
Państwa członkowskie i Komisja
zapewniają, aby wymogi ochrony
środowiska, efektywnego
gospodarowania zasobami,
dostosowanie do zmian klimatu i
łagodzenie jej skutków, różnorodność
biologiczna, odporność na klęski
żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i
zarządzanie ryzykiem były promowane
podczas przygotowywania i wdrażania
umów partnerstwa i programów
13.

Zasadność i adekwatność
wydatków

W ramach kryterium będzie
sprawdzane czy wszystkie planowane
wydatki kwalifikowane w ramach
projektu są konieczne do osiągnięcia
jego celów oraz czy proponowana
wysokość wydatków jest adekwatna do
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Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości otrzymania
dofinansowania).

wdrożenia zaplanowanych działań
Komisja Oceny Wniosku może
rekomendować korektę kosztów
kwalifikowalnych poszczególnych
projektów do wysokości 10% ich łącznej
wartości i dopiero pod tym warunkiem
uznać kryterium „Zasadności i
adekwatność wydatków” za spełnione.
Rekomendacja korekty kosztów
kwalifikowalnych do wysokości 10%
oznacza sytuację, w której członkowie
KOP uznają, że określony wydatek nie
jest wydatkiem koniecznym do
osiągnięcia celów projektu, lub jego
wysokość nie jest adekwatna do
zaplanowanych działań.
Powoduje to w przypadku
zakwestionowania::
a) zasadności wydatku, obniżenie
wydatków kwalifikowanych o całkowitą
wartość kwalifikowaną niezasadnego
wydatku
b) adekwatności wydatków, obniżenie
wydatku kwalifikowanego o
nieadekwatną, zakwestionowaną
wartość wydatku
Korekta kosztów kwalifikowalnych
poszczególnych projektów powyżej 10%
ich łącznej wartości stanowi podstawę
do uznania kryterium „Zasadności i
adekwatność wydatków” za
niespełnione.
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Niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
wniosku
Brak możliwości dokonania
korekty

KRYTERIA FAKULTATYWNE, DODATKOWE
1.

Wpływ realizacji projektu
na zasadę
zrównoważonego
rozwoju

Kryterium fakultatywne, otrzymanie 0
pkt nie stanowi o odrzuceniu projektu
W ramach kryterium oceniany będzie
wpływ projektu na zasadę
zrównoważonego rozwoju

0‐1 pkt
0 – wpływ neutralny
1 – wpływ pozytywny

‐ neutralny (0)
‐pozytywny (1)
Pozytywny wpływ projektu na zasadę
zrównoważonego rozwoju będzie
obejmował m.in. podejmowanie
zaostrzonych działań wykraczających
poza obowiązujące przepisy prawa
krajowego jak i UE w zakresie ochrony
środowiska, dotyczyć może także
wdrożonych w jednostkach systemów
zarządzania środowiskiem oraz
stosowania zielonych zamówień
publicznych.
2.

Grantobiorca zakłada
zgłoszenie patentowe

Kryterium fakultatywne, otrzymanie 0
pkt nie stanowi o odrzuceniu projektu
Weryfikacja na podstawie zapisów we
wniosku o grant

3.

Grantobiorca zakłada
zgłoszenie wzoru
użytkowego

Kryterium fakultatywne, otrzymanie 0
pkt nie stanowi o odrzuceniu projektu
Weryfikacja na podstawie zapisów we
wniosku o grant
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0‐2 pkt.
0 – brak założenia
zgłoszenia patentowego
2 – zobowiązanie się do
zgłoszenia patentowego
0 – 2 pkt.
0 – brak założenia
zgłoszenia wzoru
2 – zobowiązanie się do
zgłoszenia wzoru

4.

5.

Grantobiorca zakłada
zgłoszenie wzoru
przemysłowego

Doświadczenie
Grantobiorcy

Kryterium fakultatywne, otrzymanie 0
pkt nie stanowi o odrzuceniu projektu

0 – 2 pkt.

Weryfikacja na podstawie zapisów we
wniosku o grant

2 – zobowiązanie się do
zgłoszenia wzoru

Kryterium fakultatywne, otrzymanie 0
pkt nie stanowi o odrzuceniu projektu

0 – 2 pkt.

W ramach kryterium oceniany będzie
sprawdzane czy Grantobiorca
zrealizował już przynajmniej jeden
projekt badawczo‐rozwojowy we
współpracy z jednostką naukową.
Weryfikacja na podstawie zapisów we
wniosku o grant
6.

Poziom innowacyjności

W ramach kryterium sprawdzane jest
czy projekt zakłada:
‐

wprowadzenie nowej usługi lub
produktu lub procesu
produkcyjnego na poziomie
przedsiębiorstwa (0 pkt.)

‐

wprowadzenie usługi lub
produktu znanej/go i
stosowanej/go w Polsce: do 3
lat (1 pkt.)

‐

znanego ale niestosowanego
dotychczas lub nieznanego i
niestosowanego dotychczas (2
pkt.)

i/lub
wdrożenie procesu produkcyjnego
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0 – brak założenia
zgłoszenia wzoru

0 – wnioskodawca nie
zrealizował we współpracy
z jednostką naukową
żadnego projektu
2 – wnioskodawca
zrealizował przynajmniej
jeden projekt badawczo‐
rozwojowy we współpracy
z jednostką naukową
0‐4 pkt.

znanego i stosowanego w Polsce:
‐

wprowadzenie nowej usługi lub
produktu lub procesu
produkcyjnego na poziomie
przedsiębiorstwa (0 pkt.)

‐

do 3 lat (1 pkt.)

‐

znanej ale niestosowanej
dotychczas nieznanej i
niestosowanej dotychczas (2
pkt.)

Ocena eksperta. Oceniane na
podstawie opisu wniosku o
dofinansowanie i dokumentacji
projektowej oraz opinii o
innowacyjności
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