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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 - 2020 
Kryteria wyboru projektów  

Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie 
pozakonkursowym 

Kryteria formalne - wniosek: 

 Złożenie wniosku we właściwej instytucji. 

 Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania. 

 Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów. 

 Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją. 
 
Kryteria formalne - wnioskodawca: 

 Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. 
 
Kryteria formalne - projekt: 

 projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR. 

 wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania. 

 projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013.  

 projekt jest zgodny z polityką 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. 

IV oś priorytetowa PO IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO 

4.4. Zwiększanie 
potencjału 
kadrowego sektora 
B+R 
Program Homing 
/Powroty 

Kryteria merytoryczne punktacja „0-1”) 

 Zgodność z celami PO IR i opisem działania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych POIR 

 Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację 

 Zasadność planowanych  wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu 

 Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia 

 Wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości odzwierciedlają 
założone cele projektu 

 W projekcie zaplanowano badanie efektywności podjętych w ramach niego działań 

 Potencjał wnioskodawcy umożliwia realizację projektu zgodnie z przyjętymi celami 

 Wnioskodawca opracował sposób wyboru i oceny projektów beneficjentów ostatecznych 



2 

 

4.4. Zwiększanie 
potencjału 
kadrowego sektora 
B+R 
Program Team 

Kryteria merytoryczne punktacja „0-1”) 

 Zgodność z celami PO IR i opisem działania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych POIR 

 Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację 

 Zasadność planowanych  wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu 

 Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia 

 Wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości odzwierciedlają 
założone cele projektu 

 W projekcie zaplanowano badanie efektywności podjętych w ramach niego działań 

 Potencjał wnioskodawcy umożliwia realizację projektu zgodnie z przyjętymi celami 

 Wnioskodawca opracował sposób wyboru i oceny projektów beneficjentów ostatecznych 

4.4. Zwiększanie 
potencjału 
kadrowego sektora 
B+R 
Program Team Tech 

Kryteria merytoryczne punktacja „0-1”) 

 Zgodność z celami PO IR i opisem działania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych POIR 

 Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację 

 Zasadność planowanych  wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu 

 Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia 

 Wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości odzwierciedlają 
założone cele projektu 

 W projekcie zaplanowano badanie efektywności podjętych w ramach niego działań 

 Potencjał wnioskodawcy umożliwia realizację projektu zgodnie z przyjętymi celami 

 Wnioskodawca opracował sposób wyboru i oceny projektów beneficjentów ostatecznych 
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Opis kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu IV ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO 
 
Działanie 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R 
 
Program Homing/Powroty 
 

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena 

Kryteria formalne - wniosek: 

1. 
Złożenie wniosku  
we właściwej instytucji 

Wniosek złożono do Instytucji Pośredniczącej.. 
TAK/NIE 

2. 
Złożenie wniosku w 
ramach właściwego 
działania/poddziałania 

Wniosek złożono w ramach właściwego działania/poddziałania. 
TAK/NIE 

3. 

Złożenie wniosku w 
terminie wskazanym 
przez instytucję 
odpowiedzialną za nabór 
projektów 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą. 

TAK/NIE 

4. 

Wniosek o 
dofinansowanie został 
przygotowany zgodnie  
z właściwą instrukcją  
 

Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w 
instrukcji . 
Warunkiem pozytywnej oceny kryterium jest spełnienie poniższych wymagań: 

 Wszystkie wymagane pola wniosku  zostały wypełnione zgodnie z wymogami instrukcji; 

 do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki (tj. w szczególności w odpowiednich 
formatach oraz - jeśli dotyczy - poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną). 

 

TAK/NIE 

Kryteria formalne - Wnioskodawca: 

1. 
Kwalifikowalność 
wnioskodawcy w ramach 

Wnioskodawca dla działania 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R  
w IV osi POIR jest podmiotem publicznym lub państwową osobą prawną, wykazującym się 

TAK/NIE 
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działania odpowiednim potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem. 
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu  z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zgodnie z oświadczeniem 
zawartym we wniosku. 

Kryteria formalne - projekt: 

1. Projekt jest realizowany 
na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  
 

TAK/NIE 

 
2. 

