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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020  
Kryteria wyboru projektów 

I oś priorytetowa PO IR Projekty B+R przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

Kryteria oceny formalnej 

Kryteria oceny formalnej - wniosek: 

 Złożenie wniosku w ramach właściwego  konkursu 

 Kompletność wniosku o dofinansowanie. 
 

Kryteria formalne - Wnioskodawca: 

 Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie 

 Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania. 
 

Kryteria formalne - projekt: 

 Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania 

 Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 

 Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IR 
 

Kryterium formalne specyficzne: 

 Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 

 Wniosek o dofinansowanie dotyczy projektu, który otrzymał  Seal of Excellence 

 Projekt  jest zgodny z  zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w  art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 
 

Kryteria oceny merytorycznej 

Kryteria dostępu 

 Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej 

 Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację 
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KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 

lp. nazwa kryterium opis kryterium ocena 

Kryteria formalne - wniosek: 

1. 
Złożenie wniosku w ramach 
właściwego konkursu 

Wniosek złożono w ramach właściwego konkursu. 
TAK/NIE 

2. 

 
Kompletność wniosku o 
dofinansowanie 

Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie 
przeprowadzania konkursu (RPK), tj.:  

 wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione; 
Uwaga: 
Wypełnienie pól wniosku znakami bądź informacjami, którym nie można przypisać 
związku z danym polem nie  stanowi  oczywistej omyłki i skutkuje jego odrzuceniem. 
   

 do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki przygotowane zgodnie z 
wymogami Instrukcji wypełniania wniosku i  RPK (tj. w szczególności w odpowiednich 
formatach/wzorach). 
 

TAK/NIE 

Kryteria formalne - Wnioskodawca: 

1. 

Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z ubiegania się  
o dofinansowanie 

W odniesieniu do Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone:  

 w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 
r., poz. 1870, z późn. zm.),  

 w 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)  

TAK/NIE 
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skutkujące wykluczeniem Wnioskodawcy z możliwości otrzymania środków 
przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz  

 w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2015 r. poz.1212 t. j. z 
późn.zm.). 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy dołączonego 
do dokumentacji projektu. Dodatkowo, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
projektu, IP wystąpi do Ministra Finansów o informację, czy wyłoniony Wnioskodawca, 
którego projekt został rekomendowany do dofinansowania, nie widnieje w  Rejestrze 
podmiotów wykluczonych.  

2. 

Wnioskodawca jest 
zarejestrowany i prowadzi 
działalność na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 

TAK/NIE 

3. 

Kwalifikowalność 
Wnioskodawcy  
w ramach działania 

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

W odniesieniu do konkursów, w których wsparcie skierowane zostało wyłącznie do 
przedsiębiorców spełniających kryteria mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa 
(MŚP), weryfikacji w tym kryterium podlegać będzie, czy Wnioskodawca   zadeklarował 
posiadany przez siebie  status MSP w rozumieniu ww. przepisów. 

W odniesieniu do konkursów, w których wsparcie skierowane zostało wyłącznie do 
przedsiębiorców innych niż mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwa (inni niż MŚP), 
weryfikacji w tym kryterium podlegać będzie, czy Wnioskodawca zadeklarował posiadany 
przez siebie status przedsiębiorcy innego niż MŚP  w rozumieniu ww. przepisów.  

Status Wnioskodawcy jest weryfikowany na etapie podpisania umowy o dofinansowanie 
projektu. 

TAK/NIE 
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Kryteria formalne - projekt: 
 
1. 

Wnioskowana kwota  
wsparcia jest zgodna  
z zasadami finansowania 
projektów obowiązującymi  
dla działania 

Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę dofinansowania zgodnie z: 

1) limitami wartości kosztów kwalifikowalnych  określonymi w RPK; 

2) wymogiem określonym w RPK dot. dopuszczalnego limitu na podwykonawstwo; 

3) przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (w tym w zakresie intensywności wsparcia 
po przyznaniu premii, o której mowa poniżej) przy zachowaniu odpowiednich dla 
poszczególnych rodzajów prac B+R pułapów, wynikających z rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, przedstawionych w poniższej 
tabeli: 

