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Kryteria wyboru projektu  

Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu 
Działanie: 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej 
Poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich 
Priorytet Inwestycyjny:  1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (...) 
Cel szczegółowy: zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 
Schemat: wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich  
 

 

 

Kryterium 

 

 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym 

terminie i do właściwej instytucji 
 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu  
w terminie oraz do instytucji wskazanej w regulaminie o konkursu, w odpowiedzi na 
właściwy konkurs 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony na właściwym 

formularzu 
 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku  
o dofinansowanie projektu w formie wydruku z generatora wniosków  
o dofinansowanie projektu udostępniony przez IZ RPO. Wydruk wniosku 
o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest ostateczną 
wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o  wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

B.1 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, 
tj. przedsiębiorstwo odpryskowe1. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

                                                           
1 Spółki: 
• spin off - spółka prawa handlowego, w której spółka celowa  utworzona przez uczelnię posiadającą siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu komercjalizacji wyników badań 

naukowych,  posiada swoje udziały. Za spin-off zostanie również uznane przedsiębiorstwo w którym uczelnia niepubliczna z województwa kujawsko-pomorskiego posiada bezpośrednio swoje udziały, 
o ile celem działania takiego przedsiębiorstwa jest wdrażanie bezpośrednio na rynku wyników prac B+R poprzez oferowanie usług lub towarów opartych na wynikach tychże prac.  
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Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium 
województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na 
terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy  
o dofinansowanie projektu.  
 
Weryfikacji będzie podlegał wpis do odpowiedniego rejestru:  
• w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych2 w Krajowym Rejestrze 

Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na 
terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki. 
 

B.2 

Niepodleganie wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

 
Wykluczenia podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy): 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu  
z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na 
podstawie: 
• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 
• 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1212 ze zm.). 

 
Ocenie podlega również: 
− 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, 

− czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu 
pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
• spin out - spółka  prawa handlowego, w której pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny będący w stosunku pracy z uczelnią z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim posiada swoje 

udziały. Spółka jest związana z wyżej  wymienioną uczelnią umową w zakresie wykorzystania wyników prac intelektualnych. 
2
W ramach niniejszego konkursu Instytucja Zarządzająca RPO dopuszcza możliwość ubiegania się o wsparcie spółek kapitałowych w organizacji. W takiej sytuacji na moment podpisania umowy o dofinansowanie 

projektu wnioskodawca musi być wpisany do właściwego rejestru.    
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i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji3. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki. 
 
Wykluczenia przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu): 
 
Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych  
z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa: 
• w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)(dalej: 
rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014), 

• w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  
• w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), 
• 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 i przepisów 
szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz 
w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006). 

 
Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację przedmiotu projektu lub kodu 
PKD/EKD pod kątem czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana 
w ramach działania. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem 
rodzajów pomocy publicznej właściwej dla danego projektu oraz przewidywanych 
rodzajów wydatków kwalifikowanych. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  
 

B.3 Miejsce realizacji  projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-
pomorskiego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  
 
 
 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
3
 Zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. d) rozporządzenia 1301/2013 ze wsparcia EFRR są wykluczone przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.  
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B.4 

Załączniki do wniosku  
o dofinansowanie projektu są 

kompletne, poprawne i zgodne 
z przepisami prawa polskiego 

i unijnego oraz wymogami Instytucji 
Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca wypełnił załączniki o dofinansowanie projektu 
zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania 

załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

 
W ramach kryterium istnieje możliwość 

poprawy błędów w załącznikach, o elementy 
wskazane przez IOK. Poprawa nie może 

prowadzić do istotnej modyfikacji projektu. 

B.5 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/ pomocy de minimis 

 
Ocena polega na sprawdzeniu czy pomoc publiczna występująca w projekcie jest 
zgodna z: 

• art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 Pomoc na usługi doradcze 
na rzecz MŚP oraz zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi 
doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417, dalej: rozporządzenia na 
usługi doradcze) lub 

• art. 28 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 Pomoc dla MŚP na 
wspieranie innowacyjności oraz zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe 
i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (Dz. U. poz. 2010, dalej: rozporządzenie na wspieranie 
innowacyjności). 