Realizacja projektu mieści 
się w ramach czasowych 
PO IR 

Harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności 
wydatków (tj. 31 grudnia 2023 r.).  
 

TAK/NIE 

3. Wnioskowana kwota 
wsparcia jest zgodna z 
zasadami finansowania 
projektów 
obowiązujących dla 
działania 

Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia, w szczególności zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 

TAK/NIE 

4.  Projekt ma pozytywny 
wpływ na realizację 
zasady zrównoważonego 
rozwoju, o której mowa w 
art. 8 rozporządzenia 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013  

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje 
integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, 
zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.  
W związku z powyższym, podkreślając znaczenie zrównoważonego rozwoju dla UE,  beneficjent 
projektu grantowego powinien zapewnić zgodność realizacji projektu grantowego z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, oraz zapewnić, że do dofinansowania mogą zostać wyłonione projekty 
grantobiorców:  
1) w których sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod eksploatacji 

urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na środowisko, w 
szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, 
w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych 

2)  pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziaływanie na 
środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów 
pochodzących z recyklingu etc.) lub  

TAK/NIE  
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których rezultatem jest powstanie rozwiązania (produktu/technologii/usługi) pozytywnie 
oddziałującego na środowisko, dotyczy to w szczególności projektów realizowanych w 
obszarach:  
a) czystsze procesy, materiały i produkty,  
b) produkcja czystszej energii, 
c) wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym,  
d) zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu etc.,  

w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące m.in. do zmniejszenia materiałochłonności 
produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, 
zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.  
Aby ww. kryterium mogło zostać uznane za spełnione należy w polu wniosku, odnoszącym się do 
pozytywnego wpływu projektu na środowisko przedstawić odpowiednie i zakładane wskaźniki 
potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko. Beneficjent może sam określić wskaźniki 
potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko lub wybrać je z WLWK. Należy pamiętać, że 
wskaźniki mają być monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku o płatność. 
 

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

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

TAK/NIE 

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

Weryfikacji podlega, czy w projekcie zapewnione zostało, iż w projektach grantobiorców nie będą 
wspierane  działalności  wykluczone 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 i108 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).  

TAK/NIE 
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Na podstawie ww. regulacji wsparciem nie mogą być objęte w szczególności: 
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 OCENY MERYTORYCZNEJ  

lp. nazwa kryterium opis kryterium ocena 

1.  Zgodność z celami PO IR i 
opisem działania w 
Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych POIR 

Kryterium pozwoli na weryfikację, czy proponowany projekt jest zgodny z celami POIR oraz 
zakresem wsparcia objętym finansowaniem ze środków przeznaczonych na IV oś POIR. 
 

TAK/NIE 

2.  Projekt wpisuje się w 
Krajową Inteligentną 
Specjalizację 
 

Weryfikacji podlega, czy system wyboru grantobiorców zapewnia zgodność z  dokumentem 
strategicznym pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, (dalej „KIS”) stanowiącym załącznik do 
Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. i 
odnoszącym się do warunkowości ex-ante w Celu Tematycznym 1, w który wpisują się instrumenty 
IV osi priorytetowej POIR. 
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 będzie wersja dokumentu wskazana w wezwaniu do złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. ustawy  z 
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020. 

TAK/NIE 

3.  Zasadność planowanych  
wydatków w stosunku do 
przedmiotu i zakresu 

Zostanie dokonana ocena, czy wydatki zaplanowane na realizację poszczególnych zadań w projekcie 
są adekwatne do zakresu projektu i zasadne. TAK/NIE 
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projektu 

4.  Harmonogram projektu 
umożliwia prawidłową i 
terminową realizację 
przedsięwzięcia 

W ramach kryterium dokonana zostanie ocena, czy harmonogram Projektu jest realistyczny i 
zapewnia prawidłową realizację przedsięwzięcia umożliwiającą terminowe wykonanie 
zaplanowanych w nim zadań.   TAK/NIE 

5.  Wskaźniki produktu i 
rezultatu są adekwatne 
dla danego rodzaju 
projektu, a ich wielkości 
odzwierciedlają założone 
cele projektu 

W ramach kryterium  dokonana zostanie  weryfikacja, czy zaplanowany w projekcie katalog 
wskaźników produktu i rezultatu jest adekwatny dla projektu i czy podane wartości docelowe są 
realne. 