Tabela ilustrująca maksymalną intensywność pomocy 

Status przedsiębiorcy 

Maksymalna 
pomoc na 
badania 

przemysłowe 

Maksymalna 
pomoc na badania 

przemysłowe 
z uwzględnieniem 

premii 

Maksymalna 
pomoc na 

prace 
rozwojowe 

Maksymalna 
pomoc na prace 

rozwojowe 
z uwzględnieniem 

premii 

Mikroprzedsiębiorstwa 70% 80% 45% 60% 

Małe przedsiębiorstwa 70% 80% 45% 60% 

Średnie 
przedsiębiorstwa 

60% 75% 35% 50% 

 
W przypadku, gdy Wnioskodawca wnioskuje o premię z tytułu szerokiego 
rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art.  25 ust. 6 lit. b lit. ii ww. 
rozporządzenia, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że  
w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu: 

− zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w 
tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub 

TAK/NIE 
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− zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych  
zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW (w części A  wykazu 
czasopism, która została zamieszczona w dokumentacji konkursowej na stronie 
internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających 
swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub 

− zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego 
lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 

W przypadku zadeklarowania w dokumentacji projektowej, że wyniki projektu zostaną 
szeroko rozpowszechnione, z czym wiązać się będzie  zwiększenie intensywności 
udzielanej pomocy publicznej, przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie 
przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli 
trwałości przez Instytucję Pośredniczącą.    

2. 

Projekt jest zgodny z 
zasadą równości szans,  
o której mowa w art. 7 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013. 

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa 
w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 

TAK/NIE 

3. 

Przedmiot projektu nie 
dotyczy rodzajów 
działalności wykluczonych z 
możliwości uzyskania 
wsparcia w ramach danego 
działania PO IR 

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach 
danego działania PO IR, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości 
uzyskania pomocy na podstawie regulacji w zakresie pomocy publicznej na B+R (w 
szczególności działalności wymienionych 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) oraz na podstawie 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.  

Na podstawie ww. regulacji wsparciem nie mogą być objęte w szczególności: 

TAK/NIE 
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1) inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy 
działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 

2) przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 
pomocy państwa; 

3) inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną 
środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub 
ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 

4) działania bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów, tworzeniem  
i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi 
z prowadzeniem działalności wywozowej.  

Kryteria formalne specyficzne: 

1. Projekt zostanie rozpoczęty 
po dniu złożenia wniosku  
o dofinansowanie 

Za rozpoczęcie projektu uważa się w szczególności: rozpoczęcie badań przemysłowych 
lub prac rozwojowych, podpisanie umowy z dostawcą lub wykonawcą usług, dostawę 
towaru lub wykonanie usługi oraz samo rozpoczęcie świadczenia usługi, wpłatę zaliczki 
lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi. 

W przypadku zlecania usług badawczych w projekcie zewnętrznemu wykonawcy za 
rozpoczęcie projektu nie jest uważane i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie:  

 przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury wyboru zewnętrznego wykonawcy 
(np. wystosowanie zapytania ofertowego, złożenie oferty przez wykonawcę, ocena 
ofert);  

 zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą prac B+R; 

 podpisanie listów intencyjnych.  

W przypadku podmiotów zobowiązanych do dokonywania wydatków na podstawie 
regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 2164, z późn. zm.) wszczęcie postępowania i wyłonienie wykonawcy nie stanowi 

TAK/NIE 
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1 Dla obliczania ww. terminu zastosowanie znajdują zasady obliczania terminów określone w KPA. Zgodnie z art. 57 par. 3 K.p.a. termin oznaczony w miesiącach kończy się z 

upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Zatem, jeśli wniosek o 
dofinansowanie złożony zostanie w dniu 15 marca 2017 r. to powyższy wymóg zostanie spełniony, jeśli  wniosek do SME Instrument (faza II) został złożony nie wcześniej niż 15 
października 2015 r. 

rozpoczęcia projektu pod warunkiem, że Wnioskodawca w ogłoszeniu wszczynającym 
postępowanie zastrzegł możliwość unieważnienia postępowania w przypadku 
nieprzyznania mu środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z art. 93 ust.1a ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku projektów, które otrzymały Seal of Excellence, Wnioskodawca deklaruje, że 
realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku do SME 
Instrument  (faza II) w ramach Horyzontu 2020.  Wydatki mogą być kwalifikowane po dniu 
złożenia wniosku do SME Instrument  (faza II) w ramach Horyzontu 2020. 

2. 