 
W przypadku kosztów projektu, które nie kwalifikują się do objęcia wsparciem 
w ramach rozporządzenia na usługi doradcze albo rozporządzenia na wspieranie 
innowacyjności, a także w przypadku gdy beneficjentem wsparcia jest duże 
przedsiębiorstwo, ocenie podlega czy pomoc jest zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(Dz. U. poz. 488). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  
 
Przedmiotowe kryterium będzie analizowane z uwzględnieniem rodzajów pomocy 
publicznej właściwej dla danego projektu. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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B.6 
Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych  
w Podziałaniu 1.3.1 

 
Ocenie podlega czy projekt, polegający na zakupie wsparcia doradczego dotyczącego 
pobudzania transferu technologii i procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-
rozwojowych przedsiębiorstw odpryskowych, umożliwi zrealizowanie celu 
Poddziałania 1.3.1, którym jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw. W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane  zadania służą 
realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.7 Wskaźniki realizacji projektu 

 
Ocenie podlega: 
 
• czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz 

podano czas ich osiągnięcia? 
• czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?  
• czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  
 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
 

W ramach kryterium istnieje możliwość 
poprawy błędów, o elementy wskazane 

przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 

B.8 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego 

 
Ocenie podlega czy wkład własny jest zgodny z wybranym przez wnioskodawcę 
programem pomocowym. 
 
W przypadku kosztów w ramach projektu objętych: 
 

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)  

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 grudnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz 
innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2010) 

 
minimalny wkład własny wynosi 15 %. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

 
W ramach kryterium istnieje możliwość 
poprawy błędów, o elementy wskazane 

przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
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B.9 

Projekt nie został rozpoczęty przed 
złożeniem wniosku  

o dofinansowanie projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt nie został rozpoczęty4 przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.10 
 

Wykonalność instytucjonalna 
projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt jest wykonalny pod względem instytucjonalnym, 
w szczególności: 
 
• czy  harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres 

rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych oraz innych 
procedur związanych z wyłonieniem oferenta/wykonawcy5 i inne okoliczności 
niezbędne do realizacji projektu? 

• czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania 
projektu i osiągnięcia  celów  projektu?  

• czy w wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną tj. wskazał, że posiada 
lub pozyska odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie niezbędne do prawidłowej 
realizacji projektu? 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

 
W ramach kryterium istnieje możliwość 

poprawy błędów w harmonogramie 
realizacji projektu, o elementy wskazane 

przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 

 

B.11 Kwalifikowalność wydatków 

 
Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki 
kwalifikowalności, tj.  
 
• czy zostaną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. po dniu 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu a przed dniem 30 czerwca 
2018 r.)? 

• czy wydatki są zgodne z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków 
aktualnymi na dzień ogłoszenia o konkursie? 

• czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP? 
• czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu? 
• czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione  

w związku z realizacją projektu? 
• czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

 
W ramach kryterium istnieje możliwość 
poprawy błędów, o elementy wskazane 

przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 

                                                           
4 Rozpoczęcie prac oznacza podjęcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania, które sprawi, że przedsięwzięcie staje się nieodwracalne. Patrz art. 2 pkt. 23) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
5
 Należy pamiętać, że w kryterium C.1.4 ocenie podlega kwalifikowalność podmiotowa wykonawcy usługi, tzn. że wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania wyboru wykonawcy usługi przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie projektu. Przy czym ze względu na przepisy prawa pomocy publicznej Wnioskodawca na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu powinien dysponować umową warunkową/listem 

intencyjnym, tak by nie naruszyć efektu zachęty poprzez zawarcie prawnie wiążącego i nieodwracalnego zobowiązania do realizacji usługi. 
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zasad uzyskiwania lepszych efektów z danych nakładów? 
• czy wydatki zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę 

dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku?  
• czy koszty kwalifikowalne są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej 

wysokości?  
• czy wydatki są logicznie powiązane i wynikają z zaplanowanych działań? 
 
W przedmiotowym konkursie usługa udostępnienia przestrzeni biurowej jest 
wydatkiem kwalifikowalnym, jednakże nie może przekroczyć on 20% wydatków 
kwalifikowalnych w ramach projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  

B.12 
Zgodność z zasadami 

horyzontalnymi 

 
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym:   

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  
2. Zasadą  równości  szans  i  niedyskryminacji,  w  tym  dostępności  dla  osób  

z niepełnosprawnościami.   
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  

 
Każda  z  powyższych  zasad  podlega  oddzielnej  ocenie. 
Projekt  musi  wykazywać pozytywny  lub  neutralny  wpływ  w  zakresie  każdej  
polityki  horyzontalnej. O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu 
wnioskodawca wskaże szczegółowe  uzasadnienie,  dlaczego  dany  projekt  nie jest  
w  stanie  zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad  
a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.13 
Wykonalność finansowa  
i ekonomiczna projektu 

 
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została 
przeprowadzona poprawnie, w szczególności: 
 
• czy kondycja finansowa przedsiębiorstwa w okresie bezpośrednio 

poprzedzającym okres realizacji projektu nie wskazuje na trudną sytuację 
finansową przedsiębiorstwa? 

• czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem 
przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,  

• czy wskazano wiarygodne źródła finansowania wkładu własnego oraz 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

 
W ramach kryterium istnieje możliwość 
poprawy błędów, o elementy wskazane 

przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 
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wydatków niekwalifikowalnych?, 
• czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych6 błędów rachunkowych?, 
• czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania 

takich analiz? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  

B.14 
Zgodność dokumentacji projektowej 

z Regulaminem konkursu 

 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu 
zgodnie z Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

 
W ramach kryterium istnieje możliwość 
poprawy błędów, o elementy wskazane 

przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do 
istotnej modyfikacji projektu. 

B. 15 
Maksymalna wartość 

dofinansowania 

 
Ocenie podlega czy maksymalna wartość dofinansowania, o którą ubiega się 
wnioskodawca, nie przekracza 100 000 zł. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 Projekt wpisuje się w regionalną 
strategię inteligentnej specjalizacji 

 
Ocenie podlega czy projekt realizowany przez wnioskodawcę wpisuje się 
w inteligentne specjalizacje regionu.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

C.1.2 Zgodność przedmiotu projektu ze 
strategią biznesową  

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca wykazał, że przedmiot projektu wpisuje się w jego 
strategię biznesową. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

                                                           
 



Załącznik do uchwały Nr 29/2016 
                                         KM RPO WK-P na lata 2014-2020 

                                          z dnia 2 czerwca 2016 r.  

9 

 

C.1.3 Ograniczenie wsparcia dla dużych 
przedsiębiorstw 

 
W przypadku ubiegania się o wsparcie przez duże przedsiębiorstwo7 należy ocenić 
czy wnioskodawca oświadczył, że zapewnieni dyfuzję pozyskanej wiedzy do 
gospodarki regionu oraz opisał w jaki sposób tego dokona. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  
 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.4 Kwalifikowalność podmiotowa 
wykonawcy usługi 

 
Zakładana do realizacji we wniosku o dofinansowanie projektu usługa będzie 
świadczona przez: 
• akredytowane8 IOB9 lub IOB zgłoszone do akredytacji10 najpóźniej w dniu 

ogłoszenia konkursu lub 
• IOB11 spełniająca łącznie następujące warunki: 

o działająca min. 3 lata liczone od daty ogłoszenia przedmiotowego 
konkursu; 

o posiadająca  ustalone  i  spisane  standardy  zapewnienia  jakości 
świadczonych  usług w postaci odpowiednich regulaminów lub normy 
ISO; 

o posiadająca doświadczenie w świadczeniu usługi doradczej w zakresie 
innowacji12, tj. w ciągu przynajmniej 2 lat wykonała przynajmniej 5 
tego typu usług (poświadczone opłaconymi przez przedsiębiorców 
fakturami lub zaświadczeniami de minimis) lub 

• konsorcjum IOB, w którym przynajmniej jeden z podmiotów spełnia wszystkie 
powyższe warunki lub 

• akademickie inkubatory przedsiębiorczości lub centra transferu technologii lub 
spółki celowe, o których stanowią art. 86 i 86 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

                                                           
7
 Definicja zgodna z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) 
8
 W ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju. 

9
 IOB - każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który łącznie spełnia dwa warunki:  

a) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (nonprofit) oraz  

b) w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.  

Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 
10 

Jw. 
11

 Patrz przypis 6. 
12 

Oznaczają doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone 

(art. 2 pkt.94) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 . 
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C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe 

 
 
 
 

Liczba punktów 

możliwa do 

uzyskania 

Minimalna liczba 

punktów niezbędna 

do spełnienia 

kryterium  

C.2.1 

 
Projekt jest zgodny z 4 typem 
projektów przewidzianych do 

wsparcia w ramach  
Poddziałania 1.3.1 SzOOP 

 
Projekty zakładające zakup wsparcia doradczego dotyczącego pobudzania transferu 
technologii i procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych 
przedsiębiorstw odpryskowych, w szczególności: 
 

a) usługi doradcze w zakresie innowacji13 i usług wsparcia innowacji14, w tym 
m.in. w zakresie zawierania umów np. licencyjnych, sprzedaży własności do 
wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o wykonanie usług 
badawczych, o współpracę badawczo-rozwojową, o przeniesienie 
autorskich praw majątkowych – 5 pkt; 

b) usługi doradcze w zakresie budowania i utrzymywania sieci powiązań 
miedzy środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym 
doradztwo w zakresie zawierania umów o powiązaniu kooperacyjnym  - 
2  pkt; 

c) nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami 
środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów 
komercjalizacji wyników badań naukowych – 2 pkt. 