TAK/NIE 

6.  W projekcie zaplanowano 
badanie efektywności 
podjętych w ramach 
niego działań 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt przewiduje dokonanie ewaluacji 
realizowanych działań oraz oceniany będzie program i zakres tej ewaluacji. Ponadto, w ramach 
kryterium sprawdzane będzie, czy Wnioskodawca zaplanował działania służące bieżącemu 
monitorowaniu projektu, a także, czy  sposób realizacji projektu będzie dostosowywany do 
identyfikowanych w trakcie jego trwania potrzeb i wyników monitoringu. 
 

TAK/NIE 

7.  Potencjał wnioskodawcy 
umożliwia realizację 
projektu zgodnie z 
przyjętymi celami 
 

W ramach kryterium dokonana zostanie ocena, czy: 

 posiadane zasoby ludzkie wnioskodawcy gwarantują stabilne zarządzanie projektem, zespół 
projektowy, który odpowiadać będzie za realizację poszczególnych zadań przewidzianych w 
projekcie posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające jego prawidłową 
realizację, 

 wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną i techniczną niezbędną do realizacji 
projektu , 

zgodnie z przyjętymi celami.  

TAK/NIE 
 

8.  Wnioskodawca 
opracował sposób 
wyboru i oceny projektów 
beneficjentów 
ostatecznych. 
 

Ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca opracował system naboru i oceny projektów 
beneficjentów ostatecznych, czy system naboru jest przejrzysty, czy przewidziane terminy są 
optymalne oraz czy zaplanowany sposób oceny wniosków jest adekwatny do charakteru projektu. 
 

TAK/NIE 
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Program TEAM  
 
 

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena 

Kryteria formalne - wniosek: 

1. 
Złożenie wniosku  
we właściwej instytucji 

Wniosek złożono do Instytucji Pośredniczącej.. 
TAK/NIE 

2. 
Złożenie wniosku w ramach 
właściwego 
działania/poddziałania 

Wniosek złożono w ramach właściwego działania/poddziałania. 
TAK/ NIE 

3. 

Złożenie wniosku w terminie 
wskazanym przez instytucję 
odpowiedzialną za nabór 
projektów 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą. 

TAK/NIE 

4. 

Wniosek o dofinansowanie 
został przygotowany zgodnie  
z właściwą instrukcją  
 

Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w 
instrukcji . 
Warunkiem pozytywnej oceny kryterium jest spełnienie poniższych wymagań: 

 Wszystkie wymagane pola wniosku  zostały wypełnione zgodnie z wymogami instrukcji; 

 do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki (tj. w szczególności w 
odpowiednich formatach oraz - jeśli dotyczy - poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez osobę upoważnioną). 

 

TAK/ NIE 

Kryteria formalne - Wnioskodawca: 

1. 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy  
w ramach działania 

Wnioskodawca dla działania 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R w IV osi POIR 
jest podmiotem publicznym lub państwową osobą prawną, wykazującym się odpowiednim 
potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem. 
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu  z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zgodnie z oświadczeniem 
zawartym we wniosku. 

TAK/NIE 
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Kryteria formalne - projekt: 

1. Projekt jest realizowany na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

TAK/NIE 

2. Realizacja projektu mieści się 
w ramach czasowych PO IR 

Harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności 
wydatków (tj. 31 grudnia 2023 r.).  

TAK/NIE 

3. Wnioskowana kwota  
wsparcia jest zgodna  
z zasadami finansowania 
projektów obowiązujących  
dla działania 

Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia, w szczególności zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

TAK/NIE 

4.  Projekt ma pozytywny wpływ 
na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju, o 
której mowa w art. 8 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013  

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje 
integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z 
zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w 
celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.  
1) W związku powyższym, podkreślając znaczenie zrównoważonego rozwoju dla UE, beneficjent 

projektu grantowego powinien zapewnić zgodność realizacji projektu grantowego z zasadami 
zrównoważonego rozwoju oraz zapewnić, że do dofinansowania mogą zostać wyłonione 
projekty grantobiorców : w których sposób realizacji projektu zapewnia wybór 
rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny 
wpływ na środowisko, 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 najbardziej korzystnych gdy chodzi o 
oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie 
materiałów pochodzących z recyclingu etc.) lub  