Wniosek o dofinansowanie 
dotyczy projektu, który 
otrzymał Seal of Excellence  
w ciągu ostatnich 18 
miesięcy   

Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli: 

 Wnioskodawca  oświadczy o tożsamości wniosku złożonego do SME Instrument 
(faza II) w ramach Horyzontu 2020 oraz w konkursie w  ramach POIR,  

 załączy do wniosku o dofinansowanie wersję elektroniczną  wniosku, który został 
złożony do  SME Instrument (faza II) oraz dokument potwierdzający przyznanie 
Seal of Excellence (SoE), 

 wniosek został złożony do SME Instrument (faza II) w ciągu ostatnich 18 miesięcy1 
poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie do NCBR. 

TAK/NIE 

3. 

Projekt  jest zgodny z  
zasadą zrównoważonego 
rozwoju, o której mowa w 
art. 8 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 

 
 

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą  zrównoważonego rozwoju, o 
której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 

 

TAK/NIE 
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KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ  

KRYTERIA DOSTĘPU 

lp. nazwa kryterium opis kryterium ocena 

1.  Projekt obejmuje badania 
przemysłowe i prace 
rozwojowe albo prace 
rozwojowe  i dotyczy 
innowacji produktowej lub 
procesowej 
 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu badawczego, w 
którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac 
rozwojowych.  

Jako badania przemysłowe i prace rozwojowe, należy rozumieć badania przemysłowe i 
prace rozwojowe, o których mowa w art. 2  pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu: 

badania przemysłowe - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na 
celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, 
procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących 
produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych 
systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym 
lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy 
są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku 
technologii generycznych; 

eksperymentalne prace rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie  
i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii 
i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub 
ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład 
czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie 
nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie 
prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację 
nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model 
warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze 
udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt 

TAK/NIE 
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zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i 
projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku 
gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do 
wykorzystania do celów komercyjnych,  a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył 
on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują 
rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii 
produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie 
zmiany mają charakter ulepszeń. 

Prace nie mające charakteru badań przemysłowych ani prac rozwojowych (w tym badania 
podstawowe, prace rutynowe, przedwdrożeniowe, inżynieryjne, koncepcyjne, 
wdrożeniowe) nie stanowią kosztu kwalifikowalnego. 

Charakter prac rozwojowych musi być uzasadniony w kontekście wdrożenia ich wyników 
do działalności  gospodarczej.  

 

W przypadku  projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się  
z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy 
uwzględnić zasady określone Podręczniku Frascati (OECD, 2015).  Zgodnie z zapisami 
Podręcznika czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie mogą być uznane za 
prace badawczo-rozwojowe. 

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R: 

 tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie 
znanych  metod i istniejących narzędzi informatycznych; 

 dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach 
użytkowych; 

 tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących 
narzędzi, 



 
 

 

  

11 

 

 użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania 
integralności danych, 

 dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego 
procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego 
ulepszenia wyjściowego oprogramowania, 

 rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest 
wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych. 

 

Ponadto w ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt dotyczy 
innowacji produktowej lub procesowej.   

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w Podręczniku Oslo 
(OECD, 2005), zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do 
praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do 
produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.  

Na podstawie definicji Podręcznika Oslo: 

 innowacja produktowa oznacza 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; 

 innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie 
nowych, lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. 

W ramach konkursu nie mogą być dofinansowane projekty, których rezultat nie stanowi 
innowacji produktowej lub procesowej.  

Kryterium  uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki, 
tzn. projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe oraz 
dotyczy innowacji produktowej lub procesowej. 
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2.  Projekt wpisuje się  
w Krajową Inteligentną 
Specjalizację 

Weryfikacji podlega, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się   
w dokument strategiczny pn. Krajowa Inteligentna Specjalizacja, (dalej „KIS”) stanowiący 
załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 
8 kwietnia 2014 r. 

KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji  
i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany 
społeczno–gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie 
wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na 
stronie internetowej NCBR).  

W przypadku projektów, które otrzymały SoE, niewpisywanie się przedmiotu projektu w 
ww. zdefiniowaną już listę specjalizacji nie oznacza, że dany projekt nie będzie mógł 
otrzymać dofinansowania. Możliwe będzie uznanie jego wpisywania  się w KIS jako 
element procesu przedsiębiorczego odkrywania, rozumianego jako proces integrujący 
różnych interesariuszy  w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i 
innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne.   

TAK/NIE 