 
Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą też być 
związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe 
usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Powyższe 
ograniczenie nie dotyczy usługi udostępnienia przestrzeni biurowej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  
 

0 – 7 według 
oceny 

punkty się sumują 
2 pkt. 

C.2.2 Przynależność do sektora MŚP 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym 
przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją określoną  
w Załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki.  

Tak – 2 
Nie - 0 

n/d 

                                                           
13

 Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 94) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
14

 Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 95) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Usługi wsparcia innowacji nie mogą być samodzielnie realizowanym typem projektu. Ich koszty będą kwalifikowalne jedynie 

w sytuacji, gdy będą elementem dodatkowym w projekcie. 
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C.2.3 
Współpraca w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia 

 
Ocenie podlega stopień, w jakim zwiększy się współpraca ze sektorem 
przedsiębiorstw15 w wyniku zrealizowanej w ramach projektu usługi/działania. 
 
W ramach tego kryterium weryfikowane będzie, czy dzięki zrealizowanej w ramach 
projektu usługi/działaniu przedsiębiorstwo odpryskowe rozpocznie/zwiększy 
zakres swojej współpracy z przedsiębiorstwami w ciągu maksymalnie roku od 
zakończenia realizacji projektu: 
 
• w przypadku rozpoczęcia współpracy z przedsiębiorstwem – 1 pkt 
• w przypadku zwiększenia zakresu współpracy o  jedno przedsiębiorstwo – 1 pkt 
• w przypadku zwiększenia zakresu współpracy o dwa przedsiębiorstwa – 2 pkt 
• w przypadku zwiększenia zakresu współpracy o trzy i więcej przedsiębiorstw – 

3 pkt  
 
W dokumentacji projektowej wnioskodawca powinien przedstawić opis 
działań/usług, które zamierza podjąć/pozyskać, by poszerzyć swoją współpracę 
z przedsiębiorstwami. Na etapie oceny eksperci będą weryfikować, czy 
przedstawiony zakres działań/usług przełoży się na zwiększenie zakresu współpracy 
z przedsiębiorstwami. Na etapie rozliczania projektu wnioskodawca będzie 
zobowiązany przedłożyć umowy świadczące o nawiązaniu rzeczywistej współpracy 
z przedsiębiorstwami.     
 
W ramach kryterium nie wlicza się współpracy z przedsiębiorstwami powiązanymi 
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz 
załączniki. 
 

0 - 3 według 
oceny 

n/d 

C.2.4 
Wzrost nakładów na działalność B+R 

w przedsiębiorstwie 

 
Ocenie podlegać będzie planowany wzrost nakładów na działalność B+R 
w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, niezależnie od źródła pochodzenia środków. 
Przez nakłady na działalność B+R rozumie się nakłady wewnętrzne i zewnętrzne 
poniesione w roku sprawozdawczym na prace B+R w przedsiębiorstwie.  
 
Ocenie podlega czy w wyniku realizacji projektu: 

• wnioskodawca poniesie nakłady na B+R w roku zakończenia projektu
16 - 1 pkt 

• wnioskodawca zwiększy nakłady o 20 % na działalność B+R w roku zakończenia 
realizacji projektu w stosunku do nakładów na B+R w roku poprzedzającym 
złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. – 2 pkt 

0 – 2 według 
oceny 

n-d 

                                                           
15

 W ramach kryterium nie wlicza się współpracy podjętej z innymi przedsiębiorstwami odpryskowymi.  
16

 Dotyczy przedsiębiorstw odpryskowych, które dotychczas nie ponosiły wydatków B+R. 
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Na etapie oceny projektu, wzrost nakładów na działalność B+R oceniany jest na 
podstawie deklaracji Wnioskodawcy, ale przy rozliczeniu wsparcia weryfikowany 
jest rzeczywisty wzrost nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwie na 
podstawie danych zawartych w formularzu PNT-01.  
W umowie o dofinansowanie projektu Wnioskodawca zostanie zobowiązany do 
przedłożenia stosowanych dokumentów w celu wykazania wzrostu nakładów na 
prace B+R w przedsiębiorstwie. W przypadku nie spełnienia tego warunku 
otrzymane dofinansowanie zostanie proporcjonalne zmniejszone.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz 
załączniki. 
 

C.2.5 
Komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami 

 
Ocenie podlega czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym/  
zrealizowanym   ze   środków   Unii   Europejskiej   lub   środków   własnych. 
Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie/ dopełnianie się projektów.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz 
załączniki. 
 

0 – Nie 
1 - Tak 

n/d 

 