2) których rezultatem jest powstanie rozwiązania (produktu/technologii/usługi) pozytywnie 
oddziałującego na środowisko, dotyczy to w szczególności projektów dotyczących 
następujących obszarów:  
a) czystsze procesy, materiały i produkty,  
b) produkcja czystszej energii, 
c) wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym,  
d) zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu etc.,  

TAK/NIE  
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w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące w szczególności do zmniejszenia 
materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości 
emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, 
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.  
Aby ww. kryterium mogło zostać uznane za spełnione należy w polu wniosku, odnoszącym się do 
pozytywnego wpływu projektu na środowisko przedstawić odpowiednie i zakładane wskaźniki 
potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko. Beneficjent może sam określić wskaźniki 
potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko lub wybrać je z WLWK. Należy pamiętać, że 
wskaźniki mają być monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku o płatność. 

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

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

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

Weryfikacji podlega, czy w projekcie zapewnione zostało, iż w projektach grantobiorców nie będą 
wspierane  działalności wykluczone 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: 

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 

TAK/NIE 
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prowadzeniem działalności wywozowej. 

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ  

lp. nazwa kryterium opis kryterium ocena 

1.  Zgodność z celami PO IR i 
opisem działania w 
Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych POIR 

Kryterium pozwoli na weryfikację, czy proponowany projekt jest  
zgodny z celami POIR oraz zakresem wsparcia objętym finansowaniem ze środków 
przeznaczonych na IV oś POIR. 
 

TAK/NIE 

2.  Projekt wpisuje się w Krajową 
Inteligentną Specjalizację 
 

Weryfikacji podlega, czy system wyboru grantobiorców zapewnia zgodność z  dokumentem 
strategicznym pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, (dalej „KIS”) stanowiącym załącznik do 
Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. i 
odnoszącym się do warunkowości ex-ante w Celu Tematycznym 1, w który wpisują się 
instrumenty IV osi priorytetowej POIR. 
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 będzie wersja dokumentu wskazana w wezwaniu do złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. ustawy  z 
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

TAK/NIE 

3.  Zasadność planowanych 
wydatków w stosunku do 
przedmiotu i zakresu projektu 

Zostanie dokonana ocena, czy wydatki zaplanowane na realizację poszczególnych zadań w 
projekcie są adekwatne do zakresu projektu i zasadne. TAK/NIE 

4.  Harmonogram projektu 
umożliwia prawidłową i 
terminową realizację 
przedsięwzięcia 

W ramach kryterium dokonana zostanie ocena, czy harmonogram Projektu jest realistyczny i 
zapewnia prawidłową realizację przedsięwzięcia umożliwiającą terminowe wykonanie 
zaplanowanych w nim zadań.  TAK/NIE 
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5.  Wskaźniki produktu i rezultatu 
są adekwatne dla danego 
rodzaju projektu, a ich 
wielkości odzwierciedlają 
założone cele projektu 

W ramach kryterium  dokonana zostanie weryfikacja, czy zaplanowany w projekcie katalog 
wskaźników produktu i rezultatu jest adekwatny dla projektu i czy podane wartości docelowe są 
realne. TAK/NIE 

6.  W projekcie zaplanowano 
badanie efektywności 
podjętych w ramach niego 
działań 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt przewiduje dokonanie ewaluacji 
realizowanych działań oraz oceniany będzie program i zakres tej ewaluacji. Ponadto, w ramach 
kryterium sprawdzane będzie, czy Wnioskodawca zaplanował działania służące bieżącemu 
monitorowaniu projektu, a także, czy  sposób realizacji projektu będzie dostosowywany do 
identyfikowanych w trakcie jego trwania potrzeb i wyników monitoringu. 
 

TAK/NIE 

7.  Potencjał wnioskodawcy 
umożliwia realizację projektu 
zgodnie z przyjętymi celami 
 

W ramach kryterium  dokonana zostanie ocena, czy: 
 

 posiadane zasoby ludzkie wnioskodawcy gwarantują stabilne zarządzanie projektem, 
zespół projektowy, który odpowiadać będzie za realizację poszczególnych zadań 
przewidzianych w projekcie posiada  niezbędne kwalifikacje i doświadczenie 
umożliwiające jego prawidłową realizację, 

 wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną i techniczną niezbędną do realizacji 
projektu, 
 

zgodnie z przyjętymi celami. 

TAK/NIE 
 

8.  Wnioskodawca opracował 
sposób wyboru i oceny 
projektów beneficjentów 
ostatecznych. 
 

Ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca opracował system naboru i oceny projektów 
beneficjentów ostatecznych, czy system naboru jest przejrzysty, czy przewidziane terminy są 
optymalne, oraz czy zaplanowany sposób oceny wniosków jest adekwatny do charakteru 
projektu. 

TAK/NIE 
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Program TEAM  TECH 
 

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena 

Kryteria formalne - wniosek: 

1. 
Złożenie wniosku  
we właściwej instytucji 

Wniosek złożono do Instytucji Pośredniczącej. 
TAK/NIE 

2. 
Złożenie wniosku w ramach 
właściwego 
działania/poddziałania 

Wniosek złożono w ramach właściwego działania/poddziałania. 
TAK/NIE 

3.  

Złożenie wniosku w terminie 
wskazanym przez instytucję 
odpowiedzialną za nabór 
projektów 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą. 

TAK/ NIE 

3.  

Wniosek o dofinansowanie 
został przygotowany zgodnie  
z właściwą instrukcją  
 

Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w 
instrukcji . 
Warunkiem pozytywnej oceny kryterium jest spełnienie poniższych wymagań: 

 Wszystkie wymagane pola wniosku  zostały wypełnione zgodnie z wymogami instrukcji; 

 do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki (tj. w szczególności w 
odpowiednich formatach oraz - jeśli dotyczy - poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez osobę upoważnioną). 

 

TAK/ NIE 

Kryteria formalne - Wnioskodawca: 

1. 

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy w ramach 
działania 

Wnioskodawca dla działania 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R w IV osi POIR 
jest podmiotem publicznym lub państwową osobą prawną, wykazującym się odpowiednim 
potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem. 
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu  z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zgodnie z oświadczeniem 
zawartym we wniosku. 

TAK/NIE 

Kryteria formalne - projekt: 
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1. Projekt jest realizowany na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.    
 

TAK/NIE 

 
2. 

Realizacja projektu mieści się 
w ramach czasowych PO IR 

Harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności 
wydatków (tj. 31 grudnia 2023 r.).  
 

TAK/NIE 

3. Wnioskowana kwota wsparcia 
jest zgodna z zasadami 
finansowania projektów 
obowiązujących dla działania 

Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia, w szczególności zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

TAK/NIE 

4.  Projekt ma pozytywny wpływ 
na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju, o 
której mowa w art. 8 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013  

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje 
integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z 
zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w 
celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.  
W związku powyższym, podkreślając znaczenie zrównoważonego rozwoju dla UE, beneficjent 
projektu grantowego powinien zapewnić zgodność realizacji projektu grantowego z zasadami 
zrównoważonego rozwoju  oraz zapewnić, że do dofinansowania mogą zostać wyłonione projekty 
grantobiorców :  
1) w których sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod eksploatacji 

urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na środowisko, 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 najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko 
(np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z 
recyclingu etc.) lub  

2) których rezultatem jest powstanie rozwiązania (produktu/technologii/usługi) pozytywnie 
oddziałującego na środowisko, dotyczy to w szczególności projektów dotyczących 
następujących obszarów:  
a) czystsze procesy, materiały i produkty,  
b) produkcja czystszej energii, 
c) wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym,  
d) zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu etc.,  

TAK/NIE  



16 

 

w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące w szczególności do zmniejszenia 
materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości 
emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, 
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.  
Aby ww. kryterium mogło zostać uznane za spełnione należy w polu wniosku, odnoszącym się do 
pozytywnego wpływu projektu na środowisko przedstawić odpowiednie i zakładane wskaźniki 
potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko. Beneficjent może sam określić wskaźniki 
potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko lub wybrać je z WLWK. Należy pamiętać, że 
wskaźniki mają być monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku o płatność. 
 

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

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

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

Weryfikacji podlega, czy w projekcie zapewnione zostało, iż w projektach grantobiorców nie będą 
wspierane działalności wykluczone 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: 

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  

TAK/NIE 
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i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z 
prowadzeniem działalności wywozowej. 

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ  

lp. nazwa kryterium opis kryterium ocena 

1.  Zgodność z celami PO IR i 
opisem działania w 
Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych POIR 

Kryterium pozwoli na weryfikację, czy proponowany projekt jest zgodny z celami POIR oraz 
zakresem wsparcia objętym finansowaniem ze środków przeznaczonych na IV oś POIR. 

TAK/NIE 

2.  Projekt wpisuje się w Krajową 
Inteligentną Specjalizację 
 

Weryfikacji podlega, czy system wyboru grantobiorców zapewnia zgodność z dokumentem 
strategicznym pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, (dalej „KIS”) stanowiącym załącznik do 
Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. i 
odnoszącym się do warunkowości ex-ante w Celu Tematycznym 1, w który wpisują się 
instrumenty IV osi priorytetowej POIR. 
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 będzie wersja dokumentu wskazana w wezwaniu do złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. ustawy z 
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

TAK/NIE 

3.  Zasadność planowanych  
wydatków w stosunku do 
przedmiotu i zakresu projektu 

Podczas oceny projektu zostanie dokonana ocena, czy wydatki zaplanowane na realizację 
poszczególnych zadań w projekcie są adekwatne do zakresu projektu i zasadne. TAK/NIE 

4.  Harmonogram projektu 
umożliwia prawidłową i 
terminową realizację 
przedsięwzięcia 

W ramach kryterium dokonana zostanie ocena, czy harmonogram Projektu jest realistyczny i 
zapewnia prawidłową realizację przedsięwzięcia umożliwiającą terminowe wykonanie 
zaplanowanych w nim zadań.   TAK/NIE 
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5.  Wskaźniki produktu i rezultatu 
są adekwatne dla danego 
rodzaju projektu, a ich 
wielkości odzwierciedlają 
założone cele projektu 

W ramach kryterium dokonana zostanie  weryfikacja, czy zaplanowany w projekcie katalog 
wskaźników produktu i rezultatu jest adekwatny dla projektu i czy podane wartości docelowe są 
realne. TAK/NIE 

6.  W projekcie zaplanowano 
badanie efektywności 
podjętych w ramach niego 
działań 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt przewiduje dokonanie ewaluacji 
realizowanych działań oraz oceniany będzie program i zakres tej ewaluacji. Ponadto, w ramach 
kryterium sprawdzane będzie, czy Wnioskodawca zaplanował działania służące bieżącemu 
monitorowaniu projektu, a także, czy  sposób realizacji projektu będzie dostosowywany do 
identyfikowanych w trakcie jego trwania potrzeb i wyników monitoringu. 
 

TAK/NIE 

7.  Potencjał wnioskodawcy 
umożliwia realizację projektu 
zgodnie z przyjętymi celami 
 

W ramach kryterium  dokonana zostanie ocena, czy: 
 

 posiadane zasoby ludzkie wnioskodawcy gwarantują stabilne zarządzanie projektem, 
zespół projektowy, który odpowiadać będzie za realizację poszczególnych zadań 
przewidzianych w projekcie posiada  niezbędne kwalifikacje i doświadczenie 
umożliwiające jego prawidłową realizację, 

 

 wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, techniczną wystarczającą do jego 
realizacji, zgodnie z przyjętymi celami, 
 

zgodnie z przyjętymi celami. 

TAK/NIE 
 

8.  Wnioskodawca opracował 
sposób wyboru i oceny 
projektów beneficjentów 
ostatecznych. 
 

Ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca opracował system naboru i oceny projektów 
beneficjentów ostatecznych, czy system naboru jest przejrzysty, czy przewidziane terminy są 
optymalne, oraz czy zaplanowany sposób oceny wniosków jest adekwatny do charakteru 
projektu. 
 

TAK/NIE 
 


